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مقدمة
،االجتماعيةالعلومفيالكميلبحثلفهمنافيطلقننت

ً
الجتماعاوعلمعموما

،
ً
:أهمهاحقائقجملةمنخصوصا

كميانيوالثكيفياألول واحدة؛لعملةبوجهيننفسهااالجتماعيةالظاهرةتقدم.

بينمامتكاملةوحدةعبارةاالجتماعيةالظاهرةفإنسبق،ماإلىإضافة

قابلكبسلو العالقاتهذهوتتجلى.االجتماعيةوالعالقاتاالجتماعيالسلوك

.الكميالقياسأو للتكميمأي،امليدانيوالسبر للمالحظة

إلىا  أيضيتعداه بلفحسب،الميدانعلىيقتصرالالكميالبحث
نتائجلتفسيراإليهنعودوالتيالبحثتصميمفيمنهاننطلقالتيالنظرية

.الميدانيةالمعطيات
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ىعليقومالذيالبحثهوالكميفالبحث،سبقماعلىبناءً 

نةمقنوأدواتوطرائقمناهجيستخدموالذياملحكم،التصميم

إحصائيةوأساليببرامجبوساطةمعالجتهاتتمالتيالبياناتلجمع

املجتمعىعلنتائجهاوتعميموتحليلهاالبياناتهذلوصفمختلفة

.للبحثاألصلي

ً
 
ساسيةاأًلاملراحلباستعراضيليفيماسأقومسبق،مماانطالقا

.ثالبحًومنالنوعهذاعلىتطبيقيكمثالكميةدراسةإلنجاز

،اتالبيانوجمع،البحثتصميمهيهنا،أقصدهاالتيواملراحل

ًومعالجتهاوتفريغها
 
العلميرالتقريوكتابةوتحليلهاإحصائيا

.للدراسة
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تصميم البحث ( أول  
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علىعدنايسالهاملسبقوالتحضيرللبحثالجيدالتصميم

.النتائجلوأفضالتكاليفبأقلاملنشودةأهدافناإلىالوصوًل

دضاألسرًيالعنفظاهرةلبحثتصميمناعمليةمرتوقد

:هيأساسية،خطواتبأربعسوريةفياملرأة



:الدراسةمشكلةتحديد1.

االجتماعيالبحثتصميمخطواتأهممنالخطوةهذهتعد.

 ًفيياالجتماعللواقعمعايشتناقادتنافقدذلك،علىبناء

أي،الجندري العنفظاهرةانتشارمالحظةإلىسورية
واتساعاالجتماعي،النوعأساسعلىالقائمالعنف

قمناكلةالمشلهذهاكتشافناوبعد.عليهاالدالةاإلحصاءات
:بـ

يليكماوموجز،واضحعنوانشكلعلىاملشكلةبراز إ:

في سوريةالعنف األسري ضد المرأة
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قمنا،املذكور النحو علىبحثنامشكلةأبرزناأنوبعد:املشكلةصياغة

النحو لىعوالفرعيةاألساسيةجوانبهاوتحديدومكثفواضحبشكلبصياغتها

:التالي
فيالمرأة تعانيخصوصا ،العربيةالبلدانفيوالنساء،عموما  المعمورةنساءمنكغيرها

وتسهم.كافةاألصعدةوعلىاليومية،حياتهافيالمعاملةسوءمنعديدةأشكالمنسورية
فيليصالمرأة،ضدعنفيسلوكتكريسفياالجتماعيةواألسبابالعواملمنمجموعة

ويبرز.عيا  اجتماالمقبولةاألمورمنأنهعلىمعهوالتعاطيقبولهحدإلىاألحيانمنكثير
قابلمالمرأة بدونيةتعترفاالجتمـاعيةالقيممنمنظومةسيادةالعواملتلكمقدمةفي

كمقدمةتأديبهو توجيههوبالتالييحتويه،منإلىدائما  يحتاجبشري عنصرأنهاأوالرجل،
.عليهللسيطرة

 ًداخلرتهاأسأفرادأحدقبلمناملرأةلهاتتعرضالتيالعنفحاالتعلىالدراسةستركز عليه،بناء

أو الخطيبك)املقربينمعارفهاأحدقبلمنلهاتتعرضقدالتيالعنفلحاالتإضافةوخارجه،املنزل 

الدراسةيتكتفوال .خارجهأماملنزل داخلعليهااملمارسالعنفهذاأكانسواء،(املستقبليالشريك

عنفلتكشذلكمنأبعدتذهببلالسورية،املرأةلهتتعرضالتياألسري العنفمظاهر بإبراز 

.الظاهرةلهذهاملنتجةوالثقافيةواالقتصاديةاالجتماعيةالعوامل
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بشكلتالتساؤًلنطرحأنعلينايتعينوهنا:التساؤالتطرح

قصودةاملوالتساؤلت.حددناهاالتيالجوانبمعيتناقضل

:هيهنا،

يفاملرأةلهاتتعرضالتي(األسرًي)العنفمظاهرأبرًزما

سورية؟

ظاهرةتجتنالتيوالثقافيةوالجتماعيةالقتصاديةالظروفما

السوري؟املجتمعفيالجندرًيالعنف

علىاءالقضفيتسهمأنيمكنالتيوالتوصياتاملقترحاتما

منها؟الحدأواملظاهرتلك



تماعيالجالعلميالبحثفيالفروضأهميةتنبع:الفروضوضع

ياعالضمنالباحثتقيالتيالبوصلةتشبهكونهاحقيقةمن

املذكورة،تساؤلتناطرحفبعدالعلمي،البحثمتاهاتفيوالتخبط

:مثل.بحثناسيرتالتيالفروضبوضعقمنا
للعنفهممارستوإمكانيةللرجلالتعليمياملستوًىبينعالقةهناك

ًاملستوًىهذاكانفكلمااملرأة،ضد
 
إقداملاحتماازدادكلمامنخفضا

.مختلفةبصوًراملرأةضدالعنفممارسةعلىالرجل

ًلألسرةالسيئةاملعيشيةالظروفتلعبقد
 
تمالاحزيادةفيدورا

.املرأةضدللعنفالرجلممارسة

...الخ.
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تحديدنبأقلناإننبالغللعلنا:وتوضيحهااملفاهيمتحديد

جتماعياًلالعلميالبحثخطواتأكثرمنخطوةوتعريفهااملفاهيم

دوًنقولهالباحثيريدالذيإدراكالقارًئعلىتسهلألنهاأهمية،

.غموضأولبس

رًياألسالعنفمفهومبتعريفقمنااملثال،سبيلفعلى

ً
 
رادأفأحدقبلمنبهالتهديدأوسلوكأيأنهعلىإجرائيا

إلىويؤدي(..األختأوالبنةأوالزوجة)املرأةضداألسرة

.بهاكليهماأومعنوًيأوماديضرًر
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:الدراسةمبررات.2
عنجابةاإل الباحثعلىيتعيناألولى،الخطوةفي(ماذا؟)األول السؤالعناإلجابةبعد

اموضوعالباحثاختارهاالتياملشكلةدراسةمبرراتأي(ملاذا؟)الثانيالسؤال

.لبحثه
نظريةلاسوغاتباملفيهوالبحثاملوضوعلهذااختيارنامسوغاتتتمثل

الوطنفيالجتماعيةاألبحاثندرةفهيالنظرية،املسوغاتأما.عمليةوال

املرأة،دضاألسرًيالعنفلظاهرةدقيقعلميفهمإلىتسعىالتيالعربي

.املجتمعوبالتاليواألسرةاملعنفةاملرأةعلىمخاطرهاوتبيان
يفللبحثدفعناالذيالجوهرًياملسوغنإفالعملية،الناحيةمنأما

صليتلضدهااملوجهوالعنفإنساناملرأةأنهواألسرًيالعنفظاهرة

.نثىأكإنسانمعهاوتعاملهاملجتمعبموقفبلاألنثوية،بطبيعتها
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ثث1.

:الدراسةأهداف.3
 يجري أنللباحثيمكنال 

ً
 بحثا

ً
أبغيإالم  :التاليالسؤالعنيجيبأندون علميا

هاتحقيقيبغيالتياألهدافيحددأندون أيالظاهرة؟،هذهدراسةوراءمنالوصول 
:باآلتيةاألسري العنفدراسةأهدافحددناعليه،بناءً .بحثهمن

السورياملجتمعفيانتشارهاومدىاملرأةضداألسري العنفظاهرةحجمإلىفتعر ال.

وأسبابهاملرأةضداملوجهاألسري العنفأشكالإلىالتعرف.

املرأةعلىاألسري للعنفاملختلفةاآلثار إلىالتعرف.

املرأةضدالعنفيالسلوكمعاألسريةاالجتماعيةالبيئةتعاملطبيعةإلىالتعرف.

فاتأفعالردودإلىالتعرف
ّ
حالفياملتخذةاإلجراءاتهيومااللجوء،عدمأسبابأو /ومعينةلجهةاللجوء)املعن

.(اللجوء

علىالتركيز تمسيوهنا،.جندري أساسعلىاملرأةضداألسري العنففيهايبرزالتياملختلفةاالجتماعيةاملواقفرصد
بةبالنسسواءاملسلمات،منوكأنهاالعنفثقافةقبول سيادةمنالقادمالعنفوهو ،"الرمزي العنف"موضوع
 "املشرعن"العنفذاكأيسواء،حدعلىللمرأةأو للمجتمع

ً
.اجتماعيا

دةالبنيةإلىالدخول العملي،املستوى علىالسابق،الهدفيستتبع
ّ
 اسيجري،أداةليكون للعنفاملول

ً
إجراءإليها،تنادا

تمكينفيهمتسأنيمكناستراتيجياتوضعفيواملساعدةالعنف،لقيمالحاضنةالسائدةللثقافةمستمرةمراجعات
 تكون أنيمكنمقترحاتتقديمعبر وذلكاملجتمع،فيفاعلكإنساناملرأة

ً
املناسبةاتوالخدمالبرامجلوضعأساسا

.الظاهرةلتلكللتصدي
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:الدراسةمنهجيةتحديد.4
:التاليالحيوي السؤالعنباإلجابةإال يكتملال العلميالبحثتصميم
كيااتباعهعليناالتياملنهجيةهيماأياملوضوع؟،هاسندرسكيف
فقدليه،عبناءً .املدروسةالظاهرةحول العلميةاملعرفةتوليدمننتمكن
علىريةسو فياملرأةضداألسري بالعنفاملتعلقبحثنامنهجيةحددنا
:التاليالنحو 
لكلمةبريقياإلمباملعنىالتجريبياملنهجالدراسةهذهتستخدم:املتبعاملنهج

.املخبرًيوليستجريبي

علميفالتجريبياملنهجفياملستخدمةالبحثطرائقوأهم:البحثطريقة

بالعينة،املسحطريقةهيالجتماع

ساسيةأكأداةالستبانةاملذكوًربحثنافياستخدمناوقد:البياناتجمعأداة

.البياناتلجمع
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النساءمنثللبحاألصلياملجتمعويتشكل:للبحثاألصلياملجتمع

.حضرهاًوبريفهاعشرةاألربعةالسوريالعربيالقطرمحافظاتفي

األسرةداخلاملرأةفهيالتحليل،وحدةأما:التحليلوحدة

.فأكثرسنة18بعمراألنثىهيالعينةووحدةالسورية،

ائيالعشًوللسحبكأساسالعنقوديةلعينةااعتمادتم:العينة

مثلتمفردة،{5000}حجمهابلغالذيالدراسةلعينةاملنتظم

لكفيالنسبيالنساءحجمبحسبالسوريةاملحافظاتجميع

.محافظة
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وع،النهذامنبحوثفياألهماملنهجيةاألداةهياالستبانةوألن

هاأقسامحيثمنلهاشديدبإيجاز التطرق يليفيمافسأحاول 

.الخ..فيهاالواردةواألسئلةاألساسية

صةالخاالغالفصفحةتتضمنالدراسة،عنوانإلىفباإلضافة

:التاليةاملعلوماتباالستبانة،

اإلحصائيالستبيانرقم

تتضمنتعريفيةبيانات

العاملينجهاز
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قسمكللاشتمثمانية،فهياالستبانة،تتضمنهاالتياألقسامأما

:التاليالنحو علىوذلكاألسئلة،منمجموعةعلىمنها
تفسيرفيستفيدنابياناتعلىخاللهامنسنحصلهناالواردةاألسئلة)عامةبيانات:األول القسم

.(املدروسةللظاهرةاملختلفةالجوانب

ًاملتزوجاتبغيرخاصةبيانات:الثانيالقسم
 
أوطلقاتاملأو(الزواجلهنيسبقلماللواتي)حاليا

.أزواجهنعناملنفصالتأواألرامل

ًباملتزوجاتخاصةبيانات:الثالثالقسم
 
.(املأًر/مطلقات)الزواجلهنسبقاللواتيأوحاليا

الجسديةاملعاملةسوء:الرابعالقسم.

املعنوية/النفسية/اللفظيةاملعاملةسوء:الخامسالقسم.

الجنس يالتحرش/الجنسيةاملعاملةسوء:السادسالقسم.

الرمزًيوالعنفالجندرًيالتمييز/التقصير/اإلهمال:السابعالقسم.

املرأةعلىالعنفآثار:الثامنالقسم.
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مرحلة جمع البيانات الميدانية( ثانيا  
عليها،اتوالثبالصدقاختباراتوإجراءوتجريبهااالستمارةإعدادمناالنتهاءبعد
قاموايثحعشرة،األربعةالسوريةاملحافظاتمستوى علىبحثفريقتشكيلتم

 البياناتبجمع
ً
،أعدلدليلوفقا

ً
:يليماوتضمنمسبقا

وأهدافهبالبحثموجزتعريف

املبحوثإلىالوصوًلوكيفيةالعينة

الستبيانملءحوًلعامةتعليمات

املشرفينبمهامخاصةتعليمات

إجرائيةتعريفات

واملصطلحاتاملفاهيم

الستبانةبأسئلةخاصةتعليمات
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ة الدراسةمرحلة تفريغ البيانات وتحليلها وكتاب( ثالثا  
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ًوتدقيقهاالبياناتجمعوبعد
 
ًمكتبيا

 
هذهإدخالدأبوميدانيا

ًالبيانات
 
استخرجتوبعدها،(spss)الـبرنامجعلىإليكترونيا

ًلهاتحليتمالتيالجداوًل
 
.لدراسةلالنظرًيلإلطاراستنادا

عنواحدمثالبعرضيليفيماسنكتفيالوقتولضيق

ثةاملبحًوتعرضحوًلبالسؤالالخاصةالبياناتتحليل

يميةالتعلالحالةبحسبالضربمراتوعدداملبرحللضرب

:التاليالجدوًلفياملدرجةًوالحالي،للزوج



(الضرب المبرح نموذجا  )توزع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي للزوج الحالي والتعرض لعنف جسدي 

يالمستوى التعليمي للزوج الحال

هل تعرضت لضرب مبرح

المجموعفأكثر10مرات9-7مرات6-4مرات3-1ال، وال مرة 

35.14.41.91.44.447.2ابتدائي فما دون 

17.61.30.80.61.621.6ثانوي -إعدادي

4.70.40.200.35.6معهد متوسط

6.80.30.10.20.27.6جامعي فما فوق 

15.910.40.20.517.9ال ينطبق

80.27.33.12.37100.0المجموع
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ًالجداوًلمنوغيرهالسابقالجدوًلتحليلويمكننا
 
ضفرًومنانطالقا

ًاملستمدةالدراسة
 
:التاليالنحوعلىالنظرًيهاإطارمنأساسا

طبيعةيفكبيردوًرللزوجالتعليمياملستوًىلرتفاعيكوًنأنيفترض

ًواألبناء،الزوجةمعالعنفيغيرتعامله
 
حيثية،كافضمانةليسأنهعلما

قوانينلوالنصياعاملجاراةوبحكماليوميةاملشاهداتمنالكثيرتظهر

الحاليةالدراسةنتائجفإنهذا،ومع.ذلكعكس"الذكورياملجتمع"

للواتيااملعنفاتثلثأنتبينإذالسابق،الفتراضمعماحدإلىتذهب

لفيهاالتعليميالزوجمستوًىأسرإلىينتميناملبرحللضربتعرضن
{%10}الـدوًنماإلىالنسبةهذهانخفضتحينفيالبتدائي،يتجاوًز

.وًقففماجامعيالتعليميمستواهمأزواجمعيعشنللواتيبالنسبة
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:ياآلتالمحتوياتلفهرسوفقا  الدراسةإعدادتمبعدها
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الصفحةالموضوع

تقديم
مقدمة

اإلطار المنهجي للدراسة                                                                         -1
اإلطار التحليلي-2
واقع ظاهرة العنف األسري ضد المرأة في سورية-3

( ونتائجاستخالصات)خاتمة 
المصادر والمراجع والهوامش                                                          

الملحق      
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