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 ملخص الدراسة
دراسة ميدانية مطبقة يف احملكمة العامة  :مشكالت ادلرأة ادلعلقة يف اجملتمع السعودي: موضوع الدراسة

 بالرياض.

 م, من جامعة الملك سعود.3102,عام  االجتماعيةقسم الدراسات 
 مد جبلً.نورة حسن محإعداد: 

 محمود حجازي. ىد. هدإشراف: 

نو ال يكتمل للمرء وجوده أحيث  ىا،من أمسى العالقات اإلنسانية وأطهر  د  على الرغم من أف الزواج يع      
إال أف ما نالحظو وجود  ؛يتفهمو ويساعده على السَت معو يف ىذه احلياة ،إال بوجود شريك حياة معو

فهناؾ العنف  ،دت أشكالو وتنوعتىذا العنف الذي تعد  . على زوجاهتم بل األزواجالعنف ادلمارس من ق  
ا عنف من ا العنف بالسب والشتم واإلىانة، حىت ظهر لنا أخَتً وأيضً  .واحلرماف ،واحلبس ،واحلرؽ ،بالضرب
 ا بعد إدراؾ كثَتخصوصً  ة،ونة األخَت يف اآل جتماعية إالاولكنو مل يصبح ظاىرة  ،اموجود مسبقً  ،خرآنوع 

 وأو بوجود الزوج مع رفض ،إما باذلجر والغياب ،وىو تعليق ادلرأةأال  ،من النساء حلقوقهن ٕتاه أزواجهن
  .للطالؽ

اليت و  ،ا للدراسة احلاليةمنطلقً  ادلشكالت اليت كانتمن  اف للزوجات كثَتً ىذا التعليق الذي خل  و        
اليت تعاين  ادلشكالتو  ،والنفسية للمرأة ادلعلقة ة،واالقتصادي االجتماعية،ىدفت إىل التعرؼ على اخلصائص 

اليت تعانيها ادلشكالت من ادلرتبة األوىل نتائج الدراسة اىل اف ادلشكالت القانونية يف جاءت منها حيث 
يف مث تليها يف ادلرتبة الثانية ادلشكالت االقتصادية، مث تأيت ادلشكالت النفسية يف ادلرتبة الثالثة، وأخَتًا  ادلرأة،

الدور  ادلرأة ادلعلقة عن التعرؼ على توقعاتادلرتبة الرابعة ادلشكالت االجتماعية. كما ىدفت الدراسة اىل 
فيها موافقة بشدة بُت أفراد عينة  اتضحتواليت عند تعاملو مع مشكالهتا،  االجتماعيالذي ؽلارسو األخصائي 

دمة االجتماعية باحملاكم يف مواجهة مشكالت ادلرأة الدراسة على توقعات الدور الذي غلب أف تقـو بو إدارة اخل
 ادلعلقة.

الاليت قمن برفع قضايا فسخ نكاح يف احملكمة العامة  ،من النساء ادلعلقات ةعلى عين الدراسة تطبيق ومت
 االجتماعي.عتمدت الدراسة على منهج ادلسح قد او  .مرأةا( 531)  وبلغ عددىن ،بالرياض
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Abstract  

Study Subject:  The problems of the outstanding woman in Saudi society/ a 

field study applied in the General Court in Riyadh.  

From the social studies department, 2013, King Saud University.  

Prepared by: Noura Hassan Mohamed Gabaly 

Supervised by: Dr. Huda Mahmoud Hegazy 

Although marriage is considered to be one of the most supreme and the 

purest human relations as the existence of a person isn’t competed but with 

the existence of a partner who understands and helps him with his life. But 

what we notice is the existence of practicing violence from the husband’s 

part on their wives. This violence differed and varied in shapes as there is 

violence by beating, burning, locking up, deprivation and violence in 

insulting, verbal abuses, and humiliation. Now another type of violence 

which existed before and a long time ago but didn’t become a social 

phenomenon till lately, especially after the realization of many women to 

their rights towards their husbands, which is outstanding a woman either by 

abandonment, absence or by the existence of the husband while refusing to 

divorce.  

This outstanding caused many problems to women and these problems were 

the starting point of this recent study which aimed to identify the social, 

economical and psychological characteristics of outstand woman. This is 

beside identifying the most important problems facing outstand woman, It 

came The most important results were that the study sought to identify and 

came in the first place the legal problems, and in the second place of the 

problems faced by the outstanding woman were the economic problems. 

Then we have the psychological problems in the third place, and finally in 

the fourth place we have the social problems. 

 

As it aimed to knowing here expectations in the role of social specialist 

when dealing with her problems, and that turned out is strong agreement 

study individuals on the expectations of the role performed by social 

services administration in the courts while facing women problems.  

   

 that had been applied on sample of outstand women who call for cases to 

revoke marriage contract in the public courts in Riyadh with number of 

(175) women. The study depended on social surveying method 
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 ملخص الدراسة:

 اخلصائص يث كاف ىدفها التعرؼ على قامت الدراسة على معرفة ادلشكالت اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة يف اجملتمع السعودي، ح

العديػػدة الػػيت تتعػػرض ذلػػا ادلػػرأة ادلعلقػػة يف اجملتمػػع السػػعودي. واعتمػػدت  ادلشػػكالتادلعلقػػة، و للمػػرأة واالقتصػػادية  االجتماعيػػة

امػرأة مػن اللػوايت رفعػن قضػايا فسػخ  531الدراسة يف منهجها على ادلسح االجتماعي، حيث مت عمل استبانة وتوزيعها على 

وتوصلت الباحثة مػن خػالؿ دراسػتها اىل رلموعػة مػن النتػائج الػيت أعلهػا: تعػاين النسػاء لنكاح يف احملكمة العامة يف الرياض، ا

من ادلشكالت القانونية اليت تعمل على عدـ إثبات اذلوية الوطنية ادلرأة شلا يػددي اىل فقػدا ا للكثػَت مػن حقوقهػا، إاػافة اىل 

، فضال على التأكيػد لػدور األخصػائي كمن يف عدـ امتالكها دلصدر دخل ثابت أو مساعداتادلشكالت االقتصادية اليت ت

االجتماعي يف إدارة اخلدمة االجتماعية يف احملاكم.  ومن خالؿ النتائج اليت حصلت عليها الباحثة عملت على تقدمي بعض 

اجلمعيػات  إاافة اىل ،االجتماعيالضماف و ية، احملاكم الشرعالجتماعية ادلختلفة مثل ف تقـو مدسسات االتوصيات ومنها: أ

 .اوأوالدىا، ليسهم من احلد من ىذه الظاىرة والتقليل من أثارىتكفل محاية ادلرأة  بإغلاد أنظمة محاية األسرةو اخلَتية، 

 مشكلة الدراسة:

بناء األسر واستمرارية إف احلياة الزوجية وجدت منذ خلقة سيدنا ادـ عليو السالـ، حيث وجدت احلياة الزوجية من اجل 

لكن ىذه العالقات  .النسل البشري على ىذه األرض، ومن ادلتعارؼ عليو أف أصل احلياة الزوجية البقاء حىت ادلمات

تتعرض مع الوقت اىل العديد من ادلشاكل وادلنغصات اليت تدثر على كال الرجل وادلرأة، وبوجود ىذه ادلكدرات صلد أف بعض 
اء وتعنيف زوجاهتم، باعتقادىم ا م يقوموف بًتبيتها وأف ىذا ىو احلل األمثل واألصلح دلثل ىذه األزواج يقوموف بإيذ

حلقوقها اليت فراها اإلسالـ والقوانُت الدولية اليت تنادي بكرامة وحرية  ةادلشكالت، حيث ا م يقوموف بذلك دوف مراعا
(.51: 3152ادلرأة )يوسف،   

ى الزوجات من حيث العنف اجلسدي كالضرب واحلرؽ ويتفاوت أنواع العنف ادلمارس عل
والعنف النفسي كالسب والشتم واإلىانة والتحقَت الذي يًتؾ أثرا كبَتا على قلب ادلرأة وعقلها 

ومن صور العنف اد ادلرأة ىو تركها  ويشوه نظرهتا لنفسها ويدثر على تفاعلها مع اآلخرين.
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عات العربية بشكل عاـ ورلتمعنا السعودي بشكل معلقة ىذه  الظاىرة اليت أخذت تداىم اجملتم
خاص وىي ال تستند إىل دين أو عرؼ أو قانوف، إظلا حالة من حاالت العنف واالنتقاـ والرغبة 
يف تأديب الزوجة بأسلوب قاس ال ينم عن رمحة أو شفقة، ْتيث يًتؾ البعض زوجاهتم ال ىن 

أخر وال ىن يتمتعن ٔتيزات احلياة الزوجية  مطلقات يتمتعن باحلرية والقدرة على الزواج من رجل
ٔتفهومها العاـ، هبذا التصرؼ الذي يعتربه البعض بسيطا وتلقائياً تصبح ىذه ادلرأة يف واع غَت 

العبد إنساين أل ا افتقدت حريتها يف أف تعيش حياهتا كامرأة متزوجة أو حىت كمطلقة. )
(.5ص3115، فاللطي  

العنف الذي ؽلارس ٕتاه النساء من قبل األزواج، حيػث شػهد التػاريخ االجتمػاعي أف الرجػل وتعترب ىذه ادلشكلة من أشكاؿ 

يشعر انو ؽلتلك السلطة والتدخل يف شدوف ادلرأة واألطفػاؿ حػىت واف كػاف باسػتخداـ العنػف، كمػا وأف التػاريخ يف مرحلػة مػن 

ل وأحػػػدي شلتلكاتػػػو. وإنا نظرنػػػا اىل اجملتمػػػع ادلراحػػػل قػػػاـ بتعزيػػػز سػػػطوة الرجػػػل علػػػى النسػػػاء باعتبػػػارىن حػػػق مػػػن حقػػػوؽ الرجػػػ

السعودي بشكل خاص صلد انو ساعد على ىضم حقوؽ ادلرأة من خالؿ أساليب التنشئة االجتماعية اليت تعمػل علػى دعػم 

: 3112الرجل ومكانتو يف األسرة، حىت انو يف بعض األسر تتفاخر بوالدة مولود نكر على عكس الوالدة باألنثى )اجلربين، 

41). 

وصلد يف كثَت من األحياف أف الزوجة اليت يقـو زوجهػا بتعنيفهػا واالعتػداء علػى حقوقهػا، تقػـو بالسػكوت والطاعػة لػو، ويعػود 

لذلك اىل عوامل عديدة، واليت أبرزىا نظرة اجملتمعات بشكل عاـ للزوجة، حيث غلب عليها أف تطيع الزوج مهما كاف سيء 

لتعػب والوقػت الػػيت سػتعانيو إف قامػت برفػع قضػػية علػى الػزوج يف احملػػاكم تشػرح فيػو الظلػػم ادلعاملػة معهػا، إاػافة اىل ادلشػػقة وا

 (.324: 3113)اخلطيب، الذي ػلل هبا حىت يتسٌت ذلا االنفصاؿ والعيش ْترية 

وتبدأ معاناة ىذه ادلرأة ادلعلقة مع ىذا الزوج يف اللجوء إىل احملاكم إلنصافها حيث أشارت 
ة بالرياض بعدد النساء ادلعلقات الاليت رفعن قضايا فسخ النكاح من إحصائية احملكمة العام

( قضية المرأة معلقة.3335أزواجهن خالؿ السبع سنوات ادلااية )  
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إف ىذا ادلواوع غاية يف األعلية وأصبح يدرؽ العديد من األسر ويزعج اجملتمع   فقد تزايدت 
ج ومعرفة ادلشكالت اليت يعانُت منها ادلعلقات حىت أصبحت ظاىرة يتحتم معها الدراسة والعال

ولقد شدت انتباه الكثَتين من ادلهتمُت وادلختصُت وضلن بصدد طرحها األبناء، واليت امتدت إىل 
(.341، ص3115)الفقيو، ادلسئولُت.على   

ما ػلدث عندما تتقدـ ادلرأة إىل احملكمة لطلب الطالؽ ىو تأخَت طالقها لشهور وسنوات إف 
،ت اليت قد يلتـز ْتضورىا بعض األزواج والبعض األخر ال وتتعدد اجللسا حيث أف  يلتـز

-كالتايل: إحصائية احملكمة العامة تشَت إىل النسب ادلئوية لتأخَت قضايا ادلعلقات بالسنوات  
سنوات  1% ، أما ادلعلقات من سنتاف إىل 11أشهر إىل سنة ونصف بنسبة  2ادلعلقات من )

% ، 2سنوات جاءت بنسبة  3سنوات ونصف إىل  1ت من % ، ادلعلقا23جاءت بنسبة 
وىذه مدشرات قابلة للزيادة ما مل يتم  %(.3سنوات فأكثر فجاءت بنسبة  3بينما ادلعلقات من 

البت يف القضية عند ٘تاطل الزوج وعدـ التزامو باحلضور يف اجللسات القضائية ونلك باحلكم 
ج ادلتغيبُت، حيث تشَت ادلادة اخلامسة واخلمسوف من علية غيابيا حىت يكوف عربه لغَتة من األزوا 

نظاـ ادلرافعات الشرعية بأنو إنا غاب ادلدعي علية يف اجللسة األوىل فيدجل النظر يف القضية على 
جلسة الحقة يبلغ هبا ادلدعي عليو، فإف غاب عن ىذه اجللسة أو أ غاب عن جلسة أخرى دوف 

القضية، ويعد حكمها يف حق ادلدعي علية غيابيا ما مل عذر تقبلو احملكمة فتحكم احملكمة يف 
، يكن غيابو بعد قفل باب ادلرافعة يف القضية فيعد احلكم حضوريا )نظاـ ادلرافعات الشرعية

(.21ص  

ادلشكالت اليت تعانيها ىذه ادلعلقة ال تقف عند ىذا احلد من تعليقها وتأخر طالقها، بل ٘تتد  
لنفسها وأبنائها وقد تكوف بدوف دخل، وتتفاقم ادلشكلة عندما  إىل نلك لتكوف ادلرأة ادلعيلة

تكوف الزوجة ادلعلقة وأبنائها تعيش مع أىلها وىم غَت قادرين على إعالتها ىي وأبنائها، أو 
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تكوف مضطرة لًتؾ أبنائها ألجل إنقان نفسها، كل ىذه الظروؼ ٕتعل الزوجة تعاين نفسياً فهي 
وىذا ما ر نفسها مظلومة وىي ليست زوجة إال يف األوراؽ الرمسية، يف نظر اجملتمع سلطئة ويف نظ

تشهده كثَت من قاعات احملاكم لدينا عند ما تتجو األـ بكل لوعتها مستجَتة بشفاعة حسنة من 
، 3153.)الزىراين،القااي الذي قد يعطي للنظر يف مطالبتها جلسات عديدة ٔتواعيد متباعدة

(.33ص  

 أىمية الدراسة: 

علية الدراسة من أعلية معاجلة ىذا النوع اجليد من أنواع العنف الذي يصيب النساء، حيث يعترب تعليق النساء من اشد تأيت أ
العنف مل يرد عنو اىتمامات ودراسات وافية  من النوع أنواع العنف الذي يصيب ادلرأة ويدثر على األسرة. حيث أف ىذا

ي النظر على ظاىرة العنف اجلديدة اليت ال تعطي للمرأة أي من حقوقها تواح حجمو وخطورتو، فجاءت ىذه الدراسة لتلق
سواء حق احلياة الزوجية أو حق الطالؽ والعيش ْترية، خاصة يف اجملتمع السعودي الذي لو تاريخ يف التنشئة االجتماعية 

اؼ دور مدسسات اخلدمة اليت تعمل على تعزيز قوة الرجل وسلطتو. وٖتمل ىذه الدراسة أعلية إاافية متمثلة باكتش
جتماعية وتعاو ا مع بعضها حلل ادلشكالت اليت تواجو العنف ادلوجو للنساء والعمل للتصدي لو.اال  

 الدراسة: أىداف 

 التعرؼ على اخلصائص اليت تتمتع هبا ادلراءة ادلعلقة. -5

 التعرؼ على ادلشكالت اليت تعاين منها ادلرأة ادلعلقة. -3

 أسئلة الدراسة: 

 صائص االجتماعية واالقتصادية اليت تتمتع هبا ادلرأة ادلعلقة؟ما ىي اخل -5

 ما ىي ادلشكالت اليت تعاين منها ادلرأة ادلعلقة؟  -3
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 واألسرة الزواجأوال: 

كلمة الزواج عند اجلميع تدؿ على عملية اٖتاد الرجل وادلرأة ادلبٍت علػى الػود والعاطفػة ويسػتمر مػدى احليػاة، فهمػا كائنػاف ال 

عن األخر، فيعرؼ الزواج بأنو األسلوب الوحيد الذي اختاره اهلل سبحانو وتعاىل ليتم من خاللو حفػ  النسػل  يغٌت الحدعلا

واسػتمرار احليػػاة البشػػرية، فهػػو سػػنو اهلل سػػبحانو وتعػػاىل يف الكػػوف، ففيػو يػػتم محايػػة األعػػراض واألنسػػاب مػػن سلتلػػف األمػػراض 

اج ىػو الطريقػة الػيت يلػتمس فيػو الفػرد الطريػق اىل شػريكو، فيعمػل علػى سواء كانت جسمية أـ نفسػية أـ حػىت أخالقيػة، فػالزو 

إشػػػػباع حاجاتػػػػو األساسػػػػية ادلتكونػػػػة مػػػػن النفسػػػػية واالجتماعيػػػػة إاػػػػافة اىل الفسػػػػيولوجية. لػػػػذلك تكمػػػػن أعليػػػػة الػػػػزواج فيمػػػػا 

 (523-524: 3155يلي:)عفيفي، 

 حف  النسل واستمرار احلياة البشرية. -5

 راض ادلختلفة اجلنسية والنفسية إاافة اىل األخالقية.محاية اجلنس البشري من األم -3

 إرساء أواصر احملبة بُت أفراد اجملتمع.   -2

 التوافق النفسي واالجتماعي بُت كل من الرجل وادلرأة. -1

 إشباع حاجاتو األساسية ادلتكونة من النفسية واالجتماعية -1

 ية.إشباع احلاجات الفسيولوجية واجلنسية واحلصوؿ على احلياة العاطف -2

وكل زواج يف ىذه احلياة يتكوف من زوج وزوجة، وىذا الزواج عندما يتم بأصولو وشػروطو يصػبح منطويػا ٖتػت مظلػة األسػرة، 

حيث أف األسرة يف اللغة العربيػة تػأيت ٔتعػٌت ةاعػة تتكػوف مػن زوج وزوجػة إاػافة اىل أوالدىػم الغػَت ادلتػزوجُت الػذين يقومػوف 

فهػػا علػػى أ ػػا النظػػاـ االجتمػػاعي ادلتكامػػل الػػذي يقػػـو وفػػق متطلبػػات الفعػػل اجلمعػػي، ةيعػػا يف مسػػكن واحػػد، وؽلكػػن تعري

 (35: 3115وليست الغريزة. )زلمد، 
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 ثانيا: المشاكل األسرية والعنف الزواجي

بالرغم من أف األسرة ىي ادلنطلق األساسي للفرد الذي يعمل على تنشػئتو وتوظيػف العالقػات اإلنسػانية بداخلػو فضػال علػى 

ء شخصػػيتو ومنطقػػو، إال أف العديػػد مػػن األسػػر ال تػػزاؿ تتعػػرض وتعػػاين مػػن العديػػد مػػن مشػػاكل الػػيت تعكػػر صػػفوة حياهتػػا نبػػا

اذلادئة، وتعمل على االختالؿ بتواز ا. فوجود ادلشكالت األسرية يعترب نوع من أنواع ادلشاكل اليت تدثر على البنية األساسية 

وقػػع أف تقػػـو بأدائهػػا بفاعليػػة، فهػػي حالػػة أو ظػػرؼ تتعػػرض لػػو األسػػرة أو أحػػد أفرادىػػا لألسػػرة ووظائفهػػا احليويػػة الػػيت مػػن ادلت

نتيجة التفاعل بُت البيئة احملية والعوامل الذاتية لألفراد، ونلػك يػددي اىل حػدوث إاػرابات يف بنػاء األسػرة ووظائفهػا )زلمػد، 

3115 :22.) 

ايتها يف ةيع الظروؼ واألحػواؿ، خاصػة عنػد الوقػوع يف بعػض لذلك صلد أف اإلسالـ قاـ ببناء نظاـ كامل لألسرة يكفل مح

ادلشكالت األسرية، ففي بعض ادلشاكل صلد أف اإلسالـ قد شرع الطالؽ مع انو أبغض احلالؿ عند اهلل سبحانو وتعاىل، ويف 

الالزمػة الػيت تكفػل  القسم األكرب من ادلشكالت صلد أف اإلسالـ ػلث علػى التفػاىم بػُت الػزوجُت والعمػل علػى اخػذ التػدابَت

 (.5: 3151استمرارية واستقرار احلياة الزوجية )خليفة، 

ومػػػع نلػػػك النظػػػاـ الػػػذي يبػػػُت احلقػػػوؽ والواجبػػػات لكػػػل مػػػن الػػػزوج و الزوجػػػة، والنصػػػوص القانونيػػػة الػػػيت تدكػػػد نلػػػك ال تػػػزاؿ 

سػػرية يف آف واحػػد، فػػالعنف بػػُت ادلشػػاكل األسػػرية بازديػػاد، وتعتػػرب العنػػف الزواجػػي احػػد اىػػم أسػػباب ونتػػائج   ادلشػػاكل األ

األزواج موجػػود منػػذ زمػػن بعيػػد، فػػالزوج يقػػـو بتعنيػػف ادلػػرأة يف شػػىت الطػػرؽ و الوسػػائل، ويعػػود نلػػك ألسػػباب عديػػدة أعلهػػا 

تعرض الزوج للعديد من الضغوطات اخلارجية، كما واف  تعنيف ادلرأة ال يقتصػر بطبقػة معينػة مػن طبقػات اجملتمػع بػل تشػمل 

 (.21: 3151لكن كلما اطلفض ادلستوى االقتصادي لألسرة زاد العنف الواقع على الزوجة )احملمود،  ةيع الطبقات،

وىناؾ العديد من أشكاؿ العنف الذي ؽلارسو األزواج ٕتاه زوجاهتم والذي أبرزه العنف اجلسدي حيػث صلػد أف ىنػاؾ رجػاؿ 

ا مثػػل السػػب والشػػتم الػػذي يػػدني قلبهػػا ومشػػاعرىا يقومػػوف بضػػرب زوجػػاهتم وتعػػذيبهم، وىنػػاؾ مػػن يقومػػوف بتعنػػيفهم نفسػػي

 (.511: 5555)حلمي، 
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وقد برز يف اآلونة األخَتة عنػف مػن نػوع آخػر وىػو تعليػق ادلػرأة، فهػو عنػف يكمػن يف عػدـ إعطػاء الزوجػة حقوقهػا الزوجيػة، 

ي يعنػػف ادلػػرأة هبػػذه وعػػدـ طالقهػػا وٕتعلهػػا متمتعػػة ْتريتهػػا، وقػػد قامػػت العديػػد مػػن الدراسػػات بتحليػػل شخصػػية الرجػػل الػػذ

 (Barnett et al, 1997: 83الطريق، حيث أوجدت عدة خصائص لو، وىي: )

 درجة إحباط عالية -5

 اطلفاض تقييم الذات -3

 زيادة درجة اخلوؼ والقلق لديو   -2

دة ويعترب تعليق الزوجة ظلم للمرأة يقع من الرجل واجملتمع عليها، حيث انو ليس من الطبيعي أف تقضي الزوجة سنوات عديػ

مػػن الػػزواج دوف زواج فعلػػي، أو حػػىت اتصػػاؿ فيمػػا بيػػنهم، كمػػا انػػو لػػيس مػػن ادلنطقػػي أف تظػػل الزوجػػة حبيسػػة قضػػية طػػالؽ 

تستمر عشرات السنُت يف احملاكم لنيل حريتها، فاألسرة اليت يغيب عنها الرجل تدثر على الزوجة وأيضا على األطفاؿ، فتكثر 

 (.55: 3115الرقابة الوالدية اليت تتمحور حوؿ دور األب يف األسرة )نيباف،  االضلرافات األخالقية لديهم نتيجة تغيب

وأيضا شلكن أف يعرض الغياب الطويل للزوج ادلرأة اىل ارتكاب ادلعاصي خاصة عند اعف الوازع الديٍت، فهي دائمة الشعور 

د يصيبها نوع من الكراىية ٕتاه الزوج، فنجد بالفراغ العاطفي وادللل إاافة اىل التوتر، كما أف طاؿ غياب الزوج عن الزوجة ق

أف اغلب األعراؼ واألنظمة إتهت اىل التفريق بُت الزوجُت يف حاؿ طالت فػًتة غيػاب الػزوج عػن الزوجػة دلػا مػن اػرر واقػع 

 (.41: 3115عليها، فالتفريق يساعد ادلرأة يف بناء فرصة حلياة جديدة وأفضل )عبد اللطيف، 

ىل اللجوء للقضاء ال ٕتد قوانُت ونظاـ ينصػفها، فػادلرأة عنػد مراجعػة احملكمػة الشػرعية تتعػرض للكثػَت مػن وعندما ٗتتار ادلرأة ا

ادلشاكل واليت منها: القضايا يف ىذه احملاكم تأخذ وقتػا طػويال للحكػم باالنفصػاؿ، والقااػي يف ىػذه القضػايا يطلػب شػهود 

يػػة، فضػػال عػػن النظػػرة الػػيت تتلقهػػا ادلػػرأة عنػػد الػػدخوؿ اىل عيػػاف، ونلػػك صػػعب الف ىػػذه ادلشػػاكل ٖتػػدث داخػػل منػػزؿ الزوج

زلاكم تعج بالرجاؿ، وإنا قررت الزوجة عدـ اللجوء اىل القضاء واذلرب عند أىلها فهي ال تضمن أف أىلها سيقفوف ّتانبها، 

ثػَت مػن النسػاء فهي على ةيع اجلهات مظلومة أكاف مػن قبػل الػزوج أو مػن قبػل األىػل أو حػىت مػن أىلهػا، لػذلك صلػد أف ك
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(. لذلك صلد 42-41: 3115يقوموف بالسكوت على واع التعليق للحفاظ على انفسهم وعلى أوالدىم )عبد اللطيف، 

 واقتصادية. واجتماعيةتعاين من العديد من ادلشاكل واليت ؽلكن أف نقـو بتقسيمها اىل: نفسية أف النساء ادلعلقات 

 المشكالت النفسية:

ية على أ ا صعوبة بناء عالقة بُت الفرد مع غَته، أو صعوبة إدراؾ الفرد العامل الذي يدور حولو ويف تعرؼ ادلشكالت النفس 

(. وباحلػديث عػن ادلػرأة ادلعلقػة تكػوف عبػارة ااػطرابات تصػيب ادلػرأة ادلعلقػة، نتيجػة تػرؾ 525: 5552أي إتاه )الشناوي، 

وطات كبَتة وصراعات عديدة. ومن أبرز ىذه ادلشػكالت مػا يلػي: زوجها ذلا ونظرة اجملتمع ذلا، حيث تتحمل ىذه ادلرأة اغ

 (313-312: 3155)عفيفي، 

 سرعة الغضب 

 إحساس بالنقص 

 التشاـؤ 

 االكتئاب 

 القلق واخلوؼ 

 عدـ الشعور باألماف 

 االنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا
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 المشكالت االجتماعية:

منع ظاىرة من الظواىر االجتماعية من القياـ تعرؼ ادلشكالت االجتماعية على أ ا عقبة من العقبات اليت تعمل على 

(. إمػػا علػػى صػػعيد ادلػػرأة ادلعلقػػة فتكػػوف عبػػارة عػػن ادلوقػػف االجتمػػاعي الػػيت 514: 5545بوظائفهػػا األساسػػية )حسػػن، 

 تتعرض لو ادلرأة ادلعلقة وغلدر ٖتسينو لألفضل. حيث تعود ىذه ادلشكالت اىل أسباب أعلها:

  اجملتمعقصور دور ادلرأة يف األسرة أو 

 عدد من التغَتات اليت ٖتدث يف اجملتمع 

 المشكالت االقتصادية:

 إشػباع عػدـ نلػك علػى يًتتػبمنقطعػة، حيػث  أو قليلػة دخػلبوجػود مصػادر  رتبطتػ الػيت ادلشػكالتىػي عبػارة عػن 

. وتدثر ادلاؿ على للحصوؿ سلوكية واضلرافات غَت مشروعة إىل اللجوءونلك يددي اىل  وأبنائها، ادلعلقة ادلرأة احتياجات

 (313: 3155ادلشكالت االقتصادية ادلتمثلة بقلة الدخل وانقطاعو على األسرة مثل: )عفيفي، 

 تشغيل األبناء قبل النضج 

 حرماف األسرة من الضروريات الصحية للعيش 

 زيادة االضلرافات السلوكية 

 : حقوق الزوجة على زوجها إذا أساء عشرتهاثالثا

 شرة مع زوجتو فلها حقاف أساسياف وعلا:إنا قاـ الزوج بإساءة الع

 حقها في الشكاية عنو: 

لقػد شػرع اإلسػػالـ للمػرأة حػق الشػػكاية عػن الرجػػل إنا أسػاء عشػرهتا، وقػػد وجػد نلػػك مػن أيػاـ ادلصػػطفى صػل اهلل عليػػو 

م"، وسلم، حيث قاؿ النيب صل اهلل عليو وسلم "لقد طاؼ بآؿ زلمد نساء كثَت يشكوف أزواجهن، ليس أولئػك ٓتيػارك

 (.231: 3152حيث أف سوء العشرة ال يكوف فقط يف الضرب وإظلا يف اإليذاء النفسي أيضا )يوسف، 
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ويتم محاية ادلرأة من الرجل بواع شروط تكمن يف تنظيم حياهتا الزوجية أو طالقها، حيث يػتم واػع ةيػع الشػروط يف 

ؽ للرجػػل، للمػػػرأة حػػق اللجػػػوء للقضػػاء لطلػػػب عقػػد الػػػزواج مػػا مل ٗتػػػالف الشػػريعة اإلسػػػالمية، والطػػالؽ حػػػق مػػن احلقػػػو 

 (241: 3115الطالؽ يف حاالت معينة وىي: )الفقيو، 

 أساء الرجل معاملة زوجتو كما انو أار هبا، حيث انو ػلصل بينهما نزاع دائم 

 إنا كاف الرجل يعاين من عيب ما 

 أشػػهر إنا كػػاف  2ن بعػػد إنا غػػاب الرجػػل سػػنة أو أكثػػر فمػػن حقهػػا أف تطلػػب الطػػالؽ، حػػىت انػػو عنػػد الكثػػَتي

 حبس أو سفر غَت مقبوؿ.

 عدـ اإلنفاؽ مع القدرة على نلك 

 :حقها في الحصول على األوراق الثبوتية 

األوراؽ الثبوتيػػة تشػػمل اذلويػػة ادلدنيػػة وجػػواز السػػفر إاػػافة اىل شػػهادات ادلػػيالد والدراسػػة فضػػال عػػن اإلثباتػػات العقاريػػة  

ياف يأخذ الزوج ةيػع األوراؽ الثبوتيػة للزوجيػة ويػرفض تسػليمها إياىػا، وىػذا مػا وغَتىا من األوراؽ، ففي كثَت من األح

يسبب ذلا الكثَت من ادلشاكل حىت على مستوى األمور البسيطة، وىنا ؽلكػن للمػرأة اللجػوء اىل القضػاء إلصػدار حكػم 

 (.25: 3151قضائي غلرب الزوج على تسليم األوراؽ وادلستندات الثبوتية للزوجة )السدحاف، 

 : دور الخدمة االجتماعية في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية:رابعاً 

لقد لوح  يف اآلونة األخَتة أف احملاكم الشرعية يف ادلملكة العربية السعودية مت تطوير نظامهػا القضػائي الػيت تسػتخدمو، 

خاصة باألسرة هتتم ٔتشكالهتا ةيعها مػن حيث أصبح ىناؾ استقالؿ للقضاء السعودي، إاافة اىل استحداث زلاكم 

طػػالؽ وحضػػانة ووصػػاية وغَتىػػا الكثػػَت، واػػل نلػػك إنشػػاء إدارة للخدمػػة االجتماعيػػة ٖتتػػوي علػػى أخصػػائيُت متميػػزين 

 (.3155/ 54/3، 2125ىدفهم اإلرشاد األسري االجتماعي )الرياض، العدد 

بشكل عػاـ بالعنايػة باألسػرة، كمػا أ ػا تعمػل علػى تطػوير  ولقد وجدت يف ىذه احملاكم أقساـ للخدمة االجتماعية تقـو

طرقهػػا وأسػػاليبها الػػيت تسػػتخدـ بػػُت األزواج، فهػػي تقػػـو بالػػدور الوقػػائي والعالجػػي إاػػافة اىل اإلظلػػائي لألسػػرة )القصػػَت، 

3155 :55.) 
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 (.51: 3155وبالتايل تعمل اخلدمة االجتماعية على ما يلي: )نيازي، 

 ليت تتعرض ذلا األسر والعمل على عالجها.القضاء على ادلشكالت ا -5

 العمل على هتيئة جو سليم وعائلي يكفل نشاءة صاحلة لألبناء  -3

 العمل على توجيو األسر اىل مصادر خدمات سلتلفة ليتسٌت ذلا حل مشاكلها -2

 مساعدة احملاكم يف معرفة أسباب اخلالؼ والنزاعات الزوجية -1

 ونشر نتائجها ومقًتحاهتا القياـ بعمل ْتوث ودراسات متعلقة باألسر -1

 نشر التوعية بُت أفراد اجملتمع ليتسٌت تفادي العديد من ادلشاكل األسرية -2

 العمل مع ادلنظمات وادلدسسات ادلختلفة ليتسٌت محاية األسرة وإغلاد احللوؿ الزوجية ادلناسبة لألفراد. -3

يػػث ا ػػم يقومػػوف بػػالكثَت مػػن األعمػػاؿ ويوجػػد داخػػل قسػػم اخلدمػػة االجتماعيػػة عػػدد مػػن األخصػػائيُت االجتمػػاعيُت، ح

 (51: 3111للمساعلة يف حل ادلنازعات األسرية يف احملاكم الشرعية، ومن ىذه األعماؿ: )سامل، 

 العمل على ٗتفيف اخلوؼ والضغط النفسي الذي يصيب مقدـ الشكوى. -5

 العمل على دراسة التاريخ االجتماعي لألسرة، ليتسٌت معرفة أسباب تقدمي الشكوى. -3

 لعمل على تزويد األزواج بادلهارات األساسية ادلطلوبة ليتم ٖتسُت وظائفهم االجتماعية.ا -2

 تدريب األزواج لتفادي السلوكيات السيئة اليت لديهم. -1

 توعية أبناء اجملتمع للمشكالت األسرية اليت ٖتدث. -1

 طلوبةالعمل لالتصاؿ باخلرباء االجتماعيُت لتوفَت قدر كبَت من النجاحات االجتماعية ادل -2

 ةية الدراسجمنه

يف البحػوث الػيت  االجتمػاعي، كو ػا أحػد اىػم ادلنػاىج ادلسػتخدمةنهج ادلسح ملقد استخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة 

 .خلدمة االجتماعيةاخلاصة يف ا



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

74 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

   نوع الدراسة:

 دراسة وصفية.

 مجتمع وعينة الدراسة: 

( سيدة من 5224( سيدة من رلموع )531) كونة منوادلسيطة البعشوائية العينة اختارت الباحثة ال
.%( من إةايل أفراد رلتمع الدراسة51.1النساء ادلعلقات باحملكمة العامة بالرياض، ؽلثلن ما نسبتو )  

 أداة الدراسة:

لذلك قامت بتقسيم  الدراسة،قامت ببنائها لتناسب  أ احيث  استبانة،لقد استخدمت الباحثة إلجراء دراستها 

 أساسيُت وعلا: جزئيُت االستبانة اىل

اجلزء األوؿ: يتناوؿ ادلعلومات األولية إلفراد العينػة مثػل العمػر والتعلػيم واحلالػة الوظيفيػة وغَتىػا مػن ادلعلومػات  -5

 األولية

 اجلزء الثاين: وىو جزء مقسم اىل مخسة زلاور وىي: -3

  فقرة 51ادلشكالت االقتصادية اليت تعاين منها النساء ادلعلقات وتتكوف من 

  فقرة 51ادلشكالت االجتماعية اليت تعاين منها النساء ادلعلقات وتتكوف من 

  فقرة 52ادلشكالت النفسية اليت تعاين منها النساء ادلعلقات وتتكوف من 

  فقرة 3ادلشكالت القانونية اليت تعاين منها النساء ادلعلقات وتتكوف من 

 شكالت ادلرأة ادلعلقةتوقعات الدور الذي يقـو بو اخلدمة االجتماعية يف حل م 



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

75 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

 الدراسة: نتائج

 : المشكالت االجتماعية التي تعاني منها المرأة المعلقة أوال

قامت الباحثة يف الدراسة ْتساب التكرارات وادلتوسط احلسايب إاافة اىل النسب ادلئوية واالضلراؼ ادلعياري إلجابات 

دلرأة ادلعلقة، مث قامت بًتتيب النتائج حسب ادلتوسط احلسايب، أفراد العينة على ادلشكالت االجتماعية اليت تعاين منها ا

 وتضمن اجلدوؿ رلموعة من األسئلة اليت هتدؼ اىل الكشف عن ادلشكالت االجتماعية اليت تعاين منها ادلرأة ادلعلقة.

 واجلدوؿ التايل يواح نتائج العينة:

تواجها ادلرأة ادلعلقة، مرتبا حسب ادلتوسط  اليت ماعيةاالجت ادلشكالت على الدراسة عينة أفراد إجابات(: 5اجلدوؿ )
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 احلسايب

ويأيت من خالؿ ىذا احملور من االستبياف ادلقدـ اىل افرد العينة أف ادلػرأة تعػاين مػن الظلػم بسػبب تعليػق الػزوج ذلػا، وظهػر 

تػائج أف ادلػرأة % وىػو أوافػق بشػدة، كمػا وبينػت الن1.35نلك من خالؿ اعلى نسػبة حصػلت عليهػا ىػذه اجلملػة وىػو 

 . 1.11ادلعلقة تعاين من مشاكل يف احلصوؿ على حقها يف احملاكم حيث جاءت ٔتتوسط حسايب مقداره 

%، ومػػن أىػػم ىػػذه 2.21وبشػػكل عػػاـ بلػػغ ادلتوسػػط احلسػػايب للمشػػاكل االجتماعيػػة الػػيت تعػػاين منهػػا ادلػػرأة ادلعلقػػة ىػػو 

 ادلشاكل: 

 الظلم االجتماعي -5

 للحصوؿ على حقوقهم صعوبة يف احملاكم الشرعية -3

 اعف العالقة مع أىل ادلرأة نفسها وأىل زوجها واألقارب -2

 اياع فرصة احلصوؿ على زواج ثاف -1

 ثانياً: المشكالت االقتصادية التي تعاني منها المرأة المعلقة

اري قامػػػػػت الباحثػػػػػة يف الدراسػػػػػػة ْتسػػػػػاب التكػػػػػػرارات وادلتوسػػػػػط احلسػػػػػايب إاػػػػػػافة اىل النسػػػػػب ادلئويػػػػػػة واالضلػػػػػراؼ ادلعيػػػػػػ

إلجابػػػػػػات أفػػػػػػراد العينػػػػػػة علػػػػػػى ادلشػػػػػػكالت االقتصػػػػػػادية الػػػػػػيت تعػػػػػػاين منهػػػػػػا ادلػػػػػػرأة ادلعلقػػػػػػة، مث قامػػػػػػت بًتتيػػػػػػب النتػػػػػػائج 

حسػػػػػػػب ادلتوسػػػػػػػط احلسػػػػػػػايب، وتضػػػػػػػمن اجلػػػػػػػدوؿ رلموعػػػػػػػة مػػػػػػػن األسػػػػػػػئلة الػػػػػػػيت هتػػػػػػػدؼ اىل الكشػػػػػػػف عػػػػػػػن ادلشػػػػػػػكالت 

 االقتصادية اليت تعاين منها ادلرأة ادلعلقة.

 العينة: واجلدوؿ التايل يواح نتائج
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تواجها ادلرأة ادلعلقة، مرتبا حسب ادلتوسط  اليت االقتصادية ادلشكالت على الدراسة عينة أفراد إجابات(: 3اجلدوؿ )

 احلسايب

 

% وىذا يعٍت اف ادلرأة 2.41بلغ ادلتوسط احلسايب اإلةايل حملور ادلشكالت االقتصادية اليت تواجهها ادلرأة ادلعلقة 

 مشكالت اقتصادية ومن أعلها:ادلعلقة تعاين من 

 1.55عدـ وجود وسيلة نقل ذلم وكاف متوسطها احلسايب  -5

 1.15عدـ وجود دخل ثابت، ٔتتوسط حسايب  -3

 عدـ وجود مساعدات مالية من األىل أو اماف اجتماعي ذلن. -2
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 ثالثا: المشكالت القانونية التي تواجو المرأة المعلقة

ت وادلتوسػط احلسػايب إاػافة اىل النسػب ادلئويػة واالضلػراؼ ادلعيػاري إلجابػات قامت الباحثػة يف الدراسػة ْتسػاب التكػرارا

أفػراد العينػػة علػى ادلشػػكالت القانونيػة الػػيت تعػاين منهػػا ادلػرأة ادلعلقػػة، مث قامػت بًتتيػػب النتػائج حسػػب ادلتوسػط احلسػػايب، 

 ليت تعاين منها ادلرأة ادلعلقة.وتضمن اجلدوؿ رلموعة من األسئلة اليت هتدؼ اىل الكشف عن ادلشكالت القانونية ا

 واجلدوؿ التايل يواح نتائج العينة:

تواجها ادلرأة ادلعلقة، مرتبا حسب ادلتوسط  اليت االقتصادية ادلشكالت على الدراسة عينة أفراد إجابات(: 2اجلدوؿ )

 احلسايب

 

%، وىػذا يػدؿ 1.23منهػا ادلػرأة ادلعلقػة ومن خالؿ النتائج بلغ ادلتوسط احلسايب العاـ للمشكالت القانونيػة الػيت تعػاين 

 على ا ا تعاين من مشاكل قانونية مثل:

 وجود صعوبة يف مراجعة الدوائر احلكومية -5

 صعوبة الذىاب اىل ادلستشفيات -3

 صعوبة واع األبناء يف بطاقة العائلة -2
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 رابعا: المشكالت النفسية التي تتعرض لها المرأة المعلقة

ب التكػرارات وادلتوسػط احلسػايب إاػافة اىل النسػب ادلئويػة واالضلػراؼ ادلعيػاري إلجابػات قامت الباحثػة يف الدراسػة ْتسػا

أفػراد العينػػة علػى ادلشػػكالت القانونيػة الػػيت تعػاين منهػػا ادلػرأة ادلعلقػػة، مث قامػت بًتتيػػب النتػائج حسػػب ادلتوسػط احلسػػايب، 

 لقانونية اليت تعاين منها ادلرأة ادلعلقة.وتضمن اجلدوؿ رلموعة من األسئلة اليت هتدؼ اىل الكشف عن ادلشكالت ا

 واجلدوؿ التايل يواح نتائج العينة:

تواجها ادلرأة ادلعلقة، مرتبا حسب ادلتوسط  اليت النفسية ادلشكالت على الدراسة عينة أفراد إجابات(: 1اجلدوؿ )

 احلسايب
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 ،%( 2622ادلرأة ادلعلقة و الذي بلغ )  من خالؿ حساب ادلتوسط احلسايب العاـ للمشكالت النفسية اليت تتعرض ذلا

 صلد اف ادلرأة ادلعلقة تعاين من مشاكل نفسية عديدة واعلها:

 2.11ادلواقف احملرجة بسبب السداؿ الدائم عن الزوج، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لو  -5

 1.13التعب النفسي عند طلب ادلساعدة من األخرين، ٔتتوسط حسايب  -3

 2.51ٔتتوسط حسايب  الشعور باحلزف واالكتئاب، -2

، ٔتتوسط حسايب  -1  2.41التعرض دلشكالت يف النـو

 : مقارنة المشكالت جميعها التي تتعرض لها المرأة المعلقةخامسا

مػػن خػػالؿ نتػػائج االسػػتبياف ادلقسػػم علػػى احملػػور االقتصػػادي واالجتمػػاعي والنفسػػي والقػػانوين، وجػػد أف النسػػاء ادلعلقػػات 

أكثػر مػن أي مشػكالت أخػرى إنا مػا مت ادلقارنػة بيػنهم، والشػكل التػايل يواػح ادلتوسػط يعانُت من ادلشكالت القانونية 

 احلسايب لكل من ادلشكالت اليت تتعرض ذلا ادلرأة ادلعلقة:

 (: ادلشكالت اليت تتعرض ذلا ادلرأة ادلعلقة5الشكل )

 

الكبرى في الرياض للنساء  : الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمة االجتماعية التابعة للمحكة الشرعيةسادسا

 المعلقات

قامت الباحثػة يف الدراسػة ْتسػاب التكػرارات وادلتوسػط احلسػايب إاػافة اىل النسػب ادلئويػة واالضلػراؼ ادلعيػاري إلجابػات 

 للنسػػاء الريػػاض يف الكػػربى الشػػرعية للمحكػػة التابعػػة االجتماعيػػة اخلدمػػة إدارة تقػػدمها الػػيت أفػػراد العينػػة علػػى اخلػػدمات
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ات، مث قامػػػت بًتتيػػػب النتػػػائج حسػػػب ادلتوسػػػط احلسػػػايب، وتضػػػمن اجلػػػدوؿ رلموعػػػة مػػػن األسػػػئلة الػػػيت هتػػػدؼ اىل ادلعلقػػػ

 ادلعلقات. للنساء الرياض يف الكربى الشرعية للمحكة التابعة االجتماعية اخلدمة إدارة تقدمها اليت الكشف اخلدمات

 واجلدوؿ التايل يواح نتائج العينة: 

 للنساء الرياض يف الكربى الشرعية للمحكة التابعة االجتماعية اخلدمة إدارة تقدمها ليتا (: اخلدمات1اجلدوؿ )

 ادلعلقات

 

 الكربى الشرعية للمحكة التابعة االجتماعية اخلدمة إدارة تقدمها اليت من خالؿ النتائج بلغ ادلتوسط احلسايب للخدمات

الذي يلعبو اخلدمة االجتماعية يف احملاكم دلساعدة ادلرأة (، وىذا يدؿ على الدور 1.15ادلعلقات ) للنساء الرياض يف

 ادلعلقة، وكاف وااحا من خالؿ:

 1.23تتعامل إدارة اخلدمة االجتماعية بفاعلية كبَتة خصوصا مع النساء ادلعلقات، ٔتتوسط حسايب    -5
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 1.11عمل األخصائي االجتماعي مع القااي ليسهل حصوؿ النساء على حقوقهن، ٔتتوسط حسايب  -3

 1.1حف  اخلصوصية يف القضايا بوجود أخصائي اجتماعي، ٔتتوسط حسايب مقداره  -2

 النتائج والتوصيات:

 النتائج:

 واعلها: النتائجتوصلت الدراسة اىل عدد من 

النتائج المتعلقة بالخصائص االجتماعية واالقتصادية للمرأة المعلقة:-0  

 1تعليق زوجهن ذلن )أقل من  %( مدة24.1أف النسبة األكرب من أفراد عينة الدراسة ) (5
إىل أقل من  1%( تًتاوح مدة تعليق زوجهن ذلن ما بُت )54.2سنوات(، كما أف ىناؾ )

 51إىل أقل من  51%( مدة تعليق زوجهن ذلن ما بُت )4.2سنوات(، وىناؾ ) 51
 31إىل أقل من  51%( مدة تعليق زوجهن ذلن )1.1سنو(، إاافة إىل نلك فإف ىناؾ )

 سنو فأكثر(. 31%( مدة تعليق زوجهن ذلن )5.5األخَت ىناؾ )سنو(، ويف 
كشفت نتائج الدراسة أف رفض الزوج للطالؽ جاء بادلرتبة األوىل من بُت أسباب تعليق 

%( يليو كالً من )ادلشاجرات وادلشاحنات بُت الزوجُت، 53.2الزوج للزوجة بتكرار بنسبة )
%(، ويف 5.5ة الثالثة يأيت ىجر الزوج بنسبة )%(، وبادلرتب55.1الرغبة يف العقاب( بنسبة )

%( من إةايل أفراد 1.5األخَت تأيت ادلشاجرات وادلشاحنات بُت الزوج وأىل الزوجة بنسبة )
عينة الدراسة، وقد تتفق ىذه النتيجة مع ما جاءت بو نظرية الصراع واليت تشَت إىل أف الزوج 

ضغط على الزوجة ومعاقبتها بإعتباره صاحب يتعمد تعليق زوجتو تعسفا منو ورغبة منو يف ال
السلطو ولو احلق يف فعل نلك لكونو بيده أمر الطالؽ، وىذا ما وجدتو الباحثة من خالؿ 
واقع النساء ادلعلقات بأف أزواجهن يرفضن طالقهن ألسباب غلرب فيها الزوجة التنازؿ عن 

جة ادلعلقة التنازؿ عنها، حقوقها لتحصل على طالقها يف الوقت الذي ال تستطيع ىذه الزو 
 وتزداد مدة التعليق للمرأة ادلعلقة مع زيادة الصراع الذي يدور بينها وبُت زوجها.
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%( مصدر 31.2%( يتمثل مصدر دخلهن يف وظيفتهن، كما أف )34.2أف ىناؾ ) (3
%( مصدر دخلهن 2.2دخلهن الضماف االجتماعي، باإلاافة إىل ما سبق فإف ىناؾ )

 ت اخلَتية )ةعية  ضة ػ ةعية الوفاء(.يتمثل يف )اجلميعا
النتائج المتعلقة بالمشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية والقانونية التي تواجو -3

 المرأة المعلقة:

أف ىناؾ موافقة بُت أفراد عينة الدراسة على ادلشكالت االجتماعية اليت تعاين منها ادلرأة  (5
 ادلعلقة، ومن أىم تلك ادلشكالت:

 عاناة من الظلم االجتماعي.ادل -
 مواجهة صعوبة كبَتة يف احملاكم للحصوؿ على حقهن الشرعي من أزواجهن. -
 سوء العالقة مع أىلن وأىل زوجهن. -
 اياع فرص زواج أخرى. -
 .صعوبة التواصل مع األقارب -

واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ابتساـ استنبويل واليت توصلت إىل وجود مشكالت اجتماعية 
معاناة لألسر الغائب عنها والدىا واليت حصلت فيها األسرة ادلهجورة على ادلرتبة الثالثة  ٗتلق 

من أظلاط الغياب اليت تناولتها دراستها وىي الغياب بالطالؽ ، الغياب بالسجن، الغياب 
باذلجر، الغياب بالوفاة، ونلك يدكد أف ادلرأة ادلعلقة هبجر الزوج تواجو مشكالت اجتماعية 

ئتها احمليطة هبا من سوء العالقة مع األىل واألقارب واياع فرصة زواجها من رجل أخر يف بي
تستطيع من خالذلا البدء ْتياة جديدة بعيدة عن ادلعاناة اليت خلفها زواجها األوؿ، كما أ ا 
تواجو مشكالت يف ادلدسسات القضائية يف حصوذلا على حقها الشرعي من زوجها، وىذا 

تشهده ادلرأة ادلعلقة يف احملاكم الشرعية وىو ما يدكد أيضا ما جاءت بو نظرية ىو الواقع اليت 
الدور واليت تشَت إىل أف ادلدسسات القضائية ذلا دور يف زيادة ادلشكالت اليت تتعرض ذلا ادلرأة 
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ادلعلقة ونلك من خالؿ تعقيد بعض اإلجراءات الرمسية مع عدـ األخذ يف االعتبار ذلذه ادلرأة 
هتا.ومشكال  

أف ىناؾ موافقة بُت أفراد عينة الدراسة على ادلشكالت االقتصادية اليت تعاين منها ادلرأة  (3
 ادلعلقة، ومن أىم تلك ادلشكالت:

 عدـ توفر وسيلة مواصالت لقضاء احتياجاهتن. -
 عدـ وجود دخل ثابت لإلنفاؽ. -
 عدـ امتالكهن ما يشبعوف بو احتياجاهتن اخلاصة. -
 مالية ذلن من األسرة.عدـ تقدمي أية مساعدات  -
 عدـ وجود اماف اجتماعي لديهن دلواجهة احتياجاهتن ادلادية. -
 عدـ كفاية دخلهن لإلنفاؽ عليهن. -

كما أشارت النتائج اليت تشَت إىل حصوؿ ادلرأة ادلعلقة عل مساعدات من اجلمعيات 
%( ال ػلصلن على مساعدات من 25.5( سيدة بنسبة )535اخلَتية أف ىناؾ )

اخلَتية. اجلمعيات  
%( مصدر 11.2( سيدة بنسبة )35أما بالنسبة دلصدر الدخل فقد كاف ىناؾ )

دخلهن كاف أخر وقد تنوعت بُت مساعدات من أسرة الزوجة، مساعدات من األقارب، 
 بيع شلتلكات خاصة.

بينما كفاية الدخل للمرأة ادلعلقة يف مواجهة احتياجاهتا واحتياجات أبنائها فقد جاءت 
%( دخلهن غَت  21.1( سيدة بنسبة )553كرب من أفراد عينة الدراسة أف )النسبة األ

%( دخلهن كايف إىل حد ما، ويف 31.1( سيدة بنسبة )13كايف، يف حُت أف ىناؾ )
%( دخلهن كايف.53.1( سيدة بنسبة )35األخَت ىناؾ )  

 ءددي إىل جلو وقد تتفق ىذه النتائج مع ما جاءت بو دراسة البندري السهلي يف أف العامل ادل
ادلرأة ادلعلقة دلدسسات حقوؽ اإلنساف ىو عدـ عملها وانعداـ دخلها الشهري. كما أ ا ؽ 
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واليت توصلت إىل اف ادلرأة الغائب عنها زوجها تعاين من  فتتفق مع دراسة لطيفة العبد اللطي
الفقر وكثرة الديوف وعدـ القدرة على توفَت االحتياجات األساسية لألسرة بنسبة 

%(، كما تتفق مع ما 22.2) بنسبة الديوف كثرة%(، وادلرأة ادلهجورة تعاين من  23.1)
جاءت بو نظرية الدور يف أف بعض مدسسات اجملتمع كالضماف االجتماعي ذلا دور يف وجود 
ىذه ادلشكالت االقتصادية اليت تواجهها ادلرأة ادلعلقة ونلك لعدـ تقدؽلها ادلساعدات ادلالية 

ا على إشباع احتياجاهتا واحتياجات أبنائها.ذلا شلا يعينه  

أف ىناؾ موافقة بُت أفراد عينة الدراسة على ادلشكالت النفسية اليت تعاين منها ادلرأة  (2
 ادلعلقة، ومن أىم تلك ادلشكالت:

 التعرض دلواقف زلرجة بسبب سداؿ األخرين عن سبب تعليق الزوج ذلن -
 آلخرينتعبهن نفسياً عندما يقمن بطلب مساعدة من ا -
 شعورىن بالضعف وعدـ القدرة على ٖتمل ادلسئولية -
 شعورىن باحلزف واالكتئاب بسبب تعليق زوجهن ذلن -
 شعورىن بالقلق وعدـ األماف -
 معاناهتن من ااطرابات يف النـو -
 شعورىن بالتوتر نتيجة ٖتملهن مسئولية كاملة عن األسرة(. -

يف أف الغياب الطويل  فعبد اللطيوقد تتفق ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة لطيفة ال
للزوج عن الزوجة لو آثار سلبية كثَتة عليها: وىي التوتر والقلق والفراغ النفسي والعاطفي 

%(، وزيادة مسئوليات األسرة وصعوبة تربية األبناء وعدـ القدرة على 15.2وكثرة البكاء )
%( 21.3هم واضلرافهم )متابعة سلوكهم والسيطرة عليهم خاصة الذكور شلا يددي إىل اياع

 %(4.1على حُت فقداف الثقة يف النفس يأيت بنسبة )
اآلثار النفسية واليت نكرت كشفت الدراسة عن اآلثار السلبية ذلجر الزوج على الزوجة، كما  

  و%( 15،2والعاطفية والشعور بالقلق والتوتر وعدـ االستقرار حلوايل نصف ادلهجورات )
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%( و 53.2) بنسبةيك يساعد يف ٖتمل ادلسئوليات جاءت كثرة ادلشاكل وعدـ وجود شر 
اخلوؼ وعدـ الشعور باألماف، وبنفس النسبة نظرة اجملتمع الظادلة جاء %( 53.1) بنسبة

والقاسية للمهجورة، على حُت جاءت صعوبة تربية األبناء ومتابعة سلوكهم خاصة الذكور 
ذؿ وادلهانة ونسبة األمراض %(، بينما تساوت نسبة الشعور بالظلم وال51.3) بنسبة

، شلا يدكد أف ادلرأة ادلعلقة تعاين من مشكالت نفسية كثَتة %(.2.3اجلسمية حيث بلغت )
ونلك يرجع لسبب رئيسي وىو عدـ وجود الزوج الذي تشعر معو باألماف والراحة واالستقرار 

ألسرة ككل.النفسي والعاطفي و يساعدىا يف مسئولياهتا ومسئوليات ابنائها ومسئولية ا  

على ادلشكالت اليت تواجههن بسبب عدـ  ةأف ىناؾ موافقة بشدة بُت أفراد عينة الدراس (2
 امتالكهن إلثبات ىوية، ومن أىم تلك ادلشكالت:

 صعوبة مراجعة الدوائر احلكومية. -
 صعوبة السفر. -
 صعوبة ترددىن على ادلستشفيات. -
 ام األبناء إىل بطاقة العائلة. -

مع ما جاءت بو دراسة البندري السهلي يف أف احلقوؽ اليت تطالب  وقد تتفق ىذه النتيجة
هبا ادلرأة ادلعلقة يف مدسسات حقوؽ اإلنساف كانت حقوؽ مدنية بادلرتبة الثانية واليت 
تتمثل يف حقها يف وجود إثبات ذلا وألوالدىا، ومن الواقع الذي تعيشو ادلرأة ادلعلقة 

سط حقوقها وىي إثباتاهتا اليت تستطيع من خالذلا وأبنائها مع الزوج ىو عدـ إعطائها أب
التنقل والسفر والًتدد على ادلستشفيات وااللتحاؽ بادلدارس، فحرما ا من ىذه األوراؽ 

 ىو حرما ا من حقها يف العيش ْترية وأماف.
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النتائج المتعلقة بتوقعات النساء المعلقات عن الخدمات التي سوف تقدمها لهن -2

مة االجتماعية التابعة للمحكمة:إدارة الخد  

أف ىناؾ موافقة بشدة بُت أفراد عينة الدراسة على توقعات الدور الذي غلب أف تقـو بو  (5
إدارة اخلدمة االجتماعية باحملاكم يف مواجهة مشكالت ادلرأة ادلعلقة، ومن أىم تلك 

 األدوار:
 ةأف تتعامل ىذه اإلدارة بفعالية أكثر مع مشكالت ادلرأة ادلعلق -
أف عمل األخصائي االجتماعي مع القااي يف احملكمة سيسهل عليهن احلصوؿ على  -

 حقوقهن من أزواجهن
أف عمل األخصائي االجتماعي يف احملاكم سيساعد على البحث الصادؽ يف قضيتهن شلا  -

 يددي إىل احلكم فيها بشكل سليم
وصية يف أف وجود مكتب لألخصائي االجتماعي يف احملاكم سيساىم يف حف  اخلص -

 قضيتهن
أف وجود األخصائية االجتماعية يف احملاكم سوؼ يساىم يف ٗتفيف مشاعر اخلوؼ اليت  -

 تنتاهبن عند الدخوؿ إىل القضاة
 عاليةىناؾ موافقة وقد تتفق ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة محمد القصير في أن 

عي يف احملاكم مع ادلشكالت األدوار اليت ؽلارسها األخصائي االجتمامن أفراد الدراسة على 
 األسرية.

غالبية رلتمع الدراسة موافقُت كما أ ا تتفق مع ما جاءت بو دراسة مصبوبة الدىيماف يف أف 
على أف مشكلة العنف األسري من أوىل ادلشاكل األسرية ادلتعلقة بالطالؽ اليت ؽلكن أف 

ىذه النتيجة مع ما جاءت بو  احملاكم، إىل جانب توافقينظر إليها األخصائي االجتماعي يف 
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نظرية الدور يف أف وجود إدارة اخلدمة االجتماعية يف احملاكم الشرعية سيساىم بدور كبَت يف 
 التعامل مع مشكالت ادلرأة ادلعلقة وؼلفف من األثار النإتة عن ىذه ادلشكالت.

و النتائج المتعلقة بالفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نح-4
 المشكالت التي تواجههن باختالف متغيرات الدراسة:

ال توجد ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة  (5
 الدراسة ضلو ادلشكالت اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت العمر.

ال توجد ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة  (3
راسة ضلو ادلشكالت االجتماعية والقانونية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت الد

 احلالة التعليمية.
أف ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة  (2

الدراسة ضلو ادلشكالت النفسية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت احلالة التعليمية، 
حل أفراد عينة الدراسة شلن مدىلهن )ابتدائي( وقد تتفق ىذه النتيجة مع ما ونلك لصا

داؿ إحصائيا ما بُت التوافق جاءت بو دراسة انتصار عبدالعزيز زكي بأنو يوجد تفاعل 
النفسي االجتماعي لربات األسر الغائب عنها رب أسرهتا وادلستوي التعليمي ذلن عند 

ويات التعليمية األعلى ، وىذا يشَت إىل أف ادلرأة ( لصاحل ادلست1.115مستوي داللة )
 ادلعلقة كلما زاد مستواىا التعليمي كلما قلة ادلشكالت النفسية اليت تعاين منها.

أف ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة  (1
غَت احلالة الدراسة ضلو ادلشكالت االقتصادية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ مت

التعليمية، ونلك لصاحل أفراد عينة الدراسة شلن مدىلهن )ابتدائي( وىو ما يشَت إىل قلة 
 ادلشكالت االقتصادية لدى الفئة ادلتعلمة من ادلعلقات.



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

89 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

ال توجد ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة  (1
دلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت الدخل الدراسة ضلو ادلشكالت القانونية اليت تواجو ا

 الشهري.
أف ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة  (2

الدراسة ضلو ادلشكالت االجتماعية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت الدخل 
 لاير(. 3111الشهري، ونلك لصاحل أفراد عينة الدراسة شلن دخلهن )أقل من 

اؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة أف ىن (3
الدراسة ضلو ادلشكالت النفسية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت الدخل الشهري، 

لاير( ، وقد تتفق ىذه  3111ونلك لصاحل أفراد عينة الدراسة شلن دخلهن )أقل من 
دراسة انتصار عبدالعزيز زكي واليت  (  مع ما جاءت بو3 -2النتيجتاف السابقتاف )
يوجد تفاعل داؿ إحصائيا بُت مستوي الدخل لربات األسر عينة أشارت فيها إىل أنو 

( لصاحل ربات 1.115الدراسة والتوافق النفسي االجتماعي ذلن عند مستوي داللة )
األسر األعلى يف مستوي الدخل ، وىذا يدؿ على أف ادلرأة ادلعلقة تقل لديها 

شكالت االجتماعية والنفسية ادلتمثلة يف ٖتمل ادلسئولية والضغوط اليت تعيشها من ادل
توتر وقلق وخوؼ واكتئاب وغَتىا كلما كاف دخلها الشهري عايل  نلك ألف واقع حياة 
ادلرأة ادلعلقة ا ا ىي من تعيل نفسها وأبنائها وتتوىل مسئولية األسرة بعد تعليق الزوج وما 

نفسية وتفكَت كل نلك غلعل الدخل الشهري العايل سيساىم  يتبع نلك من اغوط
بدور كبَت يف مواجهة ىذه ادلسئوليات ٔتفردىا وسيقلل من ادلشكالت االجتماعية 

 لديها.
أف ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ضلو  (4

ختالؼ متغَت الدخل الشهري، ونلك ادلشكالت االقتصادية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة با
لاير( وىو مدكد حيث أف وجود  3111لصاحل أفراد عينة الدراسة شلن دخلهن )أقل من 
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معلقة ترعى أبناء بدوف أب وأسرة بال معيل لن يكوف   ةدخل شهري منخفض المرأ
كاٍؼ دلواجهة احتياجات األسرة واألبناء وسيكوف ىناؾ مشكالت اقتصادية تواجهها 

 رأة.ىذه ادل

ال توجد ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة  (5
الدراسة ضلو ادلشكالت االجتماعية والقانونية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت 

 احلالة الوظيفية.
أف ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ضلو  (51

ت النفسية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت احلالة الوظيفية، ونلك لصاحل ادلشكال
أفراد عينة الدراسة من ربات ادلنازؿ، وىذا يدؿ على أف ادلشكالت النفسية تزداد عن 
ادلعلقات ربات ادلنازؿ الاليت ال غلدف وظائف يشعرف معها باألماف ألف تلك الوظائف 

مساعدهتن دلواجهة ادلشكالت اليت تنتج من العيش ٔتفردىن تساىم يف دور كبَت على 
 بدوف أزواج.

أف ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ضلو  (55
ادلشكالت االقتصادية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت احلالة الوظيفية، لصاحل 

ؿ. ونلك يشَت إىل قلة ادلشكالت االقتصادية لدى أفراد عينة الدراسة من ربات ادلناز 
ادلوظفات وزيادهتا لدى ربات ادلنازؿ الغَت موظفات شلا يدؿ على أف ادلوظفة ذلا دخل 
من وظيفتها تسهم بو يف إشباع احتياجاهتا واحتياجات أبنائها على العكس من الغَت 

هة متطلباهتا ومتطلبات موظفة اليت ال يوجد لديها وظيفة ذلا دخل تستعُت بو يف مواج
 أبنائها.

ال توجد ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (53
 ضلو ادلشكالت اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت مكاف ادليالد.
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ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ضلو  (52
لقانونية اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت امتالؾ أبناء، ونلك لصاحل ادلشكالت ا

النساء ادلعلقات شلن ؽلتلكن أبناء، شلا يعٍت أف ادلرأة ادلعلقة اليت لديها أبناء تواجو 
مشكالت قانونية ىي وأبنائها أكثر من النساء ادلعلقات الاليت ال يوجد لديهن أبناء، 

اليت يوجد لديهن أبناء يعانُت من مشكلة ام أبناء إليهن أو نلك ألف ادلعلقات ال
إحلاقهن بادلدارس أو الًتدد هبن يف ادلستشفيات أو التنقل والسفر ْترية وكل تلك 

 ادلشكالت تنتج من رفض الزوج إعطائهم األوراؽ الثبوتية اليت تثبت ىويتهم الوطنية.
ت استجابات أفراد عينة الدراسة ال توجد ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطا (51

ضلو ادلشكالت )االجتماعية، االقتصادية، النفسية( اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ 
 متغَت امتالؾ أبناء.

ال توجد ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (51
 غَت قرب الزوج ذلن.ضلو ادلشكالت اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ مت

ال توجد ىناؾ فروؽ نات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (52
 ضلو ادلشكالت اليت تواجو ادلرأة ادلعلقة باختالؼ متغَت مدة التعليق.
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 التوصيات:

 تلخصت ىذه الدراسة بعدد من التوصيات أعلها:

احملاكم الشرعية خاصة يف حالة ادلرأة ادلعلقة، والعمل على تقصَت  العمل على تسهيل ادلعامالت الرمسية يف -5

 مدة اجللسات، فضال عن عدـ إعطاء ادلرأة ادلعلقة صك ىجراف إال بوجود الزوج.

العمل على تسريع إنشاء إدارات للخدمة االجتماعية يف احملاكم الشرعية، دلا ذلا من دور فعاؿ يف حل  -3

 ادلشاكل األسرية ادلختلفة.

 عمل على إنشاء زلاكم متخصصة ٔتسائل األسرة يف اجملتمع السعودي.ال -2

 العمل على دراسة القوانُت واألنظمة يف الدوؿ ادلختلفة اليت هتتم بادلرأة ادلعلقة وزلاولة االستفادة منها. -1

 العمل على إغلاد أنظمة قضائية جديدة هتدؼ لتحرير ادلرأة من زوجها. -1

 سات اليت ٗتتص هبذه الفئة من النساء لتقليل األثار السلبية الواقعة عليهم.العمل ادلزيد من البحوث والدرا -2
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