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تقدمي : 

�رسي م�شكلة عاملية ل تقت�رس على جمتمع بعينه اأو على �رسيحة اجتماعية ما دون  يعترب العنف الأ

�رسة،بال�شافة  غريها، واإن كانت هناك م�ؤ�رسات على ارتباطه بالظروف القت�شادية والجتماعية للأ

والثقافية(  والجتماعية،  وال�شحية،  )النف�شية،  والثار  �شكال  والأ بعاد  الأ متعددة  م�شكلة  لك�نها 

�رسة وعلقتهم باملجتمع. ومتداخلة بحق�ق وواجبات كل اأع�شاء الأ

�رسة  الأ وهي  للمجتمع  �شا�شية  الأ باللبنة  ارتباطها  خلل  من  امل�شكلة  هذه  اهمية  وتتبل�ر   

وا�شتقرارها ومتا�شكها مما ينعك�س على ا�شتقرار املجتمع ومتا�شكه، وعليه فاإنه ل بد من العمل على 

�رسة من العنف املبني على  فهم ال�شياق الجتماعي- و�شع برامج وطنية �شاملة وفعالة حلماية الأ

الثقايف لهذه امل�شكلة.

ردنية  الأ �سسرسة  الأ حياة  ن�عية  حت�شني  يف  �سسرسة  الأ ل�ش�ؤون  ال�طني  املجل�س  دور  من  وانطلقا 

ردنية وا�شتقرارها ، ي�شعى املجل�س ال�طني  �رسة الأ وامل�شاهمة يف اجله�د ال�طنية الهادفة حلماية الأ

امل�شت�يات  على خمتلف  العمل  من خلل  ال�رسي  العنف  من  ال�قاية  العمل يف جمال  ماأ�ش�شة  اإىل 

الت�عية واخلدماتية والت�رسيعية الهادفة للحد من  العنف ال�رسي واثار . 

ال�ش�س  و�شع  على  املعنية  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شات  من  العديد  مع  بالتعاون  املجل�س  عمل  حيث 

واملتمثلة  ال�رسي  العنف  من  ال�طنية يف جمال حماية   والول�يات  ليات  الآ التي حتدد  ال�طنية 

ال�رسة  حلماية  ال�شرتاتيجية  واخلطة  العنف  من  ال�رسة  حلماية  ال�طني  الطار  من  كل  بتط�ير 

املجتمعية  الت�عية  الربامج  اهمية  بينت  والتي   2009-2005 للع�ام  ال�رسي  العنف  من  وال�قاية 

وفاعليتها  يف جمال احلد من العنف واثاره، وتركيزها على اهمية بناء هذه الربامج على الفهم 

ردن.  ومن هنا جاءت هذه  �رسي يف الأ ال�اقعي للديناميكية الجتماعية والثقافية لظاهرة العنف الأ

دراك والجتاهات والتحمل   الدرا�شة لفهم واقع هذه امل�شكلة  وابعادها املجتمعية من حيث:الفهم والإ

�رسة  والقسدرة على التدخسل، واخلروج مب�ؤ�رسات تبنى عليها  حملة ت�عية وطنية تهدف حلماية الأ

من العنف .

ومت اجناز هذه الدرا�شة من خلل ال�شتعانة بعدد من اخلرباء واملخت�شني لل�رساف على هذه 

الدرا�شة وتدقيق املعل�مات ال�اردة فيها، وعليه نتقدم بجزيل ال�شكر لكل من �شاهم يف اجناز هذه 

الدرا�شة. املني ان ت�شاهم هذه الدرا�شة يف بل�رة ت�ش�ر وطني �شامل ح�ل هذه امل�شكلة وطرق احلد 

منها. 

الدكت�رة

هيفاء اب� غزاله

المني العام للمجل�س ال�طني ل�ش�ؤون ال�رسة
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ملخ�ص الدرا�سة

�رسة بالتعاون  تاأتي هذه الدرا�شة �شمن اجله�د احلثيثة التي يبذلها املجل�س ال�طني ل�ش�ؤون الأ

مع امل�ؤ�ش�شات احلك�مية وغري احلك�مية ذات العلقة وكمحاولة وطنية اأوىل لبناء �ش�رة �شم�لية 

ردين.بهدف  الأ املجتمع  �رسي يف  الأ بالعنف  اخلا�شة  واملمار�شات  والقيمية  الثقافية  بعاد  الأ عن  

اأهمية الت�عية يف احلد من  �رسة من العنف انطلقا من  تط�ير حملة ت�عية وطنية ح�ل حماية الأ

�رسي ،وجت�شيدا لذلك هدفت الدرا�شة اإىل حتقيق ما يلي: العنف الأ

ردين ومدى وعيهم به. �رسي لدى اأفراد املجتمع الأ 1. التعرف على مفه�م العنف الأ

�رسي  الأ العنف  حالت  يف  ردين  الأ املجتمع  اأفراد  لدى  التدخل  م�شت�يات  على  التعرف   .2

بلغ عنها. والإ

،والنف�شي  اجل�شدي  املختلفة  باأ�شكاله  �رسي  الأ العنف  نح�  امل�اطنني  اجتاهات  3. حتديد 

همال، وغريها. ،واجلن�شي، والإ

كرث ممار�شة له . �رسي والفئات الأ كرث تعر�شًا للعنف الأ 4. حتديد الفئات الأ

�رسي باأ�شكاله واأن�اعه املختلفة. 5. التعرف على م�شت�يات العنف الأ

6. حتديد م�شادر املعل�مات الرئي�شية التي يح�شل من خللها امل�اطن�ن على املعل�مات عن 

ردين ب�شكل عام وعن العنف ب�شكل خا�س. املجتمع الأ

الجتماعي،واأ�شل�ب  امل�شح  اأ�شل�ب  املنهجية  اعتمدت  فقد  الدرا�شة  اأهسسداف  حتقيق  اأجل  ومن 

ردين . وقد �شمل  �رسي يف املجتمع الأ النقا�شات اجلماعية املركزة للخروج مب�ؤ�رسات ح�ل العنف الأ

امل�شح ال�طني 1500 رجل وامراأة م�زعني منا�شفة على الذين ترتاوح اعمارهم بني 18 �صنة فما فوق. 

مت اختيار املبح�ثني من خلل عينة وطنية طبقية عنق�دية �شمنت متثيل كافة مناطق اململكة وقد مت 

غرا�س هذه الدرا�شة والتي عر�شت على حمكمني وخرباء ومت اإجراء اختبار  ت�شميم ا�شتمارة خا�شة لأ

اأويل لها قبل اإجراء امل�شح امليداين. اما فيما يتعلق بالنقا�شات اجلماعات املركزة، فقد مت اختيار 

ناث،  7 جماعات يف كل اإقليم من اأقاليم اململكة من الفئات التالية: ال�شباب الذك�ر، وال�شابات الإ

جداد واجلدات، واملهنيني. وكان هناك نقا�شات مع  ناث، والأ واملتزوج�ن الذك�ر، واملتزوجات الإ

21 جمم�عة يف اأقاليم ال��شط وال�شمال واجلن�ب. ونفد العمل امليداين للم�شح ال�طني واجلماعات 

املركزة يف �شهر �شباط من عام 2004. وقد خل�شت الدرا�شة اإىل النتائج التالية:

�رسي واإدراكها مرتبطان ب�شكل اأ�شا�س، بالعنف اجل�شدي باأ�شكاله  1. اأن فهم ظاهرة العنف الأ

املختلفة مثل : ال�رسب، والركل، وا�شتخدام اأدوات حادة وغريها، ومرتبطان اي�شا ب�شدته 

وتكراره. وكان اأكرث الفئات اإدراكا ملفه�م العنف، ح�شب متغريات الدرا�شة، املبح�ثني 

من اإقليم ال��شط، والفئة العمرية ) 58 فاأكرث (، كما ويعتقد املبح�ثني اأن اأكرث الفئات 

للعنف  الفئات ممار�شة  اأكرث  واأن  الذك�ر،  بناء  والأ الزوجة  هي  �رسي  الأ للعنف  تعر�شًا 

كرب والزوجة والم. خ الأ ب والأ �رسي هي: الزوج والأ الأ

الكح�ل  تعاطي  اأهمها  كان  فقد  للمبح�ثني  بالن�شبة  العنف  باأ�شباب  يتعلق  فيما  اأما   .2
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ال�رسة  داخل  يحدث  الذي  بالت�تر  املرتبطة  �رسية  الأ وامل�شكلت  والت�تر  واملخدرات 

�رسة وال�شع�بات املالية، وعدم ال�شيطرة على  والناجمة عن ا�شطراب العلقات داخل الأ

النف�س والغ�شب ال�رسيع.

�رسي �ش�اء كان  الأ العنف  الناجمة عن  ال�شلبية  ثار  اأبدى املبح�ث�ن وعيًا كبريًا للآ 3. لقد 

�رسة اأم للفرد. ويعد التفكك ال�رسي املرتبط بالطلق والت�تر واخللفات ال�رسية  ذلك للأ

ثار ال�شلبية للعنف على ال�رسة كما يراها املبح�ث�ن. اأما على م�شت�ى  امل�شتمرة �شمن الآ

ذى  والأ ،والكاآبة،  اخل�ف   : مثل  والنف�شية  ال�شحية  ثسسار  الآ اأهمها  من  كان  فقد  فسسراد  الأ

جرام وغريها. النف�شي،والت�جه نح� ال�شل�كيات املنحرفة كالإ

�رسي �ش�اء كان  ف�شاح عن العنف الأ اأو الإ بلغ  اإىل وج�د مع�قات للإ اأف�شت النتائج  4. وقد 

�شباب : اخل�ف من  فراد اآخرين اأو للم�ؤ�ش�شات املعنية بهذا املجال. ومن اأهم هذه الأ ذلك لأ

�رسة ، واحلر�س على �شمعتها ،وعدم الثقة بامل�ؤ�ش�شات امل�ج�دة اأو عدم املعرفة  تفكك الأ

�شخا�س اأنف�شهم مثل :  �شعف الثقة بالنف�س  بها. كذلك، فقد كانت هناك اأ�شباب متعلقة بالأ

�شباب. وكانت اأكرث الفئات تاأثرا  واخلجل والعتماد على املعتدى اقت�شاديًا وغريها من الأ

�رسي ح�شب متغريات الدرا�شة، هي  بلغ عن العنف الأ �شباب التي حت�ل دون الب�ح اأو الإ بالأ

ناث ، والفئة العمرية ) 38-47 �صنة(  فئة  املبح�ث�ن  يف اقليمي ال��شط وال�شمال، فئة الإ

ميني والتعليم الثان�ي، وفئة الدخل 200دينار فاأقل. وفيما يتعلق باملقرتحات  وفئة الأ

�رسي اأو منعه، فقد تركزت اأغلبها يف القيام بحملت ت�عية يف و�شائل  للحد من العنف الأ

علم املختلفة، وبخا�شة التلفاز، وتعديل الق�انني اخلا�شة بالعنف بج�انبه املختلفة  الإ

وتط�ير وانت�شار عمل امل�ؤ�ش�شات العاملة بهذا املجال، وتط�يرها.

والعنف  ردين  الأ اأهم م�شدر من م�شادر املعل�مات ح�ل املجتمع  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت   .5

امل�ؤ�ش�شات  برزت  كذلك  نرتنت.  والإ ،وال�شحف،  ذاعة  الإ وا�شع  وبفارق  يليه  التلفاز  ه� 

على  �رسي  الأ العنف  ح�ل  املعل�مات  م�شادر  من  كم�شدر  والر�شمية  والدينية  التط�عية 

الرغم من �شعف دورها وتاأثريها.

ال�شتدلل  ميكن  م�ؤ�رسات  عدة  هناك  كانت  ردن،  بالأ �رسي  الأ العنف  ب�اقع  يتعلق  وفيما   .6

اأو  �شمع�ا  اأنهم  اإىل  املبح�ثني  ثلث  من  يقارب  ما  اأ�شار  امل�شكلة. حيث  منها ح�ل حجم 

واأن  لديهم  معروفة  اأو غري  معروفة  اأ�رس  يف  ذلك  كان  �ش�اء  اأ�رسي  عنف  حالت  �شاهدوا 

اأغلب اأن�اع العنف كانت مرتبطة باأ�شكال خمتلفة من العنف اجل�شدي واأن اأغلب املعتدين 

طفال الذك�ر والزوجة ثم  م. وباملقابل، كان الأ خ والأ ب يليه الأ يف هذه احلالت كان الأ

اأفادت الغالبية باأنها مل تفعل �شيئًا  ناث هم �شحايا هذا العنف. كذلك، فقد  طفال الإ الأ

�شلح وتقدمي امل�شاعدة  حيال ذلك،يف حني اأ�شار ما يقارب الثلث اأ�شاروا باأنهم حاول�ا الإ

والن�شح للمعتدى عليه ون�شبة �شئيلة جدًا قامت باإبلغ ال�رسطة بهذه احل�ادث. 

وح�ل حجم ممار�شة املبح�ثني للعنف  خلل الس 12 �شهر املا�شية )�ش�ؤال مفت�ح(، فقد اأ�شار 

ناث،  بناء،الذك�ر،والإ 11.1% اإىل اأنهم قام�ا بذلك.  وكانت �شحايا هذا العنف بالرتتيب الأ

اأكرث  العنف اجل�شدي  ال�ش�ؤال يف حالت  جابة على هذا  الإ م. وقد تركزت  والأ والزوجة، 
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اإقليم  هي  الدرا�شة  متغريات  للعنف ح�شب  كرث ممار�شة  الأ الفئات  كانت  كما  من غريها. 

ميني.  اجلن�ب،والفئة العمرية )28-37(، وفئة الدخل 200دينار فاأقل، واأخريا لدى فئة الأ

ويرتفع حجم ممار�شة العنف لدى املبح�ثني عند النتقال من ال�ش�ؤال العام املفت�ح اإىل 

لل�ش�ؤال املغلق والذي ي�شم تفا�شيل ال�شل�ك العنيف، حيث اأ�شار ح�ايل60% باأنهم مار�ش�ا 

العنف النف�شي مثل : ال�رساخ وال�شتم والتحقري، واأ�شار ح�ايل 40% اإىل اأنهم مار�ش�ا اأحد 

همال والتحر�س اجلن�شي.  اأ�شكال العنف اجل�شدي ون�شب �شئيلة الإ

�رسي، فقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن  7. وفيما يتعلق بالجتاهات نح� اأبعاد حمددة من العنف الأ

�رسة  �رسة الرئي�س يف احلياة، واأنه ل ي�جد مربر للأ الغالبية ما زالت تركز على دور الأ

�رسي. ولكن باملقابل، اأ�شارت النتائج اأن  ل زالت ن�شبة  لتعي�س يف خ�ف من العنف الأ

لي�شت بقليلة من املبح�ثني ما زالت تقبل اأن ي�رسب الزوج زوجته وي�شتمها، اأو اأن ي�رسب 

�رسي.  خ اأخته وي�شتمها يف حالت معينة مما يدل على اإ�شفاء م�رسوعية على العنف الأ الأ

خت لدى املبح�ثني يف اقليم اجلن�ب، وفئة  اإذ كانت اأكرث ن�شبة قب�ل �رسب الزوجة اأو الأ

خت ، اإذ  ناث يقبلن باأن ت�رسب الزوجة اأو الأ الذك�ر )مع وج�د ن�شبة لي�شت بالقليلة من الإ

بلغت هذه الن�شبة ح�ايل اخلم�س(، كذلك فئة )28-37 �شنة( ل�رسب الزوجة وفئة ) 27-18 

ميني. خت، وفئة الدخل 200دينار فاأقل، وفئة الأ �شنة ( ل�رسب الأ

ويف ال�قت نف�شه اأ�شارت النتائج اإىل وج�د م�ؤ�رسات ايجابية يف تغري الجتاهات نح� 

ي�شكل  �رسي  الأ العنف  اأن  اإىل  املبح�ثني  من  ن�شف  يقارب  ما  اأ�شار  فقد  �رسي،  الأ العنف 

اأ�رسيًا  نًا  �شاأ يعد  العنف مل  باأن  همية  الأ ال�رسطة وتظهر  تدخل  ت�شتدعي  جرمية حقيقية 

خا�شًا بل ه� �شاأن عام.

التو�صيات:

لقد اأف�شت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج الهامة املتعلقة باأهداف الدرا�شة. وا�شتنادًا اإىل النتائج 

التي مت عر�شها بهذا التقرير، فاإننا نخل�س اإىل عدد من الت��شيات، والتي مت تق�شيمها اإىل ثلثة 

بحملة  املتعلقة  والت��شيات  العنف  ظاهرة  من  باحلد  املرتبطة  الت��شيات  وهي  اأبعاد  اأو  اأجزاء 

الت�عية ال�طنية املزمع اإجراوؤها والت��شيات اخلا�شة بالدرا�شات امل�شتقبلية.

وبخ�ش��س الت��شيات املرتبطة باحلد من العنف، فقد اأو�شت الدرا�شة بس :

�رسة ت�شعى اإىل تقدمي خدمات وبرامج يف جمالت الرتبية  1. تط�ير برامج داعمة م�جهة للأ

فراد املعنفني وغريه. طفال وتقدمي اخلدمات للأ ال�شليمة للأ

�رسي. ر�شاد ل�شحايا العنف الأ 2. تقدمي خدمات العلج والإ

�رسي.  فراد والعاملني يف امل�ؤ�ش�شات التي تعنى مبجال العنف الأ 3. رفع كفاءة الأ

�رسي لت�شمل مناطق  4. ت��شيع اخلدمات املقدمة من امل�ؤ�ش�شات ال�طنية يف جمال العنف الأ

اململكة كافة.
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املحلي  امل�شت�ى  على  واخلدمات(  )ال�شت�شارات  غرا�س  الأ متعددة  اأ�رسية  مراكز  تاأ�شي�س   .5

وتعديل الق�انني ذات العلقة. 

�رسي. 6. �شن ق�انني جديدة خا�شة بالعنف الأ

�رسية. �رسي وامل�شاكل الأ 7. اإن�شاء حماكم اأ�رسية تعنى بامل�شاكل اخلا�شة بالعنف الأ

�رسي يف ال�شيا�شات الجتماعية والثقافية.  8. دمج ال�قاية من العنف الأ

با�شتخدام  الدرا�شة  اأو�شت  فقد  ال�طنية،  الت�عية  بحملة  اخلا�شة  بالت��شيات  يتعلق  وفيما 

نرتنت  �شافة لل�شحف والإ علم اجلماهريي وبخا�شة التلفاز ب�ش�رة اأ�شا�شية بالإ و�شائل الت�شال والإ

�رسي ب�شكل عام مع الرتكيز  والتلف�نات اخلل�ية يف املدى الق�شري. وت�فري املعل�مات عن العنف الأ

�رسي، والنتائج  �شباب التي ت�ؤدي اإىل العنف الأ �رسي، والأ بعاد واأن�اع العنف الأ على املفاهيم والأ

فراد.  �رسة والأ �رسي على م�شت�ى الأ ال�شلبية ال�شحية والنف�شية والجتماعية املرتتبة على العنف الأ

بال�شافة اإىل ت�فري معل�مات عن اخلدمات وبرامج الدعم املتاحة باأن�اعها املختلفة.

واأخريًا، اأو�شت الدرا�شة بعدد من الت��شيات البحثية كان من اأهمها:

�رسي املحددة وذلك لختلف كل �شكل من هذه  1. اإجراء درا�شات على اأن�اع واأ�شكال العنف الأ

طفال اأو الزوجة اأو العنف اجلن�شي وغريه. �شكال مثل :العنف �شد الأ الأ

�رسي من حيث الربامج  2. اإجراء درا�شة تق�ميية على امل�ؤ�ش�شات العاملة يف جمال العنف الأ

واخلدمات التي تقدمها، والقدرات امل�ؤ�ش�شية، وحجم التغطية اجلغرافية والجتماعية، 

وبراجمها وقدراتها وتغطيتها .. وغريها.

�رسي. 3. اإجراء درا�شة تق�ميية لل�شيا�شات والق�انني امل�ج�دة للعنف الأ

4. اإجراء م�شح بعدي، اأي بعد حملة الت�عية ال�طنية لقيا�س الجتاهات ومدى تاأثري احلملة 

علمية فيها. الإ
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ول الف�سل الأ

مدخل اإىل الدرا�سة
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املـقدمة.

ن�شان منذ ن�شاأته يف �ش�ر واأ�شكال تختلف باختلف  يعترب العنف من ال�شل�كيات التي رافقت الإ

ن�شانية، فما يعترب عنفًا خلل حقبة  زمنة والظروف الجتماعية والإ عراف والأ العادات والتقاليد والأ

اأو رمبا  يك�ن  اأخرى  معينة يف جمتمع ما قد ل يك�ن كذلك يف املجتمع نف�شه خلل حقبة زمنية 

م�رسوعا يف جمتمع اآخر. 

بالعنف يف  يتاأثر  مل  ول جمتمع  بلد  ي�جد  فل  و�شاط،  الأ عّمت يف خمتلف  قد  العنف  �ش�ر  اإن 

ال�ش�ارع والبي�ت واملدار�س واأماكن العمل والدرا�شة. ولقد ا�شبح العنف بلء عامليًا ميزق �شمة 

فراد و�شحتهم ، وقد و�شف القرن الع�رسون باأنه قرُن العنف وبالذات �شد  املجتمعات ويهدد حياة الأ

خر Mandela، 2002(( ففي كل عام ُيقتل  طفال والن�شاء، وي�شتمر هذا النمط من ال�شل�ك من جيل لآ الأ

اأكرث من ملي�ن �شخ�س يف خمتلف اأنحاء العامل ومقابل كل �شخ�س مي�ت ب�شبب العنف هناك اكرث من 

ذى اأو بالعاهات الدائمة.  وُيعترب العنف ثالث �شبب لل�فاة بني النا�س  ذلك بكثري ممن ي�شاب�ن بالأ

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15-44 �شنة يف خمتلف اأنحاء العامل. وه� م�ش�ؤول عن 14% من وفيسات 

نساث ) منظمة ال�شحة العاملية، 2002(. الذك�ر و 7% من وفيسات الإ

�رسة ل �شيما الن�شاء  �رسي اآثارًا اجتماعية واقت�شادية ونف�شية �شيئة على اأفراد الأ ُيّخلف العنف الأُ

�رسة  منهم بالرغم من اأّن العادات والتقاليد قد تفر�س اأحيانًا اإبقاء اأفعال العنف اأ�رسارا خا�شة بالأ

�شحة  على  اأثره  عن  تنجم  العنف  تكاليف  من  كبرية  ن�شبة  وهناك   نتائجها.  �رس  الأُ هذه  وتتحمل 

�شا�شي  ال�شحايا، والعبء الذي يلقيه على امل�ؤ�ش�شات ال�شحية، ويعطي ذلك للقطاع ال�شحي الدور الأ

يف مكافحة العنف، ت�شكل معاجلة جذوره اأول�ية يف �شدارة الهتمامات الهادفة اإىل �شحة املجتمع 

وىل يف  الذي ينبغي اأن يدرك افراده اأن ال�قاية من العنف ممكنة اإذ  ُيعترب اإدراك امل�شكلة اخلط�ة الأ

طريق حتديد �شكل ال�شتجابة له. 

ردن جزءا من هذا العامل الذي ي�ش�ده العنف، وقد  بداأ بالعمل على م�اجهة اأ�شكاله  ويعترب الأ

امل�شت�يني  امل�شكلة على  الهتمام مبعاجلة هذه  زيادة  خرية  الأ ال�شن�ات  كافة ، حيث يلحظ يف 

هلي مع الرتكيز على ت�حيد اجله�د وت�شافرها. الر�شمي والأ

م�سكلة الدرا�سة.

�رسة وترتك اآثارًا �شلبية  �رسي واحدا من امل�شاكل الجتماعية التي مت�س كل اأفراد الأ يعد العنف الأ

والثقافية(  والجتماعية،  وال�شحية،  )النف�شية،  �شكال  والأ بعاد  الأ متعددة  م�شكلة  وهي  عليهم. 

�رسة وعلقتهم باملجتمع ب�شكل عام. ومتداخلة بحق�ق وواجبات كل اأع�شاء الأ

ردين. وتتلخ�س م�شكلة  دراك باأهمية هذه امل�شكلة باملجتمع الأ  وتاأتي هذه الدرا�شة من باب الإ

�شئلة التالية: جابة عن الأ الدرا�شة يف الإ

ردين؟ �رسي لدى اأفراد املجتمع الأ 1. ما ه� مفه�م العنف الأ
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ردين للتدخل يف حالت العنف التي يتعر�ش�ن  2. ما ه� مدى ال�شتعداد من قبل اأفراد املجتمع الأ

لها؟

�رسي املختلفة؟    ردنيني نح� اأن�اع العنف الأ 3. ما هي اجتاهات امل�اطنني الأ

ن�اع املختلفة من العنف؟ ردنيني للأ 4. ما ه� مدى تقبل امل�اطنني الأ

ف�شاح عن العنف يف حالة حدوثه؟ بلغ اأو الإ 5. ما هي املع�قات التي حت�ل دون الإ

ردين؟ 6. ما هي م�ؤ�رسات انت�شار العنف باأن�اعه املختلفة يف املجتمع الأ

ردين؟ �رسي �شي�عًا باملجتمع الأ 7. ما هي اأكرث اأن�اع العنف الأ

داخل  خرين  والآ �رسة  الأ واأفراد  بناء  الأ مع  التعامل  يف  م�رسوعًا  �رسي  الأ العنف  يعترب  هل   .8

ردين؟  املجتمع الأ

ردين؟ �رسي لدى اأفراد املجتمع الأ 9. ما هي م�شادر املعل�مات عن العنف الأ

اأهمية الدرا�سة : 

تتبل�ر اأهمية هذه الدرا�شة من خلل الرتكيز على الن�احي التالية:

دار�شته  ي�شتدعي  مما  والعاملي  ال�طني  امل�شت�يني  على  ال�رسي  بالعنف  الهتمام  تزايد   .1

لفهمها،  حماولة  يف  ردين  الأ املجتمع  يف  وتداعياته  طبيعته  على  للتعرف  علمية  ب�ش�رة 

واحلد منها، ومعاجلة اأثارها .

وىل  �رسي، فهذِه الدرا�شة الأ بعاد املرتبطة بالعنف الأ 2. عدم وج�د درا�شة وطنية �شاملة جلميع الأ

Aware- (   دراك �رسي من حيث:الفهم )Understanding(، والإ االتي يدر�س بها العنف الأ

والرغبسة  التدخسل  والقسدرة على   )Tolerance( والتحمل   ،)Attitudes( ness(، الجتاهات 
 .)Willingness to Intervene(  فيها حسال وقس�ع عنف اأ�شسري

وىل من ن�عها التي تاأتي يف اإطار بناء  3. اأهمية الدرا�شة من الناحية التطبيقية ك�نها الدرا�شة الأ

ردن. برامج لل�قاية واحلد من العنف يف الأ

اأهداف الدرا�سة.

الثقافية لظاهرة العنف   – ا�شتك�شاف الديناميكية الجتماعية  الدرا�شة ه�  اإن الهدف العام من 

ردن من حيث املعرفة والجتاهات وال�اقع  لتط�ير حملة ت�عية وطنية ح�ل حماية  �رسي يف الأ الأ

�رسي. ردنية من  العنف الأ �رسة الأ الأ

�شافة اإىل النقا�شات اجلماعية املركزة   ويعترب اإجراء م�شح وطني على عينة ممثلة و�شاملة بالإ

ي  لأ اأي�شًا  واإمنا  الدرا�شة  التي �ش�ف ت�فرها هذه  �رسورة ملحة وجهدا وطنيا لي�س فقط للمعرفة 
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اإجراء ت�شعى احلك�مة اإىل القيام به حيال هذه امل�شاألة. وب�شكل اأكرث حتديدًا، ت�شعى الدرا�شة اإىل 

هداف املحددة التالية: حتقيق الأ

ردين ومدى وعيهم به. �رسي لدى اأفراد املجتمع الأ 1. التعرف اإىل مفه�م العنف الأ

بلغ  �رسي والإ ردين يف حالت العنف الأ 2. التعرف اإىل م�شت�يات التدخل لدى اأفراد املجتمع الأ

عنها.

همال  �رسي اجل�شدي، والنف�شي واجلن�شي ،والإ 3. حتديد اجتاهات امل�اطنني نح� اأن�اع العنف الأ

وغريها.

كرث ممار�شة له . �رسي والفئات الأ كرث تعر�شًا للعنف الأ 4. حتديد الفئات الأ

ردين . �رسي باأ�شكاله واأن�اعه املختلفة يف املجتمع الأ 5. التعرف اإىل م�شت�يات العنف الأ

�رسي باأن�اعه واأ�شكاله املختلفة. ردنيني وحتملهم للعنف الأ 6. معرفة مدى تقبل امل�اطنني الأ

بلغ يف حالة حدوثه. �رسي اأو عدم الإ ف�شاح عن العنف الأ 7. ا�شتك�شاف مع�قات الب�ح اأو الإ

8. حتديد م�شادر املعل�مات الرئي�شية التي يح�شل من خللها امل�اطن�ن على املعل�مات عن 

ردين ب�شكل عام وعن العنف ب�شكل خا�س. املجتمع الأ

9. معرفة اأثر بع�س اخل�شائ�س والدمي�غرافية والجتماعية مثل : الدخل ،والتعليم، والعمر، 

قليم، واجلن�س( على بع�س متغريات الدرا�شة.  والإ

العنف ال�رسي يف املجتمع الردين : 

�رسي هي اإحدى اأهم امل�شاكل الجتماعية التي ت�اجه خمتلف دول العامل ب�شكل  اإن ظاهرة العنف الأ

�رسة، وعليه  ل بد  �شا�شية للمجتمع وهي الأ ردن ب�شكل خا�س، وذلك لرتباطها باللبنة الأ عام والأ

�رسي كافة ل�شمان ا�شتقرارها ومتا�شكها مما  �شسرة وحمايتها من اأ�شكال العنف الأ من احلفساظ على الأ

�رسة، 2004(. ينعك�س على ا�شتقرار املجتمع ومتا�شكه )اإدارة حماية الأ

ردنية ، اإل اأنها ما زالت تتب�اأ م�قعًا مركزيًا يف  �رسة الأ بالرغم من التغريات التي مرت بها الأ

اأن  فراد واملجتمع. ومما ل �شك فيه  الأ املجالت الجتماعية، والقت�شادية، وال�شيا�شية يف حياة 

ردن يف العق�د اخلم�شة املا�شية  التغريات الجتماعية والقت�شادية والدمي�غرافية التي �شهدها الأ

�رسة  اإىل الأ �رسة املمتدة  �رسة وتركيبتها )التح�ل من الأ قد تركت ب�شماتها لي�س فقط على بنية الأ

هذه  اأثرت  كما  ع�شائها.   ولأ للمجتمع  �رسة  الأ ت�ؤديها  التي  ال�ظائف  على  اأي�شًا  واإمنا  الن�وية( 

بناء؛ وكبار ال�شن. مما اثر يف  �رسة مثل: الزوج؛ والزوجة؛ والأ دوار املن�طة باأفراد الأ التغريات يف الأ

دوار واملكانة التي يحتل�نها.  �رسة ويف الأ العلقات الجتماعية داخل الأ

ن الروابط  �رسة، لأ ولهذه التح�لت اأثر كبرًي يف حتديد طبيعة التغريات التي طراأت على بناء الأ

مدى  على  ي�ؤثر  مما  للتغيري  تتعر�س  واأحفاد(  واأبناء،  واآبسساء،  )اأجسسداد،  املتعاقبة  جيال  الأ بني 

اأن�شاق العلقات  القرابي. وتتاأثر  اأو  �رسي  الأ اللتزامات املتبادلة فيما بينهم، وا�شتمرار المتداد 

اأنف�شهم،  خ�ة  الأ بني  اأو  مهات  والأ باء  الآ بني  اأي  ال�احد،  اجليل  اأع�شاء  بني  الداخلية  البنائية 
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التي تطراأ على  التغريات  ال�شائدة، ونتيجة  ال�شلطة  الذي يحدث يف منط  بالتغيري طبقًا للتح�ل 

القت�شادي  ال��شع  التكن�ل�جي، والتباين يف  التح�رس، والتغري  البناء الجتماعي مثل:  مك�نات 

والجتماعي اأو احلراك املهني، وعمل املراأة، وانت�شار التعليم، والهجرة ومن اأهم مظاهر التغري يف 

ردن ما يلي: �رسية يف الأ العلقات الأ

بناء.  �رسة احلديثة، وانت�شار النزعة ال�شتقللية لدى الأ ب وتراجعها يف الأ 1- انح�شار �شلطة الأ

�رسة املمتدة. مثل: العم، واخلال، وغريهما. كذلك، فقد بداأت ت�شعف اأوا�رس العلقة باأفراد الأ

القرارات  اتخاذ  م�شاركتها يف  زادت  فقد  العمل،  �ش�ق  املراأة يف  م�شاركة  لزيادة  وكنتيجة   -2

�رسية. الأ

اأع�شاء  يق�شيه  الذي  الي�مي  ال�قت  تدين  ب�شبب  �رسة  الأ اأفراد  بني  الن�عي  التفاعل  تناق�س   -3

باء يف اأعمالهم مما اأدى اإىل �شيق  مهات للعمل، وان�شغال عدد كبري من الآ �رسة معًا نتيجة خروج الأ الأ

باء وعمل بع�شهم يف  م�شاحات التفاعل الي�مي كما ازدادت م�شاحات التفاعل �شيقًا نتيجة لهجرة الآ

�رسة واأ�شبحت  مر الذي اأدى اإىل حدوث تباعد بني اأع�شاء الأ �رسة الأ مناطق بعيدة عن اأماكن اإقامة الأ

علم  الإ و�شائل  لدخ�ل  كان  كما   . لهم  دخل  وم�شدر  ي�اء،  للإ مكان  بناء جمرد  الأ نظر  �رسة يف  الأ

ثر ال�ا�شح  �رسة يف م�شاهدة التلفاز، الأ �رسية وال�قت الكبري الذي مت�شيه الأ املرئية اإىل احلياة الأ

�رسة. يف تناق�س التفاعل داخل الأ

ولية بالن�شبة لنطاق اجل�ار  الأ العلقات  الثان�ية حتتل مكانة  العلقات الجتماعية  بداأت   -4

�رس باملناطق احل�رسية، كما ت�شللت هذه امللمح للمجتمعات املحلية لت�شكل منط التفاعل  يف الأ

بينها، فقد اأدت �شغ�ط احلياة الي�مية، والتح�لت الجتماعية والقت�شادية التي حدثت يف هذه 

�رس.  املجتمعات اإىل انحلل عقد التكافل الجتماعي الذي ظل يربط بني هذه الأ

باء، فتباينت  بناء والآ �رسة اإىل خلق فج�ة جيلية بني الأ 5- اأدى حل�ل قيم ومعايري جديدة للأ

اأحدث معه ت�ترًا يف الن�شيج الجتماعي  مر الذي  جيال، الأ القيم والطم�حات وامل�شلكيات بني الأ

�رسي. وتباينت ملمح هذه الفج�ة اجليلية ما بني الريف واحل�رس واملجتمعات التقليدية ح�شب  الأ

�رسة، وبداأت ترتاجع بع�س القيم املهمة  درجات الت�شال والعزلة بهذه امل�ؤثرات. فتاأثر متا�شك الأ

مثل: الرتاحم، وامل�دة، كما اأثر ذلك يف زيادة حجم الظ�اهر التي تهدد ال�شتقرار املجتمعي مثل: 

�رسة تعاين  طفال، واجلرمية، وتعاطي املخدرات، فاأ�شبحت الأ ظاهرة اأطفال ال�ش�ارع وت�شغيل الأ

من فقدان القدرة على متا�شكها، واإ�شباع حاجات اأفرادها.

�رسة  �رسي التي بداأت تظهر يف الفرتة املا�شية ه� انت�شار العنف داخل الأ ومن اأهم اأ�شكال الت�تر الأ

�رسة  الأ داخل  العنف  اأن  من  وبالرغم  وغريها.  واجلن�شي  والنف�شي،  اجل�شدي،  املختلفة  باأ�شكاله 

ي ع�ش� اآخر.  ميكن اأن يك�ن م�جهًا من اأي ع�ش� لأ

ردن  م�ش�حات حك�مية اأو درا�شات علمية  �رسي فل ي�جد يف  الأ وبالن�شبة حلجم م�شكلة العنف الأ

داخل  للعنف  املعّرفة  للجهة  وفقًا  امل�شكلة  حجم  ويتباين  احلقيقة.  امل�شكلة  حجم  تقدر  م�شحية 

�رسة ذاتها. وبالرغم من عدم وج�د مقيا�س دقيق ملعدلت  �رسة ووفقًا لتعريف العنف داخل الأ الأ

�شاءة لكبار ال�شن ، اإل اأن التقديرات املتحفظة  �شاءة للمراأة والإ �رسي والإ طفال والعنف الأ �شاءة للأ الإ

ردن. �رسي يف الأ ت�شري اإىل اآلف احلالت من �شحايا العنف الأ
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�رسة  وج�د اأعداد متزايدة  ويت�شح من خلل احلالت والق�شايا التي تعاملت معها اإدارة حماية الأ

�رسي  ، فمن 295حالة  عسسسام  1998 اإىل  1178 حالة عسسسام 2003، اأي بزيادة  من حالت العنف الأ

مقدارها 25%، وميكن  تف�شري ذلك الزدياد اإىل ك�نه  ل يعرب عن تفاقم الق�شايا بقدر ما يعرب يف 

بلغ عن احلالت وامل�شكلت التي يتعر�ش�ن لها، اإذ  مل  ال�قت نف�شه عن ثقة النا�س ومبادرتهم اإىل الإ

م�ر،ثانا   ول عدم وج�د اإدارة خمت�ش�شة بتلك الأ مرين: الأ فراد �شابقًا يبادرون اإىل ذلك التبليغ لأ يكن الأ

�رسة يف املحافظات ،ويت�شح  دارة حماية الأ لقلة وعي النا�س بحق�قهم، كذلك فقد مت افتتاح اق�شام لإ

درا�شة  اأظهرت  كما  معها.   تتعامل  التي  احلالت  اأعداد  زادت  ق�شام  الأ هذه  انت�شار  زايد  كلما  انه 

العامري “1988” التي اأجرتها على جمم�عة من طلبة اجلامعات اأن “86%” منهم اقروا ب�ج�د العنف 

داخل اأ�رسهم. واأي�شا دعمت درا�شة ال�شق�ر هذه النتيجة اإذ  بينت ان 87% من الطلب قد اأفادوا بحدوث 

حد اأ�شكال العنف )ال�شق�ر،2004(. عنف ا�رسي يف اأ�رسهم وان 75% منهم قد تعر�ش�ا لأ

هلي ، وذلك من خلل تزايد  �رسي من اأول�يات القطاع احلك�مي والأ   واأ�شبح م��ش�ع العنف الأ

اآثارها  منها ومعاجلة  لفهمها واحلد  الظاهرة يف حماولة  بهذه  الهتمام احلك�مي وغري احلك�مي 

ال�شرتاتيجية  للخطة  الرئي�شية  املحاور  من  ه�  �رسي  الأ العنف  من  ال�قاية  م��ش�ع   ن  لأ ونظرا 

�رسي، فاإن املجل�س ي�شعى ، ومن خلل هذه  الدرا�شة  �رسة وال�قاية من العنف الأ ال�طنية حلماية الآ

احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  الظاهرة  هذه  واقع  على  ال�ش�ء  ت�شليط  اإىل  ال�شاملة  ال�طنية 

وغري احلك�مية ذات العلقة كجزء من اجله�د احلثيثة يف بناء برامج وقاية وحماية مبنية على اأ�ش�س 

ردنية. �رسة الأ يجاد بيئة �شحية و�شليمة للأ علمية لإ
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الف�سل الثاين

طار النظري للدرا�سة الإ
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�رسي: مفهوم العنف الأ

التي ل ي�شتطيع املرء حتديدها ب�شكل  �رسي من امل�شطلحات املعقدة  الأ العنف  يعترب م�شطلح 

مع  للتغري  القابلة  للمجتمع  والثقافية  الجتماعية  الع�امل  من  العديد  فيه  تتداخل  اإذ  دقيق، 

الزمن،ومن هنا ركزت العديد من التعريفات تركز على و�شع حدود لهذا املفه�م اعتمادا على حتيد 

�شكال.  ن�اع والأ املفاهيم والأ

�رسة من  �رسي اإىل اأمناط ال�شل�ك املختلفة التي ُتّ�جه نح� اأحد اأفراد الأ وي�شري م�شطلح العنف الأُ

ذى النف�شي  فرد اآخر داخلها ب�ش�رة مبا�رسة اأو غري مبا�رسة، وذلك بهدف اإيقاع اأ�شكال متعددة من الأ

اأو اللفظي اأو اجل�شدي اأو اجلن�شي.

 وتعرف منظمة ال�شحة العاملية العنف باأنه” ال�شتعمال املتعمد للق�ة الفيزيقية )املادية( اأو 

القدرة �ش�اء بالتهديد اأو ال�شتعمال املادي احلقيقي )الفعلي( �شد الذات اأو �شد �شخ�س اآخر اأو �شد 

اإ�شابة نف�شية  اأو  اأو م�ت  اإ�شابة  )اأو رجحان حدوث(  اإىل حدوث  اأو جمتمع، بحيث ي�ؤدي  جمم�عة 

طار الدويل  اأو �ش�ء النماء اأو احلرمان.)منظمة ال�شحة العاملية، 2002  ( وي�شكل هذا التعريف الإ

�رسة. للتعريفات ال�طنية للعنف داخل الأ

�رسة من العنف  طار ال�طني حلماية الأ �رسة �شمن وثيقة الإ وقد تبنى املجل�س ال�طني ل�ش�ؤون الأ

ردن: العنف ه� ال�شتعمال املتعمد للق�ة �ش�اء كان ذلك بالتهديد  �رسي بالأ التعريف التايل للعنف الأ

اأو  اإ�شابة  اإىل حدوث  اأو جمم�عة بحيث ي�ؤدي  اآخر  اأو �شد �شخ�س  اأو ال�شتعمال املادي �شد الذات 

خرين يت�شبب اأو قد يت�شبب يف  م�ت اأو �ش�ء من� اأو حرمان. ومن هنا فاإن العنف ه� اأي اعتداء �شد الآ

اإحداث اإيذاء اأو اأمل ج�شدي اأو نف�شي، وي�شمل اأي�شا التهديد بالعتداء اأو ال�شغط اأو احلرمان التع�شفي 

ن�اع التالية من العنف:  للحريات وللحق�ق. وميكن حتديد الأ

العنف اجل�سدي: ال�شتخدام املتعمد للق�ة املادية، اأو التهديد با�شتخدامها �شد ال�شخ�س نف�شه 

�رسة ي�ؤدي اإىل اأذى ج�شدي؛ وي�شمل اللكم والع�س واحلرق واأية اأفعال  اأخرى  اأو �شد اأي فرد يف الأ

ذى بالفرد. تلحق الأ

العنف النفعايل: القيام باأي فعل، اأو المتناع عن القيام بفعل، ي�ؤدي اإىل اإ�شعاف قدرة ال�شخ�س 

والتخ�يف  وال�شخرية  همال  والإ والتحقري  الرف�س  وي�شمل  الجتماعي؛  حميطه  مع  التعامل  على 

واملطالب التعجيزية .

العنف النف�سي: القيام باأي فعل، اأو المتناع عن القيام بفعل، ي�شبب اأمل نف�شي اأو عاطفي؛ وي�شمل 

�شدقاء. هل والأ هانة وال�شتم والتحقري والتحر�س والعزل عن الأ الإ

خر؛  العنف اجلن�سي: اأي فعل جن�شي، اأو اأي حماولة للقيام بفعل جن�شي، �شد رغبة الطرف الآ

�شاءة  الإ اأي�شًا  ويت�شمن  مرف��شة.  جن�شية  تعليقات  واأية  اجلن�شي  والتحر�س  الغت�شاب  وي�شمل 

اأكان  �ش�اء  النظر  بغ�س  جن�شية  بن�شاطات  امل�شاركة  على  اإغرائه  اأو  اإجباره  اأي  للطفل،  اجلن�شية 

الطفل مدركًا لذلك اأم مل يكن. وت�شمل هذه الن�شاطات اأي احتكاك ج�شدي بغر�س التحر�س اجلن�شي، 

واأية اأفعال اأخرى، مثل ت�شجيع الطفل على م�شاهدة م�اد اإباحية اأو على امل�شاركة يف اإنتاجها، اأو 

ت�شجيعه على الت�رسف ب�شكل جن�شي غري لئق.
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العنف القت�سادي-الجتماعي: ومن اأ�شكاله حرمان املراأة من تلقي العلم اأو من العمل حتت 

رث الذي ن�شت عليه ال�رسيعة. ومن  ذرائع اأخلقية، اأو حرمانها من نتاج عملها اأو ن�شيبها من الإ

�رسية ودفعه نح� العمل خارج املنزل. اأ�شكاله اأي�شا حرمان الطفل من حقه يف التعليم والرعاية الأ

ع�شاء البالغني من  ذى الذي يقع على الأ �شا�شي يف هذه الدرا�شة ف�شيك�ن على الأ اأما الرتكيز الأ

طفال باأ�شكالها  �شافة اإىل اإ�شاءة معاملة الأ �رسي، بالإ �رسة نتيجة ما ي�شار اإليه عادة بالعنف الأ الأ

�رسة الكبرية. ومع هذا هناك اإقرار باأن هناك  �رسة القريبة اأو الأ املختلفة التي يرتكبها فرد من الأ

ذى اجل�شدي والعاطفي والنف�شي ب�شبب  �رسة من املمكن اأن يك�ن�ا اأي�شًا �شحايا الأ اأفرادًا اآخرين يف الأ

ت�رسفات اأع�شاء اأ�رستهم. 

�رسي . العوامل املوؤدية حلدوث العنف الأ

�رسي م�شكلة اجتماعية، وه� من الق�شايا املعقدة التي تتداخل فيها العديد من  يعترب العنف الأ

الع�امل التي تختلف ح�شب املكان والزمان الذي يحدث فيه العنف ومن ال�شع�بة حتديد الع�امل 

�رسي اأ�شارت  �شباب التي ت�ؤدي حلدوثه، اإل اأن اأغلب الدرا�شات التي تناولت م�شكلة العنف الأ اأو الأ

اإىل اإّن من اأهم الع�امل امل�ؤدية حلدوثه  ما يلي : 

العوامل الجتماعية:

والذي  العنف  التي ت�لد  ال�رسارة  �رسة  الأ داخل  الزوجية  ت�شكل اخللفات  �رسي:  الأ ال�رساع   .1

طفال.  ينعك�س بالتايل على الأ

مكان  يف  يعي�ش�ن  الذين  فسسراد  الأ بكرثة  �سسرسة  الأ من  النمط  هذا  وميتاز  املمتدة:  �سسرسة  الأ  .2

مر الذي يخلق امل�شكلت با�شتمرار، وبالتايل ت�ليد م�اقف العنف.  م�شرتك،الأ

مل�اقف  التعّر�س  احتمالية  من  �سسرسة  الأ اأفسسراد  عدد  ويزيد  املنزل:  يف  طفال  الأ عدد  كرثة   .3

عدد  يرتاوح  التي  �رسة  الأ لدى  العنف  ن�شبة  اأن   )1998( الع�اودة  درا�شة  بّينت  العنف،وقد 

�رسة التي يرتاوح  اأفرادها بني )5-9( هي )49.8%( تقريبًا يف حني بلغت ن�شبة العنف يف الأ

باملنزل  املنزل  طفال يف  الأ عدد  ترتبط كرثة  كما   ،)%30.6  ( ن�شبته  ما   )4-1( عددها بني 

طفال مما يزيد من حدوث امل�اقف الع�شبية لدى  املزدحم و�شغر امل�شاحة مقارنة بعدد الأ

�رسة.  اأفراد الأ

باجلن�س  املرتبط  الجتماعي  الدور  يف  �رساع  احيانا يف  ويتمثل  الجتماعي:  الدور  �رساع   .4

)الن�ع الجتماعي ( من خلل تعزيز الثقافة الجتماعية ملفه�م �شلطة الرجل و�شيطرته على 

خذ بعني العتبار التغريات التي جرت على هذا املفه�م داخل  �رسة واأفرادها. مع الأ �ش�ؤون الأ

املجتمع وذلك من خلل دخ�ل املراة للتعليم والعمل ومتتعها بال�شتقللية القت�شادية.

العوامل النف�سية: 

املختلفة  النف�شية  �شطرابات  والإ العنف  بني  ال�ثيق  الرتباط  على  الدرا�شات  من  العديد  ت�ؤكد 

باء يتميزون ب�شعف قدرتهم على حتمل  فالآ اأو لدى املتعر�شني له.  �ش�اء لدى امل�شببني للعنف 

�رسة. وت�شري الدرا�شات  حباط، وال�شغط النف�شي، و�شعف اإح�شا�شهم بامل�ش�ؤولية جتاه الأ م�اقف الإ
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مهات الذين ميار�ش�ن العنف هم من م�شطربي ال�شخ�شية، واأنهم معزولني اجتماعيًا  باء والأ اإىل اأن الآ

�شاءة وهم اأطفال ) اأب� حجلة، 1998(.  ونف�شيًا، والكثري منهم يك�ن�ن قد تعر�ش�ا للإ

اأما  العنف،  اأن�اع  ل�شتى  اأمهاتهم  مع  يتعر�ش�ن  من  فمنهم  العنف،  عن  لي�ش� مبناأى  طفال  والأ

طفال املتعر�شني للعنف فتتمثل يف البكاء الدائم والعدوانية  عرا�س النف�شية التي تتبدي على الأ الأ

مر الذي يدفع اآباءهم اإىل الت�رسف بعدوانية جتاههم. اأو التاأخر الدرا�شي )خلقي، 1997(، الأ

العوامل القت�سادية:

�شبب  ب،  الأ وبخا�شة  البطالة،  من  �رسة  الأ اأفراد  بع�س  فمعاناة  والفقر،  البطالة  يف  وتتمثل   

حباط والت�تر، مما يدفعه  مبا�رًس للعنف ب�شبب ما يعانيه ال�شخ�س املتعطل عن العمل من م�اقف الإ

ولد الذك�ر الذين يعان�ن  مر ذاته على الأ نح� الت�رسف بعدوانية جتاه زوجته واأطفاله، وينطبق الأ

من البطالة. وهذه القاعدة تنطبق اأي�شًا على ظاهرة الفقر. 

عالم:  و�سائل الإ

برامج  خسسلل  من  وبسسالسسذات  للعنف  مظاهر  من  املختلفة  عسسلم  الإ و�شائل  تعر�شه  ما  ت�ؤثر   

التعلم  فاأ�شل�ب  املجتمع،  يف  العنف  حالت  انت�شار  يف  وا�شحًا  تاأثريًا  التلفزي�ن،والكمبي�تر، 

ب  الأ الطفل  يقلد  كساأن  خللها،  من  طفال  الأ يتعلم  التي  �شاليب  الأ من  واحد  التقليد  طريق  عن 

يف  زملئهم  نح�  وبخا�شة  خرين  الآ نح�  ي�جه�نه  الذي  العنف  ي�لد  التقليد  ي�رسب،وهذا  الذي 

املدر�شة.

�رسي. اآثار العنف الأ

يحقق العنف خ�شارة باهظة اجتماعية واقت�شادية حقيقية وج�هرية ي�شعب تقديرها كميًا )منظمة 

�شابات اجل�شدية  ال�صحة العاملية،2002(. اإل اإن غالبية اأعمال العنف غري مميتة، وتنتهي اإىل الإ

تت�شمن عاهات  �شن�ات ورمبا  ال�شحية خلل  ثار  الآ تنتهي  وقد  وتنا�شلية.  نف�شية  وم�شاكل �شحية 

ج�شدية ونف�شية دائمة.

�رسي اإىل ثلثة م�شت�يات: وميكن تق�شيم اآثار العنف الأ

يذاء اجل�شدي والذي يرتاوح ما  ثار املرتتبة على ال�شخ�س املعنف مثل املراأة والطفل، كالإ 1 - الآ

يذاء البليغ والذي رمبا تنتج عنه اإعاقات دائمة وحدوث ال�فاة.  يذاء الب�شيط اإىل الإ بني الإ

ال�شحة  متفاوتة يف  بدرجات  ي�ؤثر  الذي  والعاطفي  النف�شي  ذى  بالأ يرتبط  الثاين  والنمط 

النف�شية والنم� النف�شي واحلياة الجتماعية للفرد.

�رسة وم�قعها الجتماعي والتي ترتاوح بني انت�شار اخللفات والت�تر  ثار املرتتبة على الأ 2 - الآ

�رسة يف املجتمع  �رسة الذي ي�ؤثر �شلبًا على العلقات الجتماعية داخلها ويف اأفراد الأ داخل الأ

�رسة. مما قد ي�ؤدي اإىل حدوث النف�شال والطلق وما يرتتب عليهما من اآثار �شلبية على الأ

�رسي �ش�اء كان ذلك على م�شت�ى  ثار القت�شادية وت�شري اإىل التكلفة القت�شادية للعنف الأ 3 - الآ

�رسة نف�شها اأو على املجتمع ب�شكل عام من خلل ما يرتتب من تكلفة اقت�شادية على حماولة  الأ

ثار املرتتبة عليها. معاجلة امل�شكلة والآ
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الدرا�سات ال�سابقة:

�رسي من خلل الرتكيز على جانب معني من هذه الظاهرة  لقد بداأ الهتمام بدرا�شة م�شكلة العنف الأ

طفال اأو الزوجة اأو املراأة، التي كان اأغلبها يتم يف اإطار زمني واجتماعي حمدد  مثل: العنف �شد الأ

وحمدود. و�ش�ف ن�شتعر�س باخت�شار اأهم هذه الدرا�شات.

درا�شة غرايبة واملعايطة )2002( عن العنف �شد الن�شاء، وجدت اأن العنف �شد الن�شاء له تعريف 

ذو ج�انب متعددة وذا مدل�ل ثقايف.  ولقد عّددت الس42 امراأة الل�اتي �شاركن بالدرا�شة خم�شة اأن�اع 

من العنف:اجل�شدي،اجلن�شي، العاطفي، الجتماعي القت�شادي. هذا وقد ذكرت الن�شاء امل�شرتكات 

بينما  للعنف  اجلديده   الن�اع  من  باعتبارهما  والقت�شسادي  الجتماعي  العنسف  الدرا�شسة  هذه  يف 

اأن معدل  اأفرزتهما الدرا�شسات ال�شابقة ب��شفهما ع�امسل م�ؤدية للعنسف.  وقد وجسدت الباحثتان، 

العنسف �شسد املراأة قارب %30.

اجل�شسدي:  العنف  كانت:  فقد  ردنية  الأ �رسة  بالأ العنف  من خللها ممار�شة  التي مت  �شكال  الأ اأما 

ولد.  والأ الزوجة  و�رسب  ال�شعر  �شد  الع�س،  اليدين،  ب��شاطة  وال�رسب  الرجل  قبل  من  ال�رساخ 

همال والتلفظ  العنف اجلن�شسي: �رسب الزوجة عند امتناعها عن ممار�شة اجلن�س.  العنف العاطفسي: الإ

خرين، اإذلل  بكلمات تطعن ال�رسف وحُتّقر املراأة. العنف الجتماعي: اإظهار عدم الحرتام اأمام الآ

م�ر املتعلقة بها وباأطفالها والزواج من امراأة اأخرى.  املراأة اأمام اأبنائها وعدم اأخذ راأي املراأة بالأ

نفاق عليها وال�شتيلء على حق�ق املراأة املالية من اأم�ال  العنف املالسي: اأخذ مال املراأة وعدم الإ

واأرا�س وبيع ممتلكات املراأة دون اأخذ اإذنها. ولهذه الدرا�شة مدل�لت اجتماعية وثقافية تنبع من 

ردين ومعتقداته. قيم املجتمع الأ

وهناك درا�شة احلديدي وجه�شان)2001( يف املركز ال�طني للطب ال�رسعي ، وهي درا�شة اإح�شائية 

التي  )1990-1993(. وهي احلالت  الفرتة من عام  ال�رسيرية، خلل  �رسي  الأ العنف  جلميع حالت 

يذاء  يذاء املق�ش�د للزوجة من قبل زوجها اأو الإ منية اأو الق�شائية، وت�شمل الإ لت من املراكز الأ ُح�ِّ

املق�ش�د من قبل زوجته، اأما حالت اإيذاء املراأة غري الزوجة فكان عددها حمدود جدًا. وقد �شملت 

يسذاء املق�ش�د )30178(  الدرا�شة 1011 حالة عنف ا�رسي، �شكلت ما ن�شبته 3.4% من جممسل حالت الإ

حالة وما ن�شبته 2.3% من جممل احلسالت   )44385( التي راجعت عيسادات الطسب ال�رسعي خسلل 

عمان  منطقة  يف  والق�شائية  منيسة  الأ املراكز  على  الدرا�شة  هذه  واقت�رست  املذك�رة.  ال�شن�ات 

الكربى.  

اإيسذاء الزوجسة  �رسي 97.0% كانت    بينت الدرا�شة اأن الغالبيسة العظمى من حسالت العنسسسف الأ

�شابات كانت  من قبل زوجها و3.0% كانت اإيسذاء للزوج من قبل زوجتسه. ولقد وجد اأن 73.1% من الإ

عبسارة عن �شحجات وكدمسات ناجتة عن الركل اأو ال�شسرب اأو اإ�شابات قطعيسة اأو طعنية ناجتة عن 

0.7% كانت  اأن  اإلسى  اأ�شارت الدرا�شة  اأدوات حادة. كما  اأو ا�شتعمال  اأدوات ريا�شسة ب�شدة  ا�شتعمسال 

نف  عبارة عن ك�ش�ر والت�اء باملفا�شل، يف حني كان 6.7% اإ�شابات �شديدة مبناطق العينني والأ

ذان، اأما احلالت ال�شلبية ف�شكلت 9.1% وهي احلالت التي ل ي�جد بها اإ�شابات.  والآ
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�شكلت  حيث   2000 عام  59248 جرمية  ت�شجيل  مت  باأنُه   )2001( العام  من  الأ مديرية  تقرير  اأظهر 

جرائم الغت�شاب والختطاف وال�رسف ما ن�شبته 9.3 % و�شكلت امل�شاكل الجتماعية ما ن�شبته %49، 

�رسي  والنف�شية 26 % والق�شائية 25 % من جمم�ع امل�شاكل امُلّبلغ عنها، كما �شكلت ق�شايا العنف الأ

68 % من جمم�ع امل�شاكل الجتماعية.  

 بينت درا�شة )نا�رس واآخرون، 1998( اأن اأبرز اأن�اع العنف ه� العنف اجل�شدي با�شتخدام ال�رسب 

هانة والتجريح. وقد كانت  املربح الذي ي�ؤدي اإىل الر�ش��س والك�ش�ر، ثم العنف النف�شي مثل : الإ

وهتك  والغت�شاب،  القتل،  التالية:  اجلرائم  الن�شاء يف  �شد  ارتكبت  التي  اجلرائم  من  ن�شبة  اأعلى 

يذاء البليغ، وال�رسوع بالقتل، والقتل اخلطاأ. العر�س، والإ

وقد اأظهرت نتائج درا�شة )البدانية، 2004( باأن 45% من زوجسات داخل املجتمع قد تعر�شسن ل�شكل 

من اأ�شكسال العنف العائلي واأن ق�شايسا العنف داخسل العائلسة جتاوزت عسسام    )2002( ال�شعفيسن عما 

كانت عليه عام )1998(. 

-1998( �سسرسة  الأ حماية  واإدارة   ،)1998 واآخسسرون،  )نا�رس  العلقة  ذات  الدرا�شات  خلل   ومن 

2000(، )معهد امللكة زين ال�رسف التنم�ي، 2000(، و)احلديدي وجه�شان،2001(، )دروي�س،2001(، 

و)القبج،  و)الطراونة،2003(،  ن�ا�س،2003(،  و)اأب�  والعرت،2002(،  و)الرطروط  )رطروط،2002( 

2003(، اأ�شكال العنف ال�اقعة على املراأة كما يلي:

اأداة  با�شتخدام  وال�رسب  لل�رسف،  القتل  حماولة  اأو  والقتل  ال�رسب  وي�شمل  اجل�شدي  العنف 

كالع�شا، الدفع، احلرق اأو الكي، التقييد، و�شد ال�شعر، الع�س، احلب�س، املنع من اخلروج من 

�شدقاء واحلرمان من اإبداء الراأي.  العنف النف�شي وي�شمل التحقري  املنزل، فر�س الزواج، فر�س الأ

همال واحلرمان،  حراج، وعدم التقدير والحرتام للزوجة، والإ خرين، والإ وال�شخرية وال�شتم اأمام الآ

خ�ات.  ناث وال�شغار، وبخا�شة الأ وال�شك والغرية. العنف اجلن�شي وي�شمل التحر�س اجلن�شي بالإ

العنف ال�شحي وي�شمل �ش�ء التغذية، واإهمال �رسوط النظافة، واإهمال العلج الطبي، ورف�س حتديد 

مرات احلمل، ورف�س ا�شتخدام و�شائل منع احلمل.

يف درا�شة م�شحية ملدينة الزرقاء )دروي�س،2001( ُوجد اأن معدل العنف كان منخف�شًا ب�شكل عام، 

كرث ممار�شة  باء هم الأ كرث ممار�شة ل�شل�ك العنف هي الفئة من )30-39(، واأن الآ والفئة العمرية الأ

ممار�شة  انخف�شت  التعليمي  امل�شت�ى  ارتفع  فكلما  التعليمي  بامل�شت�ى  يتعلق  فيما  اأما  للعنف، 

�رسي فهي الفئة العمرية من )20- كرث تعر�شًا للعنف الأ �رسة.  وبالن�شبة للفئات الأ العنف داخل الأ

بناء الذك�ر هم اأكرث تعر�شًا للعنف من  اأن الأ قل تعر�شًا لل�رسب، وُوجد  مهات هّن الأ 29(، واأن الأ

كرث �شي�عًا يليه البكاء وال�رساخ، واللج�ء  �رسة. وبينت الدرا�شة اأن ال�شت�شلم ه� الأ ناث داخل الأ الإ

لغ عنه  خرية اللج�ء اإىل ال�رسطة خ�فًا من انتقام املبَّ قارب والطلق يف حني ياأتي يف املرتبة الأ للأ

اإذ  �رسة،  اإح�شائية بني العائلت فيما يتعلق بحجم الأ لغ. ولقد وجدت علقات ذات دللة  من املبِّ

�رسة ذات الدخل املحدود مقارنة  �رس الن�وية ويف الأُ �رس املمتدة عنه بالأ تبني اأن العنف يكرث يف الأ

ب اأو الزوج بها متعطل عن العمل مقارنة مع  �رس التي يك�ن الأ �رس ذات الدخل املت��شط ويف الأُ مع الأُ

مهات العاملت كن يتعر�شن للعنف اأكرث من  ب فيها.  ومن النتائج املهمة اأن الأ �رس التي يعمل الأ الأُ

م العاملة عبء م�شاعف داخل البيت. ربات املنازل غري العاملت، اإذ يقع على الأ
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ومن خلل الدر�شات ال�شابقة نلحظ اأنها ت�شري اإىل جمم�عة من النتائج الهامة التي منها: 

اأفراد  كل  ردين ويطال  الأ الزدياد يف املجتمع  اآخذ يف  باأ�شكاله املختلفة  �رسي  الأ العنف  اأن  اأولً: 

�رسة. االأ

�رسي ي�ؤثر يف كل �رسائح املجتمع، واأنه لي�س فقط مقت�رسًا على �رسيحة دون  ثانياُ: اأن العنف الأ

غريها.

مت�شاحمة  اأو  داعمة  ال�شائدة(  والجتاهات  واملعتقدات،  )القيم،  ثقافية  بيئة  هناك  اأن  ثالثاً: 

طفال واأن هذه القيم  �رسي وبخا�شة �شد املراأة والأ اأ�شكال معينة من العنف الأ مع ممار�شة 

�رسي واإمنا اأي�شًا على املعتدى عليهم  واملعتقدات ل تقت�رس على الذين ميار�ش�ن العنف الأ

جنابية لعام 2002. كما ت�شري اإىل ذلك درا�شة ال�شكان وال�شحة الإ

طفال وبخا�شة الذك�ر منهم. �رسي هي الزوجة والأ رابعاً: اأن اأكرث الفئات تعر�شًا للعنف الأ

ومن خلل ا�شتعرا�س الدرا�شات ال�شابقة نلحظ باأن اأغلبها مبني على احلالت املتقدمة من العنف 

�رسة اأو املركز ال�طني للطب ال�رسعي، اأو درا�شات اأجريت على  اإدارة حماية الأ التي ت�شل اإىل 

مناطق جغرافية حمددة على م�شت�ى املدينة اأو املحافظة، اأو الدرا�شات التي اأجريت على اأعداد 

قليلة من الن�شاء �شمن منهجية النقا�شات اجلماعية املركزة. وعليه ل ي�جد درا�شة وطنية �شاملة 

ردن.  �رسي يف الأ بعاد املرتبطة بالعنف الأ جلميع الأ

ناحية   من  وىل  الأ الدرا�شة  اأنها  ه�  ال�شابقة  الدرا�شات  من  غريها  عن  الدرا�شة  هذه  مييز  وما 

وىل التي ت�شعى  املنهجية امل�شتخدمة فيها التي جترى على امل�شت�ى ال�طني، وهي الدرا�شة الأ

والجتاهات،  املفاهيم  ناحيتي  من  �رسي  الأ بالعنف  اخلا�شة  الثقافية  بعاد  الأ عن  البحث  اإىل 

ردن. و�شت�فر هذه  �رسي بالأ وحتاول يف ال�قت نف�شه ال�ق�ف على اأبعاد حجم ظاهرة العنف الأ

�رسي على امل�شت�ى ال�طني ميكن ال�شتفادة منها من قبل  الدرا�شة بيانات �شاملة عن العنف الأ

�رسي، كما ميكن اأن يتم ت�ظيف  ردن والباحثني واملهتمني بق�شايا العنف الأ �شانعي القرار يف الأ

ردنية من العنف. �رسة الأ نتائج هذه الدرا�شة يف ت�شميم حملة ت�عية وطنية ح�ل حماية الأ



العنف األسري في األردنالعنف األسري في األردن

34



3�

العنف األسري في األردنالعنف األسري في األردن

الف�سل الثالث

منهجية الدرا�سة
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جمتمع الدرا�سة : 

ردين، الذي بلغ عدد �شكانه ح�شب التعداد ال�شكاين  اأفراد املجتمع الأ تك�ن جمتمع الدرا�شة من 

قاليم الثلثة بن�شب : و�شط 62.9%، �شمال  لعام 2004 ح�ايل )5.350( ملي�ن ن�شمة م�زعني على الأ

عمان  التالية:  املدن  يف  م�زعا  قاليم  الأ ح�شب  �شكاين  جتمع  اأكرب  وكان   ،%9.3 جن�ب   ،  27.8

رقام  ردن بالأ )2.047( ملي�ن ن�شمة ، واربد )0.952( ملي�ن ن�شمة ، والكرك ) 0.211( ملي�ن ن�شمة ) الأ

.)2004.

امل�سح الوطني:

�شا�س  الأ امل�شح  ولي�شكل  الدرا�شة  اأهداف  لتحقيق  الجتماعي  امل�شح  اأ�شل�ب  ا�شتخدام  مت  لقد   

Baseline Survey وخا�شة لتلك اجل�انب املتعلقة باملعرفة والجتاهات وحجم ظاهرة العنف يف 
ردين.  املجتمع الأ

عينة الدرا�سة.

ردنيني ممن بلغت اأعمارهم 18 �صنة  لغايات هذه الدرا�شة اقت�رست عينة الدرا�شة على امل�اطنني الأ

فراد الذين بلغت اأعمارهم 18 �صنة  فما ف�ق وقت اإجراء الدرا�شة. وقد كانت وحدة املعاينة هي الأ

ناث. ومت ا�شتخدام اأ�شل�ب العينة الطبقية العنق�دية  فاأكرث. وكانت العينة منا�شفة بني الذك�ر والإ

ح�شاءات العامة، وا�شتملت على 1500 اأ�رسة  يف حتديد العينة. ومت �شحب العينة من قبل دائرة الإ

جغرايف  على متثيل  للح�ش�ل  املطل�ب  دنسسى  الأ احلد  ه�  وهذا  اأ�سسرسة.  كل  من  �شخ�س حمدد  ب�اقع 

وىل  قليم. وا�شتخدمت ثلث مراحل يف �شحب العينة، اإذ جرى يف املرحلة الأ كاٍف وعلى م�شت�ى الإ

�شحب عينة عناقيد متثل ال�حدات اجلغرافية املك�نة عينة الدرا�شة بطريقة ع�ش�ائية، ويف املرحلة 

الثانية مت �شحب عينة اأ�رس، ويف املرحلة الثالثة جرى �شحب �شخ�س م�ؤهل من كل اأ�رسة م�شح�بة يف 

�رس الذي مت تط�يره من خلل التعداد العام للم�شاكن  طار احلديث ملعاينة الأ العينة. وا�شتخدم الإ

ح�شاءات العامة عام 2004 الذي جرى من خلل تق�شيم املجتمع اإىل  وال�شكان الذي نفذته دائرة الإ

اأربع وع�رسين طبقة، اإذ اعترب كل من احل�رس والريف داخل كل حمافظة من حمافظات اململكة الثتي 

ع�رسة طبقات م�شتقلة. وقد جرى ت�زيع العينة بني الطبقات بطريقة تاأخذ بالعتبار حجم كل طبقة 

والتباين داخلها، وذلك كي تك�ن العينة فعالة وعالية الدقة.

اأ�سلوب �سحب العينة.

و�شمانا لنت�شار العينة ب�شكل جيد، وحتى ت�شمل العينه جميع فئات التجمعات ال�شكنية ) حجم 

ح�شب  العناقيد(   ( طار  الإ يف  ولية  الأ املعاينة  وحدات  ترتيب  جرى   ) ال�شكان  عدد  ح�شب  التجمع 

عن  العينة  فاعلية  لزيادة  وذلك  التجمع  حجم  وح�شب  جتمع  لكل  اجلغرايف  امل�قع  ثم  الطبقة، 

وىل باأ�شل�ب  طريق ت�فري اأ�شل�ب الطبقية ال�شمنية، وقد جرى �شحب عينة العناقيد يف املرحلة الأ

املعاينة املتنا�شبة مع احلجم وامل�شح�بة بانتظام.
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وىل، وقد  اأما يف املرحلة الثانية فقد �شحبت عينة ا�رس من العناقيد التي �شحبت يف املرحلة الأ

جرى �شحب عينة تتك�ن من 10 ا�رس من  كل عنق�د با�شتخدام اأ�شل�ب العينة املنتظمة، اإذ تعرب اأرقام 

املباين عن م�قعها  يف العنق�د، وذلك ل�شمان انت�شار العينة على خمتلف اأجزاء العنق�د وهذا ي�ؤدي 

اإىل تقليل تاأثري الرتباط الداخلي وتاأثري الت�شميم مما يزيد من فاعلية العينة. وقد وزعت العناقيد 

على املحافظات ح�شب اأوزانها ال�شكانية )اأنظر جدول 3 امللحق(.

وزان ح�ساب الأ

لكي تك�ن  تقديرات العينة من م�شح معني  ممثلة للمجتمع، فاإنه من ال�رسوري �رسب البيانات 

�شا�شي لكل عينة ) اأ�رسة( حيث ي�شاوي معك��س  ب�زن املعاينة اأو معامل التمدد )الرفع( بال�زن الأ

احتمالية ال�شحب اأو الختيار ) حت�شب ب�رسب الحتمالت لكل مرحلة معاينة(، مع النتباه اإىل اأن 

هذه العينة غري م�زونة ذاتيًا على امل�شت�ى الكلي، بل هي م�زونة ذاتيًا على م�شت�ى الطبقة. وقد 

مت وزن العينة بعد اإجراء الدرا�شة. وترتاوح ن�شبة اخلطاأ باملعاينة 2.5% �شلبًا اأو اإيجابًا.  

جراءات املنهجية جلمع البيانات: الإ

ردين من حيث �شم�ليتها وعمقها ح�ل  وىل من ن�عها يف املجتمع الأ تعد هذه الدرا�شة ال�طنية الأ

�شل�ب  ن اأهداف الدرا�شة متن�عة فاإنها ا�شتخدمت الأ �رسي با�شتخدامها اأكرث من منهجية. ولأ العنف الأ

�رسي كميًا  حاطة بجميع اجل�انب املرتبطة بظاهرة العنف الأ الكمي والن�عي يف اآن معًا من اأجل الإ

اأ�شل�ب  وا�شتخدام  الجتماعي على عينة وطنية،  اأ�شل�ب امل�شح  ا�شتخدام  ون�عيًا، وذلك من خلل 

النقا�شات اجلماعية املركزة على فئات اجتماعية خمتارة.

اأداة الدرا�سة: 

من اأجل حتقيق اأهداف الدرا�شة امل�شحية فقد مت ت�شميم ا�شتبانه خا�شة بهذه الدرا�شة حتت�ي على 

اأ�شئلة ح�ل كل هدف من اأهداف الدرا�شة، وقد �شملت ال�شتبانه امل�ا�شيع التالية:

�رسي. 1- مفه�م العنف الأ

�رسي. كرث عر�شة وممار�شة للعنف الأ 2- الفئات الأ

�رسي. �شباب وتاأثريات العنف الأ 3- ت�ش�ر املبح�ثني لأ

�رسي. 4- اأ�شباب عدم الب�ح بالعنف الأ

�رسي. 5- ت�ش�ر املبح�ثني لدور امل�ؤ�ش�شات العاملة يف العنف الأ

�رسي. 6- م�شادر املعل�مات عن العنف الأ

�رسي من حيث التعر�س واملمار�شة. 7- واقع العنف الأ

8- الجتاهات الثقافية العامة نح� العنف واأبعاده املختلفة.
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داة وثباتها: �سدق الأ

بعد ت�شميم ال�شتبانة مت عر�شها على جمم�عة من اخلرباء واملتخ�ش�شني، ومناق�شتها يف اللجنة 

مرة  وعر�شها  واملناق�شات،  امللحظات  �ش�ء  يف  ال�شتمارة  تعديل  وجرى  للدرا�شة،  ال�شت�شارية 

خذ بامللحظات ومراعاتها  بداء امللحظات على التعديلت، ومت الأ اأخرى على املجم�عة نف�شها لإ

بال�شتمارة. وبعد ذلك اختربت ال�شتمارة على 30 اأ�رسة )Pilot Study(وزعت على مناطق خمتلفة، 

واإجريت بع�س التعديلت الطفيفة على ال�شتبانة نتيجة الدرا�شة القبلية Pilot Study. وبعد ذلك 

مربيقية. جراء الدرا�شة بعد ا�شتيفاء �رسوط امل�شداقية الظاهرية والإ اأ�شبحت ال�شتبانة جاهزة لإ

اإجراءات البحث امليداين.

اأ�شئلة  على  تدريبهم  جرى  الذين  الدرا�شة  هذه  جراء  لإ وباحثة  باحثا   31 بس  ال�شتعانة  مت  لقد 

�ش�س ال�اجب مراعاتها عند اإجراء املقابلة. وجمعت بيانات الدرا�شة  ال�شتبانة ب�شكل دقيق، وعلى الأ

لكل  دقيقة   45 املقابلة معدل  وا�شتغرقت مدة   .2005 /2/14  –  2/1 ما بني  ال�اقعة،  الفرتة  �شمن 

واإدخالت  املفت�حة.  �شئلة  الأ ترميز  وكذلك  باأول،  اأوًل  ال�شتمارات  تدقيق  يتم  وكان  ا�شتمارة. 

البيانات على برنامج Access وقد مت اإجراء التحليلت ال�رسورية لهذه الدرا�شة با�شتخدام برنامج 

SPSS. وكانت ن�شبة ال�شتجابة يف امل�شح ال�طني 92% وهي ن�شبة عالية جدًا مقارنة مع امل�ش�ح 
ردن. العاملية ولكنها اأقل بقليل من ن�شبة ال�شتجابة يف امل�ش�ح ال�طنية يف الأ

النقا�سات اجلماعية املركزة.

Focus Groups Strategy   :منهجية املجموعات املركزة

اجل  من  الن�عية  املنهجية  با�شتخدام  املعل�مات  جمع  و�شائل  اأحد  الب�ؤرية  املجم�عة  تعترب 

�رسى  احل�ش�ل على معل�مات ذات طابع ن�عي لتغطية ج�انب حمددة وتف�شيلية يف م�شكلة العنف الأ

�شافة اإىل اأنها ذات اأهمية  التي من ال�شعب تغطيتها واحل�ش�ل عليها عن طريق الدرا�شة الكمية، بالإ

هذا  اأهداف  ال�طني. ولتحقيق  امل�شح  وتكميلها من خلل  الكمية  الدرا�شة  نتائج  تدعيم  كبرية يف 

اجلزء من الدرا�شة ثم تط�ير بروت�ك�ل للمقابلت الب�ؤرية تغطي اجل�انب التالية:

�رسى. 1- فهم ظاهره العنف الأ

�رسى وتقبلها. 2- مدى حتمل ظاهرة العنف الأ

3- ال�شل�كيات املتعلقة بالتدخل.

�رسي. ف�شاح عن العنف الأ 4- اأ�شباب عدم الب�ح والإ

�رسى ودور م�ؤ�ش�شات املجتمع املختلفة    5- اقرتاحات يف الت�عية املجتمعية يف جمال العنف الأ

�رسى. يف ال�قاية واحلماية من العنف الأ
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اإجـــــراءات اجلماعات املركزة.

اربد،  حمافظات:  من  املنهجية  من  الن�ع  بهذا  خربة  لهم  ممن  باحثني   4 بِس  ال�شتعانة  مت  لقد 

اإجراء املقابلت يف املجم�عات الب�ؤرية  وعمان، والكرك. وعقدت جل�شات تدريب لهم على طرق 

وتدريبهم على الربوت�ك�ل الذي جرى تط�يره لهذه الغاية حيث مت ت�شجيل وقائع جميع وقائع 

اجلل�شات النقا�شية للمجم�عات الب�ؤرية.

ذن يف ت�شجيل وقائع املجم�عات، وعلى  وكان هناك تاأكيد على احرتام اأفراد املجم�عة، واأخذ الإ

اآمن  �رسطة �شتحفظ يف مكان  غرا�س البحث العلمي، واأن الأ اأن املعل�مات التي �شتاأخذ منهم هي لأ

�رسطة  ولن ت�شتخدم اإل من قبل الباحثني. ثم قام جامع�ا البيانات بنقل املعل�مات كما هي من الأ

وت�ثيقها كتابيًا وت�شليمها اإىل الباحثني. وا�شتغرقت مده النقا�س لكل جمم�عة ، يف اأغلب الحيان، 

�شاعة ون�شف. وجرى حتليل املعل�مات با�شتنباط حماور تعك�س اآراء امل�شاركني عن طريق حتليل 

املحت�ى لكل فئة مماثلة من جميع املحافظات.

عينة املجموعات املركزة

وال�رسائح  الفئات  من  عدد  كرب  لأ تك�ن ممثلة  بحيث  الب�ؤرية  املجم�عات  عينة  اختيار  مت  لقد 

 21 لس  املركزة  اجلماعية  النقا�شات  اأجريت  كما  ردن.  لسسلأ املك�نة  الثلثة  قاليم  وللأ الجتماعية 

ناث ال�شابات،  جمم�عة م�زعة على �شبع فئات هي: ال�شيدات املتزوجات، والرجال املتزوج�ن، والإ

فئة،  لكل  ب�اقع ثلث جمم�عات  املهنيني  من  جداد، وجمم�عة  والأ ال�شباب، واجلدات،  والذك�ر 

بال�شافة اإىل اختبار جمم�عة من كل فئة يف مدينة عمان، واربد، والكرك ب�اقع �شبع جمم�عات لكل 

جمايل 219 م�شاركًا وم�شاركة مبعدل 11 �شخ�شا لكل جمم�عة، وكما  مدينة. وكان عدد امل�شرتكني الإ

ه� مبني يف )اجلدول رقم 2 امللحق(.

داة للجماعات املركزة.  �سدق الأ

اإىل م�شداقية عالية عر�س الربوت�ك�ل املعد لغر�س جمع املعل�مات على جلنة من  لل��ش�ل 

�شئلة املطروحة تعك�س جميع املتغريات، كما  �رسة للتاأكد من اأن الأ املتخ�ش�شني يف جمال حماية الأ

 Participants(مت قيا�س مدى م�شداقية النتائج با�شتخدام اأ�شل�ب عر�س نتائج الب�ؤر على املبح�ثني

Validation(  والتاأكد منهم باأن املحاور و املعل�مات تعك�س اآراءهم و اأفكارهم.
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الف�سل الرابع 

خ�سائ�ص العينة
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اخل�سائ�ص الجتماعية والقت�سادية للمبحوثني

كما ه� مبني يف  للمبح�ثني  والقت�شادية  الجتماعية  اأهم اخل�شائ�س  هذا اجلزء  ن�شتعر�س يف 

اجلداول اللحقة وامللحق. 

قليم، واجلن�ص، واحلالة الزواجية: بينت الدرا�شة وكما ه� مبني يف جدول 1:4  اأن %64.7   الإ

ردن.  ردن بينما يقيم 26.6%  يف ال�شمال و8.7%  يف جن�ب الأ من اأفراد العينة يقيم�ن يف و�شط الأ

ناث ب�اقع  %46.33 و46.4% على الت�ايل،  الإ لقد كانت ن�شبة الذك�ر يف العينة م�شاوية لن�شبة 

ناث يف الدرا�شة. وبلغت ن�شبة  وهذا كان �شمن منهجية الدرا�شة وه� اأن يت�شاوى عدد الذك�ر وعدد الإ

املتزوجني من املبح�ثني 66.7%  ون�شبة غري املتزوجني 22.2%. اأو�شحت النتائج وج�د ن�شبة 

العينة من امل�شتجيبني كان�ا  ثلثي  اأن  اإىل  اأ�شار اجلدول  3.2%   كما  رامل  قليلة من املطلقني والأ

بناء غري املتزوجني %13.3   اأزواجسا وزوجسات 32% و37.3% على الت�ايل، يف حني كانت ن�شبة الأ

ون�شبة البنات غري املتزوجات %8.87. 

العمــر:  من خلل اجلدول 1:4 اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن  28.6% من اأفراد العينة هم من الفئة 

العمرية ) 28-37( يليها الفئة العمرية ) 18 – 27( بن�شبة 27% ومن ثم الفئة العمرية ) ) 38 – 47( 

بن�شبة 20% واخريا الفئة العمرية ) 48 – 57( والفئة العمرية ) 58 فاأكرث ( بن�شب 9.8% و  8% على 

الت�ايل. 

�رسة فيها )4 - 6(   �رس بلغ عدد اأفراد الأ ومن خلل اجلدول 1:4  اأ�شارت النتائج اإىل اأن )39.6%( من الأ

�رس بلغ عدد اأفرادها  �رس عدد اأفرادها بني )7 -9(، كما اأن  )8.73%(  من الأ يف حني اأن 29.2 % من الأ

�رس التي كان فيها )7( اأفراد فاأكرث ت�شكل ما ن�شبته  )38%( من املجم�ع الكلي  )10(  فاأكرث ،وان الأ

�رسة 6.1  �رسة كما ي�شري اجلدول رقم ) 3 ( بامللحق بلغ مت��شط حجم الأ �رس .وبالن�شبة حلجم الأ للأ

ناث، حيث بلغ 2.3 للذك�ر و  بناء الذك�ر اأعلى قليًل  من الإ ) ال��شيط = 6(. ال��شط احل�شابي للأ

�رسة يف ال�شمال  ناث = 2(، وبلغ ال��شط احل�شابي حلجم الأ ناث )ال��شيط لكل من الذك�ر والإ 1.95 للإ

)6.6( مقارنة مع )5.8( يف ال��شط و)6.2( يف اجلن�ب.

مية بني  امل�ستوى التعليمي: من خلل اجلدول رقم 1:4 اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن ن�شبة الأ

اأما   %30.5 بلغت  �شا�شية  الأ املرحلة  الدار�شني يف  ن�شبة  بلغت  5.3% يف حني  بلغت  العينة  اأفراد 

املرحلة الثان�ية فكانت 29.7%، و مرحلة الدبل�م فاأكرث %26.3. 

اأعلى من ن�شبة  ناث  الإ مية بني  الأ اأن ن�شبة  اإىل  4، امللحق(  الدرا�شة )جدول رقم  اأ�شارت نتائج 

اأربعة  مية  يف اجلن�ب ت�شاوي  الأ واأن ن�شبة  الت�ايل ،  4% على  7.6% و  الذك�ر بن�شب  المية بني 

مية يف اجلسن�ب 18% مقارنة مع  مية يف كل من ال�شمال وال��شط، اإذ بلغت ن�شبة الأ اأ�شعاف ن�شبة الأ

قاليم الثلثة. كما بينت  خذ بالعتبار عدد ال�شكان يف الأ 4.7% يف ال�شمال و4.4% يف ال��شط مع الأ

مية للفئات العمرية مية بني اأفراد العينة تزيد بزيادة العمر حيث كانت ن�شب الأ النتائج اأن ن�شبة الأ

) 18-27( )28-37( )38-47( )48-57( )58 فاأكرث( %2.5، %5.7، %13.7، %25.9 %21.3. 
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اجلدول رقم 1:4

خ�سائ�ص العينة

الن�سبة املئوية % العدد املتغري

قامة مكان الإ

26.6 399 ال�سمال

64.7 970 الو�ضط

8.7 131 اجلنوب

100 1500  الكلي

�سفة امل�ستجيب

31.6 474 الزوج

36.9 554 الزوجة

13.3 200 ال ا لغريالبن غري املتزوج

.0.46 7 البن املتزوج

8.87 133 البنة غري املتزوجة

0.4 6 البنة املتزوجة

1.2 18 اآخرون

7.27 108  غري مبني

100.0 1500 الكلي

اجلن�س

46.3 695 ذكر

46.4 696 اأنثى

7.3 109  غري مبني

100 1500 الكلي

العمر

27 403 1827-

28.6 430 28-37

20 300 38-47

9.8 145 57-48

8 122 58 فاأكرث

6.6 100  غري مبني

100 1500 الكلي
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الن�سبة املئوية % العدد املتغري

 احلالة الجتماعية

66.7 1000  متزوج

1.2 18  مطلق

2 31  ارمل

22.2 333  اعزب

0.2 6  منف�سل

7.5 113  غري مبني

100 1500  الكلي

�سرة عدد اأفراد الأ

15.3 229 1-3

39.6 594 4-6

29.3 440 7-9

8.73 131 10 اأو اأكرث

7.07 106  غري مبني

100 1500  الكلي

امل�ستوى التعليمي

5.3 80 امي

30.5 457 ا�ضا�ضي

7 .29 445 ثانوي

26.3 395  دبلوم فاأكرث

8.2 123 غري مبني

100.0 15000 الكلي

�سرة بالدينار الدخل ال�سهري لالأ

27.8 417  200 فاأقل

41.4 622 201.400

20.7 309 401 فاأكرث

10.1 152 غري مبني

100 1500 املجموع الكلي

الدخل ال�سهري للفرد امل�ستجيب

26.5 397 200 فاأقل

19.7 295 400-201
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�سرة بالدينار الدخل ال�سهري لالأ

4.7 71 401 فاأكرث

49.1 737 غري مبني

100 1500 املجموع الكلي

العالقة بقوة العمل

35 525 يعمل

57.9 869 ل يعمل

7.1 106 غري مبني

100 1500 املجموع الكلي

قطاع العمل

14.3 215 قطاع حكومي

7 .20 310 قطاع خا�س

57.9 869 ل يعمل

7.1 106  غري مبني

100 1500 املجموع الكلي

�رسة وللم�ستجيب: ي�شري جدول رقم 1:4 اإىل اأن 27.8%  من اأ�رس عينة الدرا�شة  الدخل ال�سهري لالأ

يقل دخلها ال�شهري عن 200 دينار اأردين يف حني اأن الدخل ال�شهري لس 41.4% من اأ�رس عينة الدرا�شة  

�رس  يرتاوح بني 401 فاأكرث. وبلغ ال��شط احل�شابي للدخل  يرتاوح بني 201-400 دينارًا و20.7% من الأ

�رس )299.5( دينار.    وقد تراوح الدخل ال�شهري بني 15 و2000 دينار. وكان معدل الدخل  ال�شهري للأ

ال�شهري يف ال��شط اأعلى من ال�شمال واجلن�ب حيث بلغ 321  دينارًا  مقارنة مع 270.1 دينارًا  يف 

ال�شمال و 242.4  دينارًا  يف اجلن�ب. )اأنظر اجلدول رقم 3، امللحق(. 

اأما بالن�شبة للدخل ال�سهري للم�ستجيبني، كما ي�شري اجلدول، اإىل اأن الدخل يرتاوح  بني ل 

�شيء و2000 دينار، وكانت ن�شبة امل�شتجيبني الذين بلغ دخلهم ال�شهري200 دينار فاأقل 26.5% يف 

فراد الذين يرتاوح دخلهم بني 201-400 19.7% وبلغت الن�شبة 4.7% لفئة الدخل  حني بلغت ن�شبة الأ

401 دينار فاأكرث. وبلغ معدل الدخل ال�شهري للم�شتجيبني 233.2  دينارا ) جدول  3 بامللحق(.

العالقة بقوة العمل: اأ�شارت نتائج الدرا�شة من خلل اجلدول رقم  1:4اإىل اأن 35% من اأفراد العينة  

كان�ا من العامليسسن والبقية من غري العاملني من ربات البي�ت والطلب واملتعطلني عن العمل،وقد 

بلغت ن�شبة العاملني بالقطاع اخلا�س من اأفراد العينة 20.7% اأي بن�شبة 59% من العاملني ، و%14.3 

من العينة يعمل�ن بالقطاع العام، اأي بن�شة41%  من العاملني

كذلك اأ�شارت نتائج الدرا�شة )اأنظر اجلدول رقم 5 ، امللحق( اإىل اأن ن�شبة العاملني بني الذك�ر 

ناث .  ناث حيث كانت الن�شبة 64.4%  للذك�ر و10.9%  للإ بلغت �شتة اأ�شعاف ن�شبة العاملني بني الإ

ويلحظ  من النتائج  اأي�شا  اأن غالبية العينة من الذك�ر يعمل�ن يف القطاع اخلا�س )63.9%(  بينما 

الن�سبة املئوية % العدد املتغري
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ناث يف القطاع احلك�مي )69.7%(. ويلحظ من خلل اجلدول اأن ن�شبة  تعمل غالبية العينة من الإ

اإذ بلغت الن�شبة  ردن كانت اأعلى قليًل من ن�شبة العاملني يف ال�شمال واجلن�ب،  العاملني و�شط الأ

39.3%  يف ال��شط و35.1% يف ال�شمال و34.4%  يف اجلن�ب. وكان معظم  العاملني يف اجلن�ب 

يعمل�ن يف القطاع احلك�مي )65.9%(  مقارنة مع )51.5%(  يف ال�شمال و)33.8%(  يف ال��شط كما 

ي�شري لذلك اجلدول رقم 6 )امللحق(. 
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الف�سل اخلام�ص  

�رسي، ت�سورات املبحوثني حول مفهوم العنف الأ

واأ�سبابه واآثاره
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�رسي باأن�اعه املختلفة واإدراكهم له ،وت�ش�راتهم  ن�شتعر�س يف هذا الف�شل فهم املبح�ثني للعنف الأ

�رسي واآثاره على  �شباب حدوث العنف الأ �رسي، ولأ �رسة تعر�شًا وممار�شة للعنف الأ اأفراد الأ كرث  لأ

�رسة. فراد املعنفني والأ الأ

�رسي لدى املبحوثني. مفهوم العنف الأ

�رسي هي واحدة من الظ�اهر املعقدة  نظرًا  لتعدد اأ�شبابها واأ�شكالها. وعليه  اإن ظاهرة العنف الأ

ن هناك ارتباطًا بني الطريقة التي يعرف�ن  همية، لأ يعترب الفهم الذي يحمله امل�اطن�ن يف غاية الأ

�رسة وخارجها. وقد مت �ش�ؤال املبح�ثني ح�ل مفه�م  اأو يفهم�ن بها العنف و�شل�كياتهم داخل الأ

خرى ب�ش�ؤال يحت�ي على اأمناط �شل�كية  �رسي بطريقتني مرة بال�ش�ؤال املفت�ح واملرة الأ العنف الأ

معينة ُطلب من املبح�ثني اأن يحددوا ما اإذا كان�ا يعتربونها عنفًا اأم ل. 

جابة على ال�ش�ؤال املفت�ح )اجلدول رقم 1:5(،  نلحظ من خلل اإجابات املبح�ثني تركيزهم  وبالإ

رجل  اأو ال�رسب  يدي والأ على العنف اجل�شدي املتمثل بال�رسب  باأن�اعه املختلفة مثل: ال�رسب الأ

ن�اع  هانة ، اأما الأ همية العنف النف�شي مثل: ال�شتم  والإ باآله حادة اوا�شتخدام �شلح ناري، ويليه بالأ

همال  خرى التي ذكرها املبح�ث�ن ولكن بن�شب �شئيلة، فقد ا�شتملت على العنف القت�شادي مثل: الإ الأ

بناء ، وهذا م�ؤ�رس على ارتباط مفه�م النا�س للعنف ب�شكل اأ�شا�شي بالعنف  ملتطلبات الزوجة والأ

خرى من العنف. ن�اع الأ اجل�شدي باأ�شكاله املختلفة وبدرجة اأقل العنف اللفظي  والنف�شي والأ

اجلدول رقسم 1:5

�رسي ح�شب راأي املبح�ثني )ال�ش�ؤال املفت�ح( مفه�م العنف الأ

%العددال�سلوكياتالرقم

رجل1 يدي والأ 48632.4ال�سرب بالأ

هانة وال�ستم2 17911.9الإ

1298.7ال�سرب املربح3

1077.1خالفات زوجية4

684.5الفقر5

همال6 523.5الإ

513.4ا�ستخدام �سالح ناري7

432.8ال�سلوك غري املقبول8

231.5حب ال�سيطرة والتدخل9

211.4ال�سرب باآلة حادة10

90.6الهجر والزواج من ثانية11

30.2الغت�ساب والتحر�س اجلن�سي12

825.5ل اأعرف13

755اأخرى14

17211.5غري مبني 15

1500100املجموع الكلي
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املبح�ث�ن  كان  اإذا  وفيما  ا�شتعرا�شها  مت  التي  ال�شل�كيات  من  جمم�عة  عن  اإجاباتهم  ويف 

يعتربونها �شل�كيات ت�شكل عنفًا اأ�رسيًا )اجلدول رقم 2:5(، فقد كانت اإجابات املبح�ثني اأكرث تن�عًا 

اجل�شدي  العنف  على  تركيزهم  من خلل  املفت�ح  ال�ش�ؤال  على  اإجاباتهم  مع  من�شجمة  بقيت  ولكن 

لرمي  و%91.5  باأداة حادة  ولل�رسب  والكي  للحرق   %92.3 بلغت  عالية  بن�شب  املختلفة  باأن�اعه 

يذاء و92.1% ل�شتخدام �شلح ناري للتهديد و82.9% لل�رسب  �رسة بق�شد الإ �شيء على اأحد اأفراد الأ

وغريها من اأ�شكال العنف اجل�شدي. من هنا يبدو اأن املبح�ثني يربط�ن بني العنف واأثاره املبا�رسة 

وامللحظة على املعنف. 

ويربز وعي املبح�ثني باأحد اأ�شكال العنف اجلن�شي واملتمثلة بالتحر�س اجلن�شي بن�شبة  %91.5، 

همال ب��شفه اأحد اأ�شكال العنف املتمثل بعدم  كما نلحظ اأن املبح�ثني اأ�شاروا، ب�شكل ملح�ظ، للإ

بناء، وب�شكل اأ�شا�شي، عدم الهتمام بتقدمي الطعام وال�رساب والعناية  تلبية حاجات الزوجة والأ

ال�شحية بن�شبة بلغت %87.9.

ويلحظ من اجلدول اأن فهم املبح�ثني للعنف النف�شي كان مقت�رسا على ال�شتم والتحقري بن�شبة 

�رسي حيث كانت ن�شبته 7.6%. نلحظ من  83.1 وعدم اعتبارهم لل�رساخ �شكل من اأ�شكال العنف الأ

خلل اجلدول رقم 3:5 والذي ركز على اعتبار املبح�ثني ال�شل�كيات امل�شمنة يف اجلدول س التي متثل 

�رسة، اأن اإجابات املبح�ثني تن�شجم مع مفه�مهم  �رسي س باأنها تهدد امن وا�شتقرار الأ اأ�شكال العنف الأ

العنف  اأن�اع  اأخطر  وك�نه ميثل  �رسة،  الأ على  اجل�شدي  تاأثريه  على  وذلك برتكيزهم  العنف  ح�ل 

املتمثل بال�رسب باأن�اعه كافة،

�رسة، همال باأ�شكاله كافة داخل الأ  ومن ثم جاء التحر�س اجلن�شي يف اخلط�رة ، ومن ثم الإ

�رسة املتمثل بال�شتم والتحقري وال�رساخ. من   واأخريا الرتكيز على خط�رة العنف النف�شي على الأ

�رسة وا�شتقرارها.  همية العنف النف�شي وتاأثريه على متا�شك الأ هنا نلحظ عدم وعي املبح�ثني لأ

�رسي وفقا لبع�ص متغريات الدرا�سة. مفهوم العنف الأ

قليم : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة يف مفه�م العنف لدى املبح�ثني ح�شب  الإ

قليم اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  اجلدول رقم 3:5 التي  متغري الإ

اإقليم ال��شط ، وكان  تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه ال�شل�كيات باأنها متثل عنفا ل�شالح 

قاليم الثلثة ال��شط وال�شمال و اجلن�ب  مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات ال�شابقة للأ

على الت�ايل 86.1%، 83.8% و %83.3.

اجلن�س: : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة قي مفه�م العنف لدى املبح�ثني ح�شب 

متغري اجلن�س اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  اجلدول رقم 3:5 التي 

تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه ال�شل�كيات باأنها متثل عنفا حيث كان مت��شط ن�شبة اإجابات 

ناث حيث بلغت  ناث متقاربة وبفارق ب�شيط ل�شالح الإ املبح�ثني على الفقرات ال�شابقة للذك�ر والإ

على الت�ايل 84.3% و%84.7.
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العنف لدى املبح�ثني ح�شب  مفه�م  ب�شيطة يف  فروقات  اأنه ت�جد  اإىل  النتائج  اأ�شارت  العمر: 

متغري العمر اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  جدول رقم 3:5 والتي 

تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه ال�شل�كيات باأنها متثل عنفا ل�شالح الفئة العمرية )58 فاأكرث( 

وبن�شبة ب�شيطة عن الفئة العمرية ) 28-37 ( ، حيث كانت مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن 

الفقرات ال�شابقة للفئات العمرية) 18-27(   )28- 37( ) 38-47( )48-57( )58 فاأكرث( على الت�ايل 

.%85.2،%83.6 ،%84.5 %85 ،%84.3

لدى  العنف  مفه�م  يف  ب�شيطة  فروقات  ت�جد  اأنه  اإىل  النتائج  اأ�شارت   : التعليمي  امل�شت�ى 

على  املبح�ثني  اإجابات  ن�شبة  مت��شط  على  اعتمادا  التعليمي  امل�شت�ى  متغري  ح�شب  املبح�ثني 

الفقرات يف  جدول رقم 3:5 والتي تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه ال�شل�كيات باأنها متثل عنفا 

ميني تليها فئة التعليم الثان�ي، حيث كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على  ل�شالح فئة الأ

�شا�شي، وفئة التعليم الثان�ي، وفئة التعليم دبل�م  ميني، وفئة التعليم الأ الفقرات ال�شابقة لفئة الأ

فاأكرث على الت�ايل %86، %84.6، %85 %83.7.

م�شت�ى الدخل : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة يف مفه�م العنف لدى املبح�ثني 

ح�شب متغري م�شت�ى الدخل اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  اجلدول 

رقم 3:5 التي تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه ال�شل�كيات بانها متثل عنفا ل�شالح فئة الدخل 

)401 فاأكرث( تليها بفارق ب�شيط فئة الدخل ) 200 فاأقل (، حيث  كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني 

 ،%85 401 فاأكرث ( على الت�ايل   (   )  400-201  ( 200فاأقل(   ( على الفقرات ال�شابقة لفئات  الدخل   

.%85.2 ،%83.8
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اجلدول رقم 2:5 

�رسي   مدى اعتبار ال�شل�كيات التالية من اأن�اع العنف الأ

املجموع غري مبني ل نعم

ال�سلوكيات الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 0 0 92.4 1386 7.6 114 ال�ســـــــراخ 1

100 1500 7.4 112 13.4 201 76.2 1188 الدفــع اأو الدف�س اأو ال�سد 2

100 1500 6.9 104 1 14 92.1 1382 �سرة ا�ستخدام �سالح ناري لتهديد فرد من الأ 3

100 1500 6.9 103 10.2 153 82.9 1244 ال�سرب باليد اأو الرجل 5

100 1500 6.9 103 2.2 32 91 1365 ال�سرب بالع�سا اأو اأداة حادة 6

100 1500 7 105 9.9 148 83.1 1247 ال�سب وال�ستم والتحقري واملناداة باللقب 7

100 1500 7 105 1.1 17 91.5 1372 التحر�س اجلن�سي 8

100 1500 7.1 106 0.6 10 92.3 1385 حرق / كي 9

100 1500 7.3 109 18 270 74.8 1121 بناء اإهمال تلبية حاجات الأ 10

100 1500 7.2 108 13.4 200 79.4 1192 اإهمال الزوج ملتطلبات الزوجة 11

100 1500 7.1 107 1.4 20 91.5 1372 يذاء �سرة بق�سد الإ رمي �سيء على اأحد اأفراد الأ 12

100 1500 7.4 110 4.7 70 87.9 1319
 عدم تقدمي الطعام اأو الدواء اأو العناية اأو املاأوى

�سرة حد اأفراد الأ لأ
13

100 1500 7.7 115 14.5 218 77.8 1167 �سرة منع امل�سروف عن اأفراد الأ 14
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اجلدول رقم 3:5 

 مدى اعتبار املبح�ثني لل�شل�كيات التالية بانها ت�شكل خطرا على ال�رسة 

املجموع غري مبني ل نعم

ال�سلوكيات الرقم
% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 8.5 127 26.4 396 65.1 977 ال�ســـــــراخ 1

100 1500 8.1 122 11.3 169 80.6 1209 الدفــع اأو الدف�س اأو ال�سد 2

100 1500 7.7 116 0.8 11 91.6 1373
 ا�ستخدام �سالح ناري لتهديد فرد

�سرة من الأ
3

100 1500 7.6 115 8 119 84.4 1266 ال�سرب باليد اأو الرجل 5

100 1500 7.6 115 1.5 22 90.9 1363 ال�سرب بالع�سا اأو اأداة حادة 6

100 1500 7.8 117 8.3 125 83.9 1259
 ال�سب وال�ستم والتحقري واملناداة

باللقب
7

100 1500 7.8 117 0.8 12 91.4 1371 التحر�س اجلن�سي 8

100 1500 7.6 115 0.8 12 91.6 1373 حرق / كي 9

100 1500 7.2 124 12.2 182 79.6 1193 بناء اإهمال تلبية حاجات الأ 10

100 1500 7.9 118 9.6 144 82.5 1238 اإهمال الزوج ملتطلبات الزوجة 11

100 1500 8 119 1.7 26 90.3 1355
�سرة  رمي �سيء على اأحد اأفراد الأ

يذاء بق�سد الإ
12

100 1500 8.3 124 3.5 53 88.2 1323

ــدواء ال اأو  الطعام  تقدمي   عــدم 

اأفراد حد  لأ املاأوى  اأو  العناية   اأو 

�سرة الأ

13

100 1500 7.2 123 11.6 174 80.2 1202 �سرة منع امل�سروف عن اأفراد الأ 14

�رسي بالن�سبة للمجموعات املركزة مفهوم العنف الأ

مفاهيم  النقا�شات  اأبرزت  للعنف، ولكن  مت�شابهة مع ت�ش�رات امل�شح امليداين  النتائج  جاءت 

همية هذه النقا�شات فاإننا ن�شتعر�شها ب�شكل مف�شل ح�شب كل  خمتلفة ومتن�عة ح�شب املجم�عة ولأ

فئة اأو جمم�عة.

 1- ال�سابات اجلامعيات 

�رسي منها اأن العنف ه� العقاب على اأعمال  طرحت ال�شابات اجلامعيات مفاهيم متعددة للعنف الأ

�رسة، وه� اأعلى مرتبة من ال�رسب اأو الكلم البذيء نتيجة الختلف يف وجهات  غري مقب�لة �شمن الأ

اأثرا  يرتك  الذي  املربح  ال�رسب  اأو  اخلفيف  ال�رسب  بني  ترتاوح  متعددة  درجات  والعنف  النظر. 

ن�اع.  على املدى الط�يل. لقد مت الرتكيز يف التعريف على العنف اجل�شدي اأكرث من غريه من الأ
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يذاء ميكن اأن ل يك�ن عنفا اإذا كان له مربرات ترتكز على معتقدات  واعتقد البع�س اأن ال�رسب والإ

اجتماعية.

واللفظي،  اجل�شدي،  مثل:  عليها  املتعارف  العنف  اأنسس�اع  معظم  اجلامعيات  ال�شابات  ذكرت 

الزوج  وبني  طفال  الأ �شد  اجلن�شي  العنف  اإىل  اإ�شافة  اجلن�شي  والتحر�س  والقت�شادي،  والنف�شي، 

وزوجته عند اإرغامها على ممار�شات جن�شية غري مقب�لة. كما اعتربت ال�شابات اجلامعيات اأن �رسب 

الرجل لزوجته اإذا كانت على خطاأ ل يعترب عنفًا ج�شديًا. واعتربت بع�س ال�شابات اجلامعيات اأن 

طفال، ولكنه و�شيلة للرتبية.  التاأديب عن طريق ا�شتخدام ال�رسب غري املربح ل يعترب عنفًا �شد الأ

طفال، ولكنه اأ�شل�ب للرتبية والتاأديب.  كما مل يعتربن احلرمان ن�عًا من اأن�اع العنف �شد الأ

2. ال�سباب اجلامعي

عرف ال�شباب اجلامعي العنف على اأنه ال�رسب ال�شديد دون مربر، وه� الق�ش�ة واحلرمان �ش�اء 

اإن�شان ب�شكل قهري وفر�س  اأ�شل�ب يحاول فيه املعنف تغيري �شخ�شية  اأو نف�شيا، وه�  كان بدنيا 

فراط به.  الراأي عليه. كما اعتقد البع�س اأن ال�رسب بق�شد الرتبية لي�س عنفًا اإل اإذا مت الإ

وقد ذكر ال�شباب اجلامعي جميع اأن�اع العنف من ج�شدي ومعن�ي و لفظي واقت�شادي اإىل حتر�س 

داخل  نثى يف  والأ الذكر  التمييز بني  واأن  العنف،  اأن�اع  من  ن�ع  الغت�شاب  اأن  ذكروا  كما  جن�شي. 

جباري  �رسة يعترب ن�عًا من اأن�اع العنف اأي�شا. كما اأ�شاف�ا اأن احلرمان من التعليم والزواج الإ الأ

طفال على العمل هي اأن�اع اأخرى للعنف. واإجبار الأ

وال�شابات، حيث مل يربر طلبه  ال�شباب  النظرة للعنف بني  التباين يف  اللفت للنتباه،  ومن 

اجلامعات الذك�ر عنف الرجل �شد املراأة اإذا اأخطاأت، بينما بررت الفتيات ذلك. وهذا يعك�س الفروق 

اأقدر على  ناث الجتماعية. كذلك، فقد كان ال�شباب الذك�ر  يف  طريقة تربية وتن�شئة الذك�ر والإ

و�شف اأن�اع اأكرث للعنف من الفتيات بتفا�شيل اأكرب مثل اأن�اع العنف اجلن�شي واأن�اعه املختلفة.

اأن يك�ن  انه يجب  العنف لدى طلبة اجلامعة على  الرتكيز يف مفه�م  اأنه مت  ال�شتنتاج  وميكن 

العنف ق�يًا  ومتكررًا ومق�ش�دًا، واأن يرتك اأثرًا ج�شديًا ونف�شيًا كبريًا حتى يعترب عنفًا وهذا يعني 

اأن ال�شابات لديهن تقبل للعنف اخلفيف مثل ال�رسب غري املربح وال�شب وال�شتائم )للعنف اللفظي(. 

فكار تعك�س ت�ش�رات فئة طلب اجلامعة الذين هم  وهذه ق�شيه هامة ت�شت�جب النتباه، لن هذه الأ

جيال القادمة. اأمهات واآباء امل�شتقبل ومرب� الأ

3. ال�سيدات املتزوجات

اأجمعت ال�شيدات املتزوجات على اأن ال�رسب املربح واملتكرر يعترب عنفًا اإ�شافة اإىل اأن العنف 

بناء اأو جتاه  وه� �شل�ك ي�شتخدمه اأحد ال�الدين جتاه الأ ه� ال�رسب املهني للكرامة وامل�ؤذي. “ 

الزوجة اأو العك�س يف حالة عدم الر�شا عن �شل�ك معني”. كذلك، فاإن العنف ه� التقليل من �شاأن 

همال اأي�شًا عنفا مثل : اإهمال الزوج لزوجته عند خروجه من البيت لل�شاعات  ن�شان، واعتربن الإ الإ

ط�يلة. 

واعتربت ال�شيدات اأن العنف اجل�شدي ه� ال�رسب امل�ؤذى املتكرر وبدرجات خمتلفة ويرتك اأثر 

�شيئا، كما واأن �رسب البن بق�شد الرتبية لتعريفه ال�شحيح من اخلطاأ قد يك�ن مقب�ل، اأما �رسب 
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بناء يعترب خطاأ وعنف غري مقب�ل. واأ�شافت ال�شيداًت اأن العنف  الزوج لزوجته، وبخا�شة اأمام الأ

قد ي�شل، يف به�س الحيان، اإىل القتل املق�ش�د واملخطط له من الزوج. والعنف اجل�شدي ه� اأق�ى 

اأن�اع العنف مقارنة بالعنف اللفظي وغريه. كما ذكرت ال�شيدات اأن الدين مل مينع ال�رسب نهائيًا 

التاأديب  غرا�س  لأ ال�رسب  بني  فرق  و�شلم  عليه  الله  �شلى  الر�ش�ل  ولكن  للتاأديب  و�شيلة  ب��شفه 

وال�رسب املربح حيث كان ي�ؤدب بال�ش�اك.

اأ�شارت ال�شيدات اإىل اأن تاأنيب الطفل وت�بيخه والتمييز بني  اأما بالن�شبة للعنف النف�شي، فقد 

طفال من خلل املقارنة املتكررة،  وبخا�شة بني  �رسة يعترب عنفًا نف�شيًا �شد الأ ولد يف داخل الأ الأ

ناث وكذلك اعتربت ال�شيدات اأن اإرغام البنت على الزواج من ابن عمها عنفًا نف�شيًا . الذك�ر والإ

اأما بالن�شبة للعنف اجلن�شي، فقد اأ�شافت ال�شيدات اأن عدم ال�شتجابة لرغبات الزوجة على ح�شاب 

رغبات الزوج ال�شخ�شية يعترب عنفا جن�شيا يجعلها حت�س اأنها حمتقرة. وكذلك اأجمعت ال�شيدات اأن 

اإ�شباع رغبة الرجل اجلن�شية دون اإ�شباع رغباتها هي يعترب عنفًا جن�شيًا. واأجمعت ال�شيدات اأن اإرغام 

الزوج زوجته على ممار�شه اجلن�س بغري ر�شاها يعترب اغت�شابا. والن�ع الثاين من العنف اجلن�شي 

ه� املمار�شات غري املعتادة ) anal sex (. واأ�شافت ال�شيدات بعدًا اجتماعيًا باأن املجتمع ي�شجع 

ثبات رج�لته يف ليلة  على العنف بني الزوج والزوجة من خلل ال�شغ�ط التي تقع على الزوج لإ

الزواج. وهذا ينعك�س على هذه العلقة يف امل�شتقبل. لقد عرفت الن�شاء املتزوجات ن�عًا اآخر من 

نثى والدها  رث الذي ي�ؤدي اإىل اأن تكره الأ ناث من الإ رث” وه� حرمان الإ العنف اأ�شميناه “ عنف الإ

نهم حرم�ها من حقها ال�رسعي . واإخ�انها الذك�ر، لأ

بني  العنف  ق�شايا  عن  احلديث  واجلراأة يف  ال�رساحة  يف  فروقا  هناك  اأن  للباحثني  اأت�شح  لقد 

املحافظات، اإذ كانت ال�شيدات يف اجلن�ب اأكرث و�ش�حًا و�شم�لية يف تعريف اأن�اع العنف واأ�شكاله 

املختلفة، وبخا�شة العنف اجلن�شي، وبطريقة تعك�س ثقة كبرية وفهم حلق�قهن الزوجية والجتماعية 

مثل العنف الناجت عن حرمان املراأة حلقها يف املرياث.

4. الرجال املتزوجون

�رسة نف�شها  عرّف الرجال املتزوج�ن العنف على اأنه اختلف يف ميزان احلق�ق وال�اجبات يف الأ

واعتربوا  عنفًا.  يعترب  ل  الق�ه  من  القليل  ا�شتخدام  اأن  واأ�شاف�ا  يذاء،  الإ مرحلة  اإىل  ال��ش�ل  اأو 

هانة واإدخال امل�شنني لدار العجزة وعدم معاجلتهم  طفال �ش�اء بال�رسب اأو الإ �شاءة للزوجة والأ الإ

وعدم الحتكام للدين من اأن�اع العنف. 

فّرق امل�شارك�ن بني العنف والتاأديب من اأجل الرتبية الذي ه� لي�س عنفًا “العنف ه� الق�ش�ة 

وه� عاده متكرر” وكان هناك اعرتا�س من امل�شاركني على م�شمى العنف خا�شة اإذا ا�شتخدم ملحا�شبة 

من  املراأة  اأنه حرمان  على  اجلن�شي  العنف  الرجال  لدينهم. وعّرف  اأو  نف�شهم  لأ اأ�شاءوا  اإذا  ولد  الأ

حق�قها اجلن�شية اأو اغت�شابها. وميكن تلخي�س اأن�اع العنف التي ذكرتها هذه املجم�عة مبا يلي:

ناث،  الإ �شد  والتمييز  رث،  الإ من  املسسراأة  وحرمان  الزوجة،  على  الزوج  من  اجلن�شي  العنف 

طفال. واحلرمان من احلنان، وعدم �شماح الزوجة للزوج بالتدخل يف تربية الأ

اأن  العنف، فنلحظ  وال�شيدات املتزوجات ح�ل  الرجال املتزوجني  وباملقارنة بني ت�ش�رات 

هناك اإجماعا على ما يلي: 
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• اأن العنف اجلن�شي ينتج عن الغت�شاب اأو اإرغام الزوجة على ممار�شة اجلن�س مع زوجها وبطرق 
غري م�شم�ح بها.

�رسة باعتبار اأن الرجل يجب اأن يك�ن ه�  • اأن العنف مرتبط مبفه�م ال�شيطرة والت�ازن داخل الأ
�رسة. �شاحب هذه الق�ة وال�شيطرة اإ�شافة اإىل اختلل يف معرفة احلق�ق وال�اجبات يف الأ

• اأن اأهم اأ�شكال العنف ه� العنف بني الزوج والزوجة.

جداد و اجلدات 5. الأ

جداد و اجلدات العنف على انه امل�شاجرة وال�رسب بطريقه وح�شيه، واعتربوا النقا�س  عّرف الأ

جداد  الأ وذكر  ال�شخ�س  اإرادة  عن  خارج  عمل  العنف  اأن  البع�س  اعتقد  كما  عنفا.  قا�شيه  بطريقه 

اأ�شكاله  بجميع  والزوجة  الزوج  بني  العنف  على  الرتكيز  مع  للعنف  املختلفة  ن�اع  الأ اجلدات  و 

العنف امل�جه لكبار  اأي�شا  جداد واجلدات  الأ والنف�شي، واجلن�شي، والقت�شادي. وذكر  اجل�شدي، 

ال�شن و امل�جه للخدم و العنف امل�جه من اخلدم لكبار ال�شن. وذكروا اأن بع�س العلقات الجتماعية 

يظهر فيها العنف اأحيانا مثل العنف بني الزوجة”الكنه” واأم الزوج”احلماة”. واعتربوا اأن الت�شديد 

على تعليم الفتاه من اجل احل�ش�ل على فر�شه للزواج ك�ن الزوج �شي�شتفيد من راتبها �شكل من اأ�شكال 

العنف وه� ناجت عن الفقر. 

6.  املهنيون 

�شاءة اجل�شدية، والنف�شية، واللفظية،  اأ�شكال الإ اأنه جميع  �رسي على  عّرف املهني�ن العنف الأ

الق�ة بدل احل�ار والتفاهم، وه� ال�رسب امل�ؤذي والقا�شي  ا�شتخدام  همال، وه�  واجلن�شية، والإ

دون تفاهم. ولكن مت الرتكيز يف ح�ار املهنيني على العنف اجل�شدي وال�رسب املربح باعتباره اهم 

�رسي. �رسي ن�ع من اأن�اع العنف الأ العنف الأ

�رسي. �رسة عر�سة للعنف الأ ت�سورات املبحوثني حول اأكرث اأفراد الأ

�رسي بن�شبة بلغت  يعتقد املبح�ث،ن )اجلدول رقم 4:5( باأن الزوجة هي اأكرث عر�شة للعنف الأ

بناء الذك�ر  بناء ذك�را واإناثا، وبخا�شة ال�شغار، ولكن املبح�ثني يعتقدوا باأن الأ 37.6%  يليها الأ

ناث  بناء الإ بناء الذك�ر �شعف ن�شبة الأ ناث، اإذ بلغت الن�شبة للأ بناء الإ اأكرث عر�شة للعنف من الأ

كرب بغ�س النظر عن اجلن�س بن�شبة 8.3% والفئة التي تلي  بن�شب 24.5% و 14.4%  يليها البن الأ

بناء ، اأما بالن�شبة للزوج  فقد كانت الن�شبة ب�شيطة حيث بلغت ن�شبة من اأ�شاروا اإىل تعر�س  فئة الأ

الزوج للعنف 1%. بينما ت�شري ن�شبة �شئيلة جدًا من املبح�ثني بلغت 0.7% اإىل اأن ذوي الحتياجات 

الفئات  �رسة هم  الأ داخل  الذين يتعر�ش�ن للعنف  اأن  اخلا�شة يتعر�ش�ن للعنف. ويت�شح من ذلك 

العنف ه�  م�شدر  باأن  ال�شتنتاج  ذلك  ويلي  بناء.  والأ الزوجة  �رسية:  الأ الق�ة  تركيبة  �شعف يف  الأ

طفال. وجاءت هذه النتائج مطابقة لنتائج  م بالن�شبة للأ ب مع عدم اإمكانية ا�شتثناء الأ الزوج والأ

كرث �شي�عًا اإل اأنه مت اإ�شافة  بناء ه� الأ املجم�عات الب�ؤرية ، فقد ذكر اأن العنف �شد الزوجة والأ

�رسة من الفئات التي تتعر�س للعنف.  كبار ال�شن واخلدم يف الأ
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اجلدول رقم 4:5

�رسي  �رسة عر�شة للعنف الأ كرث اأفراد الأ ت�ش�رات املبح�ثني لأ

% العدد �رسة اأفراد الأ

37.6 565 م  الزوجة/ الأ

24.5 367 بناء الذكور   الأ

14.4 216 ناث  البنات الإ

8.3 124 كرب  البن الأ

1 16 ب  الزوج/ الأ

0.7 11 ذوو الحتياجات اخلا�سة

4.3 54 اآخرون

2.33 35 ل اعرف 

6.9 103      غري مبني 

100 1500 املجموع

�رسي �رسة ممار�سة للعنف الأ كرث اأفراد الأ ت�سور املبحوثني لأ

بينت نتائج الدرا�شة )اجلدول رقم 5:5( اأن غالبية املبح�ثني يعتقدون اأن الذك�ر هم اأكرث اأفراد 

ناث  بناء الذك�ر بن�شب 69.3%. اأما من بني الإ ب، والأ �رسة ممار�شة للعنف، وبخا�شة الزوج ،والأ الأ

م بن�شبة 7.9% من بني  �رسي، كما يعتقد املبح�ث�ن فقد كانت الزوجة/ الأ املت�شببني يف العنف الأ

املبح�ثني  لدى  اعتقاد  وهنالك  بن�شة%1.46.  ناث  الإ البنات  ذلك   يليها يف  الرئي�شيني  املعتدين 

�رسة بن�شبة بلغت %7.1،  كرب بغ�س النظر عن اجلن�س قد يك�ن ممار�شا للعنف داخل الأ باأن البن الأ

وجاءت نتائج درا�شة املجم�عات الب�ؤرية لت�ؤكد هذه النتائج، اإذ كان هناك اإجماع من املجم�عات 

�رسة.   طفال الذك�ر( هم اأكرث ممار�شة للعنف داخل الأ باء والأ زواج والآ املختلفة باأن الذك�ر )الأ
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اجلدول رقم 5:5

�رسي. �رسة ممار�شة للعنف الأ كرث اأفراد الأ ت�ش�رات املبح�ثني لأ

% العدد �رسة اأفراد الأ

7.9 119 م الزوجة/ الأ

2.8 42 بناء الذكور  الأ

1.46 22 ناث البنات الإ

7.1 107 كرب البن الأ

69.3 1039 ب  الزوج/الأ

2.3 34 اآخرون

2.07 31  ل اعرف

7.07 106  غري مبني

100 1500 املجموع

�رسي. �سباب العنف الأ ت�سورات املبحوثني لأ

�رسي وعليه تختلف  الت�شنيفات من درا�شة اإىل اأخرى  �شباب العنف الأ ل ي�جد ت�شنيف دويل حمدد لأ

�رسي متن�عة ومتداخلة وقد ي�ؤدي   قطار املختلفة. فاأ�شباب العنف الأ الأ �شمن القطر ال�احد وبني 

�رسي، والذي قد يختلف من مكان اإىل اآخر   �شبب واحد اأو اأكرث اإىل حدوث منط من اأمناط  العنف الأ

داخل الدولة ال�احدة  وبني الدول املختلفة. وكما ه� مبني يف اجلدول رقم )6:5(، فقد تراوحت 

�شباب التي ذكرها املبح�ث�ن ) ممن اأجاب�ا ب�شكل دائم و اأحيانا ( باأهميتها واأن�اعها، فقد جاءت  الأ

�شباب الهامة امل�ؤدية  ن�شبة 91.8% من املبح�ثني اأنهم ي�ؤيدون اأن تعاطي الكح�ل واملخدرات من الأ

وبن�شب  العنف،  اأ�شباب  من  مهم  ن�شيب  للمعتدي  والنف�شية  ال�شخ�شية  للخ�شائ�س  وكان  للعنف.  

عالية من املبح�ثني ممن ي�ؤيدون باأن للخ�شائ�س ال�شخ�شية دورا يف حدوث العنف ،حيث متثلت 

تلك اخل�شائ�س ،ب�شكل مبا�رس، بعدم ال�شيطرة على النف�س والغ�شب ال�رسيع بن�شبة 91.5%، وحب 

التي ي�اجها  اأي�شا لل�شغ�طات  87.6%. وكان  الطاعة بن�شبة  العائلة على  اأفراد  ال�شيطرة واإجبار 

املعتدي ب�شبب تعطله عن العمل دور يف حدوث العنف بن�شبة 87.1% ، اإذ تنعك�س هذه ال�شغ�طات 

�رسة يف م�اجهة ال�شع�بات املالية . ب�شكل مبا�رس على قدرة الأ

�رسية التي رمبا ت�ؤدي اإىل حدوث  �رسة والعلقات الأ �شارة للع�امل املرتبطة بالأ  كذلك فقد مت الإ

حيان، فقد  �رسة وروابطها والتي تنعك�س يف حدوث �شل�كيات العنف يف بع�س الأ اختلل يف بناء الأ

�شباب املتعلقة بهذا املجال وبن�شب عالية  ومتثلت هذه الع�امل بالت�تر  اظهر املبح�ث�ن تاأييدا للأ

بن�شبة  املقب�ل  غري  بناء  الأ و�شل�ك   %89.7 بن�شبة  الحرتام   وقلة   ،%89.9 بن�شبة  �رسة  الأ داخل 

املرتبطة  للم�ؤثرات  كان  فقد  ذلك  اإىل  �شافة  بالإ  .%83.2 بن�شبة  الزوجة  مطالب  وكرثة   ،%88.6
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�رسة  �رسة  دور من وجهة نظر املبح�ثني يف حدوث العنف داخل الأ بالبيئة الجتماعية  املحيطة بالأ

�رسة و�ش�ؤونها ، اإذ اأيد املبح�ث�ن تلك الع�امل بن�شب  طراف يف حياة الأ من خلل تدخل بع�س الأ

خرين بن�شبة %84.3 ،  عالية متثلت بتدخل اأهل الزوج والزوجة  بن�شبة 85% ، والتحري�س من الآ

وتدخل احلماة بن�شبة 81.3%. واأخريًا فقد اظهر املبح�ث�ن اهتماما وا�شحا باملعتقدات  الجتماعية 

ف�شل للرتبية واعتباره مربرا وعامل من الع�امل امل�شببة  �شل�ب الأ املتعلقة بك�ن العقاب البدين الأ

�رسي بن�شبة %81.4.  والدافعة  للعنف الأ

 من امللفت للنتباه، الن�شبة العالية جدًا )اأعلى ن�شبة( لتعاطي الكح�ل واملخدرات باعتبارها 

جابة مبنية على  �شببا من اأ�شباب العنف مما يثري الت�شاوؤل ح�ل م�شدر هذا الت�ش�ر. فاإذا كانت هذا الإ

ردين مرتفع اإىل  م�شاهدتهم يف ال�اقع، فهل يعني ذلك اأن تعاطي الكح�ل واملخدرات يف املجتمع الأ

جنبية. علمية العربية والأ هذا احلد اأم اأن ا�شتنتاج املبح�ثني مبني على م�شاهدتهم الإ

�رسي، كانت النتيجة كما هي يف  وعند �ش�ؤال املبح�ثني عن ذكر اأهم �شبب من اأ�شباب العنف الأ

�شباب من وجهة نظر  املبح�ثني كما يلي: تعاطي الكح�ل  الأ اإذ جاء ترتيب  7، ملحق(  )اجلدول 

 ،%6 �رسة  الأ يف  والت�تر  �سسرسة%15.7،  الأ ت�اجهها  التي  املالية  وال�شع�بات   ،%24 واملخدرات 

�رسة 5.2%، والفقر4.7%، وعدم  ال�شيطرة   والتعطل عن العمل5.4% ، وقلة الحرتام بني اأفراد الأ

على النف�س والغ�شب ال�رسيع %4.4.  

�رسي وفقا لبع�ص متغريات الدرا�سة اأ�سباب العنف الأ

قليم : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة يف اأ�شباب العنف لدى املبح�ثني ح�شب   الإ

قليم اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  جدول رقم 6:5 والتي  متغري الإ

تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات باأنها ت�شبب العنف ل�شالح اإقليم اجلن�ب ، حيث كان 

قاليم الثلثة  ال��شط وال�شمال و اجلن�ب  مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات ال�شابقة للأ

على الت�ايل: 93%، 92% و %94.

اجلن�س: : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة يف اأ�شباب العنف لدى املبح�ثني ح�شب 

متغري اجلن�س اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  اجلدول رقم 6:5 التي 

تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه ت�شبب العنف، اإذ كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على 

الت�ايل  على  بلغت  ناث حيث  الإ ل�شالح  ب�شيط  وبفارق  متقاربة  ناث  والإ للذك�ر  ال�شابقة  الفقرات 

92.8% و%93.3.

العنف لدى املبح�ثني ح�شب  اأ�شباب  اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة يف  اإىل  النتائج  اأ�شارت  العمر: 

متغري العمر اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  جدول رقم 6:5 والتي 

تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات باأنها ت�شبب العنف ل�شالح الفئة العمرية ) 37-28(، 

اإذ كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات ال�شابقة للفئات العمرية: ) 27-18( ) 28- 37( 

) 38-47( ) 48-57 ( ) 58 فاأكرث( على الت�ايل:  %92.7، %94.2 %92، %92.7،%91.7.

لدى  العنف  اأ�شباب  يف  ب�شيطة  فروقات  ت�جد  اأنه  اإىل  النتائج  اأ�شارت   : التعليمي  امل�شت�ى 

على  املبح�ثني  اإجابات  ن�شبة  مت��شط  على  اعتمادا  التعليمي  امل�شت�ى  متغري  ح�شب  املبح�ثني 
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ت�شبب  باأنها  الفقرات  لهذه  املبح�ثني  اعتبار  مدى  والتي تعرب عن   ،6:5 رقم  الفقرات يف  جدول 

العنف،  اإل اأنه من امللحظ اأنه كلما زاد امل�شت�ى العلمي قل اجتاه املبح�ثني نح� اعتبار هذه 

الفقرات باأنها ت�شبب العنف، اإذ كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات ال�شابقة لفئة 

�شا�شي وفئة التعليم الثان�ي وفئة التعليم دبل�م فاأكرث على الت�ايل %94.3،  ميني وفئة التعليم الأ الأ

.%91.7 %92.7 ،%94.2

م�شت�ى الدخل : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة يف اأ�شباب العنف لدى املبح�ثني 

ح�شب متغري م�شت�ى الدخل اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  جدول 

من  اأنه  اإل   ، العنف  ت�شبب  باأنها  الفقرات  لهذه  املبح�ثني  اعتبار  مدى  عن  تعرب  والتي   6:5 رقم 

باأنها ت�شبب  الفقرات  اعتبار هذه  الدخل قل اجتاه املبح�ثني نح�  زاد م�شت�ى  اأنه كلما  امللحظ 

جابات املبح�ثني على الفقرات ال�شابقة لفئات  الدخل) 200فاأقل( العنف ، اإذ كان مت��شط ن�شبة لإ

) 201-400 (  ) 401 فاأكرث ( على الت�ايل %94.8، %92.1، %91.1.
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اجلدول رقم 6:5

�رسي كما يراها املبح�ث�ن اأ�شباب العنف الأ

املجموع اأحيانا ل يوؤدي غري مبني ب�سكل دائم

ال�ســــــبب
 الرقم

)%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد

100 1500 7.7 115 0.5 8 8.3 125 83.5 1252 تعاطي الكحول اأو املخدرات .1 

100 1500 7.3 109 1.1 16 37.2 559 54.3 815 عدم ال�سيطرة على النف�س والغ�سب ال�سريع .2 

100 1500 7.9 118 2.2 32 25.6 384 64.3 965 �سرة  3. توترًا يف الأ

100 1500 7.7 115 4.7 71 32.3 484 55.3 830
 حب ال�سيطرة واإجبار اأفراد

العائلة على الطاعة
.4 

100 1500 7.3 107 3.2 48 33.7 505 56 840  5. قلة الحرتام

100 1500 7.3 107 5.5 82 33.5 503 53.9 808 �سرة ال�سعوبات املالية التي تواجهها الأ .6 

100 1500 7.3 107 5.8 86 32.9 493 54.2 813 التعطل عن العمل .7 

100 1500 7.5 113 8.9 134 41.6 624 41.9 629 ال�سغوط التي يواجهها ال�سخ�س يف العمل .8 

100 1500 7.3 110 9.5 142 41.3 619 41.9 629 كرثة مطالب الزوجة .9 

100 1500 7.3 111 3.9 59 39 585 49.6 744 بناء غري املقبول �سلوك الأ .10

100 1500 8.7 132 10 150 37.8 566 43.5 652 تدخل احلماة .11 

100 1500 7.7 116 8 120 42.4 635 41.9 629 خرين حتري�س من الآ .12 

100 1500 8 121 10.6 159 34.7 520 46.7 700
�سلوب الأ هو  البدين  العقاب  باأن   العتقاد 

ف�سل للرتبية الأ
.13 

100 1500 8 120 7 105 42.8 642 42.2 634 تدخل اأهل الزوج اأو الزوجة .14 
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اأ�سباب العنف من وجهة نظر اجلماعات املركزة.

اقت�شادية،  اأ�شباب  يف  متثلت  �رسي  الأ للعنف  متعددة  اأ�شبابا  فئاتهم  مبختلف  امل�شارك�ن  اأبرز 

�شباب القت�شادية التي مت ذكرها  الأ اأهم  واجتماعية، ونف�شية، ودينية، وجن�شية، وثقافية. ومن 

�شباب الجتماعية فقد مت ذكر  الفقر، والبطالة، واختلف املكانة الجتماعية للزوجني، اأما عن الأ

هل يف  الأ �رسة، والزواج املبكر، وتدخل  الأ اأفراد  الكح�ل واملخدرات، وتدين احل�ار بني  تعاطي 

باء،  حياة الزوجني، كما ذكرت اجلماعات اأ�شبابا ترتبط بال�شغ�طات النف�شية والقت�شادية على الآ

�شباب الثقافية، فقد ذكروا انت�شار  وتدين ال�عي الديني وغياب التن�شئة اجلن�شية ال�شليمة. اأما الأ

طفال، وحترر املراأة،  علم، واجلهل يف تربية الأ ناث والعنف امل�ج�د يف الإ التمييز بني الذك�ر والإ

وعملها، وتعليمها، وم�شاواتها بالرجل.  

�رسي اأنهم اتفق�ا على غالبيه هذه  يت�شح مما �شبق عن ت�ش�رات امل�شاركني عن اأ�شباب العنف الأ

�شباب  الأ ال�شيدات املتزوجات وال�شابات على  اإذ ركزت  �شباب مع وج�د ف�ارق ب�شيطة ظهرت ،  الأ

الثقافية التي م�شدرها القيم و التن�شئة الجتماعية، يف حني ركز الرجال املتزوج�ن وال�شباب على 

�شباب القت�شادية وعمل املراأة. الأ

�رسي ثار العنف الأ ت�سورات املبحوثني لآ

�رسي على جمم�عة  من الع�امل املرتبط يف معظمها بخ�شائ�س  ثار ال�شلبية للعنف الأ تعتمد  الآ

�رسي  �شافة اإىل مدة  التعر�س و�شدته. يرتك  العنف الأ املعتدي واملعتدى عليه ون�ع  العنف ،بالإ

ثار   �رسة وعلى املجتمع ب�شكل عام. هذه الآ اأثارًا �شلبية على كل من املعتدى عليه وعلى بقية اأفراد  الأ

املختلفة،  �شابات  والإ والك�ش�ر،  اجل�شدي،  واحلروق،  ذى  الأ مثل:   مبا�رسة  تك�ن   قد  ال�شلبية  

طفال .  وبع�شها قد ي�ؤثر على النم� البدين، والنف�شي،  والرتب�ي، وبخا�شة عند الأ

اإىل جمم�عة من  8:5( وح�شب ت�ش�ر املبح�ثني  7:5 واجلدول  واأ�شارت نتائج الدرا�شة )اجلدول 

�رسة واملجتمع  ثار ال�شحية والنف�شية والرتب�ية والجتماعية على املعتدي واملعتدى عليه والأ الآ

ب�شكل عام. 

فعلى م�شت�ى املعتدى عليه، فقد احتلت التاأثريات النف�شية اأهم تاأثريات العنف من وجهة نظر 

املبح�ثني ومتثلت بالتاأثريات النف�شية ال�شلبية ) اخل�ف والكاآبة ( بن�شبة 87.3% ، وفقدان الثقة 

بالنف�س  بن�شبة 84.2%، وفقدان الثقة باملعتدي بن�شبة 81.3%، ومن هنا نلحظ وعي املبح�ثني 

ثار النف�شية املرتتبة عليه. وكذلك يتبني من خلل اجلدول اأن هذه  بالرتباط ال�ثيق بني العنف والآ

ثار النف�شية تتمح�ر لدى املعتدى عليه وتتح�ل لتاأثريات اجتماعية وترب�ية، وذلك ب�شل�كيات  الآ

اإذ يظهر  يعرب بها عن ال�شغ�طات والتاأثريات ال�شلبية وهربا من ال��شع ال�شيئ الذي يعي�س به، 

اجلدول هذه ال�شل�كيات املتمثلة بظه�ر �شل�كيات عدوانية للمعتدى عليه بن�شبة 85.4%، وجرائم 

لدى ال�شباب وممار�شتهم للعتداءات بن�شبة 83.3%، وقد ي�شل املعتدى عليه ملرحلة ترك املنزل 

املبح�ثني  نظر  من وجهة  الزوجة  نح�  امل�جه  العنف  ي�ؤدي  نف�شه  ال�قت  81.5%.  ويف  بن�شبة 

�رسية مما قد ي�ؤدي اإىل الطلق اأو النف�شال  �رسة وينعك�س على العلقات الأ حلدوث ت�تر م�شتمر بالأ
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على  للعنف  ال�شحية  ثار  للآ بالن�شبة  اأما  الت�ايل.   على   %81.5 و   %82.3 86%و  بن�شب  اجلزئي 

ذى اجل�شدي 83.3%، وتده�ر �شحي للمعنف 81.3%، والنم�  املعتدى عليه فقد اظهر اجلدول  بالأ

طفال %73.2. غري الطبيعي للأ

�رسة، برز التاأثريات النف�شية مثل: اخل�ف،  وعند �ش�ؤال املبح�ثني عن اأهم التاأثريات على اأفراد الأ

اجل�شدي،  ذى  والأ العدوانية،  ال�شل�كيات  وظه�ر  والعزلة،  بالنف�س،  الثقة  وفقدان  والكاآب،ة 

باعتبارها من اأهم هذه التاأثريات. كما ه� مبني يف اجلدول رقم 8 ) ملحق(.

�رسة  وفقا لبع�ص متغريات الدرا�سة. �رسي على اأفراد الأ اآثار العنف الأ

قليم  قليم : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات يف اآثار العنف لدى املبح�ثني ح�شب متغري الإ الإ

اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات يف  اجلدول رقم 7:5 التي تعرب عن مدى 

�رسة  حيث كان اأعلى مت��شط ن�شبة  اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات باأنها اآثار للعنف على اأفراد الأ

قليم ال��شط  بلغت ن�شبته 90.1%، يليه اإقليم ال�شمال  جابات املبح�ثني على الفقرات ال�شابقة لإ لإ

مبت��شط ن�شبة 86.5% واأخريا اإقليم اجلن�ب مبت��شط ن�شبته %76.9.

اجلن�س: : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة يف  اأثار العنف لدى املبح�ثني ح�شب 

متغري اجلن�س اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات يف  اجلدول رقم 7:5 التي 

�رسة، اإذ كان مت��شط  تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات باأنها اآثار للعنف على اأفراد الأ

ل�شالح  ب�شيط  وبفارق  متقاربة  ناث  والإ للذك�ر  ال�شابقة  الفقرات  عن  املبح�ثني  اإجابات  ن�شبة 

الذك�ر، فقد بلغت على الت�ايل 88.7% و%87.1.

العمر: اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات يف اآثار العنف لدى املبح�ثني ح�شب متغري العمر 

اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات يف  اجلدول رقم 7:5 والتي تعرب عن مدى 

�رسة، اإذ ميكن الق�ل اإنه كلما زاد  اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات باأنها اأثار للعنف على اأفراد الأ

فراد، حيث كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني  ثار العنف على الأ العمر زاد اإدراك املبح�ثني لآ

على الفقرات ال�شابقة للفئات العمرية) 18-27( )28- 37( ) 38-47( ) 48-57 ( ) 58 فاأكرث ( على 

الت�ايل  %87.3، %88 %89، %89.6،%87.

امل�شت�ى التعليمي : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة يف اآثار العنف لدى املبح�ثني 

يف   الفقرات  عن  املبح�ثني  اإجابات  ن�شبة  مت��شط  على  اعتمادا  التعليمي  امل�شت�ى  متغري  ح�شب 

اجلدول رقم 7:5 والتي تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات باأنها اآثار للعنف على اأفراد 

ميني، ،اإذ كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات ال�شابقة لفئة  �رسة، ل�شالح فئة الأ الأ

الت�ايل:  على  فاأكرث،  دبل�م  التعليم  وفئة  الثان�ي  التعليم  وفئة  �شا�شي  الأ التعليم  وفئة  ميني  الأ

.%87.9 %88.2 ،%87.4 ،%89.7

اآثار العنف لدى املبح�ثني  اأنه ت�جد فروقات ب�شيطة يف  اأ�شارت النتائج اإىل   : م�شت�ى الدخل 

ح�شب متغري م�شت�ى الدخل اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات يف  اجلدول 

�رسة  رقم 7:5 والتي تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات بانها اآثار للعنف على اأفراد الأ
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ل�شالح فئة الدخل )201 -400 (، اإذ كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات ال�شابقة لفئات  

الدخل  ) 200 فاأقل( ) 201-400(  )401 فاأكرث ( على الت�ايل: %88.3، %88.6، %86.

نظر  وجهة  من  العنف  تاأثريات  اأهم  كانت   عام،  ب�شكل  �رسة  الأ على  العنف  اأثار  م�شت�ى  وعلى 

�رسة ومتا�شكها املتمثل بالتفكك  املبح�ثني من اجلدول رقم )8:5(هي حدوث �شدع اأو انهيار لبناء الأ

�رسة 88.2%، وطلق الزوجني81.6%، اأو انف�شالهم %79.3،  �رسي من خلل ت�تر م�شتمر يف الأ الأ

�رسي ما ينتج عن العنف من تاأثريات نف�شية �شلبية  التي ت�شيطر على اجل�  ويعزز ت�شدع البناء الأ

�رسة 79.3% وفقدان  �رسي مثل: اخل�ف والكاآبة80%،وانت�شار ال�شل�كيات العدوانية بني اأفراد الأ الأ

الحرتام 78.4%  ، وترك املنزل %76.5. 

�رسة ) اجلدول 9 - امللحق(  وعند �ش�ؤال املبح�ثني عن اأهم التاأثريات التي يرتكها العنف على الأ

ال�شابق وبرزت  همية بالن�شبة للمبح�ثني من�شجمة مع نتائج اجلدول  الأ ثار ح�شب  الآ جاء ترتيب 

اأهم  من  ب��شفها  �رسة  بالأ الت�تر  وا�شتمرار  �رسي  الأ والتفكك  الزوجني  طلق  التالية:  التاأثريات 

التاأثريات.

�رسي متثلت  اأبرز امل�شارك�ن يف اجلماعات املركزة مبختلف فئاتهم تاأثريات متعددة للعنف الأ

يف تاأثريات اقت�شادية، واجتماعيه، ونف�شيه، ودينيه، وجن�شية، وثقافية، و�شيا�شية على م�شت�ى 

�رسة وعلى  �رسي ي�ؤثر �شلبيًا على اأفراد الأ الفرد، والعائلسة، واملجتمع. وقد اأ�شاروا اإىل اأن العنف الأ

طفال وعلى علقتهم مع بع�شهم البع�س، ويف التح�شيل الدرا�شي، واأنه ي�ؤدي اإىل التفكك  �شخ�شية الأ

�رسي. الأ

اإىل عدم الثقة بالنف�س والياأ�س،واإىل زيادة  اإذ  ي�ؤدي  �رسة،  اأفراد الأ  وله تاأثريات نف�شية على 

طفال ي�ؤدي اإىل رده فعل عك�شية عند الكرب، كما وي�ؤدي اإىل التمييز  الت�شلط، والعنف اجلن�شي على الأ

يف املجتمع، وظه�ر �شل�كيات غري �ش�ية مثل: ال�رسقة، والت�رسد والت�ش�ل هربًا من العنف، وخلق 

م�شاكل اأخلقية وتعليمية.
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اجلدول رقم 7:5

�رسة  �رسي على اأفراد الأ مدى تاأثريات العنف الأ

املجموع غري مبني ل نعم

ثر الآ الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 8 120 8.7 131 83.3 1249 ذى اجل�سدي الأ .1 

100 1500 8.3 125 7.5 113 84.2 1262 فقدان الثقة بالنف�س .2 

100 1500 8.7 131 10 150 81.3 1219 العزلة .3 

100 1500 8.3 125 6.3 93 85.4 1281
وبخا�سة عدوانية  �سلوكيات   ظهور 

طفال عند الأ
.4 

100 1500 7.9 118 4.8 71 87.3 1310
)اخلــوف �سلبية  نف�سية   تــاأثــريات 

)والكاآبة
.5 

100 1500 10 150 16.8 253 73.2 1097 طفال �سوء منو الأ .6 

100 1500 8.6 128 7.5 112 83.9 1259 جرائم ال�سباب والعتداءات .7 

100 1500 8 120 8.7 130 83.3 1249 طفال داء الدرا�سي لالأ تدين الأ .8 

100 1500 8.6 129 10.1 151 81.3 1219 تدهور ال�سحة .9 

100 1500 7.8 116 8 120 84.2 1263 فقدان الحرتام لل�سخ�س املعتدي .10 

100 1500 8.2 133 9.5 142 82.3 1235 طالق الزوجني .11 

100 1500 8.4 125 10.1 151 81.5 1223 انف�سال الزوجني دون طالق .12 

100 1500 8.2 123 10.3 155 81.5 1222 ترك املنزل .13 

100 1500 8.8 132 11.3 169 79.9 1199 ال�سجن للمعتدي .14 

100 1500 7.5 114 6.5 97 86 1290 �سرة توتر م�ستمر يف الأ .15 

100 1500 11 165 22.4 306 68.6 1029 النتحار اأو حماولة النتحار .16 

100 1500 99.2 1488 0.6 9 0.2 3 ل �سي .17 
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اجلدول رقم 8:5

�رسة ب�شكل عام �رسي على الأ مدى تاأثريات العنف الأ

املجموع
 غري مبني / ل

اعرف
ل نعم

ثر الآ الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 8.3 124 23.6 354 68.1 1012 ذى اجل�سدي الأ .1 

100 1500 8.5 127 19.6 294 71.9 1079 فقدان الثقة بالنف�س .2 

100 1500 9 134 19.9 299 71.1 1067 العزلة .3 

100 1500 8.3 124 12.4 187 79.3 1189
وبخا�سة عدوانية  �سلوكيات   ظهور 

طفال عند الأ
.4 

100 1500 8.2 122 11.8 177 80 1201
)اخلــوف �سلبية  نف�سية   تــاأثــريات 

)والكاآبة
.5 

100 1500 9.5 142 18.6 279 71.9 1078 طفال �سوء منو الأ .6 

100 1500 8.5 127 13.1 196 78.4 1177 جرائم ال�سباب والعتداءات .7 

100 1500 8.5 127 14.5 218 77 1155 طفال داء الدرا�سي لالأ تدين الأ .8 

100 1500 8.6 129 18.3 275 73.1 1097 تدهور ال�سحة .9 

100 1500 8.3 124 12.8 192 78.9 1183 فقدان الحرتام لل�سخ�س املعتدي 10. 

100 1500 8.6 128 9.8 147 81.6 1224 طالق الزوجني .11 

100 1500 8.6 129 12.1 181 79.3 1190 انف�سال الزوجني دون طالق .12 

100 1500 8.5 127 14.9 224 76.6 1148 ترك املنزل .13 

100 1500 8.9 132 14.1 211 77 1156 ال�سجن للمعتدي .14 

100 1500 7.9 119 3.9 59 88.2 1322 �سرة توتر م�ستمر يف الأ .15 

100 1500 10.8 162 25.5 382 63.7 956 النتحار اأو حماولة النتحار .16 

100 1500 99 1485 0.7 10 0.3 4 ل �سي .17 
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�رسي لدى املبح�ثني ، ب�شكل كبري، بال�شل�كيات  يف اخلل�شة، يت�شح اربتاط مفه�م العنف الأ

ال�رسب  من  املختلفة  باأ�شكاله  اجل�شدي  العنف  مثل:  مبا�رس  مادي  اأذى  عنها  ينتج  اأن  ميكن  التي 

با�شتخدام اأدوات حادة وغريها. كذلك، بينت نتائج النقا�شات املركزة ارتباط العنف بق�ة ال�شل�ك 

اأو �شدته، وتكراره، اأي اأن ال�شل�ك العنيف ه� ذلك ال�شل�ك الق�ي وامل�ؤذي واملتكرر. وهذا يعني 

همال وحتى العنف اجلن�شي ل ت�شكل جزءًا هامًا  اأي�شًا اأن ال�شل�كيات املرتبطة بالعنف النف�شي والإ

اأنه ما زال هناك اعتقاد  اإليها. كذلك، يبدو  �شارة  �شا�شية لفهم العنف، واإن مت الإ من املنظ�مة الأ

بال�اجبات،  همال  اأو نتيجة للإ طفال  الرتبية للأ بق�شد  اإذا كان  قد يك�ن مربرًا  ال�رسب  باأن  �شائد 

وبخا�شة من قبل املراأة.

طفال، وبخا�شة الذك�ر منهم والزوجة  �رسة تعر�شًا للعنف هم الأ يعتقد املبح�ث�ن اأن اأكرث اأفراد الأ

�رسة الذين يتعر�ش�ن للعنف واإن كانت الن�شبة التي  ب اأي�شًا كاأحد اأفراد الأ ولكن يربز الزوج اأو الأ

�رسي فقد  �رسة ممار�شة للعنف الأ كرث اأفراد الأ تعتقد ذلك قليلة. اأما فيما يتعلق بت�ش�ر املبح�ثني لأ

م. بناء الذك�ر ومن ثم  الأ ول يليه الأ ب امل�قع الأ احتل الزوج اأو الأ

اأهم  من  هي  التالية  �شباب  الأ اأن  املبح�ث�ن  يعتقد  �سسرسي،  الأ للعنف  امل�ؤدية  �شباب  الأ وح�ل 

�رسية  الأ والت�تر واخللفات  �رسة،  الأ ت�اجهها  التي  املالية  ال�شع�بات  للعنف:  امل�ؤدية  �شباب  الأ

�رسية، وتعاطي الكح�ل واملخدرات. ولكن يبدو اأن  امل�شتمرة، وعدم وج�د الحرتام بالعلقات الأ

�رسي.  �شباب املبا�رسة وغري املبا�رسة املرتبطة بالعنف الأ هناك خلطًا يف فهم املبح�ثني بني الأ

ذى النف�شي،  فراد مرتبطة بالأ ثار على الأ ثار املرتتبة على العنف، فقد كانت اأهم الآ وفيما يتعلق بالآ

�رسة فقد كان الت�تر امل�شتمر  والجتماعي، وال�شحي الناجت عن التعر�س للعنف، وعلى �شعيد الأ

�رسة، والتفكك والطلق وغريها من  اأهم التاأثريات ذات العلقة.   يف الأ
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الف�سل ال�ساد�ص

�رسي بالغ عن العنف الأ  اأ�سباب عدم  البوح والإ
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�رسي للمجتمع  بلغ عن العنف الأ ف�شاح والإ �شباب امل�ؤدية اإىل عدم الإ ن�شتعر�س يف هذا اجلزء الأ

ب�شكل عام وللم�ؤ�ش�شات املعنية ب�شكل خا�س، ثم املقرتحات للطرق وال��شائل التي ت�شاعد على 

بلغ وال�شتجابة الف�شلى من امل�ؤ�ش�شات املعنية. ت�شهيل عملية الإ

�رسي ه� اأو اأ�رسته اأو كلهما اإىل اإخفاء  حدوث  اأحيانا قد يلجاأ ال�شخ�س الذي يتعر�س للعنف الأ

ف�شاح  عن  �شباب كثرية. وقد اأ�شارت  نتائج  الدرا�شة  اإىل اأن اأ�شباب عدم  الإ خرين  لأ العنف عن الآ

�رسة  (  والأ التعر�س للعنف كثرية  ومتداخلة  وترتبط  بكل من الفرد ) املعتدي واملعتدى عليه 

�رسي .  واملجتمع وكذلك بامل�ؤ�ش�شات املعنية بق�شايا العنف الأ

�رسي. بالغ عن العنف الأ  اأ�سباب عدم الإ

بلغ عن حالت العنف  �شباب التي متنع النا�س من الإ يت�شح من النتائج )اجلدول 1:6( اأن اأهم الأ

�رسة  �رسة88.9%، واخل�ف من تفكك الأ �رسي ح�شب راأي  املبح�ثني هي  اخل�ف على �شمعة الأ الأ

اأهمية، �شعف   �شباب  الأ يلي هذه   .%84.4 العنف  بزيادة  املعتدي  يق�م  اأن  من  88.9%، واخل�ف 

�شافة اإىل عدم �شمان ال�رسية يف  خرين 79.3% ، واخل�ف من �شجن املعتدي 78.4% بالإ الثقة بالآ

حال اإبلغ اآخرين 77.6%، وتعتقد ن�شبة عالية من اأفراد العينة انه ميكن حتمل العنف اإذا  كان غري 

�شافة ل�شلة القرابة بني الزوجني  �شديد 75.9%،  كما اأن العنف قد يزول مبرور الزمن76.6% ، بالإ

71%، ونلحظ من خلل النتائج ال�شابقة باأن مفه�م العنف لدى املجتمع ما يزال يرتبط بخ�ش��شية 

خرين بالتدخل، ول يج�ز  �رسة دون ال�شماح للآ �رسة واعتباره �شاأنا اأ�رسيا يعالج �شمن اإطار الأ الأ

والتقاليد  العادات  من  انطلقا  الجتماعي  املحيط  داخل  �رسة  للأ اإ�شاءة  ميثل  نه  لأ عنه  ف�شاح  الإ

الجتماعية التي تركز على ذلك . 

�شباب اجلديرة بالهتمام التي ذكرها املبح�ث�ن) اجلدول 10 امللحق ( هي عدم وج�د   ومن الأ

�رسي  مكان يلجاأ اإليه  املعتدى عليه 75.3% وعدم  املعرفة باخلدمات املت�فرة ل�شحايا العنف الأ

املفاهيم  من  العديد  املجتمع  اأفراد  اإك�شاب  يف  املجتمعية  الت�عية  اأهمية  تاأتي  هنا  من   .%67.1

�رسي وكيفية التعامل معه. يجابية يف طريقة النظر للعنف الأ الإ

�شباب مت الطلب من املبح�ثني اأن يحددوا ال�شبب الرئي�شي لعدم الب�ح   وبعد ا�شتعرا�س هذه الأ

على  اأن اخل�ف  اإىل  8، ملحق(  )اجلدول  الدرا�شة  نتائج  اأ�شارت  خرين، حيث  للآ �رسي  الأ بالعنف 

�رسة واخل�ف من تفككها، واخلجل، واخل�ف من اأن يق�م املعتدي بزيادة العنف، هي من  �شمعة الأ

خرى والتي ذكرها  املبح�ث�ن بن�شب مئ�ية قليلة ، فقد ا�شتملت على  �شباب الأ �شباب. اأما الأ اأهم الأ

العادات والتقاليد  �رسة، واخل�ف من  الأ خرين، اخل�ف من زيادة امل�شاكل داخل  الثقة بالآ نق�س 

�رسة كما يعتقد املبح�ث�ن.  التي متنع الب�ح باأ�رسار الأ

بالغ والبوح عن حالت العنف ال�رسي وفقا لبع�ص متغريات  اأ�سباب عدم الإ

قليم : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات يف اأ�شباب عدم الب�ح عن العنف لدى املبح�ثني  الإ

قليم اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  اجلدول رقم 1:6  ح�شب متغري الإ

والتي تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات باأنها ت�شبب عدم الب�ح عن العنف،  اإذ كان 
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قاليم الثلثة  ال��شط وال�شمال و اجلن�ب  مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات ال�شابقة للأ

على الت�ايل 80.9%، 80.3% و %76.3.

اجلن�س: : اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات يف اأ�شباب عدم الب�ح عن العنف لدى املبح�ثني 

ح�شب متغري اجلن�س اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات يف  اجلدول رقم 1:6 

التي تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات ت�شبب عدم الب�ح عن العنف، اإذ كان مت��شط 

ناث، فقد بلغت  ناث متقاربة ول�شالح الإ ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات ال�شابقة للذك�ر والإ

على الت�ايل: 78.9% و%81.6.

العمر: اأ�شارت النتائج اإىل اأنه ت�جد فروقات يف اأ�شباب عدم الب�ح عن العنف لدى املبح�ثني 

ح�شب متغري العمر اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات يف  اجلدول رقم 1:6 

والتي تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات بانها ت�شبب عدم الب�ح عن العنف، اإذ كان 

مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات ال�شابقة للفئات العمرية) 27-18( ) 28- 37( ) 38-

47( ) 48-57  ) 58 فاأكرث ( على الت�ايل: %79.9، %79.3 %82.2، %78.4،%81.5.

العنف  عن  الب�ح  عدم  اأ�شباب  يف  فروقات  ت�جد  اأنه  اإىل  النتائج  اأ�شارت   : التعليمي  امل�شت�ى 

املبح�ثني  اإجابات  ن�شبة  مت��شط  على  اعتمادا  التعليمي  امل�شت�ى  متغري  ح�شب  املبح�ثني  لدى 

عن  الفقرات يف  اجلدول رقم 1:6 والتي تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات باأنها ت�شبب 

ميني،  عدم الب�ح عن العنف، اإذ كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات ال�شابقة لفئة الأ

�شا�شي، وفئة التعليم الثان�ي، وفئة التعليم دبل�م فاأكرث على الت�ايل: %83، %80،  وفئة التعليم الأ

.%78.5 %83.2

لدى  العنف  الب�ح عن  اأ�شباب عدم  فروقات يف  اأنه ت�جد  اإىل  النتائج  اأ�شارت   : الدخل  م�شت�ى 

املبح�ثني ح�شب متغري م�شت�ى الدخل اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني عن الفقرات 

يف  اجلدول رقم 1:6 والتي تعرب عن مدى اعتبار املبح�ثني لهذه الفقرات بانها ت�شبب عدم الب�ح 

عن العنف ، اإل اأنه من امللحظ اأنه كلما زاد م�شت�ى الدخل قل اجتاه املبح�ثني نح� اعتبار هذه 

الفقرات باأنها ت�شبب عدم الب�ح عن العنف، اإذ كان مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني على الفقرات 

ال�شابقة لفئات  الدخل) 200فاأقل( )201-400 (  ) 401 فاأكرث ( على الت�ايل: %82.5، %78.9، %78.

�رسي التي ظهرت يف مناق�شات اجلماعات  بلغ عن العنف الأ اأما فيما يتعلق باأ�شباب عدم الب�ح اأو الإ

�شباب املذك�رة من قبل  الأ �شباب والتي جاءت متطابقة مع  الأ املركزة، فقد مت ذكر عدد كبري من 

املبح�ثني يف امل�شح امليداين: 

ن امل�شكلة عندئذ ت�شبح حتديا للرجل  بلغ عنها، لأ 1. اخل�ف من زيادة حده امل�شكلة اإذا مت الإ

الذي له مكانته ول يقبل اأن يتحداه اأحد.

2. اخل�ف من اعتبار املراأة هي املخطئة واإيقاع الل�م عليها.

3. ال�شعف والعجز من اتخاذ مثل هذا القرار.

�رسة. 4. عدم الثقة بامل�ؤ�ش�شات امل�ج�دة حلماية الأ

�رسة. بلغ وت�شتت الأ 5. اخل�ف من النتائج العك�شية للإ

6. الرغبة يف جتنب الف�شائح.
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ولد. 7. الت�شحية من اأجل الأ

بلغ. 8. عدم تقدير حجم امل�شكلة واعتبارها ل ت�شتحق الإ

9. عدم وج�د ق�انني واأنظمة فعالة للتعامل مع ق�شايا العنف.

10. عدم وج�د متخ�ش�شني للتعامل مع اأطراف النزاع.

11. اخل�ف من امل�شاءلة القان�نية للمبلغ.

12. العادات والتقاليد تانب نقت�شي يف مثل هذه احلالة الرج�ع اإىل كبري العائلة ولي�س للجهات 

خرى. الأ

�رسة. �رسة وفقدانه يعني �شياع الأ 13. اأن الزوج ه� املعيل ال�حيد للأ

14. عدم معرفة امل�ؤ�ش�شات التي ميكن اللج�ء اإليها للتبليغ.

15. لتجنب الطلق.

جراءات. 16. عدم ال�رسية يف الإ

اجلدول 1:6

�رسي واإخفائه. اأ�شباب عدم الب�ح عن العنف الأ

املجموع
 غري مبني / ل

اعرف
ل نعم

بالغ ا�سباب عدم الإ الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 8.1 123 22.1 332 69.8 1046 اخلجـــــل 1

100 1500 9.8 148 22 330 68.1 1022 العتماد على املعتدي اقت�ساديًا 2

100 1500 7.4 111 4.2 63 88.4 1326 �سرة  اخلوف من تفكك الأ 3

100 1500 7.7 116 7.5 112 84.8 1272 اخلوف من اأن يقوم املعتدي بزيادة العنف 4

100 1500 8.5 129 36.2 543 55.3 828 خبارهم عدم / قلة وجود اأ�سدقاء لإ 5

100 1500 9.4 142 13.9 209 76.7 1149 6 على اأمل اأن يزول العنف مبرور الوقت

100 1500 10.3 155 17.6 263 72.1 1081 البكاء ب�سمت على اأمل اأن يتغري املعتدي 7

100 1500 12.4 187 20.5 3.7 67.1 1006
املــتــوافــرة بــاخلــدمــات  معرفة  ــدم   ع

�سري للمعر�سني للعنف الأ
8

100 1500 7.7 116 21.3 319 71 1065 �سلة القرابة بني الزوج والزوجة 9

100 1500 7.9 118 25.6 384 66.5 997 املداخلة لن حتل امل�سكلة 10

100 1500 8.1 121 16.6 250 75.3 1129 عدم وجود مكان يلجاأ اإليه املعتدى عليه 11

100 1500 7.8 117 13.7 205 78.4 1176 اخلوف من �سجن املعتدي 12

100 1500 9.3 140 13.1 197 77.6 1163 عدم توافر ال�سرية يف حالة اإبالغ اآخرين 13

100 1500 9.2 139 14.9 223 75.9 1138 )العنف غري �سديد ) ميكن حتمله 14

100 1500 8.3 123 12.4 186 79.3 1190 خرين نق�س الثقة بالآ 15

100 1500 7.9 119 3.2 47 88.9 1333 �سرة اخلوف على �سمعة الأ 16
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اأ�سباب عدم اإبالغ املوؤ�س�سات )كال�رسطة( عن حالت العنف

اأظهرت نتائج الدرا�شة باأن اأ�شباب عدم قيام امل�اطنني باإبلغ  امل�ؤ�ش�شات ) كال�رسطة(  عن حالت  

�رسة  همية كما يظهر من اجلدول رقم 2:6، املحافظة  على �شمعة  الأ �رسي، كانت ح�شب الأ العنف الأ

90.9%،  ومتا�شكها 89.8%، وانطلقا من العادات  والتقاليد التي متنع ذلك 86.2%، واخل�ف من 

اإجابة  كلم النا�س 83.6% ، واخل�ف من انتقام املعتدي 78.2% . وهذا الراأي جاء من�شجما مع 

�رسة ، وي�ؤكد ذلك  �رسي التي حتدث داخل الأ ف�شاح عن حالت العنف الأ املبح�ثني عن �ش�ؤال عدم الإ

ف�شل اإبلغ اآخرين من اأفراد العائلة 81.5%، كما ويرى البع�س اأن  اإجابات املبح�ثني على انه من الأ

هناك اأ�شبابا اقت�شادية مثل: اخل�ًف من �شجن املعتدي79.8%، والعتماد  على املعتدي اقت�شاديًا 

.%72.2

اأما بالن�شبة لدور ال�رسطة نلحظ من خلل اجلدول باأن هنالك نظرة لدى املبح�ثني نح� دور 

ال�رسطة   اأن  املبح�ثني  من   %50.5 يعتقد  حيث  �سسرسي،  الأ العنف  حالت  مع  التعامل  يف  ال�رسطة 

ناث )ال�رسطيات(   �رسي بعدم  جدية، اإ�شافة اإىل وج�د عدد قليل من الإ تتعامل  مع ق�شايا العنف الأ

منية 51.9%، ويرى بع�س املبح�ثني انه ل فائدة  من اإبلغ ال�رسطة بن�شبة %55.4  يف املراكز الأ

�رسي  �رسة وال�شتعانة بهم يف حالت حدوث العنف الأ اأفراد الأ اآخرين من  اإبلغ  غلبيتهم  ف�شل لأ والأ

بن�شبة %81.5. 

امل�ؤ�ش�شات  اإبلغ  من  النا�س  �شبب مينع  اأهم  عن  امللحق(   11 )اجلدول  املبح�ثني  �ش�ؤال  وعند 

حال  يف  ال�رسطة  تبليغ  من  النا�س  متنع   التي  �شباب  الأ اأهم  اأن  اإىل  املبح�ث�ن  اأ�شار  كال�رسطة، 

�رسة ومتا�شكها، والعادات  ح�ش�ل عنف ا�رسي هي: اخل�ف من كلم النا�س، املحافظة  على �شمعة الأ

املبح�ث�ن   ذكرها   التي  خرى  الأ �شباب  الأ اأما  املعتدي.  انتقام  من  اخل�ف  وكذلك   والتقاليد، 

�رسي، وعدم  وج�د ثقة بني  وبن�شب مئ�ية قليلة فهي: ال�رسطة ل تتعامل بجدية  مع ق�شايا العنف الأ

ال�رسطة وامل�اطن، الت�شامح من قبل املعتدي عليه اأمل يف اأن ل يتكرر العنف، واخل�ف من الطرد 

من املنزل، واملحافظة على �شمعة املعتدي، وكذلك عدم  املعرفة ب�ج�د  م�ؤ�ش�شات تقدم الن�شح 

�رسي. ر�شاد ل�شحايا العنف الأ والإ

اأما املجم�عات املركزة فقد اجاب املبح�ث�ن على جمم�عة من الت�شاوؤلت التي تعك�س درجة 

ا�شتعدادهم  للتبليغ يف حالت عنف حيث عر�شت عليهم �شيناري�هات لقيا�س مدى تدخلهم اأو عدمه. 

�شباب كثرية  ول يرف�س التبليغ لأ وقد كان هناك اجتاهان رئي�شيان لدى هذه املجم�عات الجتاه الأ

نه ل ي�جد قان�ن يحمي املبلغني، وحتى ل يك�ن هناك  منها: اأن هذه الق�شايا هي ق�شايا خا�شة ولأ

نتائج عك�شية للتبليغ. اأما الجتاه الثاين يرى اأن  التبليغ يك�ن يف حالة وج�د علقة قرابة، واإذا 

ما كانت امل�شكلة حادة ،فانه يك�ن التبليغ  من خلل اللج�ء اإىل كبري العائلة اأو ا�شتدعاء ال�رسطة 

خرى ذات العلقة. وامل�ؤ�ش�شات الأ
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اجلدول رقم 2:6

اأ�شباب عدم اإبلغ  امل�ؤ�ش�شات )كال�رسطة ( عن حالت العنف

مقرتحات املبحوثني حول كيفية تفعيل دور ال�رسطة يف حالت العنف ال�رسي:

لقد اأ�شار املبح�ث�ن اإىل جمم�عة  من الربامج  والقرتاحات التي قد ت�شاعد  على تعزيز وتفعيل 

�رسي .  دور ال�رسطة وتفعيله يف جمال العنف الأ

عند �ش�ؤال املبح�ثني عن اأف�شل طريقة ت�شاعد  ال�رسطة على القيام بدور اأف�شل وفاعل يف حالت 

�رسي فقد ركز املبح�ث�ن كما يظهر اجلدول رقم 3:6 على الطرق وال��شائل التي تزيد من  العنف الأ

فراد  �رسي التي منها: احلفاظ  على �شلمة  الأ فاعلية ال�رسطة وا�شتعدادها يف التعامل مع العنف الأ

�شافة  87.9%، والتثقيف يف ق�شايا العنف ال�رسي 86.1%، واحلفاظ على �رسية احلالت85.3%، بالإ

�رسي85.2% وتدريب  مني لكي تتعامل مع ق�شايا العنف الأ اإىل اإن�شاء وحدة  متخ�ش�شة داخل املركز الأ

اأفراد ال�رسطة على طرق التعامل مع حالت العنف 84.8%، وا�شتعمال و�شائل وعق�بات  رادعة �شد 

املعتدي وت�شهل ال��ش�ل للق�شاء كما ركز املبح�ث�ن ،وب�شكل اقل على تعيني �رسطيات وت�فري 

ملجاأ للمعتدى عليه. 

اإ�شافة اإىل  وبالن�شبة للمجم�عات املركزة فقد كانت مقرتحاتهم من�شجمة مع النتائج ال�شابقة 

الرتكيز على �رسورة التعامل مع حالت العنف بلطف وت�دد، وعدم التعامل مع املعتدي ملذنب 

امنا علجه ) تربية اجتماعية (.

املجموع
 غري مبني / ل

اعرف
ل نعم

بالغ ا�سباب عدم الإ الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 7.8 117 8.6 130 83.6 1254 اخلوف من كالم النا�س 1

100 1500 8.4 126 13.4 201 78.2 1174 اخلوف   من انتقام امل�سبب للعنف 2

100 1500 9.2 138 18.6 279 72.2 1083 العتماد على املعتدي اقت�ساديًا 3

100 1500 7.5 112 2.7 41 89.8 1347 �سرة املحافظة على متا�سك الأ 4

100 1500 7.5 112 1.6 25 90.9 1364 �سرة املحافظة على �سمعة الأ 5

100 1500 7.6 115 6.2 93 86.2 1292 العادات والتقاليد متنع ذلك 6

100 1500 10.8 161 33.8 5.8 55.4 831 عدم وجود فائدة من اإبالغ ال�سرطة 7

100 1500 8.3 124 10.2 154 81.5 1223 ف�سل اإبالغ اآخرين من اأفراد العائلة الأ 8

100 1500 8.7 132 11.5 172 79.8 1196 خوفًا من �سجن املعتدي 9

100 1500 13.7 206 34.4 516 51.9 778 ناث يف ال�سرطة قليل عدد املوظفات الإ 10

100 1500 16.2 243 33.3 499 50.5 757
 ال�سرطة تتعامل مع ق�سايا العنف

�سري بعدم جدية الأ
11
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باأن   تبني  العام  من  للأ التابعة  �رسة  الأ حماية  بسساإدارة  معرفتهم  ح�ل  املبح�ثني  �ش�ؤال  وعند 

46.8% �شمع�ا بها ، واأن 2.2% فقط تعامل�ا معها ) اجلدول 13 ملحق (، مما ميكن ا�شتنتاجه باأن 

دارة وطرق الت�ا�شل معها ، وهذا ما يربر مطالبة املبح�ثني با�شتحداث  هنالك جهل بدور هذه الإ

�ش�ؤال  �رسي. وعند  الأ العنف  للتعامل  مع حالت  م�ؤهلة  العام تك�ن  من  وحدات خا�شة تابعة للأ

اأ�شاروا  �رسي  اأن ت�شاعد ال�رسطة يف التعامل مع العنف الأ اأهم ال��شائل التي ميكن  املبح�ثني عن 

همية اخل�ش��شية وال�رسية يف التعامل، ويف ال�قت نف�شه الرتكيز على اأهمية الت�عية والتثقيف  لأ

املجتمعي بالعنف ) انظر اجلدول رقم 12، امللحق(.

اجلدول 3:6

�رسي مقرتحات ح�ل كيفية م�شاعدة ال�رسطة يف حالت العنف الأ

املجموع
 غري مبني/ ل

 اعرف
ل  نعم

كيفية م�ساعدة ال�رسطة الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 9.1 138 3 45 87.9 1318 فراد  احلفاظ على �سالمة الأ 1

100 1500 9.5 145 4.3 64 86.1 1292
العنف قــ�ــســايــا  يف   الــتــثــقــيــف 

�سري الأ
2

100 1500 10.1 153 4.6 69 85.3 1279 احلفاظ على �سرية احلالت 3

100 1500 10.3 155 4.5 68 85.2 1278
للتعامل  خا�سة  وحــدة   اإن�ساء 

�سري مع حالت العنف الأ
4

100 1500 10.7 161 4.5 68 84.8 1272

على ال�سرطة  اأفـــراد   تــدريــب 

 كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع حـــالت

�سري العنف الأ

5

100 1500 11.3 171 7.2 107 81.5 1223
 ا�ــســتــعــمــال و�ــســائــل وعــقــوبــات

رادعة �سد اجلاين
6

100 1500 11.7 175 7.3 109 81 1216 ت�سهيل الو�سول اإىل الق�ساء 7

100 1500 10 152 9.8 147 80.2 1202 توفر ملجاأ للمعتدى عليهم 8

100 1500 11.4 173 13.2 199 75.3 1129
مع للتعامل  �سرطيات   تعيني 

�سري حالت العنف الأ
9
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�رسي الطرق والربامج  املقرتحة للتقليل من حدوث العنف الأ

منه  التقليل  اأو  �رسي  الأ العنف  الطرق ملنع حدوث  ف�شل  لأ املبح�ثني  يتعلق مبقرتحات  وفيما 

اأف�شل ثلث طرق وبرامج، فقد كان تركيز املبح�ثني على عملية الت�عية  من خلل �ش�ؤالهم ح�ل 

�رس وتدريبها على طرق احل�ار وحل امل�شاكل، وتتم  �رسي . ومن ثم تعليم الأ املجتمعية بالعنف الأ

هل.  الأ قبل  من  بناء  للأ ال�شاحلة  والرتبية  الديني،  والتثقيف  التلفاز،  من خلل  العمليات   هذه 

اإىل �رسورة تغيري الق�انني، وزيادة الهتمام من قبل  اأ�شار املبح�ث�ن ،ولكن بن�شب قليلة،  وقد 

�رسي، وعملها على حل م�شاكل النا�س املالية من خلل حت�شني ال��شع  الدولة يف ق�شايا العنف الأ

القت�شادي، واإيجاد فر�س للعمل . )انظراجلدول 4:6(.

اأما فيما يتعلق بالطرق املقرتحة من جانب املجم�عات الب�ؤرية فقد جاءت متقاربة مع نتائج 

لها علقة  املقرتحات ج�انب  �شملت  وقد  الختلفات،  بع�س  كانت هناك  واإن  امل�شحية،  الدرا�شة 

�رسي، واإيجاد مراكز اإر�شادية، وتعديل الق�انني وغريها  بالت�عية وعملية التن�شئة، والتفاهم الأ

ومن هذه القرتاحات ما يلي:

�رسي. �رسة واحلث على احل�ار والتفاهم الأ زيادة ال�عي والثقافة بني اأفراد الأ

تكاتف جه�د املدر�شة واجلامعة من خلل العمل على اإدخال مناهج الرتبية النف�شية يف براجمها.

ن�رس ثقافة اللعنف وبخا�شة يف عملية التن�شئة.

يذاء، والعتداء، والت�رسد وغريها. • تعديل الق�انني املتعلقة بالإ
• تعريف املراأة بحق�قها وواجباتها.

• تدريب اأنا�س قادرين على التبليغ والتدخل يف ق�شايا العنف.
• اإيجاد مر�شدين نف�شيني يف املدار�س واجلامعات حلل م�شاكل الطلبة.

• عمل دور حماية )مركز الحت�شان( املعنفني واملت�رسرين من العنف حلمايتهم من عنف اآخر مثل 
القتل.

• ربط امل�ؤ�ش�شات املعنية بالعنف مع امل�شت�شفيات ومراكز ال�رسطة.
فراد. • الهتمام بالثقافة اجلن�شية للأ

• الت�عية باحلق�ق وال�اجبات والعنف وخماطره واأن�اعه.زيادة عدد ودعم امل�ؤ�ش�شات التي تعنى 
ب�شحايا العنف.

• الت�عية ال�الدية وتزيدهم ب��شائل وطرق ترب�يه غري ال�رسب.
• معاجلة اأ�شباب العنف مثل الفقر والبطالة وت�فري فر�س العمل.

• تطبيق العق�بات ال�شارمة على مرتكبي العنف.
طفال بالعنف اجلن�شي. • ت�عية الأ

�رس من قبل متخ�ش�شني. • زيارات منزلية للأ
�رسي  يت�شح مما ورد اأن امل�شاركني لديهم وعي ودراية ب��شائل ال�قاية واحلماية من العنف الأ

ويتجلى ذلك بالعر�س ال�ا�شع ل�شرتاتيجيات وا�شعة ت�شمل جميع الفئات باختلف م�شت�ياتها. هذا 

ويظهر اأن املهنيني هم الذين ركزوا كثريا على طرق وو�شائل ال�قاية وتعديل الت�رسيعات  يف حني 
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ركز الرجال واجلدود على اأهميه اإعادة �شيطرة الرجل وهيبته.

بلغ عن العنف  وخل�شة الق�ل اإنه يبدو اأن هناك مع�قات حقيقية حت�ل دون جل�ء املعنيني للإ

الذي يتعر�ش�ن له اأو ي�شاهدونه. ويبدو اأن من اأهم هذه املع�قات هي تلك املرتبطة باخل�ف من 

�رسة مما يبني  �رسة مثل: اخل�ف من التفكك، والت�تر، و�شمعة الأ بلغ على الأ ثار املرتتبة على الإ الآ

اأنف�شهم مثل: عدم  فراد  اأ�شباب مرتبطة بالأ النا�س. كذلك هناك  �رسة يف حياة  املكانة املركزية للأ

ال�عي ب�ج�د خدمات اأو اأماكن ميكن اللج�ء اإليها، وعدم ت�فر الثقة لديهم، وخ�فهم من النتائج 

بلغ، ولكن اأي�شًا هناك اأ�شباب لها علقة بنظرة املبح�ثني  التي ميكن اأن ترتتب عليهم يف حالة الإ

للم�ؤ�ش�شات التي تقدم خدمات للمعنيني كال�رسطة ومنها ح�شب اعتقاد املبح�ثني عدم جدية هذه 

ماكن،  امل�ؤ�ش�شات، وعدم ت�فر عق�بات رادعة للمعتدين، وعدم وج�د الن�شاء العاملت يف هذه الأ

وعدم حفاظها على ال�رسية.

اجلدول 4:6

�رسي اأو التقليل منه. الطرق اأو الربامج التي ميكن عملها ملنع حدوث العنف الأ

% املقرتح العدد

51.0 670 �سرة وتعليمهم كيفية حل امل�ساكل  .التفاهم والحرتام الثقة املتبادلة بني اأفراد الأ

36.9 448 .برامج تلفازية عن العنف الت�سري 

26.4 346 �سري  .توعية النا�س بالعنف الأ

14.7 193 بناء ومراقبة �سلوكهم، وتوجيههم، وحمافظة املراأة على بيتها  .الرتبية ال�ساحلة لالأ

14.5 190 .تثقيف ديني 

8.6 113 �سري  .ندوات لتثقيف النا�س ومناق�سة ال�سباب املعر�سني للعنف الأ

6.5 86 .حل امل�ساكل املالية، واإيجاد فر�س عمل، وحت�سني الو�سع القت�سادي 

3.4 45 .حما�سرات يف املدار�س واجلامعات 

3.0 40 �سري  .الهتمام من قبل الدولة واإن�ساء جمعيات تعنى بالعنف الأ

0.3 40 �سري  .اإ�سدار كتب ون�سرات عن العنف الأ

2.7 35 .قانون ملنع ال�سرب وعقوبات رادعة �سد املعتدي 

1.8 23 بناء  .تلبية حاجات الأ

1.1 14 �سري  .اإعالنات يف ال�سحف عن العنف الأ

0.9 12 .عدم الكذب 

0.9 12 .التعرف على امل�سببات ومعاجلتها 

0.7 9 .تثقيف املراأة قبل الزواج 
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% املقرتح العدد

0.6 8 خرين  .عدم تدخل الآ

0.5 7 .عدم تقليد الغرب 

0.4 6 .حدائق للرتفيه 

0.4 6 .تنظيم الن�سل 

0.4 5 طفال  .عدم اإظهار م�ساكل الكبار اأمام الأ

0.3 4 .ل �سئ 

0.3 4 �سحاب عند ح�سول العنف  .اللجوء لالأ

0.3 4 .عدم تعاطي الكحول واملخدرات 

0.2 3 .اإعطاء مزيد من ال�سالحيات لل�سرطة 
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الف�سل ال�سابع 

�رسي م�سادر املعلومات عن املجتمع والعنف الأ
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التي ي�شتخدمها املبح�ث�ن للح�ش�ل على معل�مات عن  الف�شل م�شادر املعل�مات  يناق�س هذا 

�رسي ب�شكل خا�س. كذلك، ن�شتعر�س يف هذا الف�شل مدى  ردين ب�شكل عام وعن العنف الأ املجتمع الأ

�رسي، وما هي امل�ا�شيع والق�شايا التي ي�د املبح�ث�ن  كفاية معل�مات املبح�ثني عن العنف الأ

�رسي، واأف�شل ال��شائل التي ميكن ا�شتخدامها يف حتقيق ذلك. معرفتها عن العنف الأ

ردين. م�سادر املعلومات عن املجتمع الأ

اأ�شار املبح�ث�ن )اجلدول 1:7( اإىل اأن امل�شادر التالية هي اأهم م�شدر للمعل�مات عن املجتمع 

من  قليلة  ن�شبة  ذكرته  فقد  نرتنت،  والإ ذاعسسة  الإ اأما  وال�شحف%5.7.   ،%73.5 التلفاز   : ردين  الأ

نرتنت ب��شفه م�شدرا للمعل�مات والذي ياأتي يف اأهميته قبل  املبح�ثني. ولكن من اللفت بروز الإ

�شدقاء 2.2% ب��شفهما م�شدرين من م�شادر  هل 3.2% والأ ذاعة بن�شبة 2.1%. كما نلحظ دور الأ الإ

املعل�مات للمبح�ثني.

اجلدول رقم 1:7

ردين م�شادر معل�مات املبح�ثني عن املجتمع الأ

الن�سبة املئوية العدد امل�سدر

73.5 1103 التلفاز

1.7 26 ذاعة الإ

5.7 86 ال�سحف

0.1 2 املجالت

2.1 32 النرتنت

3.2 47 هل الأ

2.2 33 �سدقاء  الأ

4.1 60 اخرى

7.4 111 غري مبني

100 1500 املجموع

�شب�عية وقراءتها، فقد اأجاب  ردنية الي�مية والأ وب�ش�ؤال املبح�ثني ح�ل متابعتهم لل�شحف الأ

التي  الي�مية   ال�شحف  وكانت  الي�مية.  ال�شحف  يقراأون  باأنهم   %43.4 املبح�ث�ن  ن�شف  ح�ايل 

همية: الراأي، والد�شت�ر، والغد، والعرب الي�م كما  يقراأها املبح�ثني با�شتمرار مرتبة ح�شب الأ

من  اأجاب%25.6  فقد  �شب�عية،  الأ بال�شحف  يتعلق  فيما  اأما  امللحق(.  )رقم14  باجلدول  ه� مبني 

وال��شيط،  �شيحان،  وكانت  با�شتمرار.   �شب�عية  الأ ال�شحف  بقراءة  يق�م�ن  باأنهم  املبح�ثني 
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�شب�عية التي يقراأها املبح�ث�ن با�شتمرار )اجلدول رقم 15،  وال�شبيل، واملمتاز من اأكرث ال�شحف الأ

امللحق(. 

ردنية  ذاعات الأ واأ�شار اجلدول رقم 16 ) امللحق ( اإىل اأن ح�ايل ن�شف العينة 49.4% ي�شتمع�ن للإ

كرث انت�شارًا  بني اأفراد  ردنية العامة  AM ، واإذاعة عمان  FM ، هي الأ ذاعة الأ با�شتمرار ،وكانت الإ

خرى التي ذكرها املبح�ث�ن بن�شب مئ�ية قليلة فهي اإذاعة القراآن الكرمي  ذاعات الأ العينة. اأما الإ

.  FM واإذاعة فن،

61.4% ل ي�شتمع�ن  اأفراد العينة  اأن  غالبية  اإىل   ) 17 ) امللحق  اأ�شار اجلدول رقم   وباملقابل 

ذاعات التي ت�شمع با�شتمرار فهي اإذاعة  �ش�ا،   ردن، اأما الإ ردنية التي تبث من الأ ذاعات غري الأ اإىل الإ

. BBC م�نتي كارل�، و ،  MBC
با�شتمرار.  الف�شائية  القن�ات  باأنهم ي�شاهدون  العينة  71.3% من  باأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت 

اأما  الف�شائية.  ردن  والأ والعربية،   ،MBC1و اجلزيرة،  متابعة  الف�شائية  القن�ات  اأكرث  وكانت  

وروتانا،  وامل�شتقبل،   ،  LBCو اقراأ،  قناة  �شملت  فقد  انت�شارًا  اأقل  كانت  التي  خرى  الأ القن�ات 

و�ش�ريا، و  MBC2، وروتانا �شينما. )اجلدول رقم 18، ملحق(.

م�سادر املعلومات عن العنف.

اأ�شار غالبية املبح�ثني اإبى اأن التلفاز ه� من اأكرث امل�شادر امل�شم�عة واملرئية التي تزود النا�س 

ذاعة )اجلدول رقم  هل، وال�شحف، وامل�شجد، والإ �شدقاء، والأ �رسي يليه الأ مبعل�مات عن العنف الأ

ن�شطة التي تزودهم باملعل�مات عن  2:7(. وقد ذكر اأفراد العينة باأن اأكرث امل�شاركات ال�شخ�شية والأ

�رسي هي املحا�رسات والندوات )اجلدول رقم 19، امللحق(.  العنف الأ

تزود  التي  احلك�مية  غري  والحتاديات  اجلمعيات،  مثل:  املدين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  دور  وعن 

94.1% ل ت�شكل لهم هذه امل�ؤ�ش�شات  اأن  النتائج  اأظهرت  �رسي،  الأ العنف  املجتمع مبعل�مات عن 

�رسي، مما يدل على حمدودية دور هذه امل�ؤ�ش�شات وفاعليها يف ن�رس ال�عي  م�شدرا ح�ل العنف الأ

�رسي ب�شكل ملح�ظ جدا، اأما بالن�شبة للم�ؤ�ش�شات ال�طنية واملحلية التي  املجتمعي ح�ل العنف الأ

ن�شاطاتها على معل�مات  النا�س ويح�شل�ن من خلل  ويتفاعل معها  ال�عي  ن�رس  دور يف  لها  كان 

�رسة بن�شبة 1.5%، واحتاد املراأة  �رسي، فقد اأ�شار املبح�ث�ن اإىل جمعية حماية الأ ح�ل العنف الأ

ردن بن�شبة 0.6% )اجلدول رقم 20، ملحق(.  ردنية بن�شبة.9%، وم�ؤ�ش�شة نهر الأ الأ
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اجلدول 2:7

�رسي م�شادر معل�مات املبح�ثني عن العنف الأ

املجموع
 غري مبني/ ل

 اعرف
ل  نعم

 كيفية م�ساعدة

ال�رسطة
الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 7.2 109 8.4 126 84.3 1265 التلفاز 1

100 1500 7.2 109 70.8 1061 22 330 ذاعة الإ 2

100 1500 7.2 109 56.5 847 36.3 544 ال�سحف  3

100 1500 7.2 109 80.2 1203 12.6 188 املجالت 4

100 1500 7.2 109 67.5 1012 25.3 379 امل�سجد  5

100 1500 7.3 110 90.7 1359 2 30 الكني�سة  6

100 1500 7.3 109 53.7 806 39 586 هل  الأ 7

100 1500 7.2 109 46.4 696 46.4 696 �سدقاء  الأ 8

100 1500 8.3 125 66.5 997 25.2 378
 �سحايا العنف 

�سري الأ
9

�رسي خالل 12 �سهرا املا�سية م�سادر املعلومات عن العنف الأ

خلل  من  مبا�رس  ب�شكل  �سسرسي  الأ العنف  ح�ل  معل�مات  عن  املبح�ثني  بح�ش�ل  يتعلق  وفيما 

م�شاهداتهم اأو �شماعهم اأو قراءتهم، وكما يظهر من اجلدول رقم 3:7 فقد اأجاب ح�ايل ن�شف املبح�ثني 

خرية وهذا  �رسي خلل الس12 �شهرًا  الأ باأنهم قراأوا اأو �شمع�ا اأو ح�شل�ا على معل�مات عن العنف الأ

يظهر تداول م��ش�ع العنف بني اأفراد املجتمع واأن كان ب�ش�رة حم�ش�رة مما ي�ؤكد �رسورة العمل 

�رسي. وقد كان امل�شدر الرئي�شي لهذه املعل�مات التلفاز،  على ن�رس الت�عية يف جمال العنف الأ

�رسة.  �شدقاء، فال�شحف، ثم الأ يليه الأ

يظهر  كما  الدرا�شة  نتائج  اأ�شارت  �رسي،  الأ العنف  عن  املبح�ثني  معل�مات  كفاية  مدى  وح�ل 

باجلدول رقم 21 ) ملحق ( اإىل اأن ن�شبة عالية من املبح�ثني 61.3% كانت معل�ماتهم  عن العنف 

�رسي. عند  �رسي غري كافية، كما اأ�شار اآخرون 5.5% باأنه  ل ي�جد لديهم معل�مات عن العنف الأ الأ

�رسي، اأ�شارت النتائج  �ش�ؤال املبح�ثني عن ن�ع املعل�مات التي يرغب�ن يف معرفتها ح�ل العنف الأ

كما ه� مبني يف اجلدول رقم 22 ) امللحق ( اإىل اأن 15.8% من اأفراد  العينة  يرغب�ن يف معرفة كل 

�رسي، �شيء عن العنف الأ
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اجلدول 3:7

خرية، هل قراأت اأو �شمعت اأو ح�شلت على اأي معل�مات يف الس 12�شهر الأ

�رسي  وم�شادرها.  عن العنف الأ

% العدد امل�سدر

29.1 437 التلفاز

نعم

8.3 124 �سدقاء الأ

5.6 85 ال�سحف

3.2 48 �سرة الأ

1.3 20 اجلريان

0.3 5 الراديو

0.3 4 النرتنت

0.2 3 الكتب

0.2 3 اجلامعة

0.2 3 املجالت

1.3 18  اأخرى

41.3 620 ل

7.5 112  غري مبني

1.2 18 جابة رف�س الإ

100.0 1500 املجموع

�شباب، واأن 10.5% اأ�شاروا اإىل كيفية حل امل�شاكل بني اأفراد   واأن 27.9% يرغب�ن يف معرفة الأ

�رسي. وقد اأ�شار القليل من املبح�ثني اإىل رغبتهم يف معرفة  �رسة، و7.2% اإىل نتائج العنف الأ االأ

�رسي، وكيفية ال�قاية من العنف، والرتبية  الربامج ال�رسورية  للتدخل يف حالت وق�ع العنف الأ

اإي�شال  لطرق  وبالن�شبة  �رسي.  الأ العنف  ق�شايا  مع  تتعامل  التي  وامل�ؤ�ش�شات  طفال،  للأ ال�شليمة 

ي�شال املعل�مات عن  �رسي يرى غالبية اأفراد العينة باأن اأف�شل و�شيلة لإ املعل�مات ح�ل العنف الأ

خرى مثل: الرادي�، واجلرائد،  والندوات،  �رسي للنا�س هي التلفاز77.3%. اأما ال��شائل الأ العنف الأ

) اجلدول 23، امللحق ( .
ً
واملدار�س، وامل�شاجد،  فقد ذكرها املبح�ث�ن بن�شب مئ�ية قليلة جدًا 

25، 26، 27 امللحق (  باأن فرتة امل�شاء بني  رقام  كما بينت نتائج الدرا�شة )اجلداول ذات الأ

التلفاز  برامج   مل�شاهدة  ف�شل  الأ هي  الليل  منت�شف   12 ال�شاعة  ولغاية  م�شاًء  ال�شاد�شة  ال�شاعة 

اأف�شل الربامج التلفازية التي  �رسي ب�شكل خا�س. وكان  ردين ب�شكل عام، وبرامج عن العنف الأ الأ

خبار الرئي�شية، الربامج الغنائية وامل��شيقية، البث  يف�شل املبح�ث�ن م�شاهدتها هي:  ن�رسة  الأ

�رسة . اأما  املبا�رس، والربامج الدينية، والربامج الريا�شية، والثقافية، وال�ثائقية، وبرامج الأ

الغنائية  والربامج  خبار،  الأ فكانت ن�رسات  املف�شلة لدى املبح�ثني،  ذاعية  الإ بالن�شبة للربامج 
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�رسة) اجلدول 24 ، ملحق ( ،والبث املبا�رس، والربامج الدينية،وبرامج ثقافية ،وبرامج الأ

كافيه  اأفرادها  معل�مات  كانت  اإذا  وما  املركزة  للمجم�عات  املعل�مات  مب�شادر  يتعلق  وفيما 

�رسي، فقد كانت م�شادر املعل�مات من�شجمة مع نتائج امل�شح  لتخاذ قرارات فيما يخ�س العنف الأ

امليداين وجاءت على النح� التايل:

�رسة ،واملدر�شة، واجلامعة. 1- الأ

2- التلفزي�ن، والرادي�، وال�شحف، واملجلت.

3- امل�شاجد واخلطب.

�رسة. 4- مراكز تنظيم الأ

�رسة. 5- دور حماية الأ

6- وزارة التنمية الجتماعية.

علم املختلفة ميكن اأن تلعب دورًا  و اأكد امل�شارك�ن كافة يف املجم�عات املختلفة باأن و�شائل الإ

�رسي من خلل التالية: هامًا يف احلد من ظاهرة العنف الأ

طفال.. فلم التي تنط�ي على م�شاهد عنف وخا�شة �شد الأ 1- منع الأ

�رسي �رسيطة اأن تك�ن الدعاية ذات فكرة واحدة وعر�شها على  2-  عمل دعايات ح�ل العنف الأ

خبار. غاين، والأ قن�ات ت�شته�ي ال�شباب مثل قن�ات الريا�شة، والأ

�رسي. 3- اإقامة برامج ح�ارية ومفت�حة مع احل�ش�ر ح�ل العنف الأ

4- عر�س م�شل�شلت تعالج ق�شية العنف ت�شتخدم �شخ�شيات �شعبية معروفة.

�رسي. 5- عر�س وقائع حقيقية عن العنف الأ

ت�ؤهلهم مل�شاعدة  ول  كافية  وغري  قليلة  �رسي  الأ العنف  ح�ل  معل�ماتهم  اأن  امل�شارك�ن  اأجمع 

خرين اأو طرق ال�قاية و التدخل عند اللزوم، واأن امل��ش�ع يحتاج اإىل اأنا�س متخ�ش�شني يف هذا  الآ

امل��ش�ع قادرين على حل امل�شكلة من جذورها. ويع�د ال�شبب يف نق�س املعل�مات لديهم اإىل عدم 

علم على اإبراز هذه امل�شكلة، فال�عي ح�ل الظاهرة يف املجتمع مهم و�رسوري. تركيز الإ

�رسي ح�شب  راء ح�ل اأف�شل طرق لت��شيل املعل�مات عن العنف الأ ول�حظ اأن هناك اختلفا يف الآ

املجم�عات على النح� التايل: 

علنات الق�شرية على الطرق،  1- ال�شباب وال�شابات اأجمع�ا على اأهمية التلفاز، وامل�ؤمترات، والإ

وقن�ات ال�شباب خ�ش��شًا، والر�شائل الق�شرية على اخلل�ي، اإ�شافة اإىل ت�شمني اخلطط الدرا�شية 

�رسة. يف اجلامعات متطلبات درا�شية ح�ل الأ

2- اأجمع املهني�ن باأن تك�ن الر�شائل يف املط�يات وال�شحف ولي�س التلفاز. 

علم، والر�شائل  3- اأما ال�شيدات املتزوجات والرجال املتزوج�ن فيقرتح�ن ا�شتخدام التلفاز، والأ

املدر�شة  بني  الت�ا�شل  اأهمية  على  والرتكيز  واجلامعة،  املدر�شة  دور  وتفعيل  الق�شرية، 

والبيت.

واأجمع امل�شارك�ن اأن الر�شائل يجب اأن: 

1. تركز على اأهمية اللتزام بالتعاليم الدينية.
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�رسية. 2. الع�دة اإىل قيم العائلة يف التن�شئة والعلقات الأ

دوار وامل�ش�ؤوليات وحتديدها لكل فرد من  3. اأن تركز على اأهمية ال�عي لدى اأفراد العائلة بالأ

�رسة. اأفراد الأ

4. اأن التمييز بني الذك�ر يف التن�شئة يجب اأن ياأخذ حيزا كبريا يف ر�شائل الت�عية.

5. الرتكيز على الت�عية ال�الدية.

6. ت��شيح اخلط الفا�شل بني العنف، والرتبية، والتاأديب.

منه  ال�قاية  وطرق  اأ�شبابه  العنف  مثل  العنف  م�ا�شيع  تتناول  التي  الر�شائل  على  الرتكيز   .7

نظمة التي حتكم هذه الق�شية، ودور امل�ؤ�ش�شات واأماكن وج�دها لتك�ن معروفة  والق�انني والأ

للجميع.

ناث بالدرجة نف�شها. 8. اأن تركز الر�شائل التثقيفية والت�ع�ية على خماطبه الذك�ر والإ

9. الرتكيز على ت�شمني الر�شائل حق�ق اجلميع وواجباتهم ، وبخا�شة حق املراأة يف املرياث.

يت�شح من املعل�مات التي ت�افرت من امل�شح الجتماعي والنقا�شات اجلماعية املركزة، باأن   

�رسي ب�شكل خا�س مع وج�د م�شادر  التلفاز ه� اأهم امل�شادر للمعل�مات ب�شكل عام والعنف الأ

العنف  املبح�ثني ح�ل  معل�مات  اأن  على  اتفاقا  هناك  اأن  النتائج  تبني  كذلك،  مهمة.  اأخرى 

الرغبة يف احل�ش�ل على معل�مات ح�ل  اإىل  �شارة  الإ �رسي هي قليلة وغري كافية. كما متت  الأ

بعاد، والتاأثريات، واأن التلفاز ب�شكل خا�س ه�  �شباب ،والأ �رسي: الأ ج�انب متعددة يف العنف الأ

ي�شال هذه املعل�مات.   اأف�شل ال��شائل لإ
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الف�سل الثامن 

ردن �رسي بالأ واقع العنف الأ



العنف األسري في األردنالعنف األسري في األردن

��

اإىل مدى  نتطرق  اإذ  ردن.  بالأ �رسي  الأ العنف  واقع  الف�شل ج�انب خمتلفة من  ن�شتعر�س يف هذا 

�رسي واأن�اعه ال�شائدة، ومدى ممار�شته والتعر�س له بني اأفراد العينة. كذلك  املعرفة بالعنف الأ

نتعرف اإىل م�اقف املبح�ثني حيال احلالت التي ي�افق�ن بها على ا�شتخدام ال�رسب �شد الزوجة 

خ�ة. والأ

�رسي. املعرفة بالعنف الأ

ي�شري اجلدول )1:8( اأدناه اإىل اأن ح�ايل 30% من املبح�ثني لديهم معرفة عن حالت عنف اأ�رسي 

وامل�شاهدة  ال�شمع  من خلل  اأو  امل�شاهدة  اأو  ال�شمع  من خلل  اإما  الجتماعي،  حدثت يف حميطهم 

اأو ت�شاهد حالت عنف يف حميطها الجتماعي. وكان  اأنها مل ت�شمع  اأ�شارت البقية اإىل  معًا، بينما 

�رس التي يعرفها )اأ�رسة  مكان ح�ش�ل حادثة العنف التي �شمع عنها اأو �شاهدها م�زعة منا�شفة بني الأ

نا�س غري معروفني لدى املبح�ثني  اأقاربه( واأ�رس لأ اأحد  اأ�رسة  اأو  اأ�رسة �شديقه  اأو  املبح�ث نف�شه 

)اجلدول 28، امللحق (.

اجلدول رقم 1:8

�رسي )ال�شماع/ امل�شاهدة(  الت�زيع الن�شبي للمعرفة بالعنف الأ

�رسي الن�سبة املئويةالعدداملعرفة بالعنف الأ

21414.3�سمعت 

674.5 �ساهدت

1479.8�سمعت و�ساهدت

95263.4مل اأ�سمع ومل اأ�ساهد

151ل اأذكر

1067غري مبني 

1500100.0املجموع

ال�سخ�ص املعتدي يف احلالة التي مت ال�سماع عنها اأو م�ساهدتها.

مت  التي  العتداء  حالت  من   %56.7 على  ي�شتح�ذ  ب  الأ اأن   )2:8 )اجلدول  الدرا�شة  نتائج  تبني 

يف  م  الأ وتاأتي   .%21.2 بن�شبة  خ  الأ همية  بالأ يليه  املبح�ثني،  راأي  ح�شب  �شماعها  اأو  م�شاهدتها 

الرتتيب الثالث حيث كانت هي املعتدية بن�شبة 13.4% من احلالت ون�شب قليلة كان املعتدي فيها 

�رسة ميار�ش�ن  اأفراد الأ اأن الذك�ر من  جابة على هذا ال�ش�ؤال  ب. وال�ا�شح من الإ احلماة وزوجة الأ

الكلي  80% من املجم�ع  اأكرث من  �رسة وبن�شبة  الأ اأفراد  ناث من  الإ العنف بن�شبة عالية مقارنة مع 

واقع  يعك�س  ما  بقدر  �رسة  والأ داخل املجتمع  الفعلي  العنف  �شل�ك  ذلك  يعك�س  وقد ل  جابات.  للإ

احلالت التي مت م�شاهدتها اأو �شماعها. كما ن�شتنتج من خلل اجلدول اأنه ميكن اأن يك�ن املعتدي 

اأكرث من �شخ�س يف ال�قت نف�شه حيث بلغ املجم�ع الكلي للمعتدين 439 بينما كانت حالت العتداء 

428 وه� جمم�ع احلالت التي مت م�شاهدتها و�شماعها كما اأ�شار لذلك اجلدول 1:8.
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اجلدول رقم 2:8

 ال�شخ�س املعتدي يف احلالت التي متت م�شاهدتها اأو �شماعها 

الن�سبة املئويةالعدداملعتدي

م 5913.4الأ

ب 24956.7الأ

خ 9321.2الأ

40.9احلماة

30.7الخت/ البنه

ب 61.4زوجة الأ

235.2اأخرى

20.5ل اذكر

439100املجموع

ال�سخ�ص املعتدى عليه.

بناء  يت�شح من نتائج الدرا�شة )اجلدول 3:8(، اإن العتداءات ترتكز يف ثلث فئات رئي�شية وهي: الأ

تليها يف  م،  والأ خ�ة  والأ ب  الأ من  العنف  عليهم  اأنه ميار�س  ويبدو   ،  %39.8 العائلة  الذك�ر يف 

بناء الذك�ر وبدرجة اأقل تتعر�س  م 25.4%، وقد يك�ن املعتدون هم الزوج والأ همية الزوجة/ الأ الأ

م. خ والأ ب والأ ناث البنات اإىل العنف 18.9% من الأ الإ

اإن  اأو زوجاتهم ولكن بن�شب قليلة.  اأبنائهم  اأي�شًا للعنف من قبل  باء يتعر�ش�ن  زواج والآ اإن الأ  

بناء )ذك�رًا واإناثًا( يتعر�ش�ن  �رسي يطال كل الفئات ولكن الأ ال�شتنتاج الرئي�شي ه� اأن العنف الأ

همية  اإليه اأكرث من غريهم، اإذ ي�شتح�ذون على ن�شف حالت العنف ثم تليهم بعد ذلك الزوجة يف الأ

ولكن بن�شبة مرتفعة مقارنة مع الزوج.

�رسي يف ال�قت نف�شه من قبل  �رسة للعنف الأ  كما نلحظ اأمكانية تعر�س اأكرث من فرد من اأفراد الأ

املعتدي نف�شه، اإذ بلغ عدد املعتدى عليهم 477 مقارنة مع عدد حالت العنف 427 حالة.
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اجلدول رقم 3:8

خرية ؟  من كان املعتدى عليه يف هذه احلادثة الأ

الن�سبة املئويةالعدداملعتدى عليه

م 12125.4الزوجة/ الأ

ب 336.9الزوج/ الأ

بن خ/ الأ 19039.8الأ

بنة خت/ الأ 9018.9الأ

418.6اأخرى

20.4ل اذكر 

477100املجموع

اأنواع اأو اأ�سكال حوادث العنف التي مت م�ساهدتها اأو �سماعها.

يت�شح من نتائج الدرا�شة )اجلدول رقم 4:8( وج�د تن�ع كبري يف حالت العنف التي مت م�شاهدتها 

�شلحة النارية اإىل ال�شتم وال�شب وال�رساخ.  اأو �شماعها. اإذ ترتاوح بني ال�رسب  والقتل وا�شتخدام الأ

ولكن اجلدير ملحظته، اأن اأكرث من ثلثة اأرباع  حالت العنف التي ذكر املبح�ث�ن اأنهم �شمع�ها 

اأو �شاهدوها هي حالت متن�عة من العنف اجل�شدي وال�رسب باأن�اعه واأ�شكاله املختلفة وامللفت 

للنتباه هنا اأي�شًا ه� الن�شبة املرتفعة حلالت القتل 4.2%،  واحلالت التي مت ا�شتخدام ال�شكني 

بها 4.2% اأو �شلح اأو حرق. وقد كانت ن�شبة حالت العنف النف�شي مثل : ال�شتم وال�رساخ متدنية، 

الغت�شاب. كذلك نلحظ عدم  ت�شجيل حالت مرتبطة  العنف اجلن�شي املتمثلة يف  وكذلك حالت 

همال ك�شكل من اأ�شكال العنف. بالإ

همال والعنف  الإ فيما يتعلق بتدين حالت عنف  ال�شتغراب، وبخا�شة  النتائج ل تثري  اإن هذه 

النف�شي مقابل ارتفاع حالت العنف اجل�شدي باأن�اعه املختلفة، وذلك لرتباط هذه املعل�مات مبا 

ميكن اأن يك�ن قد �شمعه اأو �شاهده املبح�ث �ش�اء داخل اأ�رسته اأو خارجها.

�رسة املبا�رسة، فمن املنطقي اأن ت�شمع النا�س وتك�ن   ومبا اأن اأغلب احلالت حدثت خارج اإطار الأ

قادرة على ملحظة العنف اجل�شدي اأكرث من غريه، وكذلك ارتباط هذه احلالت مبفاهيم النا�س ح�ل 

�رسي واأ�شكاله، ومن ثم تركيزهم على تداوله وطرحه. العنف الأ
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اجلدول رقم 4:8

�رسي” التي متت م�شاهدتها اأو �شماعها  الت�زيع الن�شبي لن�ع احلادثة “العنف الأ

الن�سبة املئويةالعددنوع احلادثة

184.2ا�ستخدام ال�سكني ) الطعن (

ال�سرب

26361.6باليد اأو الرجل

2634باأداة حادة اأو ما�سورة 

106.6بالع�سا

174.2الطرد من املنزل 

281.2ال�ستم وال�سب وال�سراخ

81.9ا�ستخدام �سالح ناري

184.2القتل

71.6احلرق

52.3الغت�ساب

284اأخرى

427100املجموع

�سلوك املبحوثني حيال حالت العنف التي متت م�ساهدتها اأو �سماعها.

ت�شري البيانات )اجلدول رقم 5:8( اإىل اأن ما يقارب الثلثني 59.5% من املبح�ثني الذين �شاهدوا 

اأو �شمع�ا عن حالت عنف مل يق�م�ا بفعل اأي �شيء حيال ما �شمع�ا اأو �شاهدوه بينما اأ�شار %6.6 

اإىل اأن احل�ادث التي �شاهدوها اأو �شمع�ا عنها اأدت اإىل انزعاجهم النف�شي، ولكنهم اأي�شًا مل يفعل�ا 

�شيئًا. ولكن البيانات اأي�شًا ت�شري اإىل م�اقف اإيجابية جدًا مت اتخاذها من قبل بع�س املبح�ثني، اإذ 

�شلح يف حالت العنف التي  اأ�شار 3.7% من املبح�ثني اإىل اأنهم حاول�ا التدخل من خلل حماولة الإ

�شمع�ا عنها اأو �شاهدوها.

فراد   كذلك، ذكر  17.1% من املبح�ثني باأنهم حاول�ا تقدمي الن�شح وامل�شاعدة وامل�ش�رة للأ

الذين مت العتداء عليهم، بينما قامت ن�شبة �شئيلة بلغت 1.4% من املبح�ثني باإبلغ ال�رسطة اأو بع�س 

اجلهات املعنية عن حالت العنف التي �شمع�ا عنها اأو �شاهدوها.

خرين  �رسي ه� �شاأن ا�رسي ل يج�ز للآ وميكن تف�شري هذه امل�اقف من خلل اعتبار اأن العنف الأ

فراد بالطرق التي ميكن من خللها التعامل مع  التدخل به اأو حماولة منعه، وكذلك عدم معرفة الأ

�رسي التي ميكن اأن ي�شاهدوها اأو ي�شمع�ا بها، وما ه� واجبهم جتاه املعتدى عليهم  حالت العنف الأ

وكيفية م�شاعدتهم.
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خرية” ماذا فعلت؟  يف هذه احلادثة “الأ

 

جابة الن�سبة املئويةالعددالإ

25459.5مل اأفعل �سيئا

�سالح 163.7حاولت الإ

61.4اإبالغ ال�سرطة واجلهات املعنية

7317.1امل�ساعدة وتقدمي الن�سح للمعتدي

286.6اخلوف، والتاأثر، والنزعاج

184.2الدفاع عن النف�س

71.6ل ينطبق

255.9اأخرى

427100املجموع

�رسي خالل الـ 12 �سهرًا املا�سية. ممار�سة املبحوثني للعنف الأ

وح�ل ممار�شة املبح�ثني للعنف �شد اأحد اأفراد اأ�رسهم، اأو�شحت نتائج الدرا�شة اإىل اأن %11.2 

املا�شية  �شهر  ع�رس  الثنى  اأ�رسهم خلل  اأفراد  اأحد  �شد  العنف  قام�ا مبمار�شة  قد  املبح�ثني  من 

)اجلدول 29، امللحق ( .

كرب من العنف  خ�ة الذك�ر ا�شتح�ذوا على الن�شيب الأ بناء والأ وي�شري اجلدول رقم 6:8 اإىل اأن الأ

خرى  ناث مبا يقارب اخُلم�س والن�شب الأ خ�ات الإ همية البنات والأ �رسي بن�شبة 67.4%، تليهم بالأ الأ

ب. م والزوجة والأ تت�زع على الأ

 ومن امللفت للنتباه، اأن ن�شبة الذين �رسح�ا باأنهم كان�ا را�شني عن �شل�ك العنف الذي قام�ا 

به كانت ما يقارب الثلث بينما اأ�شار البقية باأنهم غري را�شني عن �شل�كهم ) اجلدول 30، امللحق (، 

كرب تدرك اأن ا�شتخدام العنف كان �شل�كًا خاطئًا. وهذا م�ؤ�رس هام حيث اأن الن�شبة الأ

دبيات م�ؤ�رسات على اأن�اع  ويف اإجابة املبح�ثني على جمم�عة من ال�شل�كيات التي تعتربها الأ

�رسة خلل الس12  العنف املختلفة، وطلب منهم اأن يحددوا اإذا ما قام�ا مبمار�شتها �شد اأحد اأفراد الأ

�شهرًا املا�شية. بينت النتائج كما يت�شح من اجلدول رقم 6:8 اأن املبح�ثني مار�ش�ا اأ�شكال متعددة 

من العنف النف�شي اأكرث من اأي ن�ع اآخر. حيث اأجاب ما ن�شبته 55.5% باأنهم مار�ش�ا ال�رساخ �شد 

�رسة. �رسة و12.8% قام�ا ب�شتم اأحد اأفراد الأ اأفراد الأ
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اجلدول رقم 6:8

خرية من كان املعتدى عليه   يف احلادثة الأ

الن�سبة املئوية العدد املعتدى عليه

4 7 الزوجة

2.9 5 م الأ

2.9 5 ب الأ

67.4 118 بن خ/ الأ الأ

18.8 33 بنة خت/ الأ الأ

4 7 اأخرى

100 175 املجموع

لل�رسب  ن�شبة  اأعلى  كانت  حيث  اجل�شدي،  بالعنف  املرتبطة  ال�شل�كيات  همية  بالأ ذلك  ويلي   

حادة  باأداة  اأو  بالع�شا  ال�رسب  يليها   ،%16.1 الدف�س  اأو  الدفع  يليها   ،%17.1 رجل  والأ يدي  بالأ

همال، فقد اأفاد  يذاء.  اأما فيما يتعلق مب�ؤ�رسات الإ �رسة بق�شد الإ 2.9% ورمي اأ�شياء على اأحد اأفراد الأ

بناء اأو متطلبات الزوجة اأو قام�ا مبنع  املبح�ث�ن ،وبن�شب قليلة، اأنهم اأهمل�ا تلبية حاجات الأ

�رسة.  وفيما يتعلق بالعنف اجلن�شي، كانت الن�شب �شئيلة جدًا واأقل من %1.  امل�رسوف عن اأفراد الأ

متغريات  لبع�س  وفقا  املا�شية  �شهر   12 خلل  العنف  ممار�شة  حالت  بت�زيع  يتعلق  فيما  اأما 

قليم كانت للجن�ب بفارق كبري، اإذ بلغت  الدرا�شة.اأ�شارت النتائج اإىل اأن ت�زيع املمار�شة ح�شب الإ

الن�شبة27.3% من ن�شبة املبح�ثني، ومن ثم ال�شمال بن�شبة 11.4% يليه ال��شط بن�شبة 10.1%، اأما 

ناث للعنف اأكرث من الذك�ر ولكن بفارق ن�شبي ب�شيط  ممار�شة العنف ح�شب اجلن�س فكانت ممار�شة الإ

حيث كانت الن�شب على الت�ايل 12.8% و%11.4.

كرث ممار�شة للعنف الفئة العمرية) 28-37( بن�شبة   اأما ممار�شة العنف ح�شب العمر فقد كان الأ

بن�شبة   )27-18( العمرية  الفئة  ثم  ومن    ،%13.4 بن�شبة   )47-38  ( العمرية  الفئة  تليها   %15.9

10.5%، واأخريا الفئة العمرية )48-57( 7.5%والفئة العمرية )58فاأكرث بن�شبة 6.3%. وبالن�شبة 

كرث ممار�شة للعنف فئة الدخل  ) 200 دينار  ملار�شة العنف ح�شب متغري الدخل ال�شهري فقد كان الأ

بن�شبة  فاأكرث(   401  ( الفئة    واأخريا   %12.2 بن�شبة   )400-201  ( الفئة  تليها   %12.9 بن�شبة   ) فاأقل 

.%9.9

ميني بن�شبة  كرث ممار�شة للعنف فئة الأ  واأما ممار�شة العنف ح�شب امل�شت�ى التعليمي فكان الأ

�شا�شي بن�شبة 12.5%، ومن ثم فئة تعليم الدبل�م فاأكرث بن�شبة %12،  17.5%، يليها فئة التعليم الأ

واأخريا فئة التعليم الثان�ي بن�شبة %10.6.
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اجلدول رقم 7:8 

خلل الس12 �شهرًا املا�شية، هل مار�شت اأيا من ال�شل�كيات التالية �شد اأحد اأفراد اأ�رستك؟ 

املجموع غري مبني ل نعم
ال�سلوك

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 7.2 109 37.3 559 55.5 832 ال�ســـــــــراخ

100 1500 7.2 108 76.7 1151 16.1 241  الدفع اأو الدف�س

100 1500 7.8 117 92.2 1383 0 0
 ا�ستخدام �سالح ناري لتهديد فرد

�سرة من الأ

100 1500 7.9 118 92.1 1382 0 0
اأو حادة  اأداة  اأو  �سكني   ا�ستخدام 

�سرة ع�سا لتهديد فرد من الأ

100 1500 7.1 107 75.2 1127 17.7 266 ال�سرب باليد اأو الرجل

100 1500 7.1 107 90 1350 2.9 44 ال�سرب بالع�سا اأو اأداة حادة

100 1500 7.1 107 80.1 1202 12.8 191
واملناداة والتحقري  وال�ستم   ال�سب 

باللقب

100 1500 7.8 118 92.1 1382 0 0 التحر�س اجلن�سي

100 1500 8 121 92 1379 0 0  حرق/ كي

100 1500 16.6 248 80.7 1211 2.7 41 بناء اإهمال تلبية حاجات الأ

100 1500 20.7 310 79.3 1190 0 0 هجر الزوجه غري ال�سرعي

100 1500 19.1 286 79.6 1193 1.4 21 اإهمال الزوج ملتطلبات الزوجة

100 1500 7.5 112 91.3 1369 1.2 19
�سرة الأ اأفراد  اأحد  على  �سئ   رمي 

يذاء بق�سد الإ

100 1500 9.9 148 90.1 1352 0 0
اأو الدواء  اأو  الطعام   عدم تقدمي 

 العناية او املاأوى

100 1500 11.7 176 84.6 1270 3.6 54 �سرة منع امل�سروف عن اأفراد الأ
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التعر�ص للعنف خالل الـ12 �سهرًا املا�سية.

 وح�ل تعر�س املبح�ثني للعنف خلل الس 12 �شهر املا�شية بينت النتائج كما ه� م��شح يف 

اجلدول رقم 31 )امللحق ( اأن ن�شبة الذين تعر�ش�ا للعنف خلل الس12 �شهرًا املا�شية من املبح�ثني 

وىل  متدنية مبا يقارب 4.3%، وكان املعتدى عليهم كما ي�شري اجلدول رقم 7:8 الزوجة بالدرجة الأ

ناث بن�شبة 15.4% واأخريا الزوج  بناء الإ بناء الذك�ر بن�شبة 26.2% ومن ثم الأ بن�شبة 41.5% يليها الأ

�رسة عر�شة للعنف  بن�شبة 15.4% وهذه النتيجة تن�شجم مع ما يعتقده املبح�ث�ن اأن اأكرث اأفراد الأ

بناء الذك�ر. كما ت��شلت  الدرا�شة، وح�شب اجلدول رقم 8:8 اإىل اأن ما يقارب الثلث  هم الزوجة والأ

من الذين اأجاب�ا باأنهم تعر�ش�ا للعنف اأن املعتدي كان الزوج ويف 26.2% من احلالت كان املمار�س 

خ اأو البن.  ب و27.6% كان الأ للعنف ه� الأ

اجلدول رقم 8:8

هل تعر�شت للعنف يف 12 �شهر املا�شية؟

الن�سبة املئوية العدد املعتدى عليه

15.4 10  الزوج

41.5 27 الزوجة

26.2 17 بناء الذكور الأ

15.4 10 ناث بناء الإ الأ

1.5 1 غري مبني

100 65 املجموع

 

اجلدول رقم 9:8

 يف هذه احلادثة من كان املعتدي؟ 

الن�سبة املئوية العدد املعتدي

32.3 21 الزوج

3.1 2 م الأ

26.2 17 ب الأ

27.6 18 خ / البن الأ

7.7 5 اآخرين

3.1 2 غري مبني

100 65 املجموع
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وفيما يتعلق بن�ع ال�شل�ك الذي تعر�ش�ا له يت�شح من اجلدول رقم 9:8 انه كان عنفًا نف�شيًا )ال�شب 

وال�شتم 33.9% وال�رساخ 29.2%( بينما ذكر 35.4% من املبح�ثني باأنهم تعر�ش�ا لل�رسب. ون�شبة 

متدنية اأ�شارت اإىل اأنهم تعر�ش�ا للمنع واحلرمان من اخلروج من املنزل.   

اجلدول رقم 8 :10

 ما ه� ن�ع العنف الذي تعر�شت له؟

الن�سبة املئوية العدد ال�سلــــــــوك

35.4 23 ال�سرب

33.9 22 ال�سب وال�ستم

29.2 19 ال�سراخ

1.5 1 احلرمان من اخلروج من البيت

100 65 املجموع
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الجتاهات نحو املوافقة على �رسب الزوجة اأو �ستمها يف حالت معينة.

وفيما يتعلق مبفاهيم اأفراد املجتمع واجتاهاتهم ح�ل قيام الزوج ب�رسب زوجته اأو �شتمها يف 

حالت معينة مرتبطة بال�شل�ك الذي تق�م به الزوجة �ش�اء كانت ال�شل�كيات ب�شكل عام اأو تخ�س 

الزوج ب�شكل خا�س بحيث تك�ن هذه ال�شل�كيات مربرات ل�شل�ك العنف لدى الزوج جتاه زوجته .

واأ�شارت نتائج اجلدول رقم 10:8 واجلدول 11:8 اإىل اأن املبح�ثني ي�افق�ن من حيث املبداأ على 

اأنه يحق للزوج باأن ي�رسب زوجته اأو ي�شتمها يف عدد كبري من ال�شل�كيات واحلالت. وكانت اأعلى 

ن�شبة م�افقة على اأن �رسب الزوجة لزوجته و�شتمها يف حال ما كانت الزوجة تت�شف باأخلق �شيئة

) 50.3% و44.8% لل�رسب وال�شتم على الت�ايل(، بينما كانت اأدنى ن�شبة للم�افقة على ال�رسب وال�شتم 

هي يف حال كانت متطلبات الزوجة كثرية )5.9% لل�رسب و9.9% لل�شتم(. ومن ثم تاأتي م�شاألة حق 

همية كذب  الزوج بالدفاع عن نف�شه من خلل ا�شتخدامه ال�رسب 33.9% اأو �شتمها 29%، ويليها بالأ

الزوجة )31.3% لل�رسب و34% لل�شتم( والتربج خارج املنزل ) 29.5% لل�رسب و28.6% لل�شتم(، 

وقلة الحرتام وعدم الثقة يف ت�رسفات الزوجة وغريها. اأما امل�شائل التي مل تلق م�افقة مرتفعة 

طفال  للأ ال�شيء  العلمي  للتح�شيل  فكانت  و�شتمها  لزوجته  الزوج  �رسب  على  املبح�ثني  قبل  من 

تليها النزول اإىل ال�ش�ق با�شتمرار. ومن اللفت يف نتائج الدرا�شة اأن امل�افقة على اأن ي�رسب الزوج 

زوجته اأو ي�شتمها ترتفع اإذا ما كانت ال�شل�كيات تخ�س العلقة الزوجية و�شمعة الزوج وم�شلحتة 

اأو  امل�اقف  كانت  ما  اإذا  اقل  امل�افقة  وتك�ن  الحرتام(  وقلة  والتربج  والكذب  ال�شيئة  خلق  )كالأ

اأو  : الطبخ والنظافة  البيت مثل  )اإهمال م�ش�ؤولية  الزوجة نح� زوجها  احلالت مرتبطة ب�اجبات 

اإهمال الزوجة لزوجها( وتك�ن امل�افقة اأدنى اإذا كانت ال�شل�كيات مرتبطة بتدين التح�شيل العلمي 

بناء وكرثة املتطلبات. وباملقابل، وفيما يتعلق بال�شتم والتحقري يلحظ اأن ترتيب امل�افقة  للأ

على �شتم الزوجة وحتقريها يف احلالت املذك�رة ل تختلف تقريبًا عن امل�اقف املرتبطة بال�رسب 

اإل اأننا نلحظ ارتفاع ن�شبة امل�افقة على ا�شتخدام ال�شتم والتحقري اأو العنف النف�شي يف احلالت 

التي كانت م�افقة املبح�ثني فيها على �رسب الزوجة لزوجته بها متدنية.  

 اجتاهات املبحوثني نحو املوافقة على �رسب الزوجة يف حالت معينة وفقا لبع�ص متغريات 

الدرا�صة.

قليم  قليم : اأ�شارت النتائج اإىل اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب الزوجة والإ  الإ

اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني بنعم على الفقرات ال�شابقة يف اجلدول رقم 10:8، حيث 

كان هنالك اجتاه اأعلى نح� ا�شتخدام ال�رسب �شد الزوجة لدى املبح�ثني يف اإقليم اجلن�ب مبت��شط 

بلغت ن�شبته 36.1%، يليه اإقليم ال�شمال مبت��شط ن�شبته 30.6% ومن ثم اإقليم ال��شط مبت��شط ن�شبته 

.%21.5

 اجلن�س:  اأ�شارت النتائج اإىل اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب الزوجة واجلن�س 

اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني بنعم على الفقرات ال�شابقة يف اجلدول رقم 10:8، حيث 

كان هنالك اجتاه لدى الذك�ر با�شتخدام ال�رسب �شد الزوجة مبت��شط ن�شبته 30.7% مقابل %20.7 

ناث يربرن ال�رسب �شد الزوجة مقابل ثلث  ناث، كما نلحظ من الن�شب ال�شابقة باأن خم�س الإ من الإ

الذك�ر.
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 العمر: اأ�شارت النتائج اإىل اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب الزوجة والعمر 

اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني بنعم عن الفقرات ال�شابقة يف اجلدول رقم 10:8 اإذ ميكن 

الق�ل اإنه كلما زاد العمر قل الجتاه نح� ا�شتخدام ال�رسب �شد الزوجة، حيث كان هنالك اجتاه اأعلى 

لدى الفئة العمرية ) 18-27( مبت��شط ن�شبته 29%، تليها الفئة العمرية )28-37( مبت��شط ن�شبته 

27.1% ومن ثم الفئة العمرية )38-47( مبت��شط ن�شبته 21.8%، واأخريا الفئة العمرية ) 57-48( 

مبت��شط بلغت ن�شته 19.3%. اإل اأنه من امللحظ اأن مت��شط الن�شبة عاد وارتفع عند الفئة العمرية 

) 58 فاأكرث( مبعدل ن�شبة %24.2.

 امل�شت�ى التعليمي : اأ�شارت النتائج اإىل اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب 

الزوجة وامل�شت�ى التعليمي اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني بنعم عن الفقرات ال�شابقة 

يف اجلدول رقم 10:8 ، اإذ ميكن الق�ل اإنه كلما زاد امل�شت�ى التعليمي للفرد قل الجتاه نح� ا�شتخدام 

ميني با�شتخدام ال�رسب �شد الزوجة  ال�رسب �شد الزوجة ، حيث كان هنالك اجتاه اأعلى لدى فئة الأ

27.8%، ومن ثم فئة  �شا�شي مبت��شط بلغت ن�شبته  37.5%، يليها فئة التعليم الأ مبت��شط ن�شبته 

التعليم الثان�ي مبت��شط ن�شبته 25.7%، واأخريا فئة تعليم دبل�م فاأكرث مبت��شط ن�شبته %20.1.

 م�شت�ى الدخل : اأ�شارت النتائج اإىل اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب الزوجة 

وم�شت�ى الدخل اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني بنعم على الفقرات ال�شابقة يف اجلدول 

رقم 10:8، حيث ميكن الق�ل اإنه كلما زاد الدخل قل الجتاه نح� ا�شتخدام ال�رسب �شد الزوجة، اإذ 

كان هنالك اجتاه اأعلى لدى فئة الدخل ) 200 دينار فاأقل ( با�شتخدام ال�رسب �شد الزوجة مبت��شط 

بلغت ن�شبته 30.8%، يليها فئة الدخل ) 201-400( مبت��شط 24.2% واأخريا فئة الدخل ) 401 فاأكرث( 

مبت��شط %17.
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اجلدول رقم 11:8

 امل�افقة على قيام الزوج ب�رسب زوجته يف احلالت التالية 

املجموع غري مبني / ل اعرف ل نعم احلالت
الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 7.4 112 65.5 982 27.1 406 قلة الحرتام 1

100 1500 8 120 76.4 1146 15.6 235 2 النزول اإىل ال�سوق با�ستمرار

100 1500 7.9 118 62.6 939 29.5 443 التربج خارج املنزل 3

100 1500 19.4 290 74.7 1121 5.9 88 كرثة املتطلبات 4

100 1500 8 120 78.7 1181 13.3 200 �سوء معاملة احلماة  5

100 1500 7.6 114 69.5 1042 22.9 344 طفال تربية �سيئة لالأ 6

100 1500 7.8 117 71.5 1072 20.7 310
 اإهمال م�سوؤولية البيت كالطبخ 

والنظافة
7

100 1500 7.8 118 68.9 1034 23.2 349 همال للزوج  الإ 8

100 1500 11.1 165 55 826 33.9 509 دفاع عن النف�س  9

100 1500 8 119 41.7 626 50.3 755 خالق ال�سيئة الأ 10

100 1500 8.2 123 81.7 1225 10.1 152 بناء  حت�سيل علمي �سيئ لالأ 11

100 1500 8.2 123 69.7 1046 22.1 331
تــ�ــســرفــات  ــة يف  ــق ــث ال  عــــدم 

الزوجة
12

100 1500 7.8 117 60.9 913 31.3 470 الكذب  13
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اجلدول رقم 12:8

امل�افقة على قيام الزوج ب�شتم زوجته وحتقريها يف احلالت التالية

املجموع
 غري مبني /

ل اعرف
ل نعم احلالت

الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 7.4 112 66.9 1003 25.7 385 قلة الحرتام 1

100 1500 8.4 126 71.7 1076 19.9 298 النزول اإىل ال�سوق با�ستمرار 2

100 1500 7.7 116 63.7 955 28.6 429 التربج خارج املنزل 3

100 1500 8.4 126 81.7 1226 9.9 148 كرثة املتطلبات 4

100 1500 8.2 122 72.8 1092 19 285 �سوء معاملة احلماة 5

100 1500 7.7 116 65.3 978 27 405 طفال تربية �سيئة لالأ 6

100 1500 8.4 126 63.2 947 28.4 427
ــال مــ�ــســوؤولــيــة الــبــيــت مــثــل : ــم  اإه

الطبخ، والنظافة
7

100 1500 8.2 122 62.1 932 29.7 446 همال للزوج الإ 8

100 1500 10.6 158 60.4 907 29 435 دفاع عن النف�س 9

100 1500 7.9 119 47.3 709 44.8 672 خالق ال�سيئة الأ 10

100 1500 8.3 124 76.2 1144 15.5 232 بناء حت�سيل علمي �سيئ لالأ 11

100 1500 7.9 119 66.3 994 25.8 387 عدم الثقة يف ت�سرفات الزوجة 12

100 1500 7.6 114 58.2 873 34.2 512 الكذب 13
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خته يف مواقف معينة. خ اأو �ستمه لأ الجتاهات نحو املوافقة على �رسب الأ

خ  ب�رسب اأخته اأو �شتمها يف حالت  وفيما يتعلق مبفاهيم اأفراد املجتمع واجتاهاتهم ح�ل قيام الأ

خ ب�شكل  خت �ش�اء كانت ال�شل�كيات ب�شكل عام اأو تخ�س الأ معينة مرتبطة بال�شل�ك الذي تق�م به الأ

خ  جتاه اأخته. خا�س بحيث تك�ن هذه ال�شل�كيات مربرات ل�شل�ك العنف لدى الأ

تعك�س نتائج اجلدول رقم  12:8 واجلدول 13:8 اإىل اأن املبح�ثني ي�افق�ن من حيث املبداأ، على 

تك�ن  ، حيث  واحلالت  ال�شل�كيات  من  كبري  عدد  ي�شتمها يف  اأو  اأخته  ي�رسب  باأن  خ  للأ يحق  اأنه 

ال�شخ�شية،  بت�رسفاتها  مرتبطة  خت  الأ �شل�كيات  تك�ن  عندما  درجة  اأعلى  ويف  مرتفعة  امل�افقة 

الن�شف  من  اأقل  اأجاب  وقد  �رسة.  الأ ك�شمعة  �رسة  الأ اأو  خ  الأ على  انعكا�شاتها  لها  تك�ن  رمبا  التي 

خته و�شتمها يف حالة كانت اأخلقها �شيئة 43.3% و 38.8% على  خ لأ بقليل بامل�افقة على �رسب الأ

الت�ايل، تليها حالة الكذب 29.1% و29.5%، والتربج خارج املنزل 27.3% 27.3%، والدفاع عن 

النف�س 25.4%و 23.5%، وقلة الحرتام 23% و%22.3.

اجلدول رقم 13:8

خ ب�رسب اأخته يف احلالت التالية   م�افقة املبح�ثني على قيام  الأ

املجموع
 غري مبني / ل

اعرف
ل نعم

املوقف الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 7.8 119 69.3 1039 23 344 قلة الحرتام 1

100 1500 7.8 118 72.9 1093 19.3 289 2 النزول اإىل ال�سوق با�ستمرار 

100 1500 7.8 118 64.8 972 27.4 409 التربج خارج املنزل 3

100 1500 7.7 116 86.7 1299 5.6 84 كرثة املتطلبات  4

100 1500 8.8 132 77.6 1163 13.6 204 طفال تربية �سيئة لالأ 5

100 1500 8.8 132 78.1 1172 13.1 197
مثل:  البيت  م�سوؤولية   اإهمال 

الطبخ والنظافة
6

100 1500 10.9 165 63.7 955 25.4 381 دفاع عن النف�س  7

100 1500 8.1 122 48.6 729 43.3 649 خالق ال�سيئة الأ 8

100 1500 7.9 119 62.9 944 29.2 437 الكـــــذب  9
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خت اخلا�شة مب�شاهماتها  خرى املرتبطة باأفعال الأ اأما فيما يتعلق بامل�اقف اأو ال�شل�كيات الأ

طفال اأو كرثة املتطلبات فاإنها  يف ال�اجبات املنزلية مثل: اإهمال م�ش�ؤولية البيت اأو تربية �شيئة للأ

جابات ح�ل امل�افقة على �شتم  تتدنى اإىل درجة كبرية. كذلك يلحظ من البيانات الت�شابه يف الإ

خت يف امل�اقف نف�شها، اإذ جاءت النتائج �شبه متطابقة مع امل�افقة على ال�رسب، وجند  وحتقري الأ

اأن امل�افقة على ال�شتم والتحقري ترتفع عن امل�افقة على ال�رسب يف احلالت اأو امل�اقف املرتبطة 

�رسية. خت املنزلية واللتزامات الأ ب�اجبات الأ

اجلدول رقم 14:8

خ ب�شتم اأخته وحتقريها يف احلالت التالية   م�افقة املبح�ثني على قيام  الأ

املجموع
 غري مبني / ل

اعرف
ل نعم  املوقف

الرقم

% العدد % العدد % العدد % العدد

100 1500 7.8 117 69.9 1049 22.3 334 قلة الحرتام 1

100 1500 8.1 120 72.2 1083 19.7 296 2 النزول اإىل ال�سوق با�ستمرار

100 1500 7.9 119 64.8 971 27.3 410 التربج خارج املنزل 3

100 1500 8.5 127 80.5 1208 11 165 كرثة املتطلبات  4

100 1500 8.6 130 73.7 1105 17.7 265 طفال تربية �سيئة لالأ 5

100 1500 9.3 139 72.1 1082 18.6 279
اإهمال م�سوؤولية البيت مثل :

الطبخ والنظافة
6

100 1500 10.9 162 65.6 985 23.5 353 دفاع عن النف�س  7

100 1500 8.2 123 53 795 38.8 582 خالق ال�سيئة الأ 8

100 1500 7.9 119 62.6 939 29.5 442 الكـــــذب  9

خت يف حالت معينة وفقا لبع�ص متغريات  اجتاهات املبحوثني نحو املوافقة على �رسب الأ

الدرا�صة.

قليم  خت والإ قليم : اأ�شارت النتائج اإىل اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب الأ الإ

اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني بنعم على الفقرات ال�شابقة يف اجلدول رقم  12:8، 

اإقليم اجلن�ب  خت لدى املبح�ثني يف  الأ ا�شتخدام ال�رسب �شد  اأعلى نح�  حيث كان هنالك اجتاه 

مبت��شط ن�شبة بلغ 35.1%، يليه اإقليم ال�شمال مبت��شط ن�شبة 27.4% ومن ثم اإقليم ال��شط مبت��شط 

.%20.6
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خت واجلن�س  اجلن�س: : اأ�شارت النتائج اإىل اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب الأ

 ،12:8 رقم  اجلدول  ال�شابقة يف  الفقرات  عن  بنعم  املبح�ثني  اإجابات  ن�شبة  مت��شط  على  اعتمادا 

خت مبت��شط 30.2% مقابل 17.7% من  حيث كان هنالك اجتاه لدى الذك�ر با�شتخدام ال�رسب �شد الأ

ناث يربرن ال�رسب �شد الزوجة مقابل  ناث، كما ونلحظ من الن�شب ال�شابقة باأن  ح�ايل خم�س الإ الإ

ح�ايل ثلث الذك�ر.

خت والعمر  العمر: اأ�شارت النتائج اإىل اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب الأ

اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني بنعم على الفقرات ال�شابقة يف اجلدول رقم  12:8، 

خت حيث كان هنالك  الأ ال�رسب �شد  ا�شتخدام  العمر قل الجتاه نح�  زاد  اإنه كلما  الق�ل  اإذ ميكن 

ثم  ومن   )37-28( العمرية  الفئة  تليها   ،%26 18-27( مبت��شط   ( العمرية  الفئة  لدى  اأعلى  اجتاه 

الفئة العمرية )38-47( مبت��شط 25.6%، واأخريا الفئة العمرية )48-57( مبت��شط 23%. اإل اأنه من 

امللحظ اأن مت��شط الن�شبة عاد وارتفع عن الفئة العمرية )58 فاأكرث( مبعدل %25.8.  

اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب  اإىل  اأ�شارت النتائج   : امل�شت�ى التعليمي 

خت وامل�شت�ى التعليمي اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني بنعم عن الفقرات ال�شابقة  الأ

يف اجلدول رقم  12:8، اإذ ميكن الق�ل اإنه كلما زاد امل�شت�ى التعليمي للفرد قل الجتاه نح� ا�شتخدام 

خت  ميني با�شتخدام ال�رسب �شد الأ خت ، حيث كان هنالك اجتاه اأعلى لدى فئة الأ ال�رسب �شد الأ

�شا�شي مبت��شط ن�شبة 28.2%، ومن ثم فئة التعليم الثان�ي  مبت��شط 36.9%، يليها فئة التعليم الأ

مبت��شط 22.6%، واأخريا فئة تعليم دبل�م فاأكرث مبت��شط %17.8.

خت  م�شت�ى الدخل : اأ�شارت النتائج اإىل اأن هنالك علقة بني اجتاهات املبح�ثني نح� �رسب الأ

وم�شت�ى الدخل اعتمادا على مت��شط ن�شبة اإجابات املبح�ثني بنعم على الفقرات ال�شابقة يف اجلدول 

خت حيث كان  رقم  12:8، اإذ ميكن الق�ل اإنه كلما زاد الدخل قل الجتاه نح� ا�شتخدام ال�رسب �شد الأ

خت مبت��شط %27.5،  هنالك اجتاه اأعلى لدى فئة الدخل ) 200 دينار فاأقل ( با�شتخدام ال�رسب �شد الأ

يليها فئة الدخل ) 201-400( مبت��شط  23.8% واأخريا فئة الدخل ) 401 فاأكرث ( مبت��شط %16.1.

�رسي ياأخذ حيزًا لي�س ب�شيطًا من حياة املبح�ثني، اإذ ذكر اأكرث  خل�شة  هذا الف�شل اأن العنف الأ

�رسي �ش�اء كان ذلك باأ�رسهم اأو باأ�رس اآخرين.  من الثلث اأنهم �شمع�ا اأو �شاهدوا حالت عن العنف الأ

كرب واأن املعتدى عليهم  خ الأ ب والأ واأن املعتدين يف احلالت التي �شمع�ا عنها اأو �شاهدوها هم الأ

م. كذلك من ال�ا�شح اأن العنف اجل�شدي كان اأكرث منط �شائع يف هذه  طفال، والزوجة، والأ كان�ا الأ

احلالت. 

�رسي، فقد كان هناك اأكرث من م�ؤ�رس كممار�شة املبح�ثني للعنف  اأما فيما يتعلق بحجم العنف الأ

�رسي، اإذ  تقارب الن�شبة 11.1% من احلالت اأي اأنه بني كل 100 �شخ�س ف�ق �شن الس18 ي�جد 11  الأ

�شخ�شا مار�ش�ا العنف يف اأ�رسهم �ش�اء العنف اجل�شدي اأو النف�شي يف 12 ال�شهر التي  �شبقت املقابلة 

) انظر اجلدول رقم 29 ملحق ( ، وي�ؤكد ذلك اأن جمم�ع حالت العنف التي م�ر�شت خلل هذه الفرتة 

ويف  معينة  �شل�كيات  عن  ال�ش�ؤال  عند  كبري  ب�شكل  الن�شبة  هذه  وترتفع  عنف.  حالت   1709 بلغت 

ال�ش�ؤال املغلق، اإذ مار�س ما يقارب 60% العنف النف�شي من خلل ال�رساخ واأكرث من 40% �شكل من 

همال م�ج�د  اأ�شكال العنف اجل�شدي. ولكن يف ال�قت نف�شه ت�شري النتائج اإىل العنف اجلن�شي والإ
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بن�شب قليلة اأو �شئيلة جدًا باملقارنة) انظر اجلدول رقم 32 ، ملحق (. اإن هذه املعل�مات كافية 

لتدق ناق��س اخلطر بالن�شبة لهذه امل�شكلة ومن امللفت للنظر اأي�شًا ه� النتائج املرتبطة بامل�افقة 

خ ب�رسب اأخته اأو �شتمها بحالت  على �رسب الزوج لزوجته و�شتمها بحالت معينة. وكذلك حق الأ

معينة، اإذ جاءت النتائج لتبني اإىل اأن ن�شبة لي�شت ب�شيطة من املبح�ثني يعتقدون اأن العنف م�رسوع 

حيان مما ي�ؤكد �شيادة احلق�ق الذك�رية يف املجتمع.  يف بع�س الأ
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الف�سل التا�سع 

 املفاهيم والجتاهات الثقافية العامة

�رسي  نحو العنف الأ
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راء  �شئلة الهادفة اإىل حماولة ا�شتك�شاف بع�س امل�اقف والآ يحت�ي هذا اجلزء على جمم�عة من الأ

�رسة ب�شكل عام. وقد مت تق�شيمها  �رسي ويف الأ والجتاهات نح� ج�انب متعددة مرتبطة بالعنف الأ

وت�ش�رات  �رسي  الأ العنف  م�رسوعية  نح�  والجتاهات  �رسة،  الأ داخل  العنف  نح�  الجتاهات  اإىل 

املبح�ثني ح�ل العنف وامل�ؤ�ش�شات العامة، والجتاهات نح� العنف والزوجة.

�رسة  الجتاهات نحو العنف داخل الأ

اإجابات  باأن   1:9 رقم  اجلدول  خلل  من  نلحظ  �رسة،  الأ داخل  للعنف  املبح�ثني  نظرة  وح�ل 

بناء بدون خ�ف من العنف  م والأ املبح�ثني على اأن العائلة تك�ن ق�ية ومتما�شكة عندما تعي�س الأ

يف املنزل بامل�افقة �شبه املطلقة على هذه العبارة 92.3% ) م�افق ب�شده ، م�افق ( وبالرغم من 

�رسة يف حياة  التفاوت يف درجة امل�افقة اإل اأنها تعترب م�ؤ�رسا هاما على املكانة التي تتب�اأها الأ

جابات  �رسة. وباملقابل، فقد كانت الإ من الجتماعي داخل الأ ردنيني، وعلى �رسورة الأ امل�اطنني الأ

�رسي”، مبا يقارب  ية اأ�رسة اأن تعاين وتعي�س على اخل�ف من العنف الأ عن عبارة “ل ي�جد �رسورة لأ

بعدم  اخُلم�س  من  اأقل  اأجاب  بينما   .%68.1 العبارة  بامل�افقة على هذه  املبح�ثني  اأرباع  الثلثة 

�رسة.  امل�افقة مما يدل على اأن البع�س ل زال يعترب اأن العنف له مربراته داخل الأ

طفال على املدى البعيد” فت�شري  �رسة ي�ؤثر �شلبًا عن الأ وح�ل العبارة التالية “ العنف داخل الأ

العبارة ،ومل يعار�شها  89.1% من املبح�ثني ت�افق على هذه  العظمى  الغالبية  اأن  اإىل  النتائج 

نقارن  عندما  اأقل،  بن�شب  ولكن  مت�شابهة،  نتائج  على  ونح�شل  املبح�ثني.  من   %2 من  اأقل  �ش�ى 

�رسي ل ي�ؤثر يف ال�شحة”، اإذ وافق على هذه العبارة  ذلك باإجابة املبح�ثني عن الفقرة “العنف الأ

فقط 16.6% ورف�شها الغالبية العظمى مبا يقارب 73.4%. ومن اإجابات املبح�ثني على الفقرتني 

�رسي  ال�شابقتني، نلحظ وعي املبح�ثني واإدراكهم باملخاطر وال�شلبيات التي تنط�ي على العنف الأ

�ش�اء اأكانت خماطر �شحية اأم غريها.

بناء ت�ؤدي اإىل حدوث العنف  وكذلك، �شئل املبح�ث�ن ما اإذا كانت “اخللفات امل�شتمرة بني الأ

اخللفات  اأن  م�افق(    ، ب�شده  م�افق  املبح�ثني)  من   %78.1 اأجاب  وقد  والزوجة”،  الزوج  بني 

�رسي ملرة  بناء ت�ؤدي اإىل العنف بني الزوجني. وح�ل عبارة “ممار�شة العنف الأ امل�شتمرة بني الأ

واحدة يعني تكراره يف امل�شتقبل” فقد اأجاب 64.1% من املبح�ثني ي�ؤيدون هذه العبارة. مما يعني 

�رسة ومل يتم التعامل معه وجتاوزه.  اإمكانية تكرار العنف اذا حدث داخل الأ

�رسي وحماولة جذب انتباه النا�س اإليها هي  اأما فيما يتعلق بالعبارة التي تق�ل “فكرة العنف الأ

تدخل يف �ش�ؤون حياتنا التقليدية” فقد اأيدها ما ن�شبته 41.9%، بينما مل ي�افق على هذه العبارة 

اإذا كان  ما  مت�شاٍو، حيال  �شبه  منق�شم�ن ،ب�شكل  اأن املبح�ثني  اإىل  النتائج  42.2%. وت�شري هذه 

احتياجات  من  ونابع  �شيء طبيعي  اأنه  اأم  التقليدية  ب�ش�ؤوننا  �رسي ه� تدخل  الأ بالعنف  الهتمام 

ردين. وهذا ما ميكن اعتباره م�ؤ�رسا يدع� ل�رسورة العمل على الت�عية املجتمعية بدور  املجتمع الأ

�رسة على جتاوز م�شاكلها، واعتبار ذلك التدخل �شيئا  امل�ؤ�ش�شات واجلهات املجتمعية يف م�شاعدة الأ

طبيعيا نابع من ثقافة املجتمع.
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اجلدول رقم 1:9

�رسة الجتاهات نح� العنف داخل الأ

املجموع

 غري مبني

/ل اعرف

 غري موافق

ب�سده

 غري

موافق
حمايد موافق

 موافق

ب�سدة جـــابة الإ

% % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد  العدد

100 1500 7.2 110 0 0 0.3 4 0.2 2 26.5 398 65.8 988

ومتما�سكة قوية  العائلة   تكون 

ــاء ــن ب والأ م  الأ تعي�س   عندما 

بدون خوف من العنف يف املنزل

1

100 1500 7.4 111 0.4 6 1.6 23 1.5 23 39.6 594 49.5 743
�سرة يوؤثر �سلبًا   العنف داخل الأ

طفال على املدى البعيد يف الأ
2

100 1500 8.6 130 1.7 26 16 2405.6 84 34.5 517 33.6 5.4

ية اأ�سرة اأن  ل يوجد �سرورة لأ

 تعاين وتعي�س على اخلوف من

�سري العنف الأ

3

100 1500 9.6 146 6.9 103 35.3 5296.3 94 29.4 441 12.5 187

�سري وحماولة  فكرة العنف الأ

ــتــبــاه الــنــا�ــس اإلــيــهــا  جـــذب ان

حياتنا �ــســوؤون  يف  تدخل   هــي 

التقليدية

4

100 1500 8.4 127 4.8 73 17.5 2625.2 77 41.1 617 23 345
ـــري ملــرة �ـــس  ممــار�ــســة الــعــنــف الأ

واحدة يعني تكراره يف امل�ستقبل
5

100 1500 8.3 124 27.9 419 46.9 7041.7 26 8.6 129 6.6 99
مظهر املراأة  �سد  الرجل   عنف 

من مظاهر الرجولة
6

100 1500 7.9 118 1.4 20 8.7 1303.9 59 46.5 698 31.6 474

بناء  اخلالفات امل�ستمرة بني الأ

العنف بني اإىل حــدوث   تــوؤدي 

الزوج والزوجة

7

100 1500 8.1 122 26 390 47.4 7111.9 29 10.1 152 6.5 97
�سري  العنف الأ

ل يوؤثر يف ال�سحة
8

100 1500 7.4 112 0.9 13 4.4 66 1.6 24 35.9 538 49.8 747
رث الإ مــن  نــثــى  الأ حــرمــان   اإن 

يعترب �سكاًل من اأ�سكال العنف
9
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ومن اأجل ا�شتك�شاف اجتاهات النا�س ح�ل ما اإذا كان هناك ارتباط بني العنف ومفه�م الرج�لة 

الرجل �شد املراأة ه�  “عنف  ن�شبة امل�افقني على عبارة  فقد كانت  بالثقافة املمار�شة،  املرتبط 

متدنية جدًا، اإذ ذكر فقط 15.2% باأن ممار�شة الرجل للعنف يعرب عن  مظهر من مظاهر الرج�لة” 

رج�لته، وباملقابل فقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن الغالبية ل ت�افق مع هذه العبارة مما قد ي�شري اإىل 

تغري اإيجابي نح� هذه امل�شاألة.

“اإن  التايل  وبال�شكل  �رسي،  الأ والعنف  رث  الإ من  املبح�ث�ن ح�ل احلرمان  �شئل  فقد  واأخريًا، 

فقد اأجاب ن�شف املبح�ثني 49.8% باأنهم  اأ�شكال العنف”  رث يعترب �شكًل من  نثى من الإ حرمان الأ

ي�افق�ن ب�شدة على هذه العبارة واأجاب 35.9% باأنهم ي�افق�ن مما يعني اأن 85.7% ي�افق�ن على 

نثى ه� �شكل من اأ�شكال العنف، ومل يعار�س هذه العبارة �ش�ى اأقلية �شئيلة 5.3% من  اأن حرمان الأ

رث،  املبح�ثني. ويجب اأن ل يفهم من هذه النتيجة اأن غالبية املبح�ثني ت�افق على امل�شاواة يف الإ

رث للمراأة ، ومن ثم فاإن حرمانها من حقها ال�رسعي والقان�ين  ن ال�رسع والقان�ن يعطيان حق الإ لأ

رث.    ه� الذي يعترب �شكًل من اأ�شكال العنف ولي�س عدم امل�شاواة يف الإ

�رسي. الجتاهات نحو م�رسوعية العنف الأ

�رسة  �رسي اإىل اأن ممار�شة العنف داخل الأ ت�شري العديد من الدرا�شات التي بحثت م��ش�ع العنف الأ

قد يك�ن مرتبطًا ببع�س القيم واملعتقدات التي تعتربه م�رسوعا ومقب�ل ومن اأجل التحقق من ذلك، 

فقد �شئل املبح�ث�ن ح�ل جمم�عة من ال�شل�كيات املتعلقة بج�انب حمددة من العنف، وا�شتك�شاف 

اآرائهم، وم�اقفهم نح�ها.

ومن خلل اجلدول رقم2:9 ح�ل ما اإذا كان “ من املقب�ل اأحيانًا اأن ي�رسب الزوج زوجته” ت�شري 

جابة عن هذا ال�ش�ؤال، اإذ وافق ) م�افق ب�شده، م�افق( على ذلك  النتائج اإىل انق�شام �شبه مت�شاوي بالإ

40.3% من املبح�ثني ومل ي�افق عليه ) غري م�افق ب�شده، غري م�افق( 47.7%. واأجاب ما يقارب 

اأن ح�ايل ن�شف املبح�ثني يعار�ش�ن هذه العبارة،  5% باأنهم حمايدون باإجابتهم. وبالرغم من 

ولكن ت�جد ن�شبة مهمة تبلغ 40% من املبح�ثني الذين ما يزال�ن  يعتقدون اأنه من املقب�ل للزوج 

حيان. اأن ي�رسب زوجته يف بع�س الأ

ب  بنائهم، اأجاب املبح�ث�ن على “من املقب�ل اأحيانًا اأن ي�رسب الأ ب اأو األم لأ وح�ل �رسب الأ

جابات مت�شابهة اأو �شبه متطابقة بني العبارة اخلا�شة  م اأبناءها” فقد كانت الإ اأبناءه اأو اأن ت�رسب الأ

باأن  م  الأ اأو  ب  للأ املقب�ل  من  باأنه  املبح�ثني  ن�شف  اأكرث من  اأفاد  اإذ  م،  بالأ وتلك اخلا�شة  ب  بالأ

جابة  ي�رسب�ا اأبناءهم اأحيانًا، بينما مل ي�افق على هذه العبارة �ش�ى الثلث تقريبا. ووا�شح من الإ

عن هذا ال�ش�ؤال ومقارنته مع ال�ش�ؤال الذي ي�شبقه واخلا�س بقب�ل �رسب الزوج لزوجته اأحيانًا، اأن 

الذين يعتقدون اأنه من املقب�ل لل�الدين باأن ي�رسب�ا اأبناءهم اأحيانًا هم اأكرث من الذين  يقب�ل�ن 

بناء  اأن ي�رسب الزوج زوجته وبفارق كبري، مما قد ي�شري اإىل اأنه ما زال هناك اعتقاد باأن ال�رسب للأ

قد يك�ن م�رسوعًا اأكرث من �رسب الزوج لزوجته.
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 اجلدول رقم 2:9

اجتاهات املبح�ثني نح�  م�رسوعية العنف ال�رسي

الفقرة الرقم

موافق 

ب�سده
حمايد موافق 

غري 

موافق 

غري موافق 

ب�سده

غري مبني 

/ل اعرف
املجموع

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

1
ــا اأن  ــن املــقــبــول اأحــيــان م

ي�سرب الزوج زوجته
16611.143929.2684.551434.220313.51117.51500100

2
ــا اأن  ــن املــقــبــول اأحــيــان م

ب اأبناءه ي�سرب الأ
19613.156137.4724.841427.61479.81107.31500100

3
ــا اأن  ــن املــقــبــول اأحــيــان م

ت�سرب األم اأبناءها 
20013.357438.3684.540627.11419.41117.41500100

4
ل يوجد مربر للعنف بني 

�سرة اأفراد الأ
4953349432.9694.627418.3422.81278.41500100

5
ال�سرب و�سيلة من و�سائل 

طفال تربية الأ
1338.939726.5835.555737.221314.21187.71500100

6

حــــيــــان يــكــون  بــعــ�ــس الأ

العنف الطريقة الوحيدة 

ـــن املــ�ــســاعــر  لــلــتــعــبــري ع

الكامنة

16611.139226.1976.454936.615210.11459.71500100

ومن امللحظ اأن اإجابات املبح�ثني جاءت خمتلفة عندما مت �ش�ؤالهم ح�ل “ما اإذا كان ال�رسب 

طفال”، اإذ اأجاب بامل�افقة وامل�افقة ب�شدة اأكرث من الثلث بن�شبة %35.4  و�شيلة من و�شائل تربية الأ

ورف�شها اأكرث من ن�شف املبح�ثني بن�شبة %51.4.

جابة عن هذا ال�ش�ؤال متناق�شة مع ال�ش�ؤال الذي �شبقه ح�ل قب�ل اأن ي�رسب   وقد تبدو نتائج الإ

بناء اأحيانًا ولكن قد ل يك�ن ذلك ، فهذا ال�ش�ؤال يرتبط باعتبار ال�رسب و�شيلة من  ب�ين الأ اأحد الأ

باء  مر يدور ح�ل ا�شتخدام ال�رسب من قبل الآ و�شائل الرتبية بينما يف ال�ش�ؤال الذي �شبقه كان الأ

اأحيانًا.

الرتبية هي مرتفعة  و�شائل  و�شيلة من  ال�رسب  التي تعترب  الن�شبة  فاإن  ح�ال،  الأ كل  ولكن يف 

ردين. ن�شبيًا مع كل التغريات التي �شهدها املجتمع الأ

حيان يك�ن العنف الطريقة ال�حيدة للتعبري عن امل�شاعر  جابة عن عبارة “بع�س الأ واأخريًا، وبالإ
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الكامنة” فقد وافق عليها ب�شدة 11.9% ووافق عليها 28.5% اأي ما يقسسسسارب الس40% بينما رف�شها اأكرث 

حيان الطريقة ال�حيدة للتعبري عن  من ن�شف املبح�ثني تقريبًا ول يعتربونها، وحتى يف بع�س الأ

امل�شاعر الكامنة، واإمنا هناك طرق اأخرى لذلك. 

حيان، تك�ن فاقدة لطرق التعبري والت�ا�شل  �رسة، يف بع�س الأ من هنا ميكن ال�شتدلل على اأن الأ

�رسة يحمل�ن  الأ اأفراد  اأن  مع  بالعنف.  م�شاعرهم  للتعبري عن  اأفرادها غالبا  يدفع  بينها مما  فيما 

�رسة، اإذ اأفاد 65.3% من املبح�ثني اإىل اأنه ل ي�جد  اجتاهات �شلبية جتاه ممار�شة العنف داخل الأ

�رسة ملمار�شة العنف. مربر لدى اأفراد الأ

�رسي . الجتاهات نحو الدور املوؤ�س�سي يف التعامل مع العنف الأ

�رسي ودورها يف التعامل معه، اأ�شارت  وفيما يتعلق بعلقة امل�ؤ�ش�شات العامة مب��ش�ع العنف الأ

نتائج اجلدول رقم 3:9  اإىل اجتاهات املبح�ثني نح� هذه العلقة ، فقد جاءت اإجابات املبح�ثني عن 

�رسة ل ي�شكل جرمية حقيقية ت�شتدعي تدخل ال�رسطة” تبني باأن املبح�ثني  الفقرة “العنف داخل الأ

فقد  تقريبًا،  متقاربة  وبن�شب  واملعار�شني  امل�افقني  بني  ال�ش�ؤال  هذا  عن  جابة  الإ منق�شم�ين يف 

�رسة جرمية حقيقية ت�شتدعي تدخل ال�رسطة،  كانت النتائج اأن 46.7% ل يقرون باأن العنف داخل الأ

بينما اأجاب 41.3% باأن العنف ي�شكل جرمية حقيقية ت�شتدعي تدخل ال�رسطة ملعاجلتها اأو حلها.

�رسي جرمية حقيقية ت�شتدعي تدخل ال�رسطة هم اأقل من   مع اأن ن�شبة الذين يعتربون العنف الأ

الذين ل ي�افق�ن، اإل اأنها تعترب ن�شبة مرتفعة وهامة يف ال�قت نف�شه ، وهذا يعترب م�ؤ�رسا على 

العنف  التعامل مع حالت  العامة يف  النا�س نح� دور امل�ؤ�ش�شات  يجابي يف اجتاهات  الإ التح�ل 

�رسي. الأ

ي �شخ�س  �رسة ه� �شاأن خا�س ولي�س لأ  وما يعزز ذلك اإجابات املبح�ثني ح�ل “العنف داخل الأ

الذين ل  �شاأن خا�س و%43.3  باأن هذه امل�شاألة هي   %43.7 اأجاب  فقد  اأن تتدخل به”  اأو م�ؤ�ش�شة 

�رسي  اأعلى بقليل من ن�شبة الذين يعتربون العنف الأ اأنها ن�شبة  اأنها �شاأن خا�س مع  ي�افق�ن على 

جرمية ت�شتدعي تدخل ال�رسطة .

العنف  ب�شاأن  الن�شيحة  للح�ش�ل على  م�ؤ�ش�شات  اأو معرفتهم ب�ج�د  النا�س  اعتقاد  وح�ل مدى 

�رسي، ت��شلت النتائج اإىل اأن 58.1% يعتقدون باأن لدى النا�س معرفة ب�ج�د م�ؤ�ش�شات تتعامل  الأ

�رسي ، بينما مل ي�افق على هذه العبارة �ش�ى 32.5% وبقيت ن�شبة �شئيلة حمايدة  مع العنف الأ

ب�ج�د  ال�عي  اأن  يعني  ال�ش�ؤال مما  هذا  عن  جابة  الإ تعرف  ل  باأنها   %14.5 ن�شبة  اأ�شسارت  بينما 

جمال  يف  لطالبيها  والن�شح  امل�ش�رة  تقدم  اأن  ميكن  التي  احلك�مية  وغري  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات 

�رسي مرتفعة، ولكنها لي�شت كافية. العنف الأ

اأما فيما يتعلق بالعبارة اخلا�شة باجتاه النا�س نح� املحاكم فقد اأجاب املبح�ث�ن عن عبارة 

اأن  اأ�شارت النتائج اإىل  فقد  �رسي ب�شكل غري رادع للمعتدي”  “املحاكم تتعامل مع حالت العنف الأ
15% ي�افق�ن ب�شدة على هذه العبارة واأن 27.1% ي�افق�ن عليها، مما يعني اأن 42% من املبح�ثني 
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�رسي هي غري رادعة للمعتدي  يعتقدون اأن الطريقة التي تتعامل معها املحاكم يف جمالت العنف الأ

�رسي هي  مقارنة مع 45.6% من املبح�ثني الذين يعتقدون اأن اإجراءات املحاكم يف حالت العنف الأ

رادعة،وتاأتي هذه النتائج لتعك�س الثقة املتدنية باإجراءات املحاكم يف ردع املعتدي يف حالت 

�رسي. العنف الأ

�رسي يجب اأن يك�ن م��شع اهتمام كبري للحك�مة”، فقد كانت  واأخريًا، وح�ل العبارة “العنف الأ

يجاب عن هذه العبارة ت�شكل الغالبية العظمى 92.7%، بينما مل ت�افق على  ن�شبة الذين اأجاب�ا بالإ

هذه العبارة ن�شبة �شئيلة من املبح�ثني. 
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الجتاهات نحو العنف �سد الزوجة

يتناول هذا اجلزء اجتاهات املبح�ثني نح� العنف امل�جه للزوجة، اإذ يحت�ي على جمم�عة من 

العبارات ح�ل بع�س ج�انب العنف املرتبطة بالزوجة.

اإىل  النتائج  ت�شري  الزوجة،  العنف �شد  4:9 اجتاهات املبح�ثني نح�  رقم  ومن خلل اجلدول 

اأن تتحمل  الزوجة  “على  اإجابات  املبح�ثني عن عبارة  اأن  واأثره وم�قفهم منه، ونلحظ  اأ�شكاله 

�رسة ومتا�شكها”، اأن ح�ايل الن�شف %48.7  ظلم الرجل من اأجل احلفاظ على اأطفالها وعلى كيان الأ

طفال وعلى  يعتقدون اأن على الزوجة اأن تتحمل الظلم والعنف من زوجها من اأجل املحافظة على الأ

 .%38 هي  الت�شحية  بهذه  القيام  الزوجة  على  اأن  تعتقد  ل  التي  الن�شبة  فاإن  باملقابل،  �رسة.  الأ

وهذا يدل على وج�د انق�شام وعدم اتفاق لدى املبح�ثني ح�ل هذه امل�شاألة. وميكن تف�شري راأي 

طفال ب�شكل خا�س يف تركيزهم على  �رسة ب�شكل عام والأ غلبية باأنهم ياأخذون بالعتبار م�شلحة الأ الأ

�رسة تتطلب ذلك، واأن املراأة لديها القدرة على التحمل  حتمل املراأة لهذا العنف ك�ن اأن م�شلحة الأ

والت�شحية يف �شبيل اأ�رستها واأطفالها.

اإذ تعتقد  الزوجة،  واآثاره جتاه  العنف  اأ�شكال  وفيما يتعلق باجتاهات املبح�ثني نح� بع�س 

الغالبية العظمى من املبح�ثني 88% باأن العنف امل�شتمر �شد الزوجة قد ي�ؤدي اإىل الطلق. وجاءت 

جابات على عبارة “التهديد امل�شتمر من الزوج لزوجته بالزواج من اأخرى ي�ؤدي اإىل اإيذاء الزوجة  الإ

جابة عن الفقرات ال�شابقة حيث اتفقت الغالبية 89.6% مع هذه  نف�شيًا” من�شجمة مع الت�جهات يف الإ

العبارة. واأخريًا وح�ل العبارة “من حق الزوج التحكم براتب زوجته والت�رسف به كما ي�شاء”، 

اأ�شارت النتائج اإىل اأن 70.6% من العينة ل تعتقد باأنه يحق للزوج التحكم براتب زوجته والت�رسف 

به كما ي�شاء .

�رسة تكت�شب اأهمية خا�شة  ويت�شح من نتائج هذا الف�شل اأن املبح�ثني ما زال�ا يعتربون اأن الأ

�رسي قد يك�ن تدخًل  اأن الهتمام بالعنف الأ ردين، ولكن تعتقد ن�شبة لي�شت قليلة  يف املجتمع الأ

ي�شكل  �رسي  الأ العنف  باأن  يعتقدون  املبح�ثني  ن�شف  من  اأقل  فاإن  باملقابل،  اخلا�شة.  ب�ش�ؤونهم 

ب��شفه  اإليه  النظر  ميكن  م�قف  وهذا  داخليا.  نًا  �شاأ لي�س  واأنه  ال�رسطة،  تدخل  ت�شتدعي  جرمية 

�رسي. ولكن من ال�ا�شح اأي�شًا اأن هناك ن�شبة لي�شت ب�شيطة ل زالت  م�ؤ�رسا اإيجابيا بالنظر للعنف الأ

م اأن ي�رسب�ا اأبناءهم واأن ال�رسب  ب والأ تعتقد باأن للزوج حق يف �رسب زوجته كما يحق اأي�شًا للأ

يعترب و�شيلة من و�شائل الرتبية. وهذا م�ؤ�رس هام على القيم ال�شائدة التي تعطي م�رسوعية للعنف 

�رسي. الأ
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نتائج الدرا�سة.

متعددة  بج�انب  املرتبطة  هسسداف  الأ من  جمم�عة  حتقيق  اإىل  ال�طنية  الدرا�شة  هذه  �شعت  لقد 

�رسي  الأ بالعنف  اخلا�شة  واملمار�شات  والجتاهات،  ،واملعرفة،  املفاهيم  مثل:  �رسي  الأ بالعنف 

ردن. ومن اأجل حتقيق اأهداف الدرا�شة مت اإجراء م�شح ميداين على عينة وطنية من 1500 �شخ�س  بالأ

ردين و�رسائحه. وقد مت تط�ير  ناث وممثلة جلميع مناطق املجتمع الأ م�زعة منا�شفة بني الذك�ر والإ

�رسي وت�شعبا  همية عمق ظاهرة العنف الأ ا�شتبانة تغطي اأهداف الدرا�شة كافة. وكذلك، واإدراكًا لأ

، جرى ا�شتخدام املنهج الن�عي من خلل اإجراء النقا�شات املركزة مع 21 جمم�عة ممثلة للفئات 

جداد، واملهنيني. وقد مت اإجراء درا�شة  زواج، والأ الجتماعية املختلفة مثل: ال�شباب، والذك�ر، والأ

ردن وهي عمان،  الأ قاليم الثلثة يف  النقا�شات اجلماعية املركزة يف ثلث مدن رئي�شية ممثلة للأ

واربد، والكرك. 

وقد اأف�شت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج الهامة:

اأولً: مفهوم العنف.

العنف  باأ�شكال  وىل،  الأ ،بالدرجة  امل�اطنني  لدى  العنف  مفه�م  ارتباط  اإىل  النتائج  ت�شري 

باأدوات حادة كالع�شا،  : ال�رسب ب�شكل عام، وال�رسب املربح، وال�رسب  اجل�شدي املختلفة مثل 

والتهديد با�شتخدام ال�شلح. وتاأتي بالدرجة الثانية اأ�شكال خمتلفة من العنف النف�شي مثل : ال�شب، 

احتياجات  باإهمال  يتعلق  فيما  وبخا�شة  همال،  الإ اأقل،  وبن�شب  والتحقري،  وال�رساخ،  وال�شتم، 

واجلماعات  املبح�ث�ن  اأفاد  الرابع  املقام  ويف  اأخرى.  وحاجات  احلرمان  اأو  والزوجة  طفال  الأ

الزوجة على ممار�شة اجلن�س  واإكراه  التحر�س اجلن�شي والغت�شاب  باأن  �ش�اء  النقا�شية، على حد 

باأ�شكاله املختلفة يعترب �شكًل هامًا من اأ�شكال العنف. وقد دلت النتائج، وبخا�شة من النقا�شات 

الذي يت�شف بالتكرار  التمييز بني ما ميكن اعتباره عنفًا ،وه�  اجلماعية املركزة، على �رسورة 

طفال. وباخت�شار،  وال�شدة وبني ما ميكن و�شفه جزءًا من عملية الرتبية والتاأديب، وبخا�شة للأ

وىل. يركز الفهم ال�شائد للعنف على العنف اجل�شدي باأن�اعه املختلفة بالدرجة الأ

�رسة من وجهة نظر املبح�ثني، فقد كان  اأما فيما يتعلق باأكرث الفئات تعر�شًا للعنف داخل الأ

طفال هما اأكرث  هناك ت�افق �شبه تام بني نتائج امل�شح ونتائج اجلماعات املركزة باأن الزوجة والأ

بناء الذك�ر بفئاتهم العمرية  �رسي. وقد ت��شلت نتائج الدرا�شة اإىل اأن الأ الفئات تعر�شًا للعنف الأ

ناث. وتاأتي هذه النتيجة مثرية للهتمام يف جمتمع  طفال الإ املختلفة هم اأكرث عر�شة للعنف من الأ

طفال  طفال الذك�ر قيمة ومكانة اأعلى من الأ ب�ية والتقليدية التي تعطي الأ ما زالت ت�ش�ده القيم الأ

ناث يف املجتمع، حيث يتم  ناث. وميكن تف�شري هذه النتيجة يف التن�شئة املتباينة للذك�ر والإ الإ

ولد الذك�ر اأكرث  ناث على اخل�ش�ع والطاعة مما يجعل الأ تربية الذك�ر على اجلراأة والعدوانية والإ

ناث. كذلك، فاإن الرتبية التف�شيلية للذك�ر قد جتعلهم كثريي الطلبات  �رسة من الإ م�شاغبة داخل الأ

ناث، ومن ثم  ال�شطدام مع حاجز عدم القدرة اأو الرغبة يف تلبيتها.   مقارنة مع الإ

امل�شح  نتائج  من  اإجماع  هناك  كان  �سسرسة،  الأ اأفراد  على  العنف  متار�س  التي  للفئات  بالن�شبة 

كرب( هم من اأكرث الفئات التي متار�س  خ الأ ب، والأ واجلماعات املركزة على اأن الذك�ر )الزوج، والأ
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�رسة. وقد اأ�شارت الدرا�شة امليدانية اإىل اأن هناك فئات اأخرى متار�س العنف وهي  العنف داخل الأ

م، ولكن بن�شب متدنية. الزوجة، والأ

�رسي كما يراها املبحوثون. ثانياً: اأ�سباب العنف الأ

ذكر  فقد  اأحيانًا،  اأو  دائم  ب�شكل  �ش�اء  �سسرسي  الأ العنف  اإىل  ت�ؤدي  التي  �شباب  بالأ يتعلق  فيما 

�شباب بالن�شبة للمبح�ثني هي :  املبح�ث�ن اأ�شبابا كثرية ميكن اأن ت�ؤدي اإىل ذلك. ومن اأهم هذه الأ

�رسي، وعدم ال�شيطرة على النف�س، والغ�شب ال�رسيع،وقلة  تعاطي الكح�ل، واملخدرات، والت�تر الأ

املالية  وال�شع�بات  الطاعة،  على  �رسة  الأ اأفراد  واإجبار  ال�شيطرة،  �رسة، وحب  الأ داخل  الحرتام 

بناء غري املقب�ل، وتدخل اأهل الزوج واحلماة،  والتعطل عن العمل، و�شغ�ط العمل، و�شل�ك الأ

خرين.  وحتري�س الآ

اأما  ردين.  الأ املجتمع  يف  وتعقيدها  �رسي  الأ العنف  م�شكلة  تداخل  مدى  �شباب  الأ هذه  وتعك�س 

�شباب  الأ اأهم  كانت  فقد  هم(،  الأ ال�شبب  يختاروا  اأن  املبح�ثني  من  )طلب  �شباب  الأ هم  لأ بالن�شبة 

�رسة، والت�تر  وبالرتتيب هي تعاطي الكح�ل واملخدرات، وال�شع�بات املالية التي ت�اجهها الأ

�شباب. ويت�شح من ذلك،عدم  �رسة مثل : الطلق، وقلة الحرتام وغريها من الأ الذي ميكن اأن ي�جد بالأ

فاإن  املثال،  �شبيل  فعلى  العنف،  على  امل�شاعدة  والع�امل  امل�شببة  الع�امل  اأحيانًا بني  التمييز 

الفقر والبطالة لي�شت اأ�شبابًا مبا�رسة للعنف ولكنها قد تك�ن من الع�امل امل�شاعدة عليه.

جاءت  فقد  املركزة،  اجلماعات  جمم�عات  قبل  من  ال�ش�ؤال  هذا  عن  جابة  بالإ يتعلق  فيما  اأما 

�شباب التي مت ذكرها امل�شاكل القت�شادية، وذك�رية املجتمع، وتعاطي  متباينة،ولكن من اأهم الأ

بني  التكاف�ؤ  وعسسدم  املسسراأة،  �شخ�شية  و�شعف  وال�عي،  احلسس�ار  و�شعف  واملسسخسسدرات،  الكح�ل 

علم  والإ الديني،  ال�عي  و�شعف  والقت�شادية،  النف�شية  وال�شغ�طات  هل،  الأ الزوجني،وتدخل 

�شباب.  ولد وغريها من الأ وتبينه لربامج حتت�ي على عنف، واجلهل يف تربية الأ

�رسي. ثالثاً: تاأثريات العنف الأ

�رسي �ش�اء كان  ثار ال�شلبية التي تنتج عن العنف الأ يت�شح من النتائج اأن هناك وعيًا كبريًا للآ

العنف  باآثار  اأنف�شهم، وفيما يتعلق  فراد املعر�شني للعنف  الأ اأو على  �رسة ب�شكل عام  الأ ذلك على 

�رسية امل�شتمرة،  �رسي، والطلق والت�تر، واخللفات الأ اأهمها التفكك الأ �رسة، فقد كانت  على الأ

�رسي على  ثار التي يرتكها العنف الأ والتاأثريات النف�شية، وفقدان الحرتام وغريها. اأما بالن�شبة للآ

الذين يتعر�ش�ن له، فقد جاءت النتائج �شبه متطابقة يف نتائج امل�شح واجلماعات املركزة. ومن 

ذى اجل�شدي،  اأهمها فقدان الثقة بالنف�س، والتاأثريات النف�شية ال�شلبية مثل: اخل�ف، والكاآبة، والأ

ال�شل�كيات املنحرفة مثل: اجلرائم، وال�رسقة، وتعاطي  والعزلة، وترك املنزل، والت�جه نح� 

الكح�ل واملخدرات وغريها من امل�شكلت. ويت�شح من ت�ش�رات املبح�ثني وج�د ح�س عاٍل واإدراك 

فراد الذين  �رسة التي يحدثها العنف وعلى الأ ثار ال�شلبية الجتماعية والنف�شية املدمرة على الأ بالآ

يتعر�ش�ن له.
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�رسي. بالغ عن العنف الأ رابعاً: اأ�سباب عدم البوح والإ

من  امل�شاعدة  طلب  اأو  ف�شاح  الإ اأو  بلغ  الإ عن  كثرية،  اأحيانًا  يف  للعنف،  املتعر�ش�ن  يحجم   

�شدقاء  امل�ؤ�ش�شات الر�شمية مثل: ال�رسطة وامل�ؤ�ش�شات غري احلك�مية اأو من اأطر غري ر�شمية مثل: الأ

�شباب كثرية. ويت�شح من اإجابات املبح�ثني واملجم�عات النقا�شية اأن هناك اأ�شباب  قارب، ولأ والأ

تتعلق بال�شخ�س املعتدى عليه، وما ميكن اأن يرتتب عليه واأن هناك اأ�شبابا مرتبطة مبا ميكن اأن 

فراد الذين يقع عليهم العنف اخلجل،  �شباب املرتبطة بالأ بلغ. ومن الأ �رسة يف حالة الإ ي�ؤثر يف الأ

�رسي،  والعتماد على املعتدي اقت�شاديًا، وعدم املعرفة باخلدمات املت�فرة للمعر�شني للعنف الأ

�شباب. وكذلك هناك جمم�عة  ولد وغريها من الأ اأجل الأ ف�شاح، والت�شحية من  ولتجنب تبعات الإ

�رسة يف  �رسة اأو باملجتمع، ومنها اخل�ف من تفكك الأ خرى املرتبطة اإما بالأ �شباب العامة الأ من الأ

�رسة، وعدم  �رسة، وعدم الثقة بامل�ؤ�ش�شات امل�ج�دة حلماية الأ بلغ، واخل�ف على �شمعة الأ حال الإ

وج�د ق�انني واأنظمة فعالة للتعامل مع ق�شايا العنف، وعدم وج�د متخ�ش�شني، وعدم املعرفة 

باخلدمات املتاحة اأو املت�فرة لهذا الن�ع من امل�شكلت.

�رسي اأو التقليل منه ، فقد تركزت اأغلب  وفيما يتعلق بالربامج املقرتحة ملنع حدوث العنف الأ

�رسي �ش�اء كان ذلك من خلل برامج  القرتاحات على اأ�شكال خمتلفة من برامج الت�عية عن العنف الأ

�رسي واأ�شاليب الرتبية، واأ�شاليب حل  تلفازية اأو حما�رسات يف املدار�س واجلامعات ح�ل العنف الأ

اخللفات والتثقيف الديني. وكذلك، اقرتح البع�س �رسورة تعديل الق�انني، وبخا�شة ا�شتحداث 

بالعنف  تعنى  اأو جمعيات  م�ؤ�ش�شات  واإن�شاء  للمعتدين،  رادعة  عق�بات  مع  ال�رسب  قان�ن مينع 

�رسي وم�شاعدة ال�شحايا.  الأ

وجاءت مقرتحات املجم�عات الب�ؤرية اأكرث عمقًا وتباينًا، ولكن كان هناك اتفاق بني ا�شتنتاجات 

وتعديل  والتثقيف،  الت�عية  اأهمية  ح�ل  الب�ؤرية  واملجم�عات  ال�طني  امل�شح  يف  املبح�ثني 

مت  ولكن  جديدة.  م�ؤ�ش�شات  واإن�شاء  العنف،  مع  املتعاملة  احلالية  امل�ؤ�ش�شات  ودعم  الق�انني، 

وتعريف  املختلفة،  للفئات  اجلن�شية  والثقافة  اللعنف  ثقافة  ن�رس   : مثل  اإ�شافية  برامج  اقرتاح 

املراأة بحق�قها، والت�شبيك بني امل�ؤ�ش�شات املعنية باحلد من العنف وامل�شت�شفيات ومراكز ال�رسطة 

ومعاجلة اأ�شباب العنف مثل: الفقر والبطالة وت�فري فر�س العمل.

خام�ساً: م�سادر املعلومات

تعترب معرفة م�شادر املعل�مات التي ي�شتقي منها امل�اطن�ن معل�ماتهم ب�شكل عام وعن العنف 

همية يف ت�جيه احلملت الت�ع�ية. وكما ه� مت�قع، فاإن الغالبية  �رسي ب�شكل خا�س غاية يف الأ الأ

ذاعة. وبن�شب متدنية  يعتمدون ،ب�شكل اأ�شا�شي، على التلفاز باعتباره م�شدر اأ�شا�شا للمعل�مات ثم الإ

نرتنت ب��شفه و�شيلة من ال��شائل احلديثة يف عامل املعرفة وم�شدرا  ال�شحف واملجلت. وقد برز الإ

اأنهم  اإىل  اأ�شاروا  املبح�ثني  ن�شف  من  اأكرث  فاإن  لل�شحافة،  بالن�شبة  اأما  املعل�مات.  م�شادر  من 

يقراأون ال�شحف وياأتي على راأ�شها جريدة الراأي ثم جريدة الد�شت�ر ثم جريدة الغد وجريدة العرب 

�شب�عية فيقراأها اأقل من ربع املبح�ثني، ون�شبة ب�شيطة جدًا، تقراأ املجلت  الي�م. اأما ال�شحف الأ

�شب�عية. الأ
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�رسي فاأ�شارت  وح�ل امل�شادر التي يح�شل من خللها املبح�ث�ن على معل�مات ح�ل العنف الأ

هل )م�شادر غري ر�شمية( ثم ال�شحف  �شدقاء والأ الغالبية العظمى اأن التلفاز ه� اأهم م�شدر يليه الأ

اإىل  لت�شل  �رسي  الأ العنف  عن  للمعل�مات  امل�شادر  ومتتد  وغريها.  واملجلت  ذاعة  والإ وامل�شجد 

املحا�رسات والندوات وكذلك امل�ؤ�ش�شات غري الر�شمية مثل اجلمعيات ال�طنية واملحلية. وقد اأفاد 

اإذ كان  ال�شنة املن�رسمة،  �رسي يف  الأ اأو �شمع�ا عن العنف  اأنهم قراأوا  اأكرث من ن�شف املبح�ثني  

هل  الأ مثل  الر�شمية  امل�شادر غري  متفاوتة  وبن�شب  ال�شحف،  قليلة  وبن�شب  امل�شادر،  اأهم  التلفاز 

ردن، وبخا�شة  �رسي يف الأ �شدقاء. واأبدى املبح�ث�ن رغبة يف معرفة كثري من ج�انب العنف الأ والأ

واأماكن  له،  امللئمة  واحلل�ل  معاجلته،  وطرق  واأ�شبابه،  �رسي،  الأ العنف  عن  عامة  معل�مات 

طفال. وح�ل  �شاليب املنا�شبة لرتبية الأ احل�ش�ل على اخلدمة اأو احل�ش�ل على امل�شاعدة، وعلى الأ

تليه  التلفاز  الغالبية  ،ذكرت  املعل�مات  هذه  ي�شال  لإ املبح�ث�ن  يقرتحها  التي  ال��شائل  اأف�شل 

ذاعة، وو�شائل اأخرى. ال�شحف، والندوات،والإ

وقد جاءت نتائج املجم�عات املركزة متفقة مع نتائج امل�شح الجتماعي فيما يتعلق مب�شادر 

مهمًا.  م�شدرًا  وال�شحف  ذاعسسة،  والإ التلفزي�ن،  مثل  علم  الإ و�شائل  و�شكلت  �رسي  الأ العنف  ح�ل 

وامل�شاجد،  واجلامعة،  واملدر�شة،  �رسة،  الأ مثل:  مهمة  اأخرى  م�شادر  اإىل  النتائج  اأ�شارت  كذلك 

�رسة، ووزارة التنمية  �رسة، وحماية الأ وامل�ؤ�ش�شات غري احلك�مية مثل: م�ؤ�ش�شات مراكز تنظيم الأ

�رسي  الجتماعية. اأما فيما يتعلق باأف�شل ال��شائل املمكن ا�شتخدامها للت�عية يف جمال العنف الأ

ناث على اأهمية التلفاز،  فقد كانت هناك وجهات نظر متباينة اإذ ركزت الفئات ال�شابة من الذك�ر والإ

ويتفق  اخلل�ي.  اأجهزة  على  الق�شرية  والر�شائل  الطرق،  على  الق�شرية  علنات  ،والإ وامل�ؤمترات 

اأهمية التلفاز ولكنهم ركزوا على دور املدر�شة والت�ا�شل بني  املتزوج�ن )الرجال والن�شاء( على 

هايل. وباملقابل، فقد ركز املهني�ن على ال�شحف واملط�يات دون التلفاز ب��شفهما  املدر�شة والأ

و�شيلتني من و�شائل  الت�عية رئي�شية.

علمية وحمت�اها، اأجمع امل�شارك�ن على �رسورة الرتكيز على القيم  وح�ل طبيعة الر�شائل الإ

�رسية،  الأ دوار  الأ اأهمية  على  الت�عية  عملية  والرتكيز يف  الدينية،  بالتعاليم  واللتزام  العائلية 

وعلى �رسورة امل�شاواة يف التن�شئة الجتماعية، والت�عية ال�الدية، ور�شم احلدود الفا�شلة بني 

اأ�شباب العنف، واأن تركز الر�شائل على حق�ق اجلميع  الرتبية والتاأديب والعنف، والرتكيز على 

ناث على حد �ش�اء. وواجباتهم مع ت�جيه الت�عية للذك�ر والإ

ردن. �رسي بالأ �ساد�ساً: واقع العنف الأ

ردين.  �رسي يف املجتمع الأ �شمل هذا اجلزء من الدرا�شة عددًا من اجل�انب اخلا�شة ب�اقع العنف الأ

واأفاد ما يقارب ثلث املبح�ثني باأن لديهم معرفة عن حالت عنف اأ�رسي يف حميطهم الجتماعي اإما 

من خلل ال�شماع اأو امل�شاهدة اأو كليهما معًا وهذه طريقة غري مبا�رسة لل�ق�ف على حجم امل�شكلة 

ردن. وقد اأ�شار اأكرث من ثلث املبح�ثني باأن العنف الذي �شمع�ا عنه اأو �شاهدوه كان اإما داخل  يف الأ

ل  اأ�رس  العنف ح�شل يف  اأن   %40 من  اأكرث  اأ�شار  بينما  اأقاربهم،  اأو  اأ�شدقائهم  اأ�رس  داخل  اأو  اأ�رسهم 

يعرف�نها. 
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م. اأما ال�شحايا فقد  خ والأ ب يف غالبية احلالت يليه الأ وح�ل املعتدي يف هذه احلالت كان الأ

ناث. وح�ل �شكل اأو اأ�شكال العنف  طفال الإ م ثم الأ بناء والزوجة والأ خ�ة والأ كان�ا ح�شب الرتتيب: الأ

التي مت �شماعها اأو م�شاهدتها فقد كان ال�رسب باأن�اعه املختلفة مثل: الركل اأو ا�شتخدام اأداة حادة 

�شافة اإىل حالت حمدودة من العنف اجلن�شي والقتل والطرد  اأو الع�شا اأكرثها ثم ال�شتم وال�رساخ بالإ

من املنزل وغريها. وفيما يتعلق بال�شل�ك الذي مت اتخاذه من قبل املبح�ثني حيال احلالت التي 

�شمع�ها اأو اهدوها فاأجابت الغالبية باأنها مل تفعل �شيئًا، بينما اأ�شار اأكرث من الثلث اإىل اأنهم اإما 

�شلح وتقدمي امل�شاعدة والن�شح للمعتدى عليه، ون�شبة �شئيلة اأفادت باأنها قامت باإبلغ  حاول�ا الإ

ال�رسطة واجلهات املعنية. 

وح�ل ممار�شة املبح�ثني اأنف�شهم للعنف )�ش�ؤال مفت�ح(، اأفاد 11.2% باأنهم مار�ش�ا اأحد اأ�شكال 

�رسة. اأما بالن�شبة ل�شحايا هذا العنف فقد كانت  العنف يف الس 12 �شهرًا املا�شية �شد اأحد اأفراد الأ

م. وقد اأ�شار ما يقارب  خ�ات والبنات ثم الزوجة والأ بناء الذك�ر تليها الأ خ�ة والأ الغالبية من الأ

جابات عن  �رسة. ويت�شح من الإ الثلث اإىل اأنهم را�ش�ن عن ال�شل�ك الذي قام�ا به حيال اأحد اأفراد الأ

هذا ال�ش�ؤال املفت�ح اأن مفه�م العنف مرتبط مبفه�م العنف اجل�شدي لدى اأفراد العينة الذي يف�رس 

همال وغريها. تدين ن�شبة العنف النف�شي والإ

�رسة، ذكرت  ولكن عند �ش�ؤال املبح�ثني ح�ل ممار�شتهم لبع�س ال�شل�كيات املحددة �شد اأحد اأفراد الأ

الغالبية باأنها مار�شت اأ�شكال خمتلفة من العنف النف�شي مثل :ال�رساخ، وال�شتم،والتحقري،واأجاب 

باأداة  ،وال�رسب  ال�رسب  مثل:  اجل�شدي  العنف  من  خمتلفة  اأ�شكاًل  مار�ش�ا  باأنهم  الن�شف  من  اأقل 

طفال اأو الزوجة ،ون�شبة  همال يف تلبية حاجات الأ حادة،ون�شبة �شئيلة اأ�شارت اإىل اأنها مار�شت الإ

�شئيلة جدًا التحر�س اجلن�شي. 

وويعد ذلك م�ؤ�رسا على ارتفاع ن�شبة ممار�شة العنف يف املجتمع باأن�اعه املختلفة، وبن�شبة اأعلى 

لكثري من تلك التي ظهرت بال�ش�ؤال املفت�ح. وح�ل تعر�س املبح�ثني اأنف�شهم للعنف من قبل اأحد 

ب ه� املعتدي  اأغلب احلالت كان الزوج والأ يجاب، ويف  4.6% بالإ اأجاب فقط  �رسة، فقد  اأفراد الأ

م. وغالبية العنف الذي تعر�س له املبح�ث�ن كان عنفًا نف�شيًا بن�شبة %53.1  كرب ثم الأ خ الأ يليه الأ

وما يقارب الثلث 35.4% كان عنفًا ج�شديًا متثل بال�رسب. واأبدى املبح�ث�ن م�افقتهم باأن يق�م 

خلق  الزوج ب�رسب زوجته اأو ب�شتمها يف عدد كبري من احلالت، وامل�اقف كان اأغلبها يف حالة الأ

ال�شيئة، والكذب، وقلة الحرتام، ودفاعًا عن النف�س، واإهمال الزوج وحاجاته، والرتبية ال�شيئة 

خ ب�رسب  كرب، فقد اأبدى املبح�ث�ن م�افقتهم باأن يق�م الأ خ الأ طفال. كذلك احلال بالن�شبة للأ للأ

خارج  والتربج  والكذب،  ال�شيئة،  خلق  الأ حالت  يف  متفاوتة  بدرجات  وحتقريها  و�شتمها  اأخته 

املنزل، وقلة الحرتام وغريها.

�رسي. �سابعاً: الجتاهات واملفاهيم املجتمعية نحو العنف الأ

�رسي التي تدل على م�اقف واجتاهات  �شمل هذا اجلزء جمم�عة من اجل�انب املرتبطة بالعنف الأ

بعاد الثقافية العامة. واأحيانًا معتقدات لها ارتباط بالأ

بناء  م والأ �رسة تك�ن متما�شكة اأكرث عندما تعي�س الأ وت�شري النتائج اإىل اأن الغالبية تعتقد اأن الأ
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�رسة يف حياتنا الجتماعية، واأنه ل ي�جد مربر  همية التي تعطى للأ بدون خ�ف. وهذا م�ؤ�رس على الأ

اأن الغالبية العظمى  �رسي. كذلك، تدل النتائج على  اأن تعي�س على اخل�ف من العنف الأ �رسة  للأ

طفال، وتتعزز هذه النتائج باعتقاد الغالبية  �رسي له اآثار بعيدة املدى على الأ تعتقد اأن العنف الأ

�رسة مما يدل على وعي واإدراك باملخاطر وال�شلبيات التي  باأن العنف له اآثار �شحية �شلبية على الأ

�رسي. تنط�ي على العنف الأ

اإىل حدوث العنف بني الزوجني. كذلك، يعتقد  �رسية ت�ؤدي  وتعتقد الغالبية باأن اخللفات الأ

غالبية املبح�ثني اأن العنف ملرة واحدة يعني احتمالية تكراره بامل�شتقبل. وينق�شم املبح�ث�ن 

�رسي خارجيًا ويعترب تدخًل يف  بني م�ؤيد ومعار�س ح�ل ما اإذا م�شدر الهتمام املرتبط بالعنف الأ

�رسة. ومن النتائج الهامة اأن الغالبية ل تعترب العنف مظهرًا من مظاهر الرج�لة،والغالبية  �ش�ؤون الأ

رث ه� �شكل من اأ�شكال العنف �شد املراأة. نثى من الإ العظمى تعتقد اأن حرمان الأ

انق�شام  وفيما يخ�س م�رسوعية العنف بني الزوجني من وجهة نظر املبح�ثني، نلحظ وج�د 

بهذا امل��ش�ع حيث كانت امل�افقة واملعار�شة تقريبًا مت�شاوية فيما يتعلق بقب�ل اأن ي�رسب الزوج 

م اأبنائها ولكن ن�شبة امل�افقة كانت اأعلى  بنائه اأو الأ ب لأ زوجته وكذلك احلال بالن�شبة اإىل �رسب الأ

من ال�ش�ؤال ال�شابق مما ي�شري اإىل ا�شتمرار العتقاد باأن ال�رسب ميكن اأن يك�ن �شكًل من اأ�شكال الرتبية 

والتاأديب.

واأبدى املبح�ث�ن انق�شامًا ح�ل ما اإذا كان العنف ي�شكل جرمية حقيقية ت�شتدعي تدخل ال�رسطة 

العنف  باعتبار  يتعلق  فيما  مت�شابهة  النتائج  وجاءت  مرتفعة.  كذلك  تعتربه  التي  الن�شبة  ولكن 

م�ؤ�ش�شات  ب�ج�د  املبح�ثني  يتعلق مبعرفة  فيما  اأما  به.  التدخل  ي طرف  لأ ل يحق  �شاأنًا خا�شًا 

هناك  كان  ولكن  تعرف،  باأنها  الكربى  الن�شبة  فاأ�شارت  العنف،  ل�شحايا  واملع�نة  الن�شح  نقدم 

ن�شبة لي�شت قليلة اأ�شارت اإىل اأنها ل تعلم ب�ج�د هكذا م�ؤ�ش�شات. واأخريًا، كان هناك �شبه اإجماع 

هذه  وتاأتي  احلك�مة.  قبل  من  كبري  اهتمام  م��شع  يك�ن  اأن  يجب  العنف  اأن  على  املبح�ثني  من 

�رسي وقد تعك�س تغريًا هامًا يف اجتاهات  النتائج ب��شفها م�ؤ�رسا هاما على نظرة املجتمع للعنف الأ

ردين من حيث اأن ن�شبة لي�شت ب�شيطة تعترب العنف مدخًل هامًا لل�شيا�شات امل�شتقبلية  املجتمع الأ

امل�جهة نح� احلد من العنف وال�قاية منه.

وفيما يتعلق باجلزء املرتبط بالعنف والزوجة، يعتقد ما يقارب الن�شف باأن على الزوجة اأن 

�رسة. واأبدى غالبية املبح�ثني اتفاق على اأن العنف امل�شتمر  طفال والأ تتحمل ظلم الزوج من اأجل الأ

الزوج امل�شتمر لزوجته بالزواج من ثانية ي�ؤذيها  اإىل الطلق، واأن تهديد  الزوجة قد ي�ؤدي  �شد 

نف�شيًا، واأنه ل يحق للزوج التحكم براتب زوجته والت�رسف به كما ي�شاء.         



العنف األسري في األردنالعنف األسري في األردن

120

تو�سيات الدرا�سة.

لقد اأف�شت الدرا�شة اإىل عدد مهم من النتائج املتعلقة باأهداف الدرا�شة. وا�شتنادًا اإىل النتائج التي 

مت عر�شها بهذا التقرير، فاإننا نخل�س اإىل عدد من الت��شيات، والتي مت تق�شيمها اإىل ثلثة اأجزاء 

اأو اأبعاد، وهي الت��شيات املرتبطة باحلد من ظاهرة العنف، والت��شيات املتعلقة بحملة الت�عية 

ال�طنية املزمع اإجراوؤها، والت��شيات اخلا�شة بالدرا�شات امل�شتقبلية.

اأولً: التو�سيات املتعلقة مبعاجلة ظاهرة العنف واحلد منه.

دوار واحلق�ق وال�اجبات لكل  �رسي ظاهرة مركبة متعددة اجل�انب ومتداخلة مع الأ اإن العنف الأ

جراءات املمكن اإتباعها متعددة ومتن�عة. ويف �ش�ء  ردنية. وعليه، فاإن الإ �رسة الأ فرد من اأفراد الأ

نتائج الدرا�شة ي��شي الباحثني مبا يلي:

�رسة ت�شعى اإىل تقدمي خدمات وبرامج يف املجالت التالية: 1- تط�ير برامج داعمة م�جهة للأ

طفال وتدعيم ال�الدية. - الرتبية ال�شليمة للأ

�رسة. -  تقدمي الدعم واخلدمات من خلل احل�ار، واأ�شل�ب حل امل�شاكل من اأجل اأداء اأف�شل للأ

طفال،  �رس املفككة اأو املهددة بالتفكك الجتماعي من اأجل املحافظة على الأ - تقدمي الدعم للأ

�رسي. ر�شاد الأ وذلك من خلل الإ

- رفع كفاءة العاملني باملهن املختلفة مثل: ال�رسطة، وال�شحة والتعليم لتمكينهم من حتديد 

مناط املختلفة من العنف وال�شتجابة لها.  الأ

�رسي. 2- تقدمي خدمات العلج النف�شي ل�شحايا العنف الأ

�رسي يف املناهج املدر�شية واجلامعية. 3-  اإدخال املفاهيم اخلا�شة بالعنف الأ

مناطق  لت�شمل  �رسي  الأ العنف  جمال  يف  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شات  من  املقدمة  اخلدمات  ت��شيع   -4

اململكة كافة.

�رسي يف عمل امل�ؤ�ش�شات واجلمعيات العاملة يف النطاق  5- اإدخال برامج الت�عية ح�ل العنف الأ

املحلي.

غرا�س )ال�شت�شارات واخلدمات( على امل�شت�ى املحلي. 6- تاأ�شي�س مراكز اأ�رسية متعددة الأ

�رسي اأو تلك التي ل ت�شكل رادعًا  7- تعديل الق�انني ذات العلقة التي تعطي م�رسوعية للعنف الأ

�رسي. �رسي و�شن ق�انني جديدة خا�شة بالعنف الأ للعنف الأ

�رسية. �رسي وامل�شاكل الأ 8- اإن�شاء مكاتب اأ�رسية تعنى بامل�شاكل اخلا�شة بالعنف الأ

�رسي كافة. 9- اإ�رساك امل�ؤ�ش�شات التعليمية )املدار�س واجلامعات( يف برامج العنف الأ

تناول  فيها  مبا  �سسرسي  الأ العنف  مبجال  العاملة  امل�ؤ�ش�شات  بني  والت�شبيك  التعاون   -10

املعل�مات.

�رسي يف ال�شيا�شات الجتماعية والثقافية، وتعزيز العدالة بني  11- دمج ال�قاية من العنف الأ

اجلن�شني.
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ثانياً: التو�سيات اخلا�سة بحملة التوعية الوطنية.

1- من حيث الو�سائل:

نرتنت  علم اجلماهريي، وبخا�شة التلفاز، ولكن اأي�شًا ال�شحف والإ ا�شتخدام و�شائل الت�شال والإ

وامل�ؤ�ش�شات غري  واجلامعات  املدار�س  اإ�رساك  من  بد  ل  الق�شري.  املدى  اخللي�ية يف  والتلف�نات 

احلك�مية يف حملت الت�عية املختلفة يف املدى البعيد، وذلك من خلل تط�ير ا�شرتاتيجية اإعلمية 

للت�شال والت�ا�شل.

2- من حيث الفئات امل�ستهدفة:

طفال ب�شكل خا�س. �رسة ب�شكل عام، والذك�ر واملراأة والأ ا�شتهداف الأ

3- من حيث املحت�ى:

�رسية: هناك �رسورة للرتكيز على العلقات والقيم الأ

واأن�اع  بعاد  والأ املفاهيم  على  الرتكيز  مع  عام  ب�شكل  �رسي  الأ العنف  عن  املعل�مات  ت�فري   -1

�رسي. العنف الأ

�رسي. �شباب التي ت�ؤدي اإىل العنف الأ 2- الأ

�رسي على م�شت�ى  3- النتائج ال�شلبية ال�شحية، والنف�شية، والجتماعية املرتتبة على العنف الأ

فراد. �رسة والإ الأ

طفال. 4- اأ�ش�س الرتبية ال�شليمة للأ

�رسي. 5- بدائل حل اخللفات العائلية والرتكيز على احل�ار الأ

�رسي. 6- الت�عية باخليارات املتاحة ل�شحايا العنف الأ

�رسة. 7- معل�مات عن احلق�ق لكل فرد من اأفراد الأ

8- اخلدمات وبرامج الدعم املتاحة باأن�اعها املختلفة.

ثالثاً: التو�سيات البحثية:

�رسي املحددة، وذلك لختلف كل �شكل من هذه  اأن�اع واأ�شكال العنف الأ اإجراء درا�شات على   .1

طفال اأو الزوجة اأو العنف اجلن�شي وغريه. �شكال مثل العنف �شد الأ الأ

الربامج  حيث  من  �رسي  الأ العنف  جمال  يف  العاملة  امل�ؤ�ش�شات  على  تق�ميية  درا�شة  اإجراء   .2

والجتماعية  اجلغرافية،  التغطية  وحجم  امل�ؤ�ش�شية،  والقدرات  تقدمها،  التي  واخلدمات 

،وبراجمها، وقدراتها، وتغطيتها .. وغريها.

�رسي. 3. اإجراء درا�شة تق�ميية لل�شيا�شات والق�انني امل�ج�دة للعنف الأ

4. اإجراء درا�شة تق�ميية للخدمات التي تقدمها امل�ؤ�ش�شات احلك�مية وغري احلك�مية يف جمال 

�رسي وعلى م�شت�ى امل�شتفيدين من هذه اخلدمات. العنف الأ

5. اإجراء م�شح بعدي، اأي بعد حملة الت�عية ال�طنية لقيا�س الجتاهات، ومدى تاأثري احلملة 

علمية فيها. الإ
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اجلــــداول:

اجلدول رقم 1

عدد العناقيد امل�شح�بة من كل طبقة )حمافظة(

عدد العناقيد امل�سحوبة
)الطبقة )املحافظة

املجموع ريف ح�سر

44 4 40 عمان

8 3 5 البلقاء

15 2 13 الزرقاء

8 3 5 مادبا

19 5 14 اربد

8 4 4 املفرق

8 4 4 جر�س

8 4 4 عجلون

8 3 5 الكرك

8 3 5 الطفيلة

8 3 5 معان

8 3 5 العقبة

150 41 109 املجموع

اجلدول رقم 2

عينة املجم�عات الب�ؤرية

فراد املجموع الكلي لالأ عدد املجموعات الفئة

35 3 ال�سيدات املتزوجات

37 3 الرجال املتزوجون

33 3 ناث ال�سابات الإ

33 3 الذكور ال�سباب

27 3 اجلدات

20 3 اجلدود

34 3 املهنيون

219 21 املجموع
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اجلدول رقم 3

فراد العينة  اخل�شائ�س الجتماعية والقت�شادية لأ

 الدخل

 ال�سهري للفرد

امل�ستجيب

 الدخل

 ال�سهري

�رسة لالأ

 عدد

البنات

بناء  عدد الأ

الذكور

 العدد الكلي

�رسة فراد الأ لأ
العمـر

 مكان

قامة الإ

217.35 270.05 2.17 2.60 6.57 36.11
 الو�ضط

احل�سابي ال�سمال

179 377 385 385 385 383 العدد

165.61 211.10 1.75 1.80 2.80 13.28
 النحراف

املعياري

246.94 321.04 1.86 2.15 5.80 36.64
 الو�ضط

احل�سابي الو�ضط

423 846 878 878 881 880 العدد

166.32 240.72 1.54 1.52 2.45 12.66
 النحراف

املعياري

185.89 242.35 1.88 2.39 6.21 35.05
 الو�ضط

احل�سابي

62اجلنوب 125 128 128 128 128 العدد

98.69 184.07 1.63 1.71 2.79 12.89
 النحراف

املعياري

233.24 299.48 1.95 2.30 6.05 36.35
 الو�ضط

احل�سابي الكلي

664 1348 1392 1392 1394 1391 العدد

162.06 229.67
1.61 1.63 2.60 12.86

 النحراف

املعياري
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اجلدول رقم 4 

قامة، واجلن�س، والعمر مية ح�شب مكان الإ ن�شبة الأ

الن�سبة املئوية العدد  

4.7 18 ال�سمال

قامة 4.4مكان الإ 39 الو�ضط

18.1 39 اجلنوب

4.0 28 ذكر
اجلن�س

7.6 53 اأنثى

2.5 5 27-18

العمر

5.7 13 37-28

13.7 19 47-38

25.9 19 57-48

21.3 27 58فاأكرث

اجلدول رقم 5 

قامة واحلالة العملية  املبح�ث�ن ح�شب اجلن�س ومكان الإ

الكلي يعمل ل يعمل

693 446 247 العدد
ذكر

اجلن�س
100 64.4 35.6 %

696 76 620 العدد
اأنثى

100 10.9 89.1 %

385 135 250 العدد
ال�سمال

قامة مكان الإ

100 35.1 64.9 %

881 346 535 العدد
الو�ضط

100 39.3 60.7 %

128 44 84 العدد
اجلنوب

100 34.4 65.6 %
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اجلدول رقم 6

قامة، ومكان العمل  املبح�ث�ن ح�شب اجلن�س ومكان الإ

الكلي قطاع حكومي قطاع خا�ص
 

 

134 69 65 العدد
ال�سمال

قامه مكان الإ

100 51.5 48.5 %

346 117 229 العدد
الو�ضط

100 33.8 66.2 %

44 29 15 العدد
اجلنوب

100 65.9 34.1 %

446 161 285 العدد
ذكر

اجلن�س
100 36.1 63.9 %

76 53 23 العدد
اأنثى

100 69.7 30.3 %

100 41.0 59.0 % املجموع

اجلدول رقم 7

�رسي كما يراها املبح�ث�ن اأهم �شبب من اأ�شباب العنف الأ

الن�سبة املئوية العدد ال�سبب

24.07 361 تعاطي الكحول اأو املخدرات 

15.7 236 �سرة ال�سعوبات املالية التي تواجهها الأ

6 90 �سرة طالق، انف�سال توتر يف الأ

5.47 82 التعطل عن العمل 

5.2 78 قلة الحرتام

4.7 71 الفقر 

4.47 67  عدم ال�سيطرة على النف�س  و  الغ�سب ال�سريع 

3.7 56 بناء غري املقبول  �سلوك الأ

3.2 48 تدخل اأهل الزوج اأو الزوجة 

2.9 44 خرين حتري�س من الآ

1.9 29 تدخل احلماة 

1.9 29 حب ال�سيطرة واإجبار اأفراد العائلة على الطاعة
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الن�سبة املئوية العدد ال�سبب

1.26 19 انعدام التفاهم بني الزوج والزوجة 

1.1 17 �سوء التفاهم 

1.07 16 اجلهل 

0.85 13 البعد عن الدين 

0.8 12 ال�سغوط التي يواجهها ال�سخ�س يف العمل

0.8 12 ولد  �سوء تربية الأ

0.66 10 بناء لوالدهم  عدم طاعة الأ

0.45 7 عدم طاعة الزوجة لزوجها 

0.45 7 ف�سل للرتبية �سلوب الأ العتقاد باأن العقاب البدين هو الأ

0.4 6 �سرة  اإهمال متطلبات اأفراد الأ

0.4 6 املر�س النف�سي 

0.4 6 عدم التكافوؤ بني الزوجني 

0.3 5 اخلالفات الزوجية 

0.3 5 �سرة  .تدخل اأفراد من خارج الأ

0.3 5 �سرة  ال�سغوطات النف�سية على اأفراد الأ

0.3 5 �سرية  امل�ساكل الأ

0.25 4 كرثة مطالب الزوجة     

10.7 154  غري مبني

100 1500 املجموع

اجلدول رقم 8 

فراد املعنفني كما يراها املبح�ث�ن �رسي على الأ اأهم اثر من اأثار العنف الأ

الن�سبة املئوية العدد تاأثريات العنف

20.9 313 ) تاأثريات نف�سية �سلبية ) كاآبة ـ خوف

12.4 187  فقدان الثقة بالنف�س

10 150 ذى اجل�سدي الأ

8.3 124  ظهور �سلوكيات عداونية

5.8 87  طالق الزوجني
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اجلدول رقم 9

�رسي على ال�رسة كما يراها املبح�ث�ن اأهم اثر من اأثار العنف الأ

الن�سبة املئوية العدد تاأثريات العنف

22 330 طالق الزوجني

20.7 311 �سري التفكك الأ

17.7 266 �سرة توتر م�ستمر يف الأ

8.8 132 تاأثريات نف�سية �سلبية )اخلوف والكاآبة

3.6 54 ترك املنزل

اجلدول رقم 10

�رسي بلغ اأو الب�ح عن حالت العنف الأ اأ�شباب عدم الإ

الن�سبة املئوية العدد بالغ اأ�سباب عدم الإ

33.4 501 �سرة اخلوف على �سمعة الأ

18.7 280 �سرة  اخلوف من تفكك الأ

10.2 154 اخلجـــــل

7.4 110 اخلوف من اأن يقوم املعتدي بزيادة العنف

5.4 81 �سعف الثقة بالنف�س

اجلدول رقم 11

�رسي هم يف عدم اإبلغ ال�رسطة عن العنف الأ ال�شبب الرئي�شي اأو الأ

الن�سبة املئوية العدد �سباب الأ

20.6 309 اخلوف من كالم النا�س

18.2 273 �سرة املحافظة على �سمعة الأ

18.14 272  العادات والتقاليد متنع ذلك

12.27 184 �سرة  املحافظة على متا�سك الأ

6 90 اخلوف من انتقام امل�سبب للعنف
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اجلدول رقم 12

�رسي اأف�شل طريقة ت�شاعد ال�رسطة على القيام بدور اأف�شل يف حالت العنف الأ

الن�سبة املئوية العدد اأف�سل طريقة ت�ساعد ال�رسطة على القيام  بدور اأف�سل

23.1 347 احلفاظ على �سرية احلالت

16.6 249 �سري التثقيف يف ق�سايا العنف الأ

13.7 206 فراد احلفاظ على �سالمة الأ

11.9 178 ا�ستعمال و�سائل وعقوبات رادعة �سد اجلاين

6.8 102 �سري اإن�ساء وحدة خا�سة للتعامل مع حالت العنف الأ

4.4 65 �سرة على كيفية التعامل مع حالت العنف  تدريب اأفراد الأ

3.7 55 �سري تعيني �سرطيات للتعامل مع حالت العنف الأ

3.2 49 توافر ملجاأ للمعتدى عليهم

2.2 33 ت�سهيل الو�سول اإىل الق�ساء

14.4 216  غري مبني

100 1500 املجموع

اجلدول رقم 13

�رسة ممن اأجاب�ا ) نعم ( معرفة املبح�ثني  باإدارة حماية الأ

الن�سبة املئوية
العدد

اأجابوا نعم
الفقرة

46.8 702 من العام �سرة التابعة لالأ هل تعلم بوجود اإدارة حماية الأ 1

2.2 32 من العام �سرة التابعة لالأ 2 هل �سبق وتعاملت مع اإدارة حماية الأ
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اجلدول رقم 14

ردنية التي يقراأها اأفراد العينة با�شتمرار ال�شحف الي�مية الأ

الن�سبة املئوية العدد ا�سم ال�سحيفة

43.4 651 ل يقراأ

30.4 455 الراأي

يقراأ  با�ستمرار
8.8 132 الد�ستور

3.7 55 الغد

0.5 8 العرب اليوم

13.2   199 غري مبني

100 1500  املجموع

اجلدول رقم 15

ردنية التي يقراأها اأفراد العينة با�شتمرار �شب�عية الأ   ال�شحف الأ

الن�سبة  املئوية العدد ا�سم ال�سحيفة

67.2 1007 ل يقراأ �سحفا اأ�سبوعية

6.4 96 الو�سيط

يقراأ با�ستمرار

6.6 98 �سيحان

3.1 47 ال�سبيل

0.4 6 املمتاز

0.4 6 احلدث

0.1 2 البالد

0.2 3 املجد

0.2 3 ال�ساهد

8.2 123 اأخرى

7.2 109  غري مبني

100 1500 املجموع
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اجلدول رقم 16

ردنية التي ي�شتمع لها املبح�ث�ن  با�شتمرار  ذاعات الأ الإ

الن�سبة املئوية العدد ذاعة الإ

37.3 565 ل ي�سمع

22.9 344 ردنية العامة ذاعة الأ الإ

ي�سمع

22.6 339 FM عمان
1.5 23 FM فن
1.4 21 اإذاعة القراآن الكرمي

1 9 اأخرى

13.3 199  غري مبني

100 1500 املجموع

اجلدول رقم 17

ردن ويتم ال�شتماع اإليها با�شتمرار ردنية التي تبث من الأ ذاعات غري الأ الإ

الن�سبة املئوية العدد ذاعة ا�سم الإ

61.4 910 ل ي�سمعها

2.9 44 �ضوا

ي�سمع

2.3 34 MBC
1.3 19 مونتي كارلو

1.1 17 BBC
0.9 13  )اإذاعة القراآن الكرمي )ال�سعودية

0.4 6 �ضوريا

1 18 لندن

2 25 اخرى

26.7 401  غري مبني

100 1500 املجموع
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اجلدول رقم 18

اأهم القن�ات الف�شائية التي ي�شاهدها املبح�ث�ن با�شتمرار

الن�سبة املئوية العدد املحطة

12.3 184 ل ي�ساهد

19.8 297 خبارية اجلزيرة الإ

ي�ساهد

12.9 194 MBC1

3.4 52 العربية

8.5 128 ردن الف�سائية الأ

4.1 62 اقراأ

2.4 36 امل�ستقبل

1.7 26 LBC
3 45 روتانا

2.8 43 �ضوريا

1.6 23 دبي

1.8 28 MBC 2
1.7 25 روتانا �سينما

7.6 111  اأخرى

16.4 246  غري مبني

100 1500 املجموع

اجلدول رقم 19

�رسي ن�شطة التي تزودك باملعل�مات ح�ل العنف الأ امل�شاركات ال�شخ�شية والأ

الن�سبة املئوية العدد امل�ساركات ال�سخ�سية والندوات

13.6 204 الندوات 

16.8 252 املحا�ضرات 

2 30 املوؤمترات 

2 30 النقا�سات العلنية يف الربملان 

1.8 27 الحتفالت 

1.1 17 امل�سريات 

7.2 10 �سدقاء)املناق�سة  )الأ

.1 1 كلمات الطابور ال�سباحي يف املدر�سة 

.2 2 الختالط مع النا�س 

.2 2 قراءة الكتب 

.2 2 الن�سرات

54.8 923  غري مبني

100 1500 املجموع
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اجلدول رقم 20

اأهم اجلمعيات اأو الحتادات غري احلك�مية التي تزودك مبعل�مات عن العنف

الن�سبة املئوية العدد ا�سم اجلمعية 

1.5 22 �سرة جمعية حماية الأ

0.6 9 ردن موؤ�س�سة نهر الأ

0.9 14  احتاد املراأة

0.8 12  جمعيات دينية

0.9 14  جمعيات حملية

0.1 2 مم املتحدة  الأ

0.7 10  موؤ�س�سات وطنية

0.4 7  اأخرى

94.1 1410  ) غري مبني+ ل اعرف)

100 1500 املجموع

اجلدول رقم 21

�رسي مدى كفاية معل�مات املبح�ثني عن العنف الأ

الن�سبة املئوية العدد الجابة

24.2 363 كافيه

61.3 919 غري كافيه

5.5 82 لي�س لديه معلومات

1.6 25 ل اأعرف

0.1 1 جابة رف�س الإ

7.3 110 غري مبني

100.0 1500 املجموع
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اجلدول رقم 22

�رسي اهم املعل�مات التي يرغب املبح�ث�ن مبعرفتها عن العنف الأ

الن�سبة املئوية العدد نوع املعرفة

27.9 419 �سباب الأ

15.8 237 كل �سيء

14.4 216 ل �سيء

10.5 158 كيفية حل امل�ساكل

7.2 109 التاأثريات

1.9 28 �سري؟ ما هو العنف الأ

1.1 17 امل�ساكل الزوجية

1.1 16 طفال تربية الأ

0.9 14 الوقاية

0.5 7 التدخل

0.6 9 حجم امل�سكلة

0.8 12 العقوبات

0.9 13 طفال العنف �سد الأ

0.5 8 كيف نتعاي�س مع العنف

0.6 9 املوؤ�س�سات املعنية بالعنف

0.5 7 حقوق الطفل

0.5 7 اأين نذهب عند التعر�س للعنف

0.4 5 واجبات الزوجني

.30 4 التحر�س اجلن�سي

.20 3 كيفية التعامل مع املعتدي

3.9 59  اأخرى

9.5 143  غري مبني

100 1500  املجموع
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اجلدول رقم 23

�رسي اإىل النا�س ي�شال معل�مات عن العنف الأ اأف�شل و�شيلة ميكن ا�شتعمالها لإ

الن�سبة املئوية العدد الو�سيلة

77.3 1159 التلفاز

3.5 54 ندوات

3.1 46 �سحف

1.5 23 راديو

1 15 عالم العامة و�سائل الإ

0.8 12 مدار�س

0.7 11 زيارات منزليه

0.7 10 امل�سجد

0.6 8 مراكز متخ�س�سة

1.4 22 من�سورات

0.2 2 النا�س

0.2 3 املجالت

7.4 111 جمعيات

1 15 اأخرى

0.6 9 غري مبني

100 1500 املجموع
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اجلدول رقم 24

كرث متابعة ذاعية الأ اأهم الربامج الإ

الن�سبة املئوية العدد ا�سم الربنامج

7 .39 795 ذاعة ل ي�سمعون الإ

11.8 177 خبار ن�سرات الأ

ي�ستمعون

7.5 113 الربامج الغنائية

7 .7 115 البث املبا�سر

2.5 37 الربامج الدينية

1.2 18 برامج ثقافية

2.1 32 �سرة برامج الأ

7.6 114 اأخرى

2.1 299  غري مبني

100 1500  املجموع

اجلدول رقم 25

كرث متابعة اأهم الربامج التلفازية الأ

الن�سبة املئوية العدد ا�سم الربنامج

6.2 93 ل ي�ساهدون

1.2 18 ل يوجد برنامج حمدد

ي�ساهدون

7.7 115 ي�سعد �سباحك

5.7 85 يوم جديد

30.4 456 خبار الرئي�سية الأ

13.5 202 م�سل�سالت اجتماعية

11.4 171 برامج دينية

7.6 115 برامج حوارية

3.2 49 �سرة برامج عن الأ

2.1 31 منوعات

3.9 58 اأخرى

7.1 107 غري مبني

100 1500 املجموع
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اجلدول رقم 26

ردين ) نعم ( وقات املف�شلة مل�شاهدة برامج التلفاز الأ الأ

الوقت املف�سل العدد  الن�سبة

278 الفرتة ال�سباحية 18.5

الفقرة بعد الظهر 277 18.5

1113 الفرتة امل�سائية 74.2

فرتة منت�سف الليل 60 4

اجلدول رقم 27

ردين  وقات املف�شلة مل�شاهدة برامج التلفزي�ن الأ الأ

�رسي ح�ل العنف الأ

الن�سبة املئوية العددالوقت املف�سل

1318.7الفرتة ال�سباحية 

20013.3الفقرة بعد الظهر

108972.6الفرتة امل�سائية 

171.1فرتة منت�سف الليل

اجلدول رقم 28 

�رسي التي مت م�شاهدتها اأو �شماعها.  الت�زيع الن�شبي ملكان ح�ش�ل ح�ادث العنف الأ

�رسي الذي مت  مكان ح�سول العنف الأ

م�ساهدته/ �سماعه 
الن�سبة املئويةالعدد

�سرة 133.0الأ

�سدقاء 8018.8اأ�سر الأ

قارب 6916.3اأ�سر الأ

17841.6اأ�سر غريبة

8720.3اأخرى

427100.0املجموع
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اجلدول رقم 29

 خلل الس 12 �شهرًا املا�شية هل مار�شت اأي �شكل

 من اأ�شكال العنف �شد اأحد اأفراد اأ�رستك. 

الن�سبة املئوية العدد جابة الإ

11.2 168 نعم

81.7 1226 ل

7.1 106  غري مبني

100.0 1417 املجموع

اجلدول رقم 30

 هل كنت را�شيًا عن الت�رسف الذي قمت به

الن�سبة املئوية العدد جابة الإ

31.5 53 نعم

68.6 115 ل

100.0 168 املجموع

اجلدول رقم 31

خلل الس12 �شهرًا املا�شية، هل تعر�شت اأنت �شخ�شيًا للعنف 

خرين؟ �رسة الآ من اأحد اأفراد الأ

الن�سبة املئوية جـــابة     العدد الإ

4.3 65 نعم

88.6 1329 ل

7.1 106 غري مبني

100 1500 املجموع
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جدول رقم 32 

ال�شل�كيات املمار�شة يف حالت العنف خلل 12 �شهرا املا�شية 

الن�سبة املئوية العدد ال�سلوك

48.7 832 ال�ســـــــــراخ

14.1 241 الدفع اأو الدف�س

0 0 �سرة ا�ستخدام �سالح ناري لتهديد فرد من الأ

0 0 �سرة ا�ستخدام �سكني اأو اأداة حادة اأو ع�سا لتهديد فرد من الأ

15.6 266 ال�سرب باليد اأو الرجل

2.6 44 ال�سرب بالع�سا اأو اأداة حادة

11.2 191 ال�سب وال�ستم والتحقري واملناداة باللقب

0 0 التحر�س اجلن�سي

0 0 حرق/ كي

2.4 41 بناء اإهمال تلبية حاجات الأ

0 0 هجر الزوجه غري ال�سرعي

1.2 21 اإهمال الزوج ملتطلبات الزوجة

1 19 يذاء �سرة بق�سد الإ رمي �سئ على اأحد اأفراد الأ

0 0 عدم تقدمي الطعام اأو الدواء اأو العناية او املاأوى

3.2 54 �سرة منع امل�سروف عن اأفراد الأ

100 1709 املجموع
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ال�ستمارة

ردن �رسي يف الأ العنف الأ

املعرفة واالجتاهات والواقع

) كان�ن الثاين-2005 (

رقم ال�ستمارة

البيـــانات التعريفيــــــة

* * * رقـم البلوك   6 * املحافظـــة: 1

* * ** رقم املبنى 7 * اللــــــواء: 2

* * * رقم امل�سكن 8 ** الق�ســـــاء: 3

* * * * �سرة عدد اأفراد الأ 9 ا�سـم التجمــع: 4

* * * * �سرة املت�سل�سل 10 رقم الأ املنطقـــــة:  5

احلـــــي  :

الزيارة 

الثالثة

الزيارة 

الثانية

الزيارة 

وىل الأ

نتيجة الزيارة

الزيارة 

الثالثة

الزيارة 

الثانية

الزيارة 

وىل الأ
نتيجة الزيارة

3 2 1 6. مغلق دائم 3 2 1 1. متت املقابلة

3 2 1 7. خايل 3 2 1 2. متت جزئيًا

3 2 1 8. م�ستعمل لغري ال�سكن 3 2 1 3. اأرجئت

3 2 1 9. رف�س املقابلة 3 2 1
4. ل يوجد �سخ�س 

موؤهل

3 2 1 10. اأخرى )حدد(____ 3 2 1 5. مغلق موؤقت

ا�سم الباحثة/الباحث       : .....................  التاريخ        /       / 2005                 رقم الباحث/الباحثة            |__|__|

ا�سم املراقب              : ...........................  التاريخ        /        / 2005                 رقم املراقب                               |__|__|

ا�سم املرمزة/املرمز      :  ........................ التاريخ         /        / 2005                     

ا�سم مدخلة/مدخل البيانات : .................. التاريخ         /         / 2005        رقم مدخلة/مدخل البيانات        |__|__|  
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�سبـاح اخليـر/ م�سـاء اخليـر 

القيم واملعتقدات  بالعينة ح�ل  م�شح  باإجراء  نق�م   �رسة  الأ ل�ش�ؤون  ال�طني  من  املجل�س  اأنا 

ول�يات املرتبطة بهذه امل�شكلة  �رسي بهدف حتديد املتغريات والأ واملمار�شات اخلا�شة بالعنف الأ

ردنية ومتكينها من امل�شاركة بفاعلية يف  �رسة الأ واتخاذ التدابري واملداخلت املنا�شبة مل�شاعدة الأ

عجلة التنمية يف جميع جمالت احلياة.

ي  واأود اأن اأوؤكد اأن جميع املعل�مات ال�اردة يف هذه ال�شتمارة �شتعامل بثقة و�رسية ولن ي�شمح لأ

جهة بالطلع  عليها.       

  

    اجلن�س                               1 . ذكر               2 . اأنثى

�رسة الرقم املت�سل�سل لالأ

العمر

اأفراد األ �رسه ممن 

اأعمارهم 18 �سنة 

فاأكرث

كرب �سنا ابتداًء بالأ

رقم

19الفرد 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5

6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6

ملحظة للباحث/للباحثة :

  

جابات التي تنطبق : يرجى و�شع دائرة ح�ل األ جابه اأو الإ

  

هل اأنت على ا�شتعداد للم�شاركة يف هذا ال�شتطلع ؟

1. نعم                2. لسسسسسسسسسسسس ) اإنه املقابلة(   3. غري معني سسسسسسسسسسسسسس ) اإنه املقابلة(.
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�رسي اأولً: مفهوم العنف الأ

�رسي لغايات هذه الدرا�شة ه� �شكل من اأ�شكال ال�شتخدام للق�ة. قد  مالحظة:   اإن مفه�م العنف الأ

�رسة �شد اآخر اأو اآخرين فيها بق�شد قهرهم اأو اإخ�شاعهم وب�ش�رة  ي�شدر عن واحد اأو اأكرث من اأع�شاء الأ

ل تتفق مع حريتهم واإرادتهم ال�شخ�شية، ول تقرها الق�انني املكت�بة اأو غري املكت�بة.

|__||__|
|__||__|
|__||__|

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3ـ 

براأيك، ما هي ال�سلوكيات التي ت�سكل 

عنفًا اأ�سريًا؟

101

�سري ؟ 102- هل تعترب ال�سلوكيات التالية من اأنواع العنف الأ

�سرة اأو اأحد اأفرادها  ؟ 103- وهل تعتقد باأن النوع التايل من ال�سلوكيات ي�سكل خطرًا على الأ

�سلوب نف�سه عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول اأدناه للباحث:اأ�ساأل و بالأ

�سوؤال 103 �سوؤال 102

�رسة ال�سلوكيات داخل الأ
 رف�ص

جابة الإ
ل اعرف ل نعم

 رف�ص

جابة الإ
ل اعرف ل نعم

4 3 2 1 4 3 2 1 1- ال�ســـــــراخ

4 3 2 1 4 3 2 1  2- الدفــع اأو الدف�س اأو ال�سد

4 3 2 1 4 3 2 1 �سرة  3- ا�ستخدام �سالح ناري لتهديد فرد من الأ

4 3 2 1 4 3 2 1
 4- ا�ستخدام �سكني اأو اأداة حادة

�سرة اأو ع�سا لتهديد فرد من الأ

4 3 2 1 4 3 2 1 5- ال�سرب باليد اأو الرجل

4 3 2 1 4 3 2 1 6- ال�سرب بالع�سا اأو اأداة حادة

4 3 2 1 4 3 2 1 7- ال�سب وال�ستم والتحقري واملناداة باللقب

4 3 2 1 4 3 2 1 8- التحر�س اجلن�سي

4 3 2 1 4 3 2 1 9- حرق / كي

4 3 2 1 4 3 2 1 بناء 10- اإهمال تلبية حاجات الأ

4 3 2 1 4 3 2 1 11- هجر الزوجة غري ال�سرعي

4 3 2 1 4 3 2 1 12- اإهمال الزوج ملتطلبات الزوجة

4 3 2 1 4 3 2 1
13- رمي �سيء على اأحد اأفراد

يذاء  �سرة بق�سد الإ الأ

4 3 2 1 4 3 2 1
 14- عدم تقدمي الطعام اأو الدواء اأو العناية

�سرة حد اأفراد الأ اأو املاأوى لأ

4 3 2 1 4 3 2 1 �سرة 15- منع امل�سروف عن اأفراد الأ
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�رسي كرث ممار�سة للعنف الأ كرث عر�سة والأ ثانياً: الفئات الأ

�سري ؟ �سرة عر�سة للعنف الأ 104- يف اعتقادك، من هو اأكرث اأفراد الأ

خرين ؟ �سرة الآ �سري �سد اأفراد الأ �سرة الذي ميار�س العنف الأ 105- يف اعتقادك، من هو اأكرث اأفراد الأ

جابة. للباحث: اإجابة واحدة فقط. �سع اإ�سارة اأمام الإ

�سوؤال 105 �سوؤال 104

 رف�صالقائمة

جابة الإ
ل اعرف ل نعم

 رف�ص

جابة الإ
ل اعرف ل نعم

4 3 2 1 4 3 2 1 1- الزوجة

4 3 2 1 4 3 2 1  2- الزوج

4 3 2 1 4 3 2 1 كرب 3- البن الأ

4 3 2 1 4 3 2 1
بناء الذكور اأقل من 12  4- الأ

�سنة

4 3 2 1 4 3 2 1
12 ناث اأقل من   5- البنات الإ

�سنة

4 3 2 1 4 3 2 1
�سنة  12 الذكور  بــنــاء  الأ  -6 

فاأكرث

4 3 2 1 4 3 2 1 7- البنات 12 �سنة فاأكرث

4 3 2 1 4 3 2 1 م 8- الأ

4 3 2 1 4 3 2 1 ب 9- الأ

4 3 2 1 4 3 2 1 11- اجلد اأو اجلدة

4 3 2 1 4 3 2 1
الحـــتـــيـــاجـــات ذوو   -12 

اخلا�سة

13- ل اأعرف

جابة 14- رف�س الإ

.............................. ............................... )15- اآخرين )حدد
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�رسي �سباب العنف الأ ثالثاً: ت�سور املبحوثني لأ

�سرة الواحدة، هل تعتقد اأن تعاطي الكحول  هناك اأ�سباب كثرية توؤدي اإىل حدوث العنف بني اأفراد الأ

�سرة الواحدة ب�سكل دائم، اأحيانًا، اأم اأنه ل يوؤدي  اأواملخدرات يوؤدي اإىل حدوث العنف بني اأفراد الأ

اإىل حدوث العنف ؟

�سلوب .للباحث: اأ�ساأل عن كل بند من البنود التالية بنف�س الأ

106

رف�ص

جابة  الإ

 ل

اأعرف

 ل توؤدي اإىل

حدوث العنف
احياناً

 ب�سكل

دائم
�سبـــاب الأ

|__| 5 4 3 2 1 1- تعاطي الكحول اأواملخدرات

|__| 5 4 3 2 1
    2- عدم ال�سيطرة على النف�س 

والغ�سب ال�سريع

|__| 5 4 3 2 1
�سرة )طالق،      3- توتر يف الأ

انف�سال(

|__| 5 4 3 2 1
    4- حب ال�سيطرة واإجبار اأفراد 

العائلة على الطاعة

|__| 5 4 3 2 1 حرتام      5- قلة الأ

|__| 5 4 3 2 1
    6- ال�سعوبات املالية التي 

�سرة تواجهها الأ

|__| 5 4 3 2 1     7- التعطل عن العمل

|__| 5 4 3 2 1
    8- ال�سغوط التي يواجهها 

ال�سخ�س يف العمل

|__| 5 4 3 2 1     9- كرثة مطالب الزوجة

|__| 5 4 3 2 1 بناء غري املقبول     10- �سلوك الأ

|__| 5 4 3 2 1     11- تدخل احلماة

|__| 5 4 3 2 1 خرين     12- حتري�س من الآ

|__| 5 4 3 2 1
    13- العتقاد باأن العقاب البدين 

ف�سل للرتبية �سلوب الأ هو الأ

|__| 5 4 3 2 1    14- تدخل اأهل الزوج اأو الزوجة

�سري؟ براأيك، ما هو اأهم �سبب من اأ�سباب العنف الأ 107

|__||__| اأهم �سبب …………………………………………………………
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�رسة �رسي على اأفراد الأ رابعاً: تاأثريات العنف الأ

�سرة املعر�سني لها هل هي .. ؟ 108- يف اعتقادك، ما هي تاأثريات العنف على اأفراد الأ

�سرة ب�سكل عام هل هي .. ؟ 109- يف اعتقادك، ما هي تاأثريات العنف على الأ

جابة. �سلوب و�سع اإ�سارة اأمام الإ للباحث: للباحث: اأ�ساأل عن كل بند من البنود التالية بنف�س الأ

�رسة املعر�سني للتاأثريات 108 / على اأفراد الأ

رف�ص التاأثريات

جابة الإ
ل اعرف ل نعم

رف�ص 

جابة الإ
ل اعرف ل نعم

4 3 2 1 4 3 2 1 ذى اجل�سدي 1- الأ

4 3 2 1 4 3 2 1 2- فقدان الثقة بالنف�س

4 3 2 1 4 3 2 1 3- العزلة

4 3 2 1 4 3 2 1 طفال 4- ظهور �سلوكيات عدوانية وبخا�سة عند الأ

4 3 2 1 4 3 2 1 5- تاأثريات نف�سية �سلبية )اخلوف والكاآبة(

4 3 2 1 4 3 2 1 طفال 6- �سوء منو الأ

4 3 2 1 4 3 2 1 7- جرائم ال�سباب والعتداءات

4 3 2 1 4 3 2 1 طفال داء الدرا�سي لالأ 8- تدين الأ

4 3 2 1 4 3 2 1 9- تدهور ال�سحة

4 3 2 1 4 3 2 1 10- فقدان الحرتام لل�سخ�س املعتدي

4 3 2 1 4 3 2 1 11- طالق الزوجني

4 3 2 1 4 3 2 1 12- انف�سال الزوجني دون طالق

4 3 2 1 4 3 2 1 13- ترك املنزل

4 3 2 1 4 3 2 1 14- ال�سجن للمعتدي

4 3 2 1 4 3 2 1 �سرة 15- توتر م�ستمر يف الأ

4 3 2 1 4 3 2 1 16- النتحار اأو حماولة النتحار

4 3 2 1 4 3 2 1 17- ل �سيء

............................... ............................... 18- اأخرى )حدد(

............................... ............................... 19- اأخرى )حدد(

............................... .............................. 20- اأخرى )حدد(

�سرة املعر�سني للعنف؟ �سري على اأفراد الأ براأيك، ما هو اأهم تاأثريات العنف الأ 110

|__||__| اأهم تاأثري ……………………………………………………

�سرة ب�سكل عام؟ �سري على الأ براأيك، ما هو اأهم تاأثريات العنف الأ 110

|__||__| اأهم تاأثري ……………………………………………………
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�رسي خام�ساً: اأ�سباب عدم البوح بالعنف الأ

�سرة عن  �سري ) اأو اأ�سرته( اإىل اإخفاء العنف داخل الأ اأحيانًا يلجاأ ال�سخ�س الذي يتعر�س للعنف الأ

خرين، هل ال�سبب هو �سعف الثقة بالنف�س ؟ الآ

�سباب املطبوعة، �سع اإجابة اأمام كل �سبب للباحث: اقراأ كل �سبب من قائمة الأ

112

رف�ص

جابة  الإ
ل اأعرف ل نعم �سبـــاب قائمة الأ

|__| 4 3 2 1     1- �سعف الثقة بالنف�س

|__| 4 3 2 1     2- اخلجـــــل

|__| 4 3 2 1     3- العتماد على املعتدي اقت�ساديًا

|__| 4 3 2 1 �سرة     4- اخلوف من تفكك الأ

|__| 4 3 2 1     5- اخلوف من اأن يقوم املعتدي بزيادة العنف

|__| 4 3 2 1 خبارهم     6- عدم / قلة وجود اأ�سدقاء لإ

|__| 4 3 2 1     7- على اأمل اأن يزول العنف مبرور الوقت 

|__| 4 3 2 1     8- البكاء ب�سمت على اأمل اأن يتغري املعتدي

|__| 4 3 2 1 �سري     9- عدم معرفة باخلدمات املتوافرة للمعر�سني للعنف الأ

|__| 4 3 2 1     10- �سلة القرابة بني الزوج والزوجة

|__| 4 3 2 1     11- املداخلة لن حتل امل�سكلة

|__| 4 3 2 1     12- عدم وجود مكان يلجاأ اإليه املعتدى عليه

|__| 4 3 2 1     13- اخلوف من �سجن املعتدي

|__| 4 3 2 1     14- عدم توافر ال�سرية يف حالة اإبالغ اآخرين

|__| 4 3 2 1     15- العنف غري �سديد ) ميكن حتمله(

|__| 4 3 2 1 خرين     16- نق�س الثقة بالآ

|__| 4 3 2 1 �سرة     17-  اخلوف على �سمعة الأ

اإىل  اأ�سرته  اأو  �سري  الأ للعنف  يتعر�س  الذي  ال�سخ�س  يجعل  الذي  الرئي�سي  ال�سبب  هو  ما  براأيك، 

خرين؟ �سرة عن الآ اإخفاء العنف داخل الأ
113

|__||__| ال�سبب الرئي�سي …………………………………………………
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بالغ للموؤ�س�سات )كال�رسطة( عن حالت العنف. �ساد�ساً: اأ�سباب عدم الإ

ال�سرطة، هل  باإبالغ  �سري ل يقومون  للعنف الأ املعر�سني  التي جتعل بع�س  �سباب  براأيك، ما هي الأ

ال�سبب هو اخلوف من كالم النا�س ؟

�سباب املطبوعة، �سع اإجابة اأمام كل �سبب للباحث: اقراأ كل �سبب من قائمة الأ

114

رف�ص

جابة الإ
ل اأعرف ل نعم �سبـــاب قائمة الأ

|__| 4 3 2 1     1- اخلوف من كالم النا�س

|__| 4 3 2 1     2- اخلوف من انتقام امل�سبب للعنف

|__| 4 3 2 1     3- العتماد على املعتدي اقت�ساديًا

|__| 4 3 2 1 �سرة     4- املحافظة على متا�سك الأ

|__| 4 3 2 1 �سرة     5- املحافظة على �سمعة الأ

|__| 4 3 2 1     6- العادات والتقاليد متنع ذلك 

|__| 4 3 2 1     7- عدم وجود فائدة من اإبالغ ال�سرطة

|__| 4 3 2 1 ف�سل اإبالغ اآخرين من اأفراد العائلة     8- الأ

|__| 4 3 2 1     9- اخلوف من �سجن املعتدي

|__| 4 3 2 1 ناث يف ال�سرطة قليل     10- عدد املوظفات الإ

|__| 4 3 2 1 �سري بعدم جدية     11- ال�سرطة تتعامل مع ق�سايا العنف الأ

|__||__|     12- اأخرى حدد ــــــــــــــــــــــــــ

براأيك، ما هو اأهم �سبب مينع النا�س من تبليغ ال�سرطة يف حال ح�سول عنف اأ�سري؟ 115

|__||__| اأهم �سبب ……………………………………………………

�سري ، هل يتم ذلك من  براأيك، كيف ميكن لل�سرطة اأن ت�ساعد ب�سكل اأف�سل يف حالت العنف الأ

خالل احلفاظ على �سرية احلالت ؟

للباحث: اقراأ كل واحد من اخليارات يف القائمة املطبوعة، �سع اإجابة اأمام كل خيار

116
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رف�ص

جابة  الإ
ل اأعرف ل نعم قائمة اخليارات

|__| 4 3 2 1     1- احلفاظ على �سرية احلالت

|__| 4 3 2 1 فراد     2- احلفاظ على �سالمة الأ

|__| 4 3 2 1     3- توفر ملجاأ للمعتدى عليهم

|__| 4 3 2 1 �سري     4- التثقيف يف ق�سايا العنف الأ

|__| 4 3 2 1     5- ت�سهيل الو�سول اإىل الق�ساء

|__| 4 3 2 1     6- ا�ستعمال و�سائل وعقوبات رادعة �سد اجلاين

|__| 4 3 2 1 �سري     7- تعيني �سرطيات للتعامل مع حالت العنف الأ

|__| 4 3 2 1 �سري     8- اإن�ساء وحدة خا�سة للتعامل مع حالت العنف الأ

|__| 4 3 2 1
   9- تدريب اأفراد ال�سرطة على كيفية التعامل مع حالت العنف 

�سري الأ

�سري؟ براأيك، ما هي اأف�سل طريقة ت�ساعد ال�سرطة على القيام  بدور اأف�سل يف حالت العنف الأ 117

|__||__| اأف�سل طريقة ………………………………………………………

|__|

نعم                              1  

ل                                 2   ــــــــ انتقل اإىل �سوؤال 120 

ل اأعرف/ ل اأذكر   3   ــــــــ انتقل اإىل �سوؤال 120

جابة          4   ــــــــ انتقل اإىل �سوؤال 120 رف�س الإ

هل تعلم بوجود اإدارة حماية 

من العام  ؟ �سرة التابعة لالأ الأ
118

|__|

نعم                                  1   

ل                                     2 

ل اأعرف/ ل اأذكر       3      

جابة              4    رف�س الإ

حماية  اإدارة  مع  تعاملت  اأن  لك  �سبق  هل 

من العام؟ �سرة التابعة لالأ الأ
119
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�رسى �سابعاً: م�سادر املعلومات عن العنف الأ

 

|__||__|

التلفاز                                         1

ذاعة                                      2 الإ

ال�سحف                                     3

املجالت                                       4

نرتنت                                     5 الإ

هل                                           6  الأ

�سدقاء                                   7 الأ

اأخرى )حدد( ـــــــــــــــ              8

ل اأعرف                                      97

جابة                           98 رف�س الإ

للح�سول م�سدر  اأهــم  هو  ما  عام   ب�سكل 

ردين ؟ على املعلومات عن املجتمع الأ

120

|__||__|
|__||__|
|__||__|

1- ــــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــ

تقراأها  التي  ردنــيــة  الأ اليومية  ال�سحف  هي  ما 

)يوميًا( وبا�ستمرار؟
121

|__||__|
|__||__|
|__||__|

1- ـــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــ

التي  ردنــيــة  الأ �سبوعية  الأ ال�سحف  هي  ما 

تقراأها با�ستمرار؟
122

�رسي؟ ما هي امل�سادر التي تزودك باملعلومات حول العنف الأ 123

جابـــة الإ

جابةاأهم امل�سادر رف�س الإ ل نعم

|__|
|__|
|__|

3 2 1 1- التلفاز

3 2 1 ذاعة 2- الإ

3 2 1 3- ال�سحف

|__|
|__|

3 2 1 4- املجالت

3 2 1 5- امل�سجد

|__| 3 2 1 6- الكني�سة

|__| 3 2 1 هل 7- الأ

|__| 3 2 1 �سدقاء 8- الأ

|__| 3 2 1 �سري 9- �سحايا العنف الأ

|__||__| 10 اأخرى حدد: ــــــــــــــــ 

|__||__| 11- ل اأعرف

|__||__| جابة 12- رف�س الإ
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|__||__|
|__||__|
|__||__|

1- ـــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــ

ــة التي  ــي ردن ــم املــجــالت الأ مــا هــي اأه

تقراأها با�ستمرار؟
124

|__||__|
|__||__|
|__||__|

1- ـــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــ

لها  ت�ستمع  الــتــي  ردنـــيـــة  الأ ذاعـــــات  الإ هــي  ــا  م

با�ستمرار؟
125

|__||__|
|__||__|
|__||__|

1- ـــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــ

ردنية املف�سلة؟ ذاعية الأ ما هي براجمك الإ 126

|__||__|
|__||__|
|__||__|

1- ـــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــ

ردن  الأ التي تبث من  ردنية  الأ ذاعــات غري  الإ ما هي 

وت�ستمع لها؟
127

|__||__|
|__||__|
|__||__|

1- ـــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــ

ت�ساهدها  التي  الف�سائية  القنوات  اأهــم  هي  ما 

با�ستمرار؟
128

�سري؟ ن�سطة التي تزودك باملعلومات حول العنف الأ ما هي امل�ساركات ال�سخ�سية والأ 129

جابـــة الإ

ن�سطــــة الأ
جابة رف�ص الإ ل نعم

|__|
|__|
|__|

3 2 1 1- الندوات

3 2 1 2- املحا�ضرات

3 2 1 3- املوؤمترات

|__|
|__|

3 2 1 4- النقا�سات العلنية يف الربملان

3 2 1 5- الحتفالت

|__| 3 2 1 6- امل�سريات

|__||__| 7- اأخرى )حدد(: ــــــــــــــــــــــــ

|__||__|
|__||__|
|__||__|

1- ـــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــ

 ما هي اأهم اجلمعيات اأو الحتادات غري احلكومية

التي تزودك مبعلومات عن العنف؟
130
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|__|

  نعم                              1

 ل                                 2   ــــــــ انتقل اإىل �سوؤال 133

ل اأعرف/ ل اأذكر  4   ــــــــ انتقل اإىل �سوؤال 133

جابة          5   ــــــــ انتقل اإىل �سوؤال 133 رف�س الإ

اأو خــرية، هل قراأت  الأ �سهرا   12 ال   يف 

اأي معلومات عن اأو ح�سلت على   �سمعت 

�سري ؟ العنف الأ

131

|__||__|

التلفاز                                          1

ذاعة                                       2 الإ

ال�سحف                                      3

املجالت                                        4 

نرتنت                                      5 الإ

هل                                           6 الأ

�سدقاء                                   7  الأ

اأخرى )حدد( ـــــــــــــــ              8

ل اأعرف                                      97

جابة                           98 رف�س الإ

من اأين ح�سلت على هذه املعلومات؟ 132

|__||__| ……………………………… 1

ميكن  و�سيلة  اأف�سل  هــي  مــا  بــراأيــك، 

ي�سال معلومات عن العنف  ا�ستعمالها لإ

�سري اإىل النا�س؟ الأ

133

|__|

كافية                                     1

غري كافية                             2 

ل يوجد لدي معلومات       3

ل اأعرف/ ل اأذكر               4

جابة                      5 رف�س الإ

�سري…؟ هل تعتقد اأن معلوماتك عن العنف الأ 134

|__||__| ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما هو اأهم �سيء ترغب يف معرفته عن العنف

�سري  ؟ الأ
135

|__||__|

|__||__|

|__||__|

1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردين؟ ما هي الربامج التي تف�سل اأن ت�ساهدها على التلفاز الأ 136



1��
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|__||__||__||__|

|__||__||__||__|

|__||__||__||__|

|__||__||__||__|

1- الفرتة ال�سباحية:

 من ال�ساعة ــــ اإىل ال�ساعة ــــ

2- الفرتة بعد الظهر: 

من ال�ساعة ــــ اإىل ال�ساعة ــــ

3- الفرتة امل�سائية:

 من ال�ساعة ــــ اإىل ال�ساعة ــــ

4- فرتة منت�سف الليل  :

 من ال�ساعة ــــ اإىل ال�ساعة ــــ

املف�سلة  وقــــات  الأ هــي  مــا 

�ــــســــرة ملــ�ــســاهــدة  لــــدى الأ

ردين  ؟ التلفاز الأ

137

|__||__||__||__|

|__||__||__||__|

|__||__||__||__|

|__||__||__||__|

1- الفرتة ال�سباحية: 

من ال�ساعة ــــ اإىل ال�ساعة ــــ

2- الفرتة بعد الظهر:

 من ال�ساعة ــــ اإىل ال�ساعة ــــ

3- الفرتة امل�سائية:

 من ال�ساعة ــــ اإىل ال�ساعة ــــ

4- فرتة منت�سف الليل: 

من ال�ساعة ــــ اإىل ال�ساعة ــــ

وقات  ما هي براأيك اأف�سل الأ

ملــ�ــســاهــدة بـــرامـــج الــتــلــفــاز 

العنف  مو�سوع  يف  ردين  الأ

�سري  ؟ الأ

138

�رسي  ثامناً: املمار�سة والتعر�ص للعنف الأ

|__|

نعم �سمعت                         1

نعم �ساهدت                      2 

نعم �سمعت و�ساهدت       3

مل اأ�سمع ومل اأ�ساهد       4   انتقل اإىل �سوؤال 145

ل اأذكر                              5    انتقل اإىل �سوؤال 145

جابة                 6   انتقل اإىل �سوؤال 145 رف�س الإ

املا�سية  �سهرًا   12 ال  خالل 

هل �سمعت اأو �ساهدت �سخ�سا 

يتعر�س للعنف من قبل اأحد 

اأفراد اأ�سرته…؟

139
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|__||__|

داخل اأ�سرتك                                     1

 اأ�سرة �سديقك                                    2

 اأ�سرة اأحد اأقاربك                            3

اأ�سرة ل اأعرفها                                 4

اأخرى )حدد( ـــــــــــــــــ                     5

  ل اأذكر                                                97

جابة                                   98  رف�س الإ

خرية؟ اأين ح�سلت هذه احلادثة الأ
140

خرية( من كان املعتدي   يف هذه احلادثة )الأ

خرية( من كان املعتدى عليه؟  يف هذه احلادثة )الأ

 ما هو نوع ) احلادثة( العنف؟

141

142

143

�سوؤال 143

نوع ) احلادثة( العنف

�سوؤال 142 

املعتدى عليه
�سوؤال 141 

املعتدي

|__||__| 1 1 م   1- الأ

2 2 ب  2- الأ

3 3 بن خ/ الإ  3- الأ

4 4 بنة خت/ الإ  4- الأ

5 5  5- اجلد

6 6  6- اجلدة

7 7  7- احلماة

8 8 ب  8- زوجة الأ

9 9  9- اآخرون

10 10  10- ل اأذكر

|__||__|- = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خرية( ماذا فعلت يف هذه احلادثة )الأ 144

|__|

نعم                                1

ل                                   2  ـــــ انتقل اإىل �سوؤال 148

ل اأعرف                      3 ـــــ انتقل اإىل �سوؤال 148 

جابة            4 ـــــ انتقل اإىل �سوؤال 148 رف�س الإ

مار�ست  املا�سية هل  �سهرًا   12 ال  خالل 

اأفــــراد  اأحــــد  اأ�ـــســـري �ــســد  اأي عــنــف 

اأ�سرتك؟

145
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خرية( من كان املعتدى عليه؟   يف هذه احلادثة )الأ

  

هل كنت را�سيًا عن الت�سرف الذي قمت به؟

146

147

�سوؤال 147 

�سوؤال 146

املعتدى عليه
رف�ص 

جابة الإ
ل اأعرف ل نعم

4 3 2 1 1 1- الزوج  

2  2- الزوجة

3 م  3- الأ

4 ب  4- الأ

5 بن خ / الإ  5- الأ

6 بنة خت / الإ  6- الأ

7  7- اجلد

8  8- اجلدة

9  9- احلماة

10  10- زوجة الب

11 م 11- زوج الأ

12 12- اآخرون

13 13- ل اأعرف

148- خالل ال 12 �سهرًا املا�سية، هل مار�ست اأيا من ال�سلوكيات التالية �سد اأحد اأفراد اأ�سرتك ؟

للباحث:اأ�ساأل عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول اأدناه

�سوؤال 148 �رسة ال�سلوكيات داخل الأ

ل ينطبق
 رف�ص

جابة الإ
ل اعرف ل نعم

5 4 3 2 1 1- ال�ســـــــراخ

5 4 3 2 1  2- الدفــع اأو الدف�س اأو ال�سد

5 4 3 2 1 �سرة  3- ا�ستخدام �سالح ناري لتهديد فرد من الأ

5 4 3 2 1
اأو ع�سا لتهديد فرد اأداة حادة  اأو   4- ا�ستخدام �سكني 

�سرة من الأ

5 4 3 2 1 5- ال�سرب باليد اأو الرجل
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�سوؤال 148 �رسة ال�سلوكيات داخل الأ

5 4 3 2 1 6- ال�سرب بالع�سا اأو اأداة حادة

5 4 3 2 1 7- ال�سب وال�ستم والتحقري واملناداة باللقب

5 4 3 2 1 8- التحر�س اجلن�سي

5 4 3 2 1 9- حرق / كي

5 4 3 2 1 بناء 10- اإهمال تلبية حاجات الأ

5 4 3 2 1 11- هجر الزوجة غري ال�سرعي

5 4 3 2 1 12- اإهمال الزوج ملتطلبات الزوجة

5 4 3 2 1 يذاء �سرة بق�سد الإ 13- رمي �سيء على اأحد اأفراد الأ

5 4 3 2 1
املاأوى اأو  العناية  اأو  الدواء  اأو  الطعام   14- عدم تقدمي 

�سرة حد اأفراد الأ لأ

5 4 3 2 1 �سرة 15- منع امل�سروف عن اأفراد الأ

|__|

نعم                         1

ل                            2 ــــ انتقل اإىل �سوؤال 152

ل اأعرف               3  ــــ انتقل اإىل �سوؤال 152

جابة     4 ــــ انتقل اإىل �سوؤال 152 رف�س الإ

تعر�ست  هل  املا�سية  �سهرًا   12 ال  خــالل 

�سرة  اأنت �سخ�سيًا للعنف من اأحد اأفراد الأ

خرين؟ الآ
149

خرية( من كان املعتدي؟   يف هذه احلادثة )الأ

  ما هو نوع العنف الذي تعر�ست له؟

150

151

الذي العنف  نوع   )  151(  �سوؤال 

تعر�ست له
�سوؤال )150(  املعتدي

|__||__| 1   1- الزوج

  2 2- الزوجة 

3 م  3- الأ

4 ب  4- الأ

5 بن  خ / الإ 5- الأ

6 بنة  خت / الإ 6- الأ

7 7- اجلد 

8 8- اجلدة 

9 9- احلماة 

10 10- زوجة الب 

11 م 11- زوج الأ

12 12- اآخرون

13 13- ل اأعرف



1��

العنف األسري في األردنالعنف األسري في األردن

�رسي تا�سعاً: املوافقة على ممار�سة العنف الأ

152- هل توافق باأن يقوم الزوج ب�سرب زوجته يف احلالت التالية ؟

153- هل توافق باأن يقوم الزوج ب�سب زوجته وحتقريها  يف احلالت التالية ؟

خ ب�سرب اأخته يف احلالت التالية ؟ 154- هل توافق باأن يقوم الأ

خ ب�ستم اأخته وحتقريها  يف احلالت التالية ؟ 155- هل توافق باأن يقوم الأ

�سلوب عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول اأدناه للباحث:اأ�ساأل وبنف�س الأ

�سوؤال 155 �سوؤال 154 �سوؤال 153 �سوؤال 152 احلالت

ل اأعرف ل نعم ل اأعرف ل نعم
ل 

اعرف
ل نعم

ل 

اعرف
ل نعم

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1- قلة الحرتام

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
اإىل  ــزول  ــن ال  -2

ال�سوق با�ستمرار 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
خارج  التربج   -3

املنزل

3 2 1 3 2 1 3 2 1
كـــــــــرثة   -4

املتطلبات

3 2 1 3 2 1

5- �سوء التعامل 

بني الزوجة 

وحماتها

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
6- تربية �سيئة 

طفال لالأ

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

7- اإهمال م�سوؤولية 

البيت مثل الطبخ 

والنظافة

3 2 1 3 2 1 همال للزوج 8- الإ

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9- دفاع عن النف�س

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
خالق  10- الأ

ال�سيئة

3 2 1 3 2 1
11- حت�سيل علمي 

بناء �سيئ لالأ

3 2 1 3 2 1
12- عدم الثقة يف 

ت�سرفات الزوجة
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�سوؤال 155 �سوؤال 154 �سوؤال 153 �سوؤال 152 احلالت

ل اأعرف ل نعم ل اأعرف ل نعم
ل 

اعرف
ل نعم

ل 

اعرف
ل نعم

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 13- الكذب

�رسي عا�رسًا: الربامج والطرق للتقليل من العنف الأ

|__||__|
|__||__|
|__||__|

1- ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــــــــــــــــ

براأيك، ما هي اأف�سل ثالث طرق اأو برامج 

اأو  �سري  الأ العنف  حدوث  ملنع  عملها  ميكن 

التقليل منه ؟
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ــــص  رفــــ�

جابة الإ
ل اأعرف

غري 

موافق 

ب�سدة

غـــــــــري 

موافق
حمايد موافق

مــوافــق   

ب�سدة
العبارات الرقم

7 6 5 4 3 2 1

عندما  ومتما�سكة  قوية  العائلة  تكون 

من  خــوف  بــدون  بــنــاء  والأ م  الأ تعي�س 

العنف يف املنزل

1
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ــــص  رفــــ�

جابة الإ
ل اأعرف

غري 

موافق 

ب�سدة

غـــــــــري 

موافق
حمايد موافق

مــوافــق   

ب�سدة
العبارات الرقم

7 6 5 4 3 2 1
املجتمع  يف  �سائع  �سرة  الأ داخل  العنف 

ردين الأ
2

7 6 5 4 3 2 1
جرمية  ي�سكل  ل  �سرة  الأ داخل  العنف 

حقيقية ت�ستدعي تدخل ال�سرطة
3

7 6 5 4 3 2 1
يف  �سلبًا  يوؤثر  �ــســرة  الأ ــل  داخ العنف   

طفال على املدى البعيد الأ
4

7 6 5 4 3 2 1
�سرة هو �ساأن خا�س ولي�س  العنف داخل الأ

ي �سخ�س اأو موؤ�س�سة اأن تتدخل به لأ
5

7 6 5 4 3 2 1
تعاين  اأن  اأ�سرة  ية  لأ �سرورة  يوجد  ل 

�سري وتعي�س على اخلوف من العنف الأ
6

7 6 5 4 3 2 1
الــزوج  ي�سرب  اأن  اأحــيــانــًا  املقبول  مــن 

زوجته
7

7 6 5 4 3 2 1
ب  الأ ي�سرب  اأن  اأحــيــانــًا  املــقــبــول  مــن 

اأبناءه
8

7 6 5 4 3 2 1
م  الأ ت�سرب  اأن  ــًا  اأحــيــان املــقــبــول  مــن 

اأبناءها
9

7 6 5 4 3 2 1 �سرة ل يوجد مربر للعنف بني اأفراد الأ 10

7 6 5 4 3 2 1

ماكن  والأ املوؤ�س�سات  من  العديد  هناك 

بخ�سو�س  الن�سيحة  على  للح�سول 

�سري العنف الأ

11

7 6 5 4 3 2 1

جذب  وحماولة  �سري  الأ العنف  فكرة 

�سوؤون  اإليها هي تدخل يف  النا�س  انتباه 

حياتنا التقليدية

12
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ــــص  رفــــ�

جابة الإ
ل اأعرف

غري 

موافق 

ب�سدة

غـــــــــري 

موافق
حمايد موافق

مــوافــق   

ب�سدة
العبارات الرقم

7 6 5 4 3 2 1

على الزوجة اأن تتحمل ظلم الرجل من 

كيان  وعلى  اأطفالها  على  احلفاظ  اأجل 

�سرة ومتا�سكها الأ

13

7 6 5 4 3 2 1
الهجر غري ال�سرعي من الزوج  لزوجته 

ي�سكل عنفًا �سدها
14

7 6 5 4 3 2 1
واحــدة  ملــرة  �ــســري  الأ العنف  ممار�سة 

يعني تكراره يف امل�ستقبل
15

7 6 5 4 3 2 1
عنف الرجل �سد املراأة مظهر من مظاهر 

الرجولة
16

7 6 5 4 3 2 1
ــائــل تربية  و�ــس ــن  م و�ــســيــلــة  الــ�ــســرب 

طفال الأ
17

7 6 5 4 3 2 1
الطريقة  العنف  يكون  حيان  الأ بع�س 

الوحيدة للتعبري عن امل�ساعر الكامنة
18

7 6 5 4 3 2 1
العنف  ــع حـــالت  م تــتــعــامــل  املــحــاكــم 

�سري ب�سكل غري رادع للمعتدي الأ
19

7 6 5 4 3 2 1
يوؤدي  قد  الزوجة  �سد  امل�ستمر  العنف 

اإىل الطالق
20

7 6 5 4 3 2 1
مو�سع  يكون  اأن  يجب  �سري  الأ العنف 

اهتمام كبري للحكومة
21

7 6 5 4 3 2 1
توؤدي  بناء  الأ بني  امل�ستمرة  اخلالفات 

اإىل حدوث العنف بني الزوج والزوجة
22

7 6 5 4 3 2 1

لزوجته  الـــزوج  مــن  امل�ستمر  التهديد 

ــذاء  بــالــزواج مــن اأخـــرى يـــوؤدي اإىل اإي

الزوجة نف�سيًا

23

7 6 5 4 3 2 1 �سري ل يوؤثر فى ال�سحة العنف الأ 24
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ــــص  رفــــ�

جابة الإ
ل اأعرف

غري 

موافق 

ب�سدة

غـــــــــري 

موافق
حمايد موافق

مــوافــق   

ب�سدة
العبارات الرقم

7 6 5 4 3 2 1
زوجته  براتب  التحكم  الــزوج  حق  من 

والت�سرف به كما ي�ساء
25

7 6 5 4 3 2 1
رث يعترب �سكاًل  نثى من الإ اإن حرمان الأ

من اأ�سكال العنف
26

�رسة اخل�سائ�ص الجتماعية والقت�سادية للمبحوث والأ
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|__|
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202

|__|

احلالة الجتماعية:

1- متزوج/متزوجة

2- مطلق/مطلقة

3-اأرمل/اأرملة

4-اعزب/عزباء

5- منف�سل/منف�سلة
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