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مقدمة
،االجتماعيةالعلومفيالكميلبحثلفهمنافيطلقنن

ً
جتماعاالاوعلمعموما

،
ً
:أهمهاحقائقجملةمنخصوصا

كميانيوالثكيفياألولاواحدة؛لعملةبوجهيننفسهااالجتماعيةالظاهرةتقدم.

نبيمامتكاملةحدةواعنعبارةاالجتماعيةالظاهرةفإنسبق،ماإلىإضافة

قابلكبسلواالعالقاتهذهوتتجلى.االجتماعيةوالعالقاتاالجتماعيالسلوك

.الكميالقياسأواللتكميمأي،امليدانيوالسبرللمالحظة

إلىا  أيضيتعداه بلفحسب،الميدانعلىيقتصرالالكميالبحث
نتائجلتفسيراإليهنعودوالتيالبحثتصميمفيمنهاننطلقالتيالنظرية

.الميدانيةالمعطيات
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ىعليقومالذيالبحثهوالكميفالبحث،سبقماعلىبناءً 

نةمقنوأدواتوطرائقمناهجيستخدموالذياملحكم،التصميم

إحصائيةوأساليببرامجبوساطةمعالجتهاتتمالتيالبياناتلجمع

املجتمعىعلنتائجهاوتعميموتحليلهاالبياناتهذلوصفمختلفة

.للبحثاألصلي

ً
 
ساسيةاأًلاملراحلباستعراضيليفيماسأقومسبق،مماانطالقا

.ثالبحًومنالنوعهذاعلىتطبيقيكمثالكميةدراسةإلنجاز

ات،البيانوجمعالبحث،تصميم:هيهناأقصدهاالتيواملراحل

،ومعالجتهاوتفريغها،
 
العلميريرالتقوكتابةوتحليلها،إحصائيا

.للدراسة
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تصميم البحث ( أول  
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علىعدنايسالهاملسبقوالتحضيرللبحثالجيدالتصميم

.النتائجلوأفضالتكاليفبأقلاملنشودةأهدافناإلىالوصوًل

دضاألسرًيالعنفظاهرةلبحثتصميمناعمليةمرتوقد

:هيأساسية،خطواتبأربعسوريةفياملرأة



:الدراسةمشكلةتحديد1.

االجتماعيالبحثتصميمخطواتأهممنالخطوةهذهتعد.

اقعمعايشتناقادتنافقدذلك،علىبناءًا فيياالجتماعللو

أي،الجندري العنفظاهرةانتشارمالحظةإلىسورية
واتساعاالجتماعي،النوعأساسعلىالقائمالعنف

قمناكلةالمشلهذهاكتشافناوبعد.عليهاالدالةاإلحصاءات
:بـ

:يليكماوموجز،واضحعنوانشكلعلىاملشكلةبرازإ▪

سوريةفي المرأةاألسري ضد العنف 
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قمنا،املذكوراالنحواعلىبحثنامشكلةأبرزناأنوبعد:املشكلةصياغة▪

النحوالىعوالفرعيةاألساسيةجوانبهاوتحديدومكثفواضحبشكلبصياغتها

:التالي
فيالمرأة تعانيخصوصا ،العربيةالبلدانفيوالنساء،عموما  المعمورةنساءمنكغيرها

وتسهم.كافةاألصعدةوعلىاليومية،حياتهافيالمعاملةسوءمنعديدةأشكالمنسورية
فيليصالمرأة،ضدعنفيسلوكتكريسفياالجتماعيةواألسبابالعواملمنمجموعة

ويبرز.عيا  اجتماالمقبولةاألمورمنأنهعلىمعهوالتعاطيقبولهحدإلىاألحيانمنكثير
قابلمالمرأة بدونيةتعترفاالجتمـاعيةالقيممنمنظومةسيادةالعواملتلكمقدمةفي

كمقدمةتأديبهو توجيههوبالتالييحتويه،منإلىدائما  يحتاجبشري عنصرأنهاأوالرجل،
.عليهللسيطرة

داخلرتهاأسأفرادأحدقبلمناملرأةلهاتتعرضالتيالعنفحاالتعلىالدراسةستركزاعليه،بناءًا

أواالخطيبكا)املقربينمعارفهاأحدقبلمنلهاتتعرضقدالتيالعنفلحاالتإضافةوخارجه،املنزلا

الدراسةيتكتفوال.خارجهأماملنزلاداخلعليهااملمارسالعنفهذاأكانسواء،(املستقبليالشريك

عنفلتكشذلكمنأبعدتذهببلالسورية،املرأةلهتتعرضالتياألسرياالعنفمظاهرابإبرازا

.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
عنجابةاإلاالباحثعلىيتعيناألولى،الخطوةفي(ماذا؟)األولاالسؤالعناإلجابةبعد

.لبحثهاموضوعالباحثاختارهاالتياملشكلةدراسةمبرراتأي(ملاذا؟)الثانيالسؤال
نظريةلاسوغاتباملفيهوالبحثاملوضوعلهذااختيارنامسوغاتتتمثل▪

الوطنفيالجتماعيةاألبحاثندرةفهيالنظرية،املسوغاتأما.عمليةوال

املرأة،دضاألسرًيالعنفلظاهرةدقيقعلميفهمإلىتسعىالتيالعربي

.املجتمعوبالتاليواألسرةاملعنفةاملرأةعلىمخاطرهاوتبيان
يفللبحثدفعناالذيالجوهرًياملسوغنإفالعملية،الناحيةمنأما▪

صليتلضدهااملوجهوالعنفإنساناملرأةأنهواألسرًيالعنفظاهرة

.نثىأكإنسانمعهاوتعاملهاملجتمعبموقفبلاألنثوية،بطبيعتها
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ثث1.

:الدراسةأهداف.3
ايجرياأنللباحثيمكنالا

ً
ابحثا

ً
أبغيإالم ا:التاليالسؤالعنيجيبأندوناعلميا

هاتحقيقيبغيالتياألهدافيحددأندوناأيالظاهرة؟،هذهدراسةوراءمنالوصولا
:باآلتيةاألسرياالعنفدراسةأهدافحددناعليه،بناءًا.بحثهمن

.السورياملجتمعفيانتشارهاومدىاملرأةضداألسرياالعنفظاهرةحجمإلىفتعراال▪

.وأسبابهاملرأةضداملوجهاألسرياالعنفأشكالإلىالتعرف▪

.املرأةعلىاألسرياللعنفاملختلفةاآلثاراإلىالتعرف▪

.املرأةضدالعنفيالسلوكمعاألسريةاالجتماعيةالبيئةتعاملطبيعةإلىالتعرف▪

فاتأفعالردودإلىالتعرف▪
ّ
حالفياملتخذةاإلجراءاتهيومااللجوء،عدمأسبابأوا/ومعينةلجهةاللجوء)املعن

.(اللجوء

علىالتركيزاتمسيوهنا،.جندرياأساسعلىاملرأةضداألسرياالعنففيهايبرزاالتياملختلفةاالجتماعيةاملواقفرصد▪
بةبالنسسواءاملسلمات،منوكأنهاالعنفثقافةقبولاسيادةمنالقادمالعنفوهوا،"الرمزياالعنف"موضوع
ا"املشرعن"العنفذاكأيسواء،حدعلىللمرأةأواللمجتمع

ً
.اجتماعيا

دةالبنيةإلىالدخولاالعملي،املستوىاعلىالسابق،الهدفيستتبع▪
ّ
ااسيجري،أداةليكوناللعنفاملول

ً
إجراءإليها،تنادا

تمكينفيهمتسأنيمكناستراتيجياتوضعفيواملساعدةالعنف،لقيمالحاضنةالسائدةللثقافةمستمرةمراجعات
اتكوناأنيمكنمقترحاتتقديمعبراوذلكاملجتمع،فيفاعلكإنساناملرأة

ً
املناسبةاتوالخدمالبرامجلوضعأساسا

.الظاهرةلتلكللتصدي
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:الدراسةمنهجيةتحديد.4
:التاليالحيوياالسؤالعنباإلجابةإالايكتملالاالعلميالبحثتصميم
كيهااتباععليناالتياملنهجيةهيماأياملوضوع؟،هذاسندرسكيف
فقدليه،عبناءًا.املدروسةالظاهرةحولاالعلميةاملعرفةتوليدمننتمكن
علىريةسوافياملرأةضداألسريابالعنفاملتعلقبحثنامنهجيةحددنا
:التاليالنحوا
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

لًكفيالنسبيالنساءحجمبحسبالسوريةاملحافظاتجميع

.محافظة
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وع،النهذامنبحوثفياألهماملنهجيةاألداةهياالستبانةوألن

هاأقسامحيثمنلهاشديدبإيجازاالتطرقايليفيمافسأحاولا

.الخ..فيهاالواردةواألسئلةاألساسية

صةالخاالغالفصفحةتتضمنالدراسة،عنوانإلىفباإلضافة

:التاليةاملعلوماتباالستبانة،

اإلحصائيالستبيانرقم

تتضمنتعريفيةبيانات

العاملينجهاز
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قسمكللاشتمثمانية،فهياالستبانة،تتضمنهاالتياألقسامأما

:التاليالنحواعلىوذلكاألسئلة،منمجموعةعلىمنها
تفسيرفيستفيدنابياناتعلىخاللهامنسنحصلهناالواردةاألسئلة)عامةبيانات:األولاالقسم

.(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،األربعةالسوريةاملحافظاتمستوىاعلىبحثفريقتشكيلتم

االبياناتبجمع
ً
،أعدلدليلوفقا

ً
:يليماوتضمنمسبقا

وأهدافهبالبحثموجزتعريف

املبحوثإلىالوصوًلوكيفيةالعينة

الستبيانملءحوًلعامةتعليمات

املشرفينبمهامخاصةتعليمات

إجرائيةتعريفات

واملصطلحاتاملفاهيم

الستبانةبأسئلةخاصةتعليمات
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ة الدراسةتفريغ البيانات وتحليلها وكتابمرحلة ( ثالثا  
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ًوتدقيقهاالبياناتجمعوبعد
 
ًمكتبيا

 
هذهإدخالدأبوميدانيا

ًالبيانات
 
استخرجتوبعدها،(spss)الـبرنامجعلىإليكترونيا

ًلهاتحليتمالتيالجداوًل
 
.لدراسةلالنظرًيلإلطاراستنادا

عنواحدمثالبعرضيليفيماسنكتفيالوقتولضيق

ثةاملبحًوتعرضحوًلبالسؤالالخاصةالبياناتتحليل

يميةالتعلالحالةبحسبالضربمراتوعدداملبرحللضرب

:التاليالجدوًلفياملدرجةًوالحالي،للزوج



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

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

تعاملهطبيعةيفكبيردوًرللزوجالتعليمياملستوًىلرتفاعيكوًنأنيفترض

ًواألبناء،الزوجةمعالعنفيغير
 
تظهرثحيكافية،ضمانةليسأنهعلما

املجتمع"نلقوانيوالنصياعاملجاراةوبحكماليوميةاملشاهداتمنالكثير

حدإلىتذهبالحاليةالدراسةنتائجفإنهذا،ومع.ذلكعكس"الذكوري

للضربنتعرضاللواتياملعنفاتثلثأنتبينإذالسابق،الفتراضمعما

فيالبتدائي،يتجاوًزلفيهاالتعليميالزوجمستوًىأسرإلىينتميناملبرح

معيعشنللواتيبالنسبة{%10}الـدوًنماإلىالنسبةهذهانخفضتحين

.فوًقفماجامعيالتعليميمستواهمأزواج
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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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