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متهيد 
لقد حظيت قضايا العنف األرسي باهتامم واسع وعناية خاصة من أعىل املستويات الوطنية ، وعىل 
رأسها توجيهات صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم، والذي اعترب أن إساءة معاملة أي طفل 
أو امرأة يف األردن هو خط أمحر ال يمكن أن يسمح بتجاوزه، ومواقف صاحبة اجلاللة امللكة رانيا 
العبداهلل املعظمة جتاه العنف ضد املرأة واألطفال ، ومتابعتها احلثيثة لكافة الربامج واملشاريع الوطنية 

اهلادفة للّحد من كافة أشكال اإلساءة والعنف األرسي.

ُتعنى  التي  وانطالقًا من دور املجلس الوطني لشؤون األرسة بوصفه أحدى املؤسسات الوطنية 
ُتؤّمن  التي  الوطنية  والربامج  االسرتاتيجيات  صياغة وإعداد  يف  مسامهته  ضوء  ويف  األرسة،  بحامية 
العلمية  والبحوث  الدراسات  إىل  املستندة  العنف،  متامسكة ومحايتها  من  لتأسيس أرسة  مواتية  بيئة 
الرامية لتشخيص أوضاع األرسة األردنية، والتصدي للمشكالت والصعاب التي يواجهها أفرادها، 
السياسات  تطوير  يف  منها  لإلفادة  القرار  صناع  متناول  يف  والبحوث  الدراسات  هذه  نتائج  ووضع 
والربامج الوطنية اهلادفة حلامية األرسة من أشكال العنف األرسي كافة، جاءت هذه الدراسة لتلقي 
سجالت  حتليل  خالل  من  تبلورت  حقيقية  بيانات  عىل  اعتامدا  األرسي،  العنف  واقع  عىل   الضوء 
وملفات حاالت العنف األرسي التي راجعت املؤسسات الوطنية، وأملني أن تسهم هذه الدراسات 
يف مساعدة املؤسسات الوطنية املعنية بشؤون األرسة ومتكينها من وضع الرؤى الوطنية واملستقبلية، 

ورسم السياسات وتصميم التدخالت الالزمة للحد من العنف األرسي وفقا حلقائق علمية.

تعنى  وطنية  مؤسسات  باعتبارنا  بيننا  فيام  والتعاون  بالرشاكة  البالغ  اعتزازنا  نؤكد  فإننا  وختاما 
بحامية األرسة من العنف األرسي، وال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل من إدارة محاية 
استمرار  العمل، مؤكدين أمهية  انجاز هذا  األمنية، وجلميع من أسهم يف  الدراسات  األرسة ومركز 
العمل التشاركي بني املؤسسات كافة يف جمال محاية األرسة وأفرادها من مجيع أشكال العنف، وتوفري 

الظروف املواتية للحفاظ عىل متاسكها واستقراها، لتؤدي دورها الفاعل يف بناء املجتمع وازدهاره.

 األمني العام  بالوكالة
حممد مقدادي
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ملخص تنفيذي:
– الثقافية لظاهرة العنف األرسي  الديناميكية االجتامعية  هدفت الدراسة احلالية إىل استكشاف 
االجتامعية  واخلصائص  وأرسها،  العنف  حاالت  خصائص  عىل  التعرف  خالل  من  األردن  يف 
واالقتصادية ملرتكبي العنف األرسي، واخلصائص االجتامعية واالقتصادية لضحايا العنف األرسي، 
ودراسة العالقات بني هذه اخلصائص وخصائص العنف املرتكب من ناحيتي نوعه وتكراره. وتأيت 
املسجلة رسميا بإدارة محاية  العنف  ُتطّبق عىل حاالت  التي  الدراسة بوصفها األوىل يف األردن  هذه 
األرسة. ونفذت هذه الدراسة ضمن هنج تشاركي بني كل من املجلس الوطني لشؤون األرسة، وإدارة 

محاية األرسة، ومركز الدراسات األمنية بمديرية األمن العام، وهيئة التكافل االجتامعي سابقا.
حول  بمؤرشات  للخروج  الكمي  البحث  أسلوب  استخدم  الدراسة،  أهداف  حتقيق  أجل   ومن 
العنف األرسي يف املجتمع األردين من خالل ملفات احلاالت التي راجعت إدارة محاية األرسة خالل 
الدراسة من 592 حالة  بلغ عددها 1651 حالة عنف أرسي، وتكونت عينة  العام 2009، والتي 
فيها  املوجود  املحافظات  وبتمثيل جلميع  الدراسة،  بلغت )35.9%( من جمتمع  بنسبة  عنف أرسي 
 ، للدراسة  الفنية  اللجنة  من  الدراسة  استامرة خاصة ألغراض هذه  أقسام محاية األرسة، وصممت 

وأجري اختبار أويل هلا قبل البدء بجمع البيانات. 
واستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي املتمثل بـ : التوزيعات النسبية، والتكرارات، والتقاطعات 

بني متغريات الدراسة. وقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

أوال: طبيعة العنف األرسي :
 أظهرت نتائج الدراسة ما ييل: 

أكثر أنواع العنف األرسي ممارسة هو العنف اجلسدي وبنسبة )%86(.	•
بلغت 	• وبنسبة  األرسة  أفراد  من  وأحد  فرد  جانب  من  يامرس  األرسي  املامرس  العنف  غالبية 

 .)%95.6(
أن )84.4%( من العنف األرسي يقع عىل فرد وأحد من أفراد األرسة.	•
ممارسة 	• نسبة  أعىل  وكانت  العنف،  أشكال  من  شكل  من  أكثر  عليهم  يامرس  إليهم  امُلساء  غالبية 

للرضب باليد أو الرجل )76.6%(. والسب والشتم والتحقري )51.4%(. والرصاخ )%20.3(. 
ومنع املرصوف عن أفراد األرسة )18.5%(. إضافة إىل إمهال الزوج ملتطلبات الزوجة )%18.1(.
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ثانيا: خصائص األرسة.
 أظهرت نتائج الدراسة ما ييل: 

أن )62.1%( من حاالت العنف األرسي يامرس بشكل أكرب يف األرس التي يبلغ عدد افردها 5 	•
أفراد  فأقل. 

وجد تّعدد الزوجات يف )16.4%( من أرس حاالت العنف األرسي. 	•
أن )39.7%( من أرس حاالت العنف األرسي كانت من رشحية الدخل الشهري 300 دينار فأقل. 	•
أن غالبية العنف األرسي يقع يف املناطق احلرضية وبنسبة ) %72.6( .	•
أن )21%( من أرس حاالت العنف األرسي يوجد فيها تعاطي الكحول أو املخدرات من قبل أحد 	•

أفرادها.
)مطلوبا، 	• القانون  مع  خربات  أفرادها  ألحد  كان  األرسي  العنف  حاالت  أرس  من   )%22( أن   

مسجونا، أو له أسبقيات(.
تكرر وقوع العنف األرسي أكثر من مرة لدى ) 47.8%( من حاالت العنف.	•

ثالثا: خصائص مرتكبي العنف.
 أظهرت نتائج الدراسة ما ييل:

الذكور هم أكثر ممارسة للعنف بنسبة)%92.1(.	•
أكثر مرتكبي العنف األرسي ) املسيئني( من الفئة العمرية  29-48 سنة بنسبة )%60.8(.	•
غالبية مرتكبي العنف األرسي ) املسيئني( من ذوي املستوى التعليمي املنخفض) ثانوي فام دون( 	•

بنسبة)%80.4(. 
حوايل ثلثي مرتكبي العنف األرسي ) املسيئني( من فئة العاملني بنسبة)%66.5(.	•
أكثر من ثلثي مرتكبي العنف األرسي ) املسيئني( يرتبط بعالقة زوج أو أب مع امُلساء إليه بنسبة 	•

.)%71.6(
أن )82.6%( من مرتكبي العنف األرسي ) املسيئني( متزوجون.	•
أن )71.6%( من مرتكبي العنف األرسي ) املسيئني( تربطهم عالقة زوج أو أب مع امُلساء إليه.	•
أكثر من نصف مرتكبي العنف األرسي ) املسيئني( تكررت ممارستهم للعنف بنسبة )%51.9(.	•
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رابعا: خصائص امُلساء إليهم.
أظهرت نتائج الدراسة ما ييل:

غالبية امُلساء إليهم من اإلناث بنسبة )%75.9(. 	•
أن )30.2%( من امُلساء إليهم ممن هم من األطفال ) أقل من 18 سنة( يف حني أن )69.8%( هم 	•

من البالغني ) 18 سنة فأكثر( . 
فام 	• )ثانوي  املنخفض  التعليمي  املستوى  ذوي  من  هم   )%74.3( إليهم  امُلساء  أرباع  ثالث  نحو 

دون(. 
غالبية امُلساء إليهم )64.2%(  من فئة العاطلني عن العمل . 	•
أن )49.5%( من امُلساء إليهم من فئة املتزوجني. 	•
أعىل نسبة ممارسة للعنف األرسي )27.8%( تقع عىل أفراد الفئة العمرية  16-25 سنة.	•
تكرر ممارسة العنف أكثر من مرة عىل )46.9%( من امُلساء إليهم. 	•

خامسا: أسباب  العنف.
توصلت الدارسة إىل أن أسباب العنف، من وجهة نظر األفراد امُلساء إليهم، متثلت بام ييل: 

 السامت الشخصية للمسيئني، وهي: العصبية الزائدة، واجلهل وعدم املعرفة، واملرض النفيس أو 	•
العقيل، والبخل، واملرور يف مرحلة مراهقة، والغرية، واالتكالية، واألنانية، وعدم حتمل املسؤولية.

اخلالفات بني الزوجني وبني أفراد األرسة، وهي: خالف عىل مكان اإلقامة، والشك يف سلوكيات 	•
الزوج، وعالقات غري رشعية ألحد الزوجني، والتقصري يف احلقوق الرشعية، وانفصال الزوجني 
والطالق، وغياب أحد األبوين، وعدم االحرتام بني أفراد األرسة والزوجني، وعدم التفاهم  بني 

أفراد األرسة والزوجني. 
العوامل املادية والصعوبات املالية التي تواجه األرسة. 	•
تعاطي املخدرات واملرشوبات، لعب القامر من جانب املسيئني. 	•
تدخل أهل الزوج والزوجة يف شؤون األرسة.	•

أما أسباب العنف من وجهة نظر مرتكبي العنف، متثلت بام ييل:
الزواج 	• يف  والرغبة  بعضا،  لبعضهم  األرسة  أفراد  احرتام  وعدم  الزوجني،  بني  العمر  يف  الفرق 

بأخرى، وتعدد الزوجات، وغياب أحد الوالدين، ووجود عالقات غري مرشوعة ألحد الزوجني، 
واالختالف عىل تربية األبناء، واملعاملة السيئة بني أفراد األرسة، واخلالف حول احلقوق الرشعية 
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ومشكالت اإلرث، وإنجاب الزوجة لإلناث.
 السامت الشخصية للمساء إليهم، وهي: الغرية، واملرض، واملرض النفيس، والعصبية والرصاخ، 	•

واخلوف الزائد عىل األوالد، وعدم حتمل املسؤولية.
 العوامل والصعوبات املادية.	•
 تدخل أهل الزوج والزوجة يف الشؤون األرسية.	•
 اإلدمان عىل املخدرات والكحول.	•

ويالحظ من خالل استعراض أسباب  العنف األرسي، وجود توافق لدى املسيئني وامُلساء إليهم 
الشخصية  والسامت  العائلية  اخلالفات  هو  األرسي  العنف  أسباب   أهم   من  أن  عىل  سواء  حد  عىل 
ألفراد األرسة، والتي تشري بشكل مبارش إىل أن العنف األرسي أصبح  نتاج ثقافة أرسية تنتهج العنف 
أفراد  بني  واحلوار  التواصل  مهارات  ضعف  تعكس  وبصورة  األرسية،  للعالقات  وسيلة   باعتباره 

األرسة عموما.

توصيات الدراسة 
وأوصت الدراسة بام ييل: 

األرسي، والتعرف 	• العنف  حلاالت  املؤسسات  من  املقدمة  واخلدمات  التدخالت  وتقييم  مراجعة 
تم  التي  األرسي  العنف  حاالت  يف  العنف  ممارسة  تكرار  نسبة  الرتفاع  نظرا  فاعليتها،  مدى  عىل 

التعامل معها.
نرش برامج اإلرشاد األرسي عىل املستوى الوطني بصورة تساعد عىل حماربة ثقافة العنف لدى 	•

األرس األردنية، ومتكينها من تعزيز أطر التواصل واحلوار فيام بينها. 
إعادة تطبيق الدراسة بشكل دوري للتعرف عىل التغريات التي حتدث عىل الديناميكية االجتامعية 	•

املوجهة  الوطنية  والربامج  السياسات  مراجعة  يف  عليها  واالعتامد  األرسي،  للعنف  واالقتصادية 
ملعاجلة العنف األرسي. 

االجتامعيني، 	• الباحثني  نامذج  خاصة  اخلدمات،  مقدمي  جانب  من  التدخل  نامذج  مجيع  مراجعة 
املؤسّسات  لدى  احلاالت  ملفات  يف  كافة  التفصيلية  واملعلومات  البيانات  توافر  تضمن  بصورة 

مقدمة اخلدمة، وبصورة أكثر وضوحا عن واقع احلاالت. 
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الفصل األول

مدخل إىل الدراسة
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املـقدمة:
بحسب  ختتلف  وأشكال  صور  يف  نشأته  منذ  اإلنسان  رافقت  التي  السلوكيات  من  العنف  يعد 
خمتلف  عّمت  ولقد  واإلنسانية،  االجتامعية  ،والظروف  واألزمنة  واألعراف،  والتقاليد،  العادات 
املتعدد مثل: الشوارع  يتأثر بالعنف يف األماكن  املجتمعات واألوساط، وال يوجد بلد وال جمتمع مل 
والبيوت واملدارس وأماكن العمل، إذ تشري اإلحصائيات إىل انه  ُيقتل كل عام أكثر من مليون شخص 
يف أنحاء العامل خمتلفة، ومقابل كل شخص يموت بسبب العنف هناك أكثر من ذلك بكثري ممن يصابون 
باألخذى أو بالعاهات الدائمة،  وحيتل العنف ثالث سبب للوفاة بني الناس الذين ترتاوح أعامرهم 
بني 15-44 سنة يف شتى أنحاء العامل، وهو مسؤول عن 14% من وفيـات الذكور، و7% من وفيـات 

اإلناث ) منظمة الصحة العاملية، 2002(.
وُيّلف العنف األرسي آثارًا اجتامعية واقتصادية ونفسية سيئة عىل أفراد األرسة ال سيام األطفال  
غم من أّن العادات والتقاليد قد تفرض أحيانًا إبقاء أفعال العنف أرسارًا خاصة باألرسة  والنساء، بالرَّ
التي تتحمل نتائجها. وتشّكل معاجلة جذوره أولوية يف صدارة االهتاممات اهلادفة إىل صحة املجتمع 
الذي ينبغي أن يدرك أفراده أن الوقاية من العنف ممكنة، إذ إن إدراك املشكلة هو اخلطوة األوىل يف 

طريق حتديد شكل االستجابة ملعاجلتها. 
واألردن جزء من هذا العامل الذي يسوده العنف، وقد بدأ بالعمل عىل مواجهة أشكاله كافة، إذ 
نالحظ زيادة االهتامم بمعاجلة هذه املشكلة عىل املستَويني: الرسمي واألهيل مع الرتكيز عىل توحيد 
خالل  األردن  شهدها  التي  واالقتصادية  االجتامعية  التغريات  أن  فيه  شك  ال  ومما  وتضافره.  اجلُهد 
الوظائف  أيضًا عىل  بنية األرسة وتركيبتها، وإنام  املاضية قد تركت بصامهتا ليس فقط عىل  السنوات 
التي تؤدهيا األرسة للمجتمع وألعضائها، باإلضافة  للتغريات التي حدثت يف األدوار املنوطة بأفراد 
األرسة، ومن ثم بطبيعة العالقات االجتامعية داخل األرسة، ويف األدوار واملكانة التي حيتلوهنا. وهلذه 
التحوالت أثر كبرًي يف حتديد طبيعة التغريات التي طرأت عىل بناء األرسة؛ ألن الروابط بني األجيال 
فيام  املتبادلة  االلتزامات  مدى  يف  يؤثر  ما  للتغيري،  تتعرض  وأحفاد(  وأبناء،  وآباء،  )أجداد،  املتعاقبة 
انتشار العنف داخل  بينهم. ومن أهم أشكال التوتر األرسي التي بدأت تظهر يف الفرتة املاضية هو 

األرسة بأشكاله املختلفة اجلسدي، والنفيس، واجلنيس وغريها. 
وأصبح  موضوع العنف األرسي واحدًا من أولويات القطاعني: احلكومي؛ واألهيل ، وذلك من 
خالل تزايد االهتامم احلكومي وغري احلكومي هبذه الظاهرة هبدف حماولة فهمها، واحلد منها، ومعاجلة 
آثارها بالتعاون مع املؤّسسات ذات العالقة، باعتبار ذلك جزءًا من اجلهد احلثيث لبناء برامج وقاية 

ومحاية مستندة اىل أسس علمية إلجياد بيئة صحية وسليمة لألرسة األردنية.
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مشكلة الدراسة:
غم من االهتامم املتزايد يف األردن بموضوع العنف األرسّي إالّ أنَّ الدراسات التي تناولت  عىل الرَّ
اهات  اجتجِّ من  انطالقا  الظاهرة  هذه  طبيعة  عىل  التعرف  مرحلة  تتجاوز  مل  األرسي  العنف  موضوع 
األفراد ومعارفهم،  باإلضافة لرتكيزها عىل  فئة واحدة من األفراد الذين وقع عليهم العنف األرُسّي 
زت هذه الدراسات عىل الضحايا دون دراسة خصائص اجلناة ودوافعهم. من هنا جاءت هذه  ، كام ركَّ
الدراسة للتعرف عىل اخلصائص االقتصادية واالجتامعية لألرس املعنفة يف األردن )ُجناة؛ وضحايا( 
اعتامدًا  عىل بيانات حقيقية من خالل  حتليل سجالت وملفات حاالت العنف األرسّي التي تعاملت 

معها إدارة محاية األرسة للعام2009 وتتلخص مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما هي اخلصائص االجتامعية واالقتصادية ملرتكبي العنف األرسّي وضحاياه؟. 1
ما هي اخلصائص االقتصادية واالجتامعية ملرتكبي العنف األرسّي وضحاياه؟. 2
العنف . 3 وممارسة  والضحايا  للمسيئني  واالقتصادية  االجتامعية،  اخلصائص  بني  عالقة  هناك  هل 

األرسي؟
نوع . 4 مع  هم  وُأرَسِ واملسيئني  للضحايا  االقتصادية، واالجتامعية  بني اخلصائص  هنالك عالقة  هل 

العنف املامرس؟
ممارسة . 5 تكرار  مع  واملسيئني  للضحايا  واالجتامعية  االقتصادية  اخلصائص  بني  عالقة  هنالك  هل 

العنف داخل األرسة؟

أمهية الدراسة : 
عنف،  فيها  ُيامَرس  التي  األرس  عن  حقيقية  ومعلومات  بيانات  توفريها  يف  الدراسة  أمهية  تربز 
وخصائصها االقتصادية، واالجتامعية، ما يساعد صانعي القرار واملؤسسات الوطنية املعنية  يف وضع 
الرؤية التنموية املستقبلية املالئمة، ورسم السياسات، وتصميم التدخالت للحّد من العنف األرسي 

وفقًا حلقائق علمية.

أهداف الدراسة:
إن اهلدف العام من الدراسة هو استكشاف الديناميكية االجتامعية – الثقافية لظاهرة العنف األرسي 
يف األردن من ناحية التعرف عىل خصائص األرسة التي يامرس فيها العنف األرسّي وطبيعتها؛ هبدف 
املسامهة يف توفري بيانات تساعد صناع القرار يف رسم الربامج والتوجهات الوطنية حول محاية األرسة 

من  العنف األرسي. تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف املحددة التالية:
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التعرف عىل اخلصائص االجتامعية واالقتصادية ملرتكبي العنف األرسّي. 1
التعرف عىل اخلصائص االجتامعية واالقتصادية لضحايا العنف األرسّي. 2
التعرف عىل حمددات )العوامل املولجِّدة( العنف األرسّي.. 3
التعرف عىل العالقة بني اخلصائص االجتامعية واالقتصادية ملرتكبي العنف، والضحايا، وظاهرة . 4

العنف األرسّي.
وضع مقرتحات عملية وتوصيات للحّد من العنف األرسّي. . 5

مفهوم العنف األرسّي:
ف منظمة الصحة العاملية )WHO( العنف بأنه »االستعامل املتعمد للقوة الفيزيقية )املادية( أو  ُتعرجِّ
القدرة سواء بالتهديد أو االستعامل املادي احلقيقي )الفعيل( ضد الذات، أو ضد شخص آخر، أو ضد 
جمموعة أو جمتمع، بحيث يؤدي إىل حدوث )أو رجحان حدوث( إصابة أو موت أو إصابة نفسية 
الدويل  اإلطار  التعريف  هذا  ويشكل   .)2002 العاملية،  الصحة  احلرمان«)منظمة  أو  النامء  سوء  أو 

للتعريفات الوطنية للعنف داخل األرسة.
وقد َتبنّى املجلس الوطني لشؤون األرسة، ضمن وثيقة اإلطار الوطني حلامية األرسة من العنف 
)2006( تعريفًا للعنف بأنُه “االستعامل املتعمد للقوة، سواء كان ذلك بالتهديد أو االستعامل املادي 
ضد الذات أو ضد شخص آخر أو جمموعة بحيث يؤدي إىل حدوث إصابة أو موت أو سوء نمو أو 
حرمان”. من هنا؛ فإن العنف هو أي اعتداء ضد الذات أو اآلخرين يتسبب أو قد يتسبب يف أحداث 
التعسفي  احلرمان  أو  الضغط،  أو  باالعتداء،  التهديد  أيضا  ويشمل  نفيس،  أو  جسدي  أمل  أو  إيذاء 

للحريات وللحقوق. 
العنف األرسي: أي نشاط أو سلوك يسبب رضرًا جسديًا أو عاطفيًا أو نفسيًا ألي فرد يف األرسة، 

ويكون الفاعل واحدًا من أفراد األرسة ذاهتا.
اإلمهال: وهو رفض، أو الفشل يف، الوفاء بالتزامات الشخص أو بواجباته جتاه أي فرد يف األرسة؛ 
الطعام،  مثل:  األساسية،  احلاجات  توفري  وعدم  والعالجية،  الصحية  الرعاية  تقديم  ويشمل:عدم 

واملالبس، واملأوى، والصحة، والتعليم، والرتبية العاطفية.
العنف اجلسدي: االستخدام املتعمد للقوة املادية، أو التهديد باستخدامها ضد الشخص نفسه، أو 
ضد أي فرد يف األرسة يؤدي إىل أذى جسدي؛ ويشمل: اللكم، والعض، واحلرق، وأية أفعال أخرى 

تلحق األذى بالفرد.
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اآلخر؛  الطرف  رغبة  ضد  جنيّس،  بفعل  للقيام  حماولة  أي  أو  جنيّس،  فعل  أي  اجلنيس:  العنف 
اإلساءة  أيضًا  ويتضمن  مرفوضة.  جنسية  تعليقات  وأية  اجلنيّس،  والتحرش  االغتصاب،  ويشمل: 
اجلنسية للطفل؛ أي إجباره أو إغرائه عىل املشاركة بنشاطات جنسية برصف النظر ما إذا كان الطفل 
مدركًا لذلك أم ال. وتشمل هذه النشاطات أي احتكاك جسدي بغرض التحرش اجلنيس، وأية أفعال 
أخرى، مثل: تشجيع الطفل عىل مشاهدة مواد إباحية، أو عىل املشاركة يف إنتاجها، أو تشجيعه عىل 

الترصف بشكل جنيّس غري الئق.
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الفصل الثاين
منهجية الدراسة



14

جمتمع  الدراسة:
األرسة  محاية  إدارة  يف  لت  ُسججِّ التي  األرسّي  العنف  حاالت  مجيع  من  الدراسة  جمتمع  تكون 
)اجلسدي، واجلنيس، واإلمهال( التي تعاملت معها إدارة محاية األرسة خالل الفرتة من )2009/1/1 
 159 التايل:  النحو  عىل  توزعت  أرسّي،  عنف  حالة   1651 عددها  بلغ  إذ   )2009/12/31  –

العاصمة عامن،  و294 اربد، و316 الزرقاء، 92و البلقاء، 72و العقبة، و60 الكرك، و57 مادبا.

عينة الدراسة:
لت لدى  تكونت عينة الدراسة من 592 حالة عنف أرسّي من حاالت العنف األرسّي التي ُسججِّ
أقسام إدارة محاية األرسة يف حمافظات اململكة خالل العام 2009 البالغة 1651 حالة. وبلغت نسبة 
العينة من جمتمع الدراسة )35.9%(، ومتت عملية اختيار العينة  عشوائيًا وفق املعايري التالية لضامن 

متثيل العينة للمحافظات كافة: 
أ. تم أخذ عينة نسبية من املكاتب األكثر استقباالً للحاالت، وهي )العاصمة عامن، اربد، الزرقاء( 

اذ بلغت نسبتها )55%( من حجم العينة ،كام هو موضح يف اجلدول رقم )1( أدناه.
 ب. تم أخذ مجيع احلاالت يف املكاتب التي تقل عدد احلاالت فيها عن 100 حالة وهي:)البلقاء، 
العقبة، الكرك، مادبا(، اذ بلغت نسبتها )45%(من حجم العينة، كام هو موضح يف اجلدول أدنا، ونظرًا 
لعدم اكتامل املعلومات يف ملفات بعض حاالت العنف األرسي يف كل من العقبة والبلقاء، فقد تم 

استثناء هذه امللفات من عينة الدراسة.
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جدول رقم )1(
توزيع عينة الدراسة حسب أقسام محاية األرسة يف حمافظات اململكة

  عدد حاالت 
العينة

نسبة العينة من املجتمع 
الكيل حجم العينة عدد 

احلاالت القسم

159 48.8% من 326
326 وتشكل 55% من 

حجم العينة الكيل

755 العاصمة

68 20.9% من 326 288 اربد

99 30.4% من 326 327 الزرقاء

84 31.6% من 266

266 وتشكل 45% من 
حجم العينة الكيل

92 البلقاء

65 24.4% من 266 72 العقبة

60 60 22.6% من 266 الكرك

57 21.4% من 266 57 مادبا

592 35.9% من 1651 592 1651 املجموع

أداة مجع البيانات: 
تّم تصميم استامرة خاصة ألغراض هذه الدراسة بعد مراجعة واستعراض بعض ملفات احلاالت 
املوجودة يف إدارة محاية األرسة، وبصورة تعكس متغريات الدراسة، إذ تناولت االستامرة مخسة حماور 

هي: 
• املحور األول: طبيعة العنف األرسي. 	
• املحور الثاين: خصائص أرس حاالت العنف األرسي. 	
• املحور الثالث: خصائص املسيئني.	
• املحور الرابع: خصائص امُلساء إليهم. 	
• املحور اخلامس: أسباب العنف األرسّي  من وجهة نظر حاالت العنف األرسي. 	
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الفنية للدراسة،  اللجنة  وبعد االنتهاء من مسودة االستامرة، تم عرضها ومناقشتها واعتامدها من 
كام ُأجري اختبار أويّل هلا من فريق الباحثني االجتامعيني يف مكاتب اخلدمة االجتامعية يف اإلدارة قبل 
البدء بجمع املعلومات من امللفات، وأخذ مالحظاهتم عليها، وتعديلها عىل االستامرة بصورة تضمن 

وضوح األسئلة، وبساطتها، وسهولة اإلجابة عنها، إذ تّم إعدادها بصورهتا النهائية.

إجراءات مجع البيانات:
جلمع  األقسام  مجيع  يف  األرسة  محاية  إدارة  كوادر  من  وباحثة  باحثا   20 بـ  االستعانة  جرى  لقد 
البيانات من ملفات حاالت العنف األرسّي يف إدارة محاية األرسة، وتم تدريبهم  عىل أسئلة االستبانة 
بشكل دقيق. وبعد انتهاء الباحثني من مجع البيانات من امللفات، مجعت االستامرات كافة، وُأرسلت 
للهيئة التنسيقية للتكافل االجتامعي ملراجعة اإلجابة عن بعض أسئلة االستامرة التي مل تتوافر إجاباهتا 
اهليئة. وكان  لدى  املتوافرة  األردنية  باألرس  البيانات اخلاصة  قاعدة  اعتامدا عىل  ملفات احلاالت؛  يف 

تدقيق االستامرات يتم أوالً بأول، وإضافة املعلومات الناقصة إذا توافرت يف قاعدة البيانات.

التحليل اإلحصائّي:
بعد االنتهاء من مرحلة مجع البيانات وتدقيقها، تم إجراء عملية ترميز أسئلة االستامرة وإجاباهتا، 
باستخدام  التحليالت  وإجراء    SPSS اإلحصائي  التحليل  برنامج  عىل  البيانات  إدخال  ثم  ومن 
األساليب اإلحصائية الوصفية املناسبة للبيانات الكمية املتمثلة بـ: التوزيعات النسبية، والتكرارات، 

والتقاطعات بني املتغريات املستقلة والتابعة. 

صعوبات الدراسة: 
واجهت الدراسة بعض الصعوبات التي ترّكزت عىل طبيعة امللفات اخلاصة باحلاالت، إذ اتصفت 
وبصورة  األرسّي،  العنف  بحاالت  اخلاصة  وتفاصيلها  املعلومات  مجيع  توافر  بعدم  امللفات عمومًا 
تعكس وضع األرُسة وأفرادها، ما انعكس سلبًا عىل نقص البيانات املطلوبة وفقا ألداة الدراسة، ومن 

ثم عىل نتائج الدراسة.
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الفصل الثالث 
نتائج الدراسة 

أوالً:  طبيعة العنف األرسّي الواقع داخل األرس.
ثـانـيـًا: اخلصائص االجتامعية، واالقتصادية ألرُس حاالت العنف األرسي.

ثـالـثـًا: خصائص األفراد مرتكبي العنف األرسّي )املسيئني (.
رابـعـًا: خصائص األفراد امُلساء إليهم.

خامسًا: أسباب وقوع العنف من وجهة نظر حاالت العنف األرسي.



18

أوالً:  طبيعة العنف األرسّي:
يتناول هذا اجلزء أهم املتغريات املتعلقة بطبيعة العنف األرسّي الواقع داخل األرس، كام هو مبني 

يف األشكال التالية:

86.0%

الشكل رقم ( 1 )
التوزيع النسبي للحاالت حسب نوع العنف الممارس

7.1%6.9%

إهمال/
42 حالة

جنسي /
41 حالة

جسدي /
509 حالة

يتضح من خالل الشكل رقم )1( بأن )86%( من حاالت العنف األرسي هي عنف ممارس عىل 
شكل عنف جسدّي، يف حني كان العنف اجلنيّس واإلمهال بنسبة قريبة من )7%( لكل منهام. وقد يعود 
ارتفاع نسبة مُمارسة العنف اجلسدّي لكون العنف اجلسدّي عنفًا ظاهرًا يمكن مالحظة آثاره بسهولة 
واإلبالغ عنه، يف حني متنع التقاليد االجتامعية من التحدث عن العنف اجلنيّس، ويلجأ األهل للتسرت 
عىل ذلك الفعل خشية عىل سمعة األرسة وأفرادها، أما اإلمهال، فمن غري الواضح لدى األرس ما هو 
مفهومه، وما هي األفعال التي تعد إمهاالً، وقد يعترب نوعًا من التقصري يف املسؤوليات، األمر الذي ال 

يستوجب اإلبالغ عنها، باعتبارها حالة من حاالت العنف.

الشكل رقم )1( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب نوع العنف املامرس
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الشكل رقم ( 2 )
التوزيع النسبي للحاالت حسب عدد االفراد المسيئين

ثالثة فأكثر /
1 حالة

اثنان /
25 حالة

واحد /
566 حالة

95.6%

4.2% 0.2%

إذ  املسيئني،  األفراد  العنف األرسي حسب عدد  النسبّي حلاالت  التوزيع  الشكل رقم )2(  يبني 
يالحظ أن )95.6%( من حاالت العنف األرسي كانت للعنف امُلامرس من جانب فرد وأحد من 
التي مارسها فردان أو أكثر)4.4%( من حاالت  أفراد األرسة، يف حني كانت نسبة حاالت العنف 
الدراسة 620 فردًا مسيئًا من ضمن  املسيئني يف  العدد اإلمجايل لعدد لألفراد  العنف األرسّي، وبلغ 

592 حالة عنف ُدرست. 

ثالثة فأكثر /
42 حالة

اثنان /
50 حالة

واحد /
500 حالة

84.4%

8.5% 7.1%

الشكل رقم ( 3 )
التوزيع النسبي للحاالت حسب عدد االفراد المساء اليهم

يوضح الشكل رقم )3( التوزيع النسبّي حلاالت العنف األرسي حسب عدد األفراد امُلساء إليهم. 
فرد وأحد من  امُلامرس عىل  العنف  فيها  العنف األرسي يكون  أن )84.4%( من حاالت  وُيالحظ 

الشكل رقم )2( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب عدد االفراد املسيئني

الشكل رقم )3( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  عدد االفراد املساء اليهم
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فأكثر )15.6%( من  فردين  العنف عىل  فيها  التي وقع  احلاالت  نسبة  كانت  أفراد األرسة، يف حني 
حاالت العنف األرسّي، إذ بلغ العدد اإلمجايل لألفراد امُلساء إليهم يف الدراسة 784 فردًا مساءًا إليه 

من ضمن 592 حالة عنف ُدرست.

الشكل رقم ( 4 )
التوزيع النسبي للحاالت حسب طبيعة افعال العنف الممارس 76.4%

51.2%

20.3%18.4%
18.1%14.2%

14.0%
13.3%9.1%7.3%

6.8%5.2%4.6%4.1%
2.5%1.7%
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حسب  األرسي  العنف  حلاالت  النسبّي  التوزيع  يبني  الذي   )4( رقم  الشكل  خالل  من  يتضح 
عىل  كانت  امُلامرسة  العنف  أفعال  غالبية  بأن  امُلساء،  عىل  مُمارستها  متت  التي  األرسّي  العنف  أفعال 
النحو التايل:الرضب باليد أو الرجل )76.6% (، والسب والشتم والتحقري )51.4%(، والرصاخ 
الزوجة  ملتطلبات  الزوج  وإمهال   ،)%18.5( األرسة  أفراد  عن  املرصوف  ومنع   ،  )%20.3(
)18.1%(. وأشارت البيانات اىل أن امُلساء إليهم يتعرضون يف الغالب ألكثر من شكل من أشكال 

العنف.

الشكل رقم )4( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب طبيعة افعال العنف املامرس
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ثانًيا: اخلصائص االجتامعية واالقتصادية لألرسة

12 فأكثر /
7  حالة

/ 11-10
21 حالة

/ 9-8
62 حالة

/ 7-6
133 حالة

/ 5-4
224 حالة

/ 3-2
141 حالة

3.6%

10.5%

الشكل رقم ( 5 )
التوزيع النسبي للحاالت حسب العدد الكلي الفراد االسرة

1.2%

22.6%

38.1%

24%

العنف األرسي حسب  النسبّي حلاالت  التوزيع  يبني  الذي   )5( رقم  الشكل  يالحظ من خالل 
عدد أفراد األرسة، أن العنف األرسّي وقع بشكل أكرب يف األرس التي عدد أفرادها 5 أفراد فأقل بنسبته 
)62.1%( من احلاالت، وهذه نتيجة طبيعيه، إذ أن معدل عدد أفراد األرسة يف املجتمع األردين هو 
النسبة األكرب من حاالت العنف األرسي التي وقع فيها العنف يف األرس  نحو)5.6( فرد، وكانت 
التي يرتاوح عدد أفرادها بني )4- 5 ( أفراد )38.1%(، ثم األرس )2-3( أفراد )24%(، ومن ثم 
األرس) 6-7( أفراد )22.6%(، يف حني يالحظ أن النسبة تتناقص كلام ازداد عدد أفراد األرسة، عىل 
العكس من ما هو متداول يف أدبيات العنف بأن العنف األرسّي يقع يف األرس ذات احلجم الكبري. 
اجلسدّي  العنف  ممارسة  نسبة  أن  الدراسة  وجدت  األرسّي؛  العنف  بنوع  األرسة  حجم  ربط  وعند 
كانت أكرب يف األرس التي بلغ حجمها بني )4-5( أفراد )%39.3(، أما العنف اجلنيس، فقد تركز يف 
األرس التي يرتاوح عدد أفرادها بني) 2-3( أفراد )24.4 %(، وتركز اإلمهال يف األرس التي يرتاوح 
عدد أفرادها بني ) 4-5( أفراد ) 40.5% (، وحول تكرار ممارسة العنف داخل األرسة، فقد وجدت 
كان  إذ  فأقل،  مخسة  أفرادها  عدد  يبلغ  التي  الصغري  احلجم  ذات  األرس  يف  تكرارًا  أكثر  أنه  الدراسة 
تكرار ممارسته يف األرس التي يرتاوح عدد أفرادها بني ) 4-5 ( أفراد ) 38.9%(، واألرُس ) 3-2( 

)%25.8( ) يرجى النظر إىل املالحق(.

الشكل رقم )5( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  العدد الكيل ألفراد االرسة
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غير مبين /
20 حالة

ال يوجد /
475 حالة

يوجد تعدد /
97 حالة

80.2%

16.4%

الشكل رقم ( 6 )
التوزيع النسبي للحاالت حسب وجود تعدد زوجات فيها

3.4%

زوجات يف  تعدد  العنف األرسي حسب وجود  النسبي حلاالت  التوزيع   )6( رقم  الشكل  يبني 
األرسة، بأن)16.4 %( من األرس التي وقع فيها عنف أرسّي كانت من األرس التي يوجد هبا تعدد 
بالنسبة  مقارنة  مرتفعة  النسبة  وهذه  زوجات.  تعدد  هبا  يكن  مل  منها   %80.2 أن  حني  يف  زوجات، 
الوطنية والبالغة )5%( للعام 2009 و )7%( للعام 2002 )مسح السكان والصحة األرسية، 2009(. 
وعليه نرى أن تعدد الزوجات ليس له األثر الكبري يف ممارسة العنف األرسى، إذ يالحظ مما سبق بأن 
العنف ُيامرس باألرسة ُوجد هبا تعدد زوجات أم مل يوجد، وملعرفة أثر تعدد الزوجات داخل األرسة 
عىل نوع العنف املامرس وتكراره؛ َوجدت الدراسة بأن العنف اجلسدّي، واجلنيّس، واإلمهال يامرس 
و )80.5%( )54.8%( عىل  بنسبة )%82.3(  زوجات  تعدد  هبا  ليس  التي  األرس  أكرب يف  بشكل 
التوايل، كام وجدت الدراسة أن اإلمهال أيضا وقع بشكل كبري يف األرس التي يوجد هبا تعدد زوجات 
بنسبة )42.9%(، وعليه يمكن القول إن لتعدد الزوجات أثر يف زيادة ممارسة اإلمهال داخل األرسة. 
أما بشأن تكرار العنف؛ فقد وجدت الدراسة أن األرس التي ال يوجد هبا تعدد زوجات تتكرر ممارسة 
العنف فيها بشكل أكرب من التي يوجد فيها تعدد زوجات بنسبة بلغت )82.3%(. ) يرجى النظر إىل 

املالحق(.

الشكل رقم )6( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  وجود تعدد زوجات فيها
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الشكل رقم (7 )
التوزيع النسبي للحاالت حسب  الدخل الشهري لألسرة

يبني الشكل رقم )7( التوزيع النسبّي حلاالت العنف األرسي حسب الدخل الشهري لألرسة، إذ 
يالحظ أن ما نسبته )39.7%( من احلاالت التي وقع فيها عنف أرسي  كانت من رشحية الدخل 300 
دينار فأقل، مع اإلشارة إىل أن خط الفقر املطلق يف األردن للعام 2010 قد بلغ 366 دينارًا شهريا 
العنف  حاالت  ضمن  العنف  مُلامرسة  نسبة  أعىل  وكانت   ،)2010 األردن،  يف  الفقر  )حالة  لألرسة 
األرسي يف رشحية الدخل التي يراوح دخلها بني )201- 300( دينارًا )21.1%(، تلتها األرس التي 
يراوح دخلها بني)101- 200( دينارًا )16.7%(، وكانت النسبة األكرب من ممارسة العنف األرسي 
تقع يف األرس التي يراوح مقدار دخلها الشهري بني )201-300( دينارًا و)101-200( دينارًا بنسبة 
)30%( و)23.7%( عىل التوايل، كام وجدت الدراسة أن العنف اجلسدي واجلنيس وقع بشكل أكرب يف 
األرس التي يراوح دخلها الشهري بني )201-300( دينارًا بنسبة بلغت )22.2%( و )17.1%( عىل 
التوايل، يف حني أن العنف املتمثل يف اإلمهال وقع بشكل أكرب يف األرسة التي يراوح دخلها الشهري 
بني )101-200( دينارًا بنسبة بلغت )23.8%(، أما تكرار مُمارسة العنف يف األرس حسب مستوى 
دخلها الشهري؛ فقد كان ما جمموعة )49.1%( من احلاالت التي تكرر فيها العنف ضمن األرس التي 
الفئة )300-201(  101-400( دينارًا، وبلغت أعىل نسبة مُمارسة يف  يراوح دخلها الشهري بني) 

دينار بسبة بلغت )%20.8(. 

الشكل رقم )7( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  الدخل الشهري لألرسة
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61.8%

7.8%1.9%

28%

0.5%

غير مبين /
46 حالة

بيت مستقل /
366 حالة

خيمة /
11 حالة

شقـة /
166 حالة

فيال /
3 حاالت

الشكل رقم (8)
التوزيع النسبي للحاالت حسب  نوع السكن

يالحظ من خالل الشكل رقم )8( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسّي حسب نوع 
السكن، أن أغلب احلاالت التي وقع فيها عنف أرسي تقيم يف بيت مستقل بام نسبته )61.8%( تلتها 

احلاالت التي تقيم يف شقه ضمن بناية )%28(.

الشكل رقم (9)
التوزيع النسبي للحاالت حسب ملكية السكن

غير مبين /
15 حالة

بدون مقابل /
18 حالة

مقابل عمل /
2 حالة

ملك /
299 حالة

مستأجر /
258 حالة

2.5%0.3%3%

50.5%43.6%

العنف األرسي حسب  النسبي حلاالت  التوزيع  يبني  الذي   )9( رقم  الشكل  يالحظ من خالل 

الشكل رقم )8( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  نوع السكن

الشكل رقم )9( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  ملكية السكن
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ملكية املسكن، أن اغلب التي وقع فيها عنف أرسي متتلك مسكنها بام نسبته )50.5%( تلتها احلاالت 
التي تقيم يف مسكن مستأجر)%43.6(.

الشكل رقم (10)
التوزيع النسبي للحاالت حسب عدد غرف المسكن

غير مبين /
45 حالة

ثالثة /
202 حالة

أربعة /
128 حالة

غرفتين /
187 حالة

غرفة /
30 حالة

7.6%

21.6%

34.1%
31.6%

5.1%

يالحظ من خالل الشكل رقم )10( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
عدد غرف املسكن، أن أغلب احلاالت التي وقع فيها عنف أرسي تقيم يف مسكن يتكون من ثالث 
غرف بام نسبته )34.1% (، تلتها احلاالت التي تقيم يف مسكن يتكون من غرفتني )31.6%(. وعىل 
املستوى الوطني تظهر مؤرشات خصائص املسكن بأن )45%( من املساكن تكون من 2-3 غرف، و 
)47%( من املساكن من 4-5 غرف، يف حني أن )3%( فقط من املساكن تتكون من غرفة واحدة )مسح 
حسب  األرسة  داخل  امُلامرس  العنف  طبيعة  وحول  األردن،2009(.  األرسية يف  والصحة  السكان 
عدد غرف مسكن األرسة؛ وجدت الدراسة أن العنف اجلسدي وقع بشكل كبري يف األرس التي عدد 
غرف مسكنها )2-3( غرفة بنسبة بلغت )68.8%(، أما العنف اجلنيس، فكان أعىل نسبة ملامرسته يف 
األرس التي تقطن مساكن مكونة من ثالث غرف بنسبة بلغت )36.6%(، يف حني أن اإلمهال وقع 
بشكل أكرب يف األرس التي تقطن يف مساكن مكونة أربع غرف فأكثر بنسبة بلغت ) 40.5%(، أما بشأن 
تكرار العنف داخل األرسة؛ فقد بلغت أعىل نسبة له يف األرسة التي تقطن يف املساكن املكونة من ثالث 

غرف )%36.6(. 

الشكل رقم )10( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب عدد غرف الـمسكن
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الشكل رقم (11)
التوزيع النسبي للحاالت حسب مكان السكن

مخيم /
42 حالة

حضر /
430 حالة

بادية /
5 حاالت

ريف /
115 حالة

7.1%0.8%

72.6%

19.5%

يالحظ من خالل الشكل رقم )11( الذي يبني التوزيع النسبّي حلاالت العنف األرسي حسب 
نسبته  بام  حرضية  مناطق  يف  تقيم  أرسي  عنف  فيها  وقع  التي  احلاالت  أغلب  أن  السكن،  مكان 
التوزيع منسجم مع توزيع  التي تقيم يف مناطق ريفية ) 19.5%(. وهذا  )72.6%( تلتها احلاالت 
السكان يف األردن، إذ بينت دائرة اإلحصاءات العامة بأن )82.6%( من سكان األردن يقيمون يف 
بانتشاره  مقارنة  كبرية  بنسب  احلرضية  املناطق  العنف األرسي يف  انتشار  أن  تفسري  ويمكن  احلرض، 
الريفية، أو لعوامل الضبط  املناطق  تبليغ يف  املناطق األخرى ألسباب عدة من أمهها:عدم وجود  يف 
االجتامعي التي تكون أكثر فاعلية يف املناطق الريفية، أو ألن العادات والتقاليد يف املناطق الريفية تعمل 
عىل احتواء املشكالت األرسية والتي عادة ما حتل ضمن العائلة.  وحول طبيعة العنف امُلامرس داخل 
األرس؛ وجدت الدراسة بْان العنف األرسي بأشكاله كافة وقع بشكل أكرب يف احلرض، مقارنة بأماكن 
اجلسدي،  العنف   )%72.7( التايل:  النحو  عىل  احلرض  يف  ممارسته  نسبتُه  فكانت  األخرى،  اإلقامة 

و)87.8%( العنف اجلنيس، و ) 57.1%( اإلمهال ) يرجى النظر إىل املالحق(. 

الشكل رقم )11( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  مكان السكن
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غير مبين /
12 حالة

يوجد /
126 حالة

ال يوجد /
454 حالة

الشكل رقم (12)
التوزيع النسبي للحاالت حسب وجود تعاطي للمخدرات أو الكحول ألحد

افراد االسرة

77%

21%
2%

يالحظ من خالل الشكل رقم )11( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
عنف  فيها  وقع  التي  احلاالت  أغلب  أن  الكحول،  أو  املخدرات  يتعاطى  األرسة  أفراد  أحد  وجود 
أرسي ال يوجد فيها فرد يتعاطى املخدرات أو الكحول بام نسبته )77%(، يف حني أن نسبة األرس التي 
يوجد فيها من يتعاطى املخدرات أو الكحول )21%(، وعليه فقد كانت نسبة مُمارسة العنف بأشكاله 
كافة بشكل اكرب يف األرسة التي ال يوجد فيها من يتعاطى املخدرات أو الكحول عىل النحو التايل: 
)76.2%( العنف اجلسدي، و)65.9%( العنف اجلنيس، و)83.3%( اإلمهال، وكذلك كانت نسبة 
تكرار ممارسة العنف يف األرس التي ال يوجد فيها من يتعاطى املخدرات أكرب من تلك التي يوجد فيها 

من يتعاطاها بنسبة بلغت )76.7%()يرجى النظر إىل املالحق(. 

الشكل رقم )12( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  وجود تعاطي للمخدرات أو الكحول ألحد 

أفراد األرسة
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غير مبين /
259 حالة

يوجد /
134 حالة

ال يوجد /
199 حالة

الشكل رقم (13)
التوزيع النسبي للحاالت حسب وجود خبرات مع القانون الحد افراد االسرة

33.6%

22.6%

43.8%

يالحظ من خالل الشكل رقم )13( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
وجود خربات مع القانون ألحد أفراد األرسة، أن اغلب احلاالت التي وقع فيها عنف أرسي ال يوجد 
ألحد أفرادها خربات مع القانون ) مطلوبًا، مسجونًا، أو له أسبقيات( بام نسبته )33.6%(، يف حني 
بلغت نسبة األرس التي يوجد ألحد أفرادها خربات مع القانون )22%(. وحول طبيعة مُمارسة العنف 
اجلسدي  العنف  أن  الدراسة  القانون وجدت  مع  أفراد األرسة  لوجود خربات ألحد  وفقا  األرسي 
بلغت  بنسبة  القانون  أفرادها خربات مع  يوجد ألحد  التي ال  أكرب يف األرسة  واجلنيس وقعا بشكل 
عىل التوايل: ) 35.4%( و)17.1%(، أما اإلمهال فقد وقع بشكل أكرب يف األرسة التي يوجد ألحد 
أفرادها خربات مع القانون )59.5%(. كام وجدت الدراسة بأن تكرار ممارسة العنف األرسي وقع 
بشكل أكرب يف األرس التي ال يوجد ألحد أفرادها خربات مع القانون )26.8%( ) يرجى النظر إىل 

املالحق(.

الشكل رقم )13( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  وجود خربات مع القانون ألحد أفراد األرسة
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غير مبين /
24 حالة

تكرر وقوع العنف /
283 حالة

لم يتكرر وقوع العنف /
285 حالة

4.1%

48.1%
47.8%

الشكل رقم (14)
التوزيع النسبي للحاالت حسب تكرار وقوع العنف داخل فيها

يالحظ من خالل الشكل رقم )14( الذي يبني التوزيع النسبّي حلاالت العنف األرسي حسب 
تكرار وقوع العنف فيها، أن نسبة تكرار وقوع العنف يف حاالت العنف األرسّي بلغت نحو نصف 

حاالت العنف األرسّي بنسبة وصلت إىل )47.8%( من حاالت العنف.

الشكل رقم )14( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب تكرار وقوع العنف فيها



30

ثالًثا: خصائص األفراد مرتكبي العنف األرسي )املسيئني (
واجلداول  األشكال  يف  مبني  هو  كام  األرسّي،  العنف  مرتكبي  خصائص  أهم  اجلزء  هذا  يتناول 
قبلهم  من  امُلامرس  العنف  ونوع  اخلصائص،  تلك  بعض  بني  العالقات  الختبار  باإلضافة  التالية، 

وتكراره. 

غير مبين /
8 حاالت

اردني /
563 حالة

عربي /
44 حالة

اجنبي /
5 حاالت

1.3%0.8%7.1%

90.8%

الشكل رقم (15)
التوزيع النسبي للحاالت حسب جنسية المسيء

يالحظ من خالل الشكل رقم )15( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
جنسية امليسء، أن )90.8%( من املسيئني كانوا أردنيي اجلنسية.

الشكل رقم )15( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب جنسية امليسء
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أنثى /
49 حالة

ذكر /
571 حالة

92.1%

الشكل رقم (16)
التوزيع النسبي للحاالت حسب جنس المسيء

7.9%

يالحظ من خالل الشكل رقم )16( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
جنس امليسء، أن 92.1% من املسيئني كانوا ذكورًا، مقابل )7.9%( إناث. أما طبيعة العنف امُلامرس 
واجلنيس،  اجلسدي،  للعنف:  الذكور  ممارسة  نسبة  أن  الدراسة  وجدت  فقد  امليسء؛  جلنس  وفقًا 
مُمارسة  نسبة  ارتفاع  التوايل: )93.4%( و)100%( و)68.9%(، مع مالحظة  واإلمهال كانت عىل 
أظهرت  فقد  العنف األرسّي،  بتكرار ممارسة  يتعلق  فيام  أما  بلغت )%31.1(،  إذ  اإلناث لإلمهال، 

الدراسة أن نسبة التكرار من جانب الذكور بلغت )93.4%( ) يرجى النظر إىل املالحق(  

كثر / 11 حالة
69 فا

59-68 / 15 حالة

49-58 / 75 حالة

39-48 / 163 حالة

29-38 / 214 حالة

19-28 / 118 حالة

9-18 / 24 حالة

34.5%

19.0%

3.9%

26.3%

الشكل رقم (17)
التوزيع النسبي للحاالت حسب عمر المسيء

12.1%

2.4% 1.8%

يالحظ من خالل الشكل رقم )17( الذي يبني التوزيع النسبّي حلاالت العنف األرسي حسب 
الفئة  تلتها   ،%34.5 سنة   )38-29( العمرية  الفئة  من  كانت  املسيئني  نسبة  أعىل  أن  امليسء،  عمر 

الشكل رقم )16( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب جنس امليسء

الشكل رقم )17( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب عمر امليسء
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العمرية ) 39 – 48( سنة 26.3%، ومن ثم الفئة العمرية ) 19 -28( سنة 19%. ويؤخذ يف االعتبار 
أن حاالت العنف األرسّي املسّجلة يقل عددها عكسيًا كلام زادت الفئة العمرية. كام وجدت الدراسة 
أن )63.%( من العنف اجلسدي متارسه الفئة العمرية)29-48( سنة ، وبشكل أكرب لدى الفئة العمرية 
)29.38( سنة بنسبة بلغت )36%(، وأن )76.5%( من حاالت العنف اجلنيس متارس من قبل الفئة 
سنة   )28-19( العمرية  الفئة  يف  اجلنيس  للعنف  ممارسة  نسبة  أعىل  وبلغت   .) فأقل   38  ( العمرية 
سنة   )48-29( العمرية  الفئة  جانب  من  كانت  اإلمهال  حاالت  من   )%55.3  ( وأن   ،)%29.5(
بلغت أعالها يف الفئة )39-48( سنة، وحول تكرار ممارسة العنف األرسي؛ فقد أظهرت الدراسة 
أن الفئة العمرية )29-38( سنة هي أعىل نسبة  تكرار يف ممارسة العنف األرسي )38.8%( ) يرجى 

النظر اىل املالحق(. 

حالة
 32

ن / 
مبي

ير 
غ

حاالت
 9 

يا /
 عل

اسات
در

حالة
 46

س / 
ريو

الو
بك

حالة
 34

م / 
بلو

د

حالة
 19

0 /
ي 

انو
ث

حالة
 25

4 /
سي 

اسا

حالة
 55

ي / 
أم

41.0%

8.8%

30.6%

5.5% 7.4%
1.5% 5.2%

الشكل رقم (18)
التوزيع النسبي للحاالت حسب المستوى التعليمي للمسيء

يالحظ من خالل الشكل رقم )18( الذي يبني التوزيع النسبّي حلاالت العنف األرسي حسب 
املستوى التعليمي للميسء أن أعىل نسبة من املسيئني كانت من فئة التعليم األسايس)41%(، تلتها فئة 
 ،)%41.2( اجلسدي  للعنف  األسايس  التعليم  فئة  ممارسة  نسبة  وكانت   .%30.6 الثانوي  التعليم 
املستوى  العنف حسب  مُمارسة  تكرار  أما عىل مستوى  واجلنيس )43.2%(، واإلمهال )%35.6(. 
التعليمي، فقد وجدت الدراسة كذلك أن أكثر فئة تكرار يف ممارسة العنف هي يف فئة التعليم األسايس 

)41.9%(. )يرجى النظر إىل املالحق(.  

الشكل رقم )18( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب املستوى التعليمي للميسء
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66.5%

27.1%

5.5%

غير مبين/
55 حالة

ال يعمل/
168 حالة

يعمل/
397 حالة

الشكل رقم (19)
التوزيع النسبي للحاالت حسب الحالة العملية للمسيء

يالحظ من خالل الشكل رقم )19( الذي يبني التوزيع النسبّي حلاالت العنف األرسي حسب 
من  منهم   %43.1 كان  إذ  العاملني،  فئة  من  هم  املسيئني  من   %66.5 أن  للميسء،  العملية  احلالة 
العاملني يف املهن اإلدارية، و32.5% من العاملني يف اخلدمات والباعة، و17.6% منهم حرفيني ) 
نجار،حداد،.. وغريها(، و 6.8% من املتخصصني ) مهن طبية، وهندسية، وأكاديميني(. ووجدت 
الدراسة أن العاملني يف املهن اإلدارية أكثر ممارسة للعنف اجلسدّي واإلمهال بنسب بلغت عىل التوايل 
) 43%( و)46%(، يف حني كان العاملون يف اخلدمات والباعة أكثر ممارسة للعنف اجلنيّس )40%(. أما 
يف ما يتعلق بتكرار مُمارسة العنف األرسي، فوجدت الدراسة أن العاملني يف املهن اإلدارية أكثر تكرارًا 
ملامرسة العنف األرسي )42.4%(، تلتها فئة العاملني يف اخلدمات والباعة بنسبة بلغت )%32.2( 

)يرجى النظر إىل املالحق(.

الشكل رقم )19( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  احلالة العملية امليسء
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71.6%

5.8%

غير مبين/
41 حالة

أقارب االم-
الزوجة

5 حاالت

اقارب الزوج-
االب

14حالة

زوجة- أم/
36 حالة

زوج- أب/
444 حالة

االبن - االخ
الثالث فأكثر/

19 حالة

االبن - االخ
الثاني/ 
20 حالة

االبن - االخ
األول/ 
41 حالة

2.3% 0.8%
6.6%

الشكل رقم (20)
التوزيع النسبي للحاالت حسب صلة قرابة المسيء بالمساء اليه

3.1%3.2%6.6%

يالحظ من خالل الشكل رقم )20( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
صلة القرابة بني امليسء وامُلساء إليه، أن)71.6%( من املسيئني هم من فئة ) الزوج – األب(، ومن ثم 

فئة )االبن – األخ األكرب( )6.6%(، تلتها فئة )الزوجة – األم ( )%5.8(.

الشكل رقم )20( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  صلة قرابة امليسء باملساء اليه
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82.6%

2.6% 1.3%
3.5%

10%

غير مبين/
22 حالة

أرمل/
8 حاالت

مطلق/
16 حالة

متزوج/
512 حالة

اعزب/
62 حالة

الشكل رقم (21)
التوزيع النسبي للحاالت حسب الحالة االجتماعية للمسيء

يالحظ من خالل الشكل رقم )20( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
احلالة االجتامعية للميسء، أن )82.6%( من املسيئني هم من فئة )املتزوجني(، تلتها فئة )األعزب( 
)10%(. وحول طبيعة العنف امُلامرس حسب احلالة االجتامعية للميسء؛ فقد وجدت الدراسة أن فئة 
املتزوجني هم من أكثر الفئات مُمارسة للعنف األرسي بأشكاله كافة: اجلسدية، واجلنسية، واإلمهال 
مُمارسة  نسبة  ارتفاع  عىل  التأكيد  مع   ،)%80 و)   )%40.9 و)   )%86.3  ( التوايل  عىل  بلغت  بنسبة 
العنف اجلنيس من جانب فئة األعزب )34.1%(. أما فيام يتعلق بتكرار العنف األرسّي حسب احلالة 
االجتامعية للميسء، فقد أظهرت الدراسة أيضا أن املتزوجني هم من أكثر الفئات تكررًا ملامرسة العنف 

األرسي )81.7%( )يرجى النظر إىل املالحق(.

الشكل رقم )21( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب االجتامعية للميسء
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1.5%

51.9%
46.6%

غير مبين/
9 حاالت

ال /
322 حالة

نعم/
289 حالة

الشكل رقم (22)
التوزيع النسبي للحاالت حسب تكرار ممارسة العنف من قبل للمسيء

نالحظ من خالل الشكل رقم )22( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
تكرار مُمارسة العنف من جانب امليسء أن )51.9%( من املسيئني تكررت ممارسة العنف من جانبهم. 

الشكل رقم )22( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب تكرار ممارسة العنف من قبل امليسء

الشكل رقم )22( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب تكرار ممارسة العنف من قبل امليسء
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رابعًا: خصائص األفراد امُلساء إليهم.
يتناول هذا اجلزء أهّم خصائص امُلساء إليهم كام هو مبني يف األشكال واجلداول التالية؛ باإلضافة 

الختبار العالقات بني بعض تلك اخلصائص، ونوع العنف امُلامرس عليهم، وتكراره. 

91.7%

4.1% 1.1% 3.0%

غير مبين/
24 حالة

اجنبي /
9 حاالت

عربي/
32 حالة

أردني /
719 حالة

الشكل رقم (23)
التوزيع النسبي للحاالت حسب جنسية المساء اليه

النسبي حلاالت العنف األرسي حسب  التوزيع  نالحظ من خالل الشكل رقم )23( الذي يبني 
جنسية امُلساء إليه، أن  )91.7%( من امُلساء إليهم هم أردنيو اجلنسية.

الشكل رقم )23( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب جنسية املساء اليه
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2.7%

75.9%

21.4%

غير مبين/
21 حالة

انثى /
595 حاالت

ذكر/
168 حالة

الشكل رقم (24)
التوزيع النسبي لحاالت العنف حسب جنس المساء اليه

النسبي حلاالت العنف األرسي حسب  التوزيع  نالحظ من خالل الشكل رقم )24( الذي يبني 
جنس امُلساء إليه أن )75.9%( من امُلساء إليهم كانوا إناثًا، مقابل )21.4%( ذكورًا. وحول توزيع 
أشكال العنف امُلامرس عىل امُلساء إليه، ذكورًا وإناثًا، بينت الدراسة أن )79.6%( من العنف اجلسدي 
عىل  وقع  اجلنيس  العنف  من   )%88.4( وأن  الذكور،  عىل   )%20.4( بـ  مقارنة  اإلناث،  عىل  وقع 
بـ  مقارنة  اإلناث  عىل  وقع  اإلمهال  من   )%58.2( وأن  الذكور،  عىل   )%11.6( بـ  مقارنة  اإلناث 
)41.8( عىل الذكور، كام بينت الدراسة أن العنف األرسي يتم ممارسته بشكل متكرر عىل اإلناث 

أكثر من الذكور بنسبة بلغت )79.6%( )يرجى النظر إىل املالحق(.

الشكل رقم )24( 
التوزيع النسبي حلاالت العنف حسب جنس املساء اليه
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69.8%

30.2%

18 فأكثر/
547 حالة

أقل من 18 /
237 حالة

الشكل رقم (25)
التوزيع النسبي للحاالت حسب عمر المساء إليهم

( أقل من 18 - 18 فأكثر)

نالحظ من خالل الشكل رقم )25( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
عمر امُلساء إليهم ) أقل من 18) أطفال(- 18 سنة فأكثر) بالغني(( أن نسبة امُلساء إليهم ممن هم أقل 
من 18 سنة ) أطفال ( )30.2%(، يف حني أن نسبة من هم يف سن 18 سنة فأكثر بلغت )%69.8(. 

2.6%3.4%
5.2%

11.9%
12.4%

9.6%

13.9%13.9%
11.5%

6.4%

9.2%

حالة
 72 / 5

-1

حالة
 50 / 1

0-6

حالة
ر / 20 

فأكث
 51

حالة
 27 / 5

0-46

حالة
 41 / 4

5-41

حالة
 93 / 4

0-36

حالة
 97 / 3

5-31

حالة
 76 / 3

0-26

حاالت
 109 / 2

5-21

حاالت
 109 / 2

0-16

حالة
 90 / 1

5-11

الشكل رقم (26)
التوزيع النسبي للحاالت حسب عمر المساء إليهم

نالحظ من خالل الشكل رقم )17( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
ُعْمر امُلساء إليهم، أن أعىل نسبة ممارسة للعنف األرسي كانت عىل الفئة العمرية )16-20( سنة و 
)21-25( سنة 13.9% لكل منها، تلتها الفئة العمرية ) 31 – 35( سنة )12.4%(، ومن ثم الفئة 

الشكل رقم )26( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب عمر املساء اليهم

الشكل رقم )25( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب عمر املساء اليه

)أقل من 18 - 18 فأكثر(
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العمرية ) 36 - 40( سنة )11.8%(، والفئة العمرية ) 11 – 15( سنة بنسبة )11.5%(. وعند ربط 
عمر امُلساء إليه بنوع العنف امُلامرس عليه؛ بينت الدراسة أن العنف اجلسدي يامرس بشكل أكرب عىل 
الفئة العمرية )21-25( سنة )15%(، يف حني أن العنف اجلنيّس يامرس بشكل أكرب عىل الفئة العمرية 
أما  التوايل ) 32.6%( و)%23.3(،  بلغت عىل  بنسب  العمرية )15-11(  والفئة  )16-20( سنة 
اإلمهال، فانه يتم عىل الفئات العمرية الصغرية ) عرشين سنة فأقل ( وتقل مع زيادة العمر، وبلغت 
أعىل نسبة له يف الفئة العمرية )1-5( سنوات )24%(، وفيام يتعلق بالفئات العمرية التي يتكرر ممارسة 
العنف األرسي يقع بشكل عام عىل  الدراسة أن تكرار ممارسة  العنف األرسي عليها؛ فقد وجدت 
الفئات العمرية كافة وبلغت أعىل نسبة تكرار عىل الفئة العمرية )16-20( سنة )14.4%( )يرجى 

النظر إىل املالحق(.

5.2%
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9.2%
4.7%5.5%

27.7%

41.8%

4.8%

الشكل رقم (27)
التوزيع النسبي للحاالت حسب المستوى التعليمي للمساء اليه

نالحظ من خالل الشكل رقم )27( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
بنسبة  التعليم األسايس  فئة  كانت من  إليهم  امُلساء  نسبة من  أعىل  أن  إليه  للُمساء  التعليمي  املستوى 

بلغت)41.8%( تلتها فئة التعليم الثانوي )%27.7(.

الشكل رقم )27( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  املستوى التعليمي للمساء اليه
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تحت سن العمل /
212 حالة

 يعمل /
69 حالة

ال يعمل /
503 حالة

64.2%

27.0%

8.8%

العنف األرسي حسب  النسبي حلاالت  التوزيع  يبني  الذي  الشكل رقم )28(  نالحظ من خالل 
احلالة العملية للمساء إليهم أن أعىل نسبة من امُلساء إليهم كانت من فئة غري العاملني )64.2%(، تلتها 

فئة من هم دون سن العمل )%27(.

46.9%

1.7% 0.9% 0.9% 5.9%
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15.1%
10.1%

18.6%

الشكل رقم (29)
التوزيع النسبي للحاالت حسب صلة قرابة المساء اليه بالمسيء

يبني الشكل رقم )30( أن )46.9%( من حاالت العنف األرسّي وقعت عىل الزوجة أو األم، 
تلتها فئة االبن األول )18.6%(. وعند ربط صلة قرابة امُليسء بامُلساء إليه مع نوع العنف الواقع عىل 

الشكل رقم )28( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب احلالة العملية للمساء اليه

الشكل رقم )29( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  صلة قرابة املساء اليه بامليسء



42

امُلساء إليه، وجدت الدراسة أن العنف اجلسدي وقع بشكل أكرب عىل الزوجة /األم من جانب الزوج/ 
األب بنسبة بلغت )53%(، يف حني أن العنف اجلنيس وقع بشكل أكرب من جانب األخ الثالث عىل 
األُخت )26%(، أما اإلمهال فانه وقع بشكل أكرب عىل األبناء وبصورة أكثر عىل االبن األول )%41(، 
الدراسة أن  إليه وامليسء، أظهرت  امُلساء  القرابة بني  العنف وفقًا لصلة  بتكرار ممارسة  يتعلق  ويف ما 
 )%44.8( بلغت  بنسبة  الزوجة  عىل  األب  الزوج/  جانب  من  أكرب  بشكل  يتكرر  األرسّي  العنف 

)يرجى النظر إىل املالحق(.

تحت سن الزواج / 237 حالة

ارمل / 11 حالة

اعزب / 205 حالة

متزوج / 388 حالة

مطلق / 14 حالة

30.2%

1.4%1.8%

49.5%

17.1%

نالحظ من خالل الشكل رقم )30( الذي يبني التوزيع النسبي حلاالت العنف األرسي حسب 
احلالة االجتامعية للمساء إليه، أن )82.6%( من امُلساء إليهم هم من فئة ) املتزوجني(، تلتها فئة )حتت 

سن الزواج( بنسبة )30.2%(، ومن ثم فئة ) أعزب()%17.1(.

الشكل رقم )30( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  احلالة االجتامعية للمساء اليه
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6.0%

غير مبين/
47 حالة

لم يتكرر/
369 حالة

تكرر/
368 حالة

47.1%46.9%

الشكل رقم (31)
التوزيع النسبي للحاالت حسب تكرار ممارسة العنف على المساء اليه.

نالحظ من خالل الشكل رقم )31( الذي يبني التوزيع النسبّي حلاالت العنف األرسي حسب 
تكرار ممارسة العنف عىل امُلساء إليه، أن )46.9%( من امُلساء إليهم تكّرر ممارسة العنف عليهم. 

الشكل رقم )31( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب تكرار ممارسة العنف عىل املساء اليه
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خامسًا: أسباب  وقوع العنف من وجهة نظر حاالت العنف االرسي:

خالفات اسرية - زوجية / 196 حالة

صية للمسيء / 263 حالة
السمات الشخ

تعاطي المخدرات والمشروبات ولعب القمار / 98 حالة

تدخل اهل الزوج - الزوجة / 87 حالة

 مادية / 165 حالة
دوافع

24.5%

32.9%

12.2%10.9%

19.5%

متثلت أسباب العنف األرسي ومن وجهة نظر األفراد امُلساء إليهم كام يبينها الشكل رقم )32(؛ 
يف أن السامت الشخصية للميسء كانت السبب األول من وجهة نظر امُلساء إليهم بنسبة )%32.9( 
واملرور  والبخل،  العقيل،  أو  النفيس  واملرض  املعرفة،  وعدم  واجلهل  الزائدة،  )العصبية  يف:  ومتثلت 
يف مرحلة مراهقة، والغرية، واتكايل وأناين وال يتحمل املسؤولية(، ومن ثم اخلالفات بني الزوجني 
وبني أفراد األرسة 24.5%، ومتثلت يف: )خالف عىل مكان اإلقامة، والشك يف سلوكيات الزوج، 
وعالقات غري رشعية ألحد الزوجني، والتقصري يف احلقوق الرشعية، وانفصال الزوجني /الطالق، 
وغياب أحد األبوين، وعدم احرتام بني أفراد األرسة /الزوجني، وعدم التفاهم  بني أفراد األرسة /

الزوجني(، ومن ثم العوامل املادية والصعوبات املادية التي تواجه األرسة )19.5%(، تالها تعاطي 
الزوج  أهل  لتدخل  كان  وأخريًا   ،)%10.9( امليسء  قبل  من  القامر  ولعب  واملرشوبات  املخدرات 

والزوجة يف شؤون األرسة دور يف وقوع العنف األرسي )%10.9(.

الشكل رقم )32( 
التوزيع النسبي للحاالت حسب  اسباب وقوع العنف من وجهة نظر املساء اليهم
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خالفات اسرية - زوجية / 190 حالة

السمات الشخصية للمساء اليه / 152 حالة

تعاطي المخدرات والمشروبات ولعب القمار / 23 حالة

تدخل أهل الزوج - الزوجة / 48 حالة

دوافع مادية / 54 حالة

51.1%

26.8%

4.1%
8.5%9.5%

الشكل رقم (33)
التوزيع النسبي ألسباب وقوع العنف من وجهة نظر المسيئيين

يف حني متثلت أسباب العنف األرسي ومن وجهة نظر األفراد مُماريس العنف األرسّي )املسيئني( 
بنسبة  العنف  وقوع  األول يف  السبب  كانت  األرسية  اخلالفات  أن  رقم )33(، يف  الشكل  يبينها  كام 
بلغت 51.1%، ومتثلت يف: )الفرق يف العمر بني الزوجني، عدم احرتام أفراد األرسة لبعضهم بعضًا، 
والرغبة يف الزواج بأخرى، وتعدد الزوجات، وغياب أحد الوالدين، ووجود عالقات غري مرشوعة 
حول  واخلالف  األرسة،  أفراد  بني  السيئة  واملعاملة  األبناء،  تربية  عىل  واالختالف  الزوجني،  ألحد 
للُمساء  الشخصية  السامت  ثم  ومن  لإلناث(،  الزوجة  وإنجاب  اإلرث،  ومشاكل  الرشعية  احلقوق 
والرصاخ،  والعصبية  النفيس،  املرض   / واملرض  )الغرية،   : يف  متثلت  التي   )%26.8( بنسبة  إليهم 
واخلوف الزائد عىل األوالد، وعدم حتمل للمسؤولية (، تلتها العوامل والصعوبات املادية )%9.5(، 
وبعدها تدخل أهل الزوج والزوجة يف الشؤون األرسية )8.5%(، وأخريا اإلدمان عىل املخدرات 

والكحول )%4.1(.

ونالحظ من خالل البحث يف أسباب  العنف األرسي، وجود توافق لدى املعنفني وامُلساء إليهم 
عىل حد سواء، عىل أن من أهم  أسباب  العنف األرسي يف اخلالفات العائلية، والسامت الشخصية 
العنف األرسّي  أن  مبارش عىل  يدل بشكل  ما  العنف األرسي،  أسباب  أهم  ألفراد األرسة، مها من 
تعكس ضعف  وبصورة  األرسية  للعالقات  باعتباره وسيله  العنف  تنتهج  ثقافة أرسية  نتاج  أصبح  

مهارات التواصل واحلوار بني أفراد األرسة عمومًا.

الشكل رقم )33( 
التوزيع النسبي ألسباب وقوع العنف من وجهة نظر املسيئني
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توصيات الدراسة:
الوطني،  املستوى  العنف األرسّي عىل  بواقع  املتعلقة  النتائج  إىل عدد مهم من  الدراسة  أفضت  لقد 
واستنادًا إىل النتائج التي تم عرضها هبذا التقرير؛ فإننا نخلص إىل عدد من التوصيات عىل النحو التايل:

التدخالت واخلدمات املقدمة من جانب املؤسسات حلاالت العنف األرسّي، والتعرف 	• مراجعة 
تمَّ  التي  العنف األرسي  العنف يف حاالت  مُمارسة  نسبة تكرار  نظرا الرتفاع  فاعليتها؛  عىل مدى 

التعامل معها.
لدى 	• العنف  ثقافة  حماربة  عىل  تساعد  بصورة  الوطني  املستوى  عىل  األرسّي  اإلرشاد  برامج  نرش 

األرس األردنية ومتكنها من تعزيز ْاطر التواصل واحلوار فيام بينها. 
إعادة تطبيق الدراسة بشكل دوري للتعرف عىل التغريات التي حتدث عىل الديناميكية االجتامعية 	•

املوّجهة  الوطنية  والربامج  السياسات  مراجعة  يف  عليها  واالعتامد  األرسي،  للعنف  واالقتصادية 
ملعاجلة العنف األرسي. 

مراجعة مجيع نامذج التدخل من جانب مقدمي اخلدمات بصورة تضمن توافر البيانات واملعلومات 	•
سات مقدمة اخلدمة وبصورة أكثر وضوحًا عن واقع  التفصيلية كافة يف ملفات احلاالت لدى املؤسَّ

احلاالت. 
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مــالحـــق الدراســـــة 

جـــــداول نتائج الدراسة التفصيلية 
استمــــارة الدراسة 
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جـــــداول نتائج الدراسة التفصيلية 
رقم 

الصفحةاسم اجلدولاجلدول
49العالقة بني عدد أفراد األرسة و نوع العنف امُلامرس يفها1
49العالقة بني عدد أفراد األرسة الكيل وتكرار مُمارسة العنف يف األرسة2
50العالقة بني تعدد الزوجات يف األرسة ونوع العنف امُلامرس يف األرسة 3
50العالقة بني تعدد الزوجات يف األرسة وتكرار مُمارسة العنف يف األرسة4
51العالقة بني مقدار دخل األرسة الشهري ونوع العنف امُلامرس فيها5
51العالقة بني مقدار دخل األرسة الشهري وتكرار مُمارسة العنف يف األرسة6
52العالقة بني عدد غرف مسكن األرسة ونوع العنف امُلامرس يف األرسة7
53العالقة بني عدد غرف مسكن األرسة وتكرار مُمارسة العنف يف األرسة8
53العالقة بني مكان سكن األرسة ونوع العنف امُلامرس فيها9

54العالقة بني مكان السكن وتكرار مُمارسة العنف يف األرسة 10
54العالقة بني تعاطي املخدرات والكحول يف األرسة ونوع العنف املامرس11
55العالقة بني تعاطي املخدرات والكحول يف األرسة وتكرار ممارسة العنف يف األرسة12
55العالقة بني وجود خربات مع القانون ونوع العنف املامرس13
56العالقة بني وجود خربات ألحد أفراد األرسة مع القانون وتكرار ممارسة العنف يف األرسة14
56العالقة بني جنس امليسء ونوع العنف امُلامرس15
57العالقة بني جنس امليسء وتكرار مُمارسته للعنف16
57العالقة بني عمر امليسء ونوع العنف امُلامرس من جانبه17
58العالقة بني عمر امليسء وتكرار مُمارسته للعنف 18
58العالقة بني املستوى التعليمي للميسء ونوع العنف امُلامرس من جانبه19
59العالقة بني املستوى التعليمي للميسء وتكرار مُمارسته للعنف20
60العالقة بني مهنة امليسء ونوع العنف امُلامرس من جانبه21
60العالقة بني مهنة امليسء وتكرار مُمارسته للعنف22
61العالقة بني احلالة االجتامعية للميسء ونوع العنف امُلامرس من جانبه23
61العالقة بني احلالة االجتامعية للميسء وتكرار مُمارسته للعنف24
62العالقة بني جنس امُلساء إليه ونوع العنف امُلامرس عليه25
62يبني العالقة بني جنس امُلساء إليه وتكرار مُمارسة العنف عليه26
63العالقة بني عمر امُلساء إليه ونوع العنف امُلامرس عليه27
64العالقة بني عمر امُلساء إليه وتكرار مُمارسة العنف عليه28
65العالقة بني صلة قرابة امُلساء إليه بامُليسء ونوع العنف امُلامرس عىل امُلساء إليه 29
66العالقة بني ترتيب امُلساء إليه داخل األرسة وتكرار مُمارسة العنف عليه30
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اجلدول رقم )1( 
العالقة بني عدد أفراد األرسة و نوع العنف املامرس فيها

عدد أفراد األرسة 
نوع العنف 

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

1231010143العدد2- 3
%%24.2%24.4%23.8%24.2

200917226العدد4- 5
%%39.3%22.0%40.5%38.2

11698133العدد6- 7
%%22.8%22.0%19.0%22.5

508462العدد8- 9
%%9.8%19.5%9.5%10.5

154221العدد10- 11
%%2.9%9.8%4.8%3.5

5117العدد 12فأكثر
%%1.0%2.4%2.4%1.2

5094142592العدداملجموع
%%100%100%100%100

اجلدول رقم )2(
ارسة العنف يف األرسة  العالقة بني عدد أفراد األرسة الكيل وتكرار مممُ

عدد أفراد األرسة 
تكرار مُمارسة العنف

املجموع
غري مبنيالنعم

3-2
73673143العدد

%%25.8%23.5%12.5%24.2

5-4
1101079226العدد

%%38.9%37.5%37.5%38.2

7-6
58687133العدد

%%20.5%23.9%29.2%22.5

9-8
2831362العدد

%%9.9%10.9%12.5%10.5



50

128121العدد11-10
%%4.2%2.8%4.2%3.5

 12فأكثر
2417العدد

%%0.7%1.4%4.2%1.2

املجموع 
28328524592العدد

%%100%100%100%100

اجلدول رقم )3( 
العالقة بني تعدد الزوجات يف األرسة ونوع العنف املمُامرس يف األرسة 

يوجد تعدد زوجات
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

يوجد
7451897العدد

%%14.5%12.2%42.9%16.4

ال يوجد
4193323475العدد

%%82.3%80.5%54.8%80.2

غري مبني
163120العدد

%%3%7%2%3

املجموع
5094142592العدد

%%100%100%100%100

اجلدول رقم )4(
ارسة العنف يف األرسة  العالقة بني تعدد الزوجات يف األرسة وتكرار مممُ

تعدد زوجات
تكرار ممارسة العنف

املجموع غري مبنيالنعم

3854597العددنعم
%%13.4%18.9%20.8%16.4

23322814475العددال
%%82.3%80.0%58.3%80.2

123520العددغري مبني
%%4.2%1.1%20.8%3.4

28328524592العدداملجموع
%%100%100%100%100
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اجلدول رقم )5(
 العالقة بني مقدار دخل األرسة الشهري ونوع العنف املمُامرس فيها

 الدخل الشهري بالدينار
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

100 فأقل 
90211العدد

%%1.8%0.0%4.8%1.9

200-101
8631099العدد

%%16.9%7.3%23.8%16.7

300-201
11375125العدد

%%22.2%17.1%11.9%21.1

400-301
551561العدد

%%10.8%2.4%11.9%10.3

500-401
432348العدد

%%8.4%4.9%7.1%8.1

501 فأكثر
625673العدد

%%12.2%12.2%14.3%12.3

غري مبني
1412311175العدد

%%27.7%56.1%26.2%29.6

املجموع
5094142592العدد

%%100%100%100%100

اجلدول رقم )6(
 العالقة بني مقدار دخل األرسة الشهري وتكرار ممارسة العنف يف األرسة

 الدخل الشهري بالدينار
تكرار مُمارسة العنف 

املجموع
غري مبنيالنعم

100 فأقل 
56011العدد

%%1.8%2.1%0.0%1.9

200-101
4651299العدد

%%16.3%17.9%8.3%16.7

300-201
59624125العدد

%%20.8%21.8%16.7%21.1

400-301
3423461العدد

%%12.0%8.1%16.7%10.3
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500-401
2126148العدد

%%7.4%9.1%4.2%8.1

 501  فأكثر
4131173العدد

%%14.5%10.9%4.2%12.3

غري مبني
778612175العدد

%%27.2%30.2%50.0%29.6

املجموع
28328524592العدد

%%100%100%100%100

اجلدول رقم )7(
 العالقة بني عدد غرف مسكن األرسة )باستثناء املطبخ واحلامم( ونوع العنف املمُامرس يف األرسة

عدد غرف املسكن 
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

253230العددواحدة
%%4.9%7.3%4.8%5.1

174310187العدداثنتان
%%34.2%7.3%23.8%31.6

1761511202العددثالثة
%%34.6%36.6%26.2%34.1

103817128العددأربع فأكثر
%%20.2%19.540.5%%21.6

3112245العددغري مبني
%%6.1%29.3%4.8%7.6

5094142592العدداملجموع
%%100%100%100%100
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اجلدول رقم)8(
ارسة العنف يف األرسة العالقة بني عدد غرف مسكن األرسة )باستثناء املطبخ واحلامم( وتكرار مممُ

عدد غرف املسكن 
هل تكرر مُمارسته للعنف

غري مبنيالنعم

9192العددوأحدة

%%3%7%8

761047العدداثنتان

%%26.9%36.5%29.2

103927العددثالثة

%%36%32%29

69581العددأربع فأكثر

%%24.4%20.4%4.2

26127العددغري مبني

%%9.2%4.2%29.2

28328524العدداملجموع

%%100%100%100  
اجلدول رقم )9( 

العالقة بني مكان سكن األرسة ونوع العنف املمُامرس فيها

مكان السكن
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

10339115العددريف
%%20.2%7.3%21.4%19.4

3703624430العددحرض
%%72.7%87.8%57.1%72.6

4015العددبادية
%%0.8%0.0%2.4%0.8

322842العددخميم
%%6.3%4.9%19.0%7.1

5094142592العدداملجموع
%%100%100%100%100
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اجلدول رقم )10( 
ارسة العنف يف األرسة  العالقة بني مكان السكن وتكرار مممُ

مكان السكن
تكرار ممارسة العنف

املجموع
غري مبنيالنعم

ريف
54583115العدد

%%19.1%20.4%12.5%19.4

22018921430العددحرض
%%77.7%66.3%87.5%72.6

4105العددبادية
%%1.4%0.4%0.0%0.8

537042العددخميم
%%1.8%13.0%0.0%7.1

28328524592العدداملجموع
%%100%100%100%100

اجلدول رقم )11(
 العالقة بني تعاطي املخدرات والكحول يف األرسة ونوع العنف املمُامرس

تعاطي الكحول /
املخدرات يف األرسة

نوع العنف 
املجموع

إمهال جنيّسجسدّي

10684118العدديوجد
%%20.8%19.5%9.5%19.9

3882735450العددال يوجد
%%76.2%65.9%83.3%76.0

156324العددغري مبني 
%%2.9%14.6%7.1%4.1

5094142592العدداملجموع
%%100%100%100%100
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اجلدول رقم )12(
ارسة العنف يف األرسة  العالقة بني تعاطي املخدرات والكحول يف األرسة وتكرار مممُ

تعاطي الكحول /
املخدرات يف األرسة

هل تكرر ممارسته للعنف
املجموع

غري مبني النعم

يوجد
65556126العدد

%%23.0%19.3%25.0%21.3

ال يوجد
21722710454العدد

%%76.7%79.6%41.7%76.7

غري مبني 
13812العدد

%%0.4%1.1%33.3%2.0

املجموع
28328524592العدد

%%100%100%100%100

اجلدول رقم )13(
 العالقة بني وجود خربات مع القانون ونوع العنف املمُامرس

خربات مع القانون
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

يوجد
103625134العدد

%%20.2%14.6%59.5%22.6

ال يوجد
180712199العدد

%%35.4%17.1%28.6%33.6

غري مبني
226285259العدد

%%44.4%68.3%11.9%43.8

املجموع
5094142592العدد

%%100%100%100%100



56

اجلدول رقم )14(
ارسة العنف يف األرسة  العالقة بني وجود خربات ألحد أفراد األرسة مع القانون وتكرار مممُ

خربات مع القانون
 تكرار ممارسته للعنف

املجموع
غري مبنيالنعم

43884134العدديوجد
%%15.1%31.0%16.7%22.6

761185199العددال يوجد
%%26.8%41.5%20.8%33.6

1657915259العددغري مبني
%%58.1%27.8%62.5%43.8

املجموع
28428424592العدد

%%100%100%100100 %

اجلدول رقم )15( 
العالقة بني جنس املسئ ونوع العنف املمُامرس

اجلنس
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيسجسدي

ذكر
4964431571العدد

%%93.4%100%68.9%92.1

أنثى
3501449العدد

%%6.6%0.0%31.1%7.9

املجموع
5314445620العدد

%%85.6%7.1%7.3%100
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اجلدول رقم )16(
ارسته للعنف  العالقة بني جنس امليسء وتكرار مممُ

اجلنس
تكرار ممارسته للعنف

املجموع
غري مبنيالنعم

2652988571العددذكر
%%91.7%92.5%88.9%92

2424149العددأنثى
%%8%7%11%8

2893229620العدداملجموع
%%46.6%51.9%1.5%100

اجلدول رقم )17(
 العالقة بني عمر امليسء ونوع العنف املمُامرس من جانبه

العمر
نوع العنف 

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

149124العدد18-9
%%3%20%2%4

97138118العدد28-19
%%18.3%29.5%17.8%19.0

1911210214العدد38-29
%%36%27%22%35

143515163العدد48-39
%%27.0%11.4%33.3%26.3

625875العدد58-49
%%11.7%11.4%17.8%12.1

130215العدد68-59
%%2.5%0.0%4.4%2.4

100111العدد 69 فأكثر
%%1.9%0.0%2.2%1.8

5304445620العدداملجموع
%%85.50%7.10%7.30%100
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اجلدول رقم )18( 
ارسته للعنف  العالقة بني عمر امليسء وتكرار مممُ

العمر
تكرار ممارسته للعنف

املجموع
غري مبنيالنعم

18-9
1410024العدد

%%4.8%3.1%0.0%3.9

28-19
60553118العدد

%%20.8%17.1%33.3%19.0

38-29
1121002214العدد

%%38.8%31.1%22.2%34.5

48-39
67942163العدد

%%23.2%29.2%22.2%26.3

58-49
3043275العدد

%%10.4%13.4%22.2%12.1

68-59
78015العدد

%%2.4%2.5%0.0%2.4

 69 فأكثر
56011العدد

%%1.7%1.9%0.0%1.8

املجموع
2893229620العدد

%%100%100%100%100

اجلدول رقم )19( 
العالقة بني املستوى التعليمي للميسء ونوع العنف املمُامرس من جانبه

املستوى التعليمي
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

4321055العددأمي
%%8.1%4.5%22.2%8.9

أسايس
2191916254العدد

%%41.2%43.2%35.6%41.0

ثانوي
170119190العدد

%%32.0%25.0%20.0%30.6
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دبلوم
311234العدد

%%5.8%2.3%4.4%5.5

بكالوريوس
393446العدد

%%7.3%6.8%8.9%7.4

دراسات عليا
7029العدد

%%1.3%0.0%4.4%1.5

غري مبني
228232العدد

%%4.1%18.2%4.4%5.2

5314445620العدداملجموع

%%100%100%100%100

اجلدول رقم )20( 
ارسته للعنف العالقة بني املستوى التعليمي للميسء وتكرار مممُ

املستوى التعليمي
تكرار ممارسته للعنف

املجموع
غري مبنيالنعم

2035055العددأمي
%%6.9%10.9%0.0%8.9

1211312254العددأسايس
%%41.9%40.7%22.2%41.0

871030190العددثانوي
%%30.1%32.0%0.0%30.6

2014034العدددبلوم
%%6.9%4.3%0.0%5.5

2519246العددبكالوريوس
%%8.7%5.9%22.2%7.4

3609العدددراسات عليا
%%1.0%1.9%0.0%1.5

1314532العددغري مبني
%%4.5%4.3%55.6%5.2

2893229620العدداملجموع
%%100%100%100%100
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اجلدول رقم )21(
العالقة بني مهنة امليسء ونوع العنف املمُامرس من جانبه

 املهنة 
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيسجسدي

644270العدداحلرفيون)نجار، حداد...الخ(
%%18.1%26.7%7.1%17.6

متخصصون )مهن طبية، 
هندسية، أكاديميون..الخ(

230427العدد
%%6.5%0.0%14.3%6.8

153513171العددإداريون
%%43%33%46%43

العاملون يف اخلدمات والباعة
11469129العدد

%%32.2%40.0%32.1%32.5

3541528397العدداملجموع
%%100%100%100%100

اجلدول رقم )22(
ارسته للعنف العالقة بني مهنة امليسء وتكرار مممُ

 املهنة 
تكرار ممارسة العنف

املجموع
غري مبنيالنعم

احلرفيون)نجار، حداد...
الخ(

2940170العدد
%%15.8%19.0%33.3%17.6

املتخّصون )مهن طبية، 
هندسية، أكاديميون ..الخ(

1313127العدد
%%7.1%6.2%33.3%6.8

إداريون
78921171العدد

%%42.4%43.8%33.3%43.1

64650129العددالعاملون يف اخلدمات والباعة
%%34.8%31.0%0.0%32.5

املجموع
1842103397العدد

%%100%100%100%100



61

اجلدول رقم )23( 
العالقة بني احلالة االجتامعية للميسء ونوع العنف املمُامرس من جانبه

احلالة االجتامعية
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

4615162العددأعزب
%%8.7%34.1%2.2%10.0

4581836512العددمتزوج
%%86.3%40.9%80.0%82.6

120416العددمطلق
%%2.3%0.0%8.9%2.6

3148العددأرمل
%%0.6%2.3%8.9%1.3

1210022العددغري مبني
%%2.3%22.7%0.0%3.5

5314445620العدداملجموع
%%100%100%100%100

اجلدول رقم )24(
ارسته للعنف  العالقة بني احلالة االجتامعية للميسء وتكرار مممُ

احلالة االجتامعية
تكرار ممارسة العنف

املجموع
غري مبنيالنعم

3725062العددأعزب
%%12.8%7.8%0.0%10.0

2362724512العددمتزوج
%%81.7%84.5%44.4%82.6

610016العددمطلق
%%2.1%3.1%0.0%2.6

1708العددأرمل
%%100%100%100%100

98522العددغري مبني
%%3.1%2.5%55.6%3.5

2893229620العدداملجموع
%%100%100%100%100
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اجلدول رقم )25( 
العالقة بني جنس املمُساء إليه ونوع العنف املمُامرس عليه

اجلنس
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

ذكر
135533173العدد

%%20.4%11.6%41.8%22.1

انثى
5273846611العدد

%%79.6%88.4%58.2%77.9

املجموع
6624379784العدد

%%100%100%100%100

اجلدول رقم )26(
ارسة العنف عليه  العالقة بني جنس املمُساء إليه وتكرار مممُ

اجلنس
تكرار مُمارسة العنف عليه

املجموع
غري مبنيالنعم

ذكر
847811173العدد

%%22.8%21.1%23.4%22.1

أنثى
28429136611العدد

%%77.2%78.9%76.6%77.9

املجموع
36836947784العدد

%%100%100%100%100
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اجلدول رقم )27( 
العالقة بني عمر املمُساء إليه ونوع العنف املمُامرس عليه

العمر
نوع العنف

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

5-1
5301972العدد

%%8%0%24%9

10-6
3061450العدد

%%5%14%18%6

15-11
67101390العدد

%%10.1%23.3%16.5%11.5

20-16
851410109العدد

%%12.8%32.6%12.7%13.9

25-21
9946109العدد

%%15.0%9.3%7.6%13.9

30-26
713276العدد

%%10.7%7.0%2.5%9.7

35-31
903497العدد

%%13.6%7.0%5.1%12.4

40-36
862593العدد

%%13.0%4.7%6.3%11.9

45-41
380341العدد

%%5.7%0.0%3.8%5.2

50-46
250227العدد

%%3.8%0.0%2.5%3.4

51 فأكثر
181120العدد

%%2.7%2.3%1.3%2.6

املجموع
6624379784العدد

%%84.44%5.48%10.08%100
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اجلدول رقم )28( 
ارسة العنف عليه العالقة بني عمر املمُساء إليه وتكرار مممُ

العمر
هل تكرر مُمارسة العنف عليه

املجموع
غري مبنيالنعم

4422672العدد5-1
%%12.0%6.0%12.8%9.2

1728550العدد10-6
%%5%8%11%6

4247190العدد15-11
%%11.4%12.7%2.1%11.5

53524109العدد20-16
%%14.4%14.1%8.5%13.9

46567109العدد25-21
%%12.5%15.2%14.9%13.9

3634676العدد30-26
%%9.8%9.2%12.8%9.7

5042597العدد35-31
%%13.6%11.4%10.6%12.4

4739793العدد40-36
%%12.8%10.6%14.9%11.9

1325341العدد45-41
%%3.5%6.8%6.4%5.2

1114227العدد50-46
%%3.0%3.8%4.3%3.4

910120العدد51 فأكثر
%%2.4%2.7%2.1%2.6

36836947784العدداملجموع
%%46.9%47.1%6.0%100
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اجلدول رقم )29( 
العالقة بني صلة قرابة املمُساء إليه بامليسء ونوع العنف املمُامرس عىل املمُساء إليه 

صلة قرابة امُلساء إليه بامليسء
نوع العنف الواقع عىل امُلساء إليه

املجموع
إمهالجنيّسجسدّي

االبن األول
107732146العدد

%%16%16%41

االبن الثاين
6221579العدد

%%9%5%19%100

االبن الثالث فأكثر
871120118العدد

%%13%26%25%100

الزوج
120113العدد

%%2%0%1%100

الزوجة/األم
352511368العدد

%%53%12%14%100

أقارب من جهة األب/الزوج
7007العدد

%%1%0%0%100

اقارب من جهة األم/الزوجة
5207العدد

%%1%5%0%100

غري مبني
3016046العدد

%%5%37%0%100

املجموع
6624379784العدد

%%100%100%100%100
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اجلدول رقم )30( 
ارسة العنف عليه العالقة بني ترتيب املمُساء إليه داخل األرسة، وتكرار مممُ

صلة قرابة امُلساء إليه بامليسء
هل تكرر ممارسة العنف عليه

املجموع
غري مبنيالنعم

59825146العدداالبن األول
%%16.0%22.2%10.6%18.6

4236179العدداالبن الثاين
%%11.4%9.8%2.1%10.1

69490118العدداالبن الثالث فأكثر
%%18.8%13.3%0.0%15.1

84113العددالزوج/األب
%%2.2%1.1%2.1%1.7

16518320368العددالزوجة/األم
%%44.8%49.6%42.6%46.9

1607العددأقارب من جهة األب/الزوج
%%0.3%1.6%0.0%0.9

4307العدداقارب من جهة األم/الزوجة
%%1.1%0.8%0.0%0.9

2062046العددغري مبني
%%5.4%1.6%42.6%5.9

املجموع
36836947784العدد

%%46.9%47.1%6.0%100
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استامرة الدراسة 

 دراسة اخلصائص االجتامعية واالقتصادية
حلاالت العنف االرسي

رقم االستامرة:

تاريخ التعبئة من امللف : 

القسم: 

رقم ملف احلالة: 

أسم احلالة: 

الرقم الوطني للحالة : 

تاريخ اإلبالغ عن احلالة: 

اسم الباحث:                                    تاريخ التدقيق من قاعدة البيانات:

اسم مدخل البيانات:                       تاريخ االدخال: 

اسم مدقق البيانات:                        تاريخ التدقيق: 
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املحور األول: طبيعة العنف 
1. نوع العنف: 1. جسدي.........2. جنيس ........... 3. أخرى ) حدد (......... 

 2. عدد األفراد امُلساء إليهم داخل األرسة : )              (
3.مكان وقوع اإلساءة: 

                    1. منزل املُساء إليه  .......... 2. منزل امليسء .......... 3.خارج املنزل ............
4. عدد مرات ممارسة العنف: 

5.طبيعة العنف املامرس :

ال نعم طبيعة العنف ت ال نعم طبيعة العنف ت

حرق / كي 11 الصـــــــراخ 1

إمهال الزوج ملتطلبات الزوجة 12 الدفــع أو الدفش أو الشد  2

إمهال الزوجة ملتطلبات الزوج 13 استخدام سالح ناري للتهديد  3

األرسة  أفراد  أحد  عىل  يشء  رمي 
بقصد اإليذاء 14 عصا  أو  حادة  أداة  أو  سكني  استخدام 

للتهديد  4

الدواء  أو  الطعام  تقديم  عدم 
أفراد  ألحد  املأوى  أو  العناية  أو 

األرسة
15 الرضب باليد أو الرجل 5

منع املرصوف عن أفراد األرسة 16 الرضب بالعصا أو أداة حادة 6

االعتداء اجلنيس 17 السب والشتم والتحقري واملناداة باللقب 7

التحرش اجلنيس 18 حبس احلرية  8

احلض/ الدفع عىل الفجور 19 الطرد 9

اخرى ) حدد (................................ 20 الربط  10
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املحور الثاين: بيانات أرسة امُلساء إليه
1.عدد أفراد األرسة  1. ككل )            (  2. ذكور )             ( 3. إناث )              (

 2. هل يقيم مع األرسة أقارب ، ومن هم : 1.نعم ................ 2. ال..........................
  3. إذا كانت اإلجابة بنعم حدد من هم : ..........................................................
4. هل يوجد يف األرسة تعدد زوجات: 1.نعم ................... 2. ال..........................

رواتب.......  .  2   ........ 1.معونة  إجابة(:  من  أكثر  تقبل  األرسة)  دخل  مصادر  هي  ما   .5 
 3.ملكيات......   4. غري ذلك ...................

6. مقدار دخل األرسة الشهري: ...................................
4.خيمة....... دار(.......  مستقل)  3.بيت  1.فيال........2.شقة........  املسكن:   7.نوع 

 5.براكية.........
4.مقابل  ........ مقابل  ..........3.بدون  املسكن:1.مستأجر.........2.ملك   8.ملكية 

 عمل...........
9.عدد غرف املسكن) باستثناء املطبخ واحلامم(: ..............................

إجابة(: 1.إقراض زراعي...... 2.تنمية وتشغيل أكثر من  تقبل  أي قروض)   10.هل عىل األرسة 
........... 3.غري ذلك )حدد ( ..........................     4.ال يوجد..............

11.هل لألرسة أي ملكيات : 1.نعم ................ 2. ال..................

12.إذا كانت اإلجابة بنعم ما نوعها: ........................................
13. هل لدى األرسة تأمني صحي: 1.نعم ............ 2. ال.................

14. إذا كانت اإلجابة بنعم ما هو نوعه : ..........................
 15. هل يوجد أي شخص داخل األرسة يتعاطى: 1.كحول.......... 2.خمدرات...... 3.خمدرات

وكحول......... 4.ال يوجد..............بيانات أرسة ) امُلساء إليه (
16. بيانات أرسة ) امُلساء إليه(
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العمر القرابةالرقم الوطيناالسمالتسلسل

• احلالة الصحية: 1. نفسية ................. 2.مزمنة................ 3. إعاقة................ 	
4. أخرى .............

• خربات مع القانون: 1.مطلوب.......... 2.مسجون.............  3. إقامة جربية........... 	
4. أسبقيات .......... 5. أخرى ...........

• املستوى التعليمي : 1. ُأمّي.......... 2 .ملم ........ 3. أسايس.......... 4. ثانوي......... 	
5. دبلوم. ......... 6. بكالوريوس.......... 7. دراسات عليا............
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 املستوى
احلالة الصحيةاملهنة التعليمي

 خربات مع
القانون

 الدخل
 الشهري من
 مجيع املصادر

مالحظات
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املحور الثالث: بيانات املسيئني 

امليسء 4امليسء 3امليسء 2امليسء 1 املعلومات      

    االسم 1

    الرقم الوطني2

    اجلنسية3

    اجلنس : ذكر/أنثى4

    تاريخ امليالد 5

    املستوى التعليمي6

    العنوان : حمافظة /لواء/ قضاء/قرية/ حي7

    مكان السكن : ريف /.حرض/بادية /خميم. 8

    العمل :  يعمل/ ال يعمل 9

    قطاع العمل :  حكومي/ خاص / غري ذلك10

    املهنة11

    ترتيبه / عالقته باألرسة 12

    احلالة االجتامعية :  أعزب/ متزوج/ مطلق/ أرمل13

    صلة قرابته بامُلساء إليه14

    هل إقامة امليسء وامُلساء إليه يف املنزل نفسه: نعم / ال15

    هل تكررت ممارسته للعنف: نعم/ ال16
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املحور الرابع: بيانات امُلساء إليهم 

امليسء 4امليسء 3امليسء 2امليسء 1 املعلومات      

    االسم 1

    الرقم الوطني2

    اجلنسية: 3

    اجلنس : ذكر/أنثى4

    تاريخ امليالد 5

    املستوى التعليمي6

    العنوان : حمافظة /لواء/ قضاء/قرية/ حي7

    مكان السكن : ريف /.حرض/بادية /خميم. 8

    العمل :  يعمل/ ال يعمل 9

    قطاع العمل :  حكومي/ خاص / غري ذلك10

    املهنة.11

    ترتيبه / عالقته باألرسة 12

    احلالة االجتامعية :  أعزب/ متزوج/ مطلق/ أرمل13

    صلة قرابته بامليسء14

    هل اقامة امليسء وامُلساء إليه يف املنزل نفسه: نعم / ال15

    هل تكررت ممارسة العنف عليه : نعم/ ال16
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املحور اخلامس: دوافع العنف

دوافع وقوع العنف من وجهة نظر امُلساء إليه: . 1

1 .

2 .

3 .

4 .

دوافع وقوع العنف من وجهة نظر امليسء: . 2

1 .

2 .

3 .

4 .

مالحظات الباحث:. 3

1 .

2 .

3 .

4 .


