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 ادللخص
 

. فاء زوجة ادلدان الذين يعيشون داخل وآثار ذلك على وئام األسرة )دراسة حالة 28002250لقمان احلكيم. 
قسم كلية الشريعة اإلسالمية جبامعة  hayySshaaySادلرأة يف اخلبز السجن، الفقراء(. أطروحة. حممد األحول بن 

 H.Mعباس عرفان، وقانون العمل.، الدولة ماالنغ ابراهيم مالك موالنا. مشرف: ه. 
 الكلمات الرئيسية: سبل العيش عقل، زوجة أحد االنسجام عائلة الشخص ادلدان،.

 
جيدون صعوبة يف العيش حتقيق داخلي.  IIIالزوج والزوجة الذين يعيشون يف واحدة من فئة السجون ماليزيا 

حمدودة للغاية. الثانية، يتم إغالق العملية  ، مكانا لربطSya.reP.yayويتسبب هذا من قبل اثنني من صعوبة 
اإلدارية. هذا ادلرفق ليست عامال قيد بسبب عدم وجود رغبة يف السجون لتقدمي التسهيالت الكافية. بسبب 

التسهيالت حمدودة على السجون والسجناء يف عدد من السجناء أن أكثر وأكثر. لعدم وجود مكان ادلعيشة لتحقيق 
ماالنغ، مما جيعل اخلالفات ادلتكررة بني  IIIالزوجة الذين أصبحوا مقيمني يف ادلرأة السجون فئة داخلي وزوج زوجة و 

الزوج والزوجة وعالقتها الزوجية يصبح أقل متناغم، حبيث يتم الطالق ما يقرب من بعض ألن الزوج كان وجود عالقة 
شكل من حتقيق داخلية ادلعيشة وتأثريها على  غرامية مع امرأة ثبت األخرى. لذلك، والباحثني ادلهتمني يف معرفة

. ماذا عن األشكال األخرى للتحقيق الداخلي والعيش زوجة 0صياغة االنسجام عائلة من ادلشكلة، كما يلي: 
. ماذا عن اآلثار ادلرتتبة على حتقيق داخلي وادلعيشية زوجة 0سجني يف السجون )مؤسسة إصالحية( النساء ماالنغ؟ 

 )مؤسسة إصالحية( ادلرأة ماالنغ إىل انسجام األسرة؟ سجني يف السجون
األحباث اليت جترى حاليا دراسة الكتاب جتميعها يف أنواع البحوث القانونية التجريبية. وقد مت مجع البيانات باستخدام 

، iePhiahvgادلقابالت، وادلالحظة، واالستبيان والوثائق. ومث حتليلها بواسطة طريقة التحرير، وتصنيفها، 
yvyahlhvg.واخلتامية ، 

ماليزيا عائلة اليت وصلت إىل  IIIويتم ذلك عادة شكل من حتقيق داخلي للمعيشة يف سجون النساء وتسمى الفئة 
٪ فقط. اخليار الثاين لتحقيق داخلي ادلعيشة 0.7٪، وفاء الداخلية األخرى للعيش مثل اجلنس، واليت بلغت 70.7

٪. يف حني اختار بقية األخرى. أثر حتقيق داخلي من الذين يعيشون يف 02عدد بالنسبة ذلم هو وجها لوجه. بلغ 
٪ غري 5.0٪، 2..0٪ وقال انه كان قويا جدا، مؤثرة 05.5ماليزيا  IIIالسجون للنساء تدين زوجة من فئة 

 ٪.08.0٪ مل يكن له تأثري، ال يتأثر 5.0مؤثرة جدا، 


