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 تطوير خطة إستراتيجية كنموذج للبحوث المتعلقة بالوقاية والحماية من العنف األسري.: الغاية
 

إجااراا الدراسااات والبحااوث ، ماان خاا   المساااةمة  ااي الحااد ماان عاااةرة العنااف  ااد الماارأة  :الهدد  
 العلمية والمحكمة.

 
 تمهي :

اسااات يقود ااا إلاال تساااا  كبياار عاان دور مرالااا البحااوث والدراسااات إن الحااديع عاان البحااوث والدر 
  ي الوطن العربي لدراسة عاةرة العنف والحد منها.

ا البحاوث تأثرت الثورة الصناعية التي حدثت  ي أوروبا  اي دداياة القارن التاسار عنار دنناأة مرالا
والدراسااات التااي ارتبطاات بااالثورة العلميااة، حيااع كااان للبحااوث والدراسااات ع ااي  األثاار  ااي تطااور 

لا  تقتصار البحاوث والدراساات علال الصاناعة  النركات الصناعية وا عكاس ذلا  علال المنتجاات.
. حياع شملت جوا ب وقطاعات أخرى تتعلق بالاراعة، واألدب، والطاقة، والتااري  ...الا  إذ قط، 
االساااتراتيجيات علااال  إحاااداثللبحاااوث دورا ريادياااا  اااي قياااادة العاااال  مااان حياااع التاااأثير  اااي  أصاااب 

 الصعيد االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
والعاماة، تها علل الجوا اب الوصاةية  ي الدو  النامية اقتصرت دراس أما مرالا البحوث والدراسات

ةاه  الادو ، حياع جااات  إليهااة بحثياة تةتقار تحتاج إلال قاعاد حيع أن الدخو   ي بحوث عميقة
ةااها لمااا ةااو قااائ   ااي الاادو  الناميااة ،  جاااات  مكااررة لمااا ةااو موجااود  ااي ال اارب أوةااه  المرالااا 

وأقااه اةتمامااا   األماار جعااه منهااا اقااه  اعليااة وتااأثرا، بالتااالي  هااي اقااه تةاااع  ماار البي ااة المحيطااة
 .لحلو  المناسبة للمجتمعات التي تحتضنهابالمناله التي تحيط دها ومساةمتها  ي إيجاد ا

ماان خاا   مااا ساابق يتبااين لنااا أةميااة أجااراا الدراسااات والبحااوث العلميااة للتقااد  الصااناعي والتجاااري 
وكااهل  إحااداث الت ياار االجتماااعي، ماان خاا   استونااات الواقاار ودراسااتف، وتحليلااف وال ااو   ااي 

 .اقر تائجف، والعمه علل حه اإلشكاليات التي تواجف ةها الو 
 

كيااف  عمااه علاال دراسااة عاااةرة العنااف  ااد الماارأة، وال ساايما العنااف األسااري، ماان  :السددلاا ا  
، من أجاه و ار ايلياات المناسابة للحاد مان ةاه  خ   إجراا الدراسات والبحوث العلمية المحكمة

 ؟.ال اةرة
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ماايااا  يمكاان تقسااي  البحااوث إلاال  ااوعين، بحااوث كميااة وبحااوث  وعيااة، ولوااه ماان ةاااذين النااوعين
مااا ةااو األصاال  لدراسااة عااااةرة  ض  ااي تةصااي تهما، لواان مااا يهمنااا ةنااا،وعيااوب، ال  ريااد ال ااو 

 .؟العنف األسري 

 أواًل: على صعي  منهج البحث المستخ م،،،

من الم حظ أن الدراسات حو  عاةرة العنف األسري اتبعت مانه  البحاع الوماي، وبالتحدياد مان 
، بساااابب قلااااة التمويااااه، وال باااارة  ااااي مجااااا  تحديااااد ةصاااا ير  البحااااوث علاااال عينااااات خاااا   إجااااراا
بالتالي ال يمكن اإلط ق علل ةه  الدراسات، دراسات علمية، بقدر أ ها تعطي مؤشر  المؤشرات.

ال داااد مااان اإلشاااارة أن بعااا  الااادو  أجااارت مساااو  علااال عااااةرة العناااف  علااال وجاااود العناااف  قاااط.
(، ودو  عربية أخارى، مثاه 2005  األسري، مثه  لسطين )ت  إجراا مس  العنف األسري  ي عا

سوريا واألردن وغيرةا. لون ةه  المسو  ل  تعطي الجواب النا ي حو  عاةرة العنف األسري من 
 .، وإ ما ةي وصف أرقا   قطتحيع األسباب، أو حتل تحديد المؤشرا

تااؤثر وتتااأثر  ااي المجتماار، لونهااا أيضااا عاااةرة  إن العنااف األسااري ةااو عاااةرة ثقا يااة، اجتماعيااة،
ساالوكية تتااأثر دنةسااية اإل سااان وذاتااف، ممااا يعنااي أن منهجيااة البحااع الومااي لاان توااون قااادرة علاال 

مان ةناا ال داد  استونات المعلومات والمعطيات التي تساعد  ي تةساير عااةرة العناف  اد المارأة.
مان اساة عااةرة العناف األساري ددقاة وعماق. لنا من العمه علل إتباع منهجية بحع قاادرة علال در 

ةي المقادلة المعمقة، التي مان خ لهاا تتحادث  األ ماطأ ضه الطرق للوصو  للمعلومة والتنات 
مان ةناا  وصااي باسات دا  منهجيااة المارأة عان المعا اااة التاي تعااا ي منهاا جاراا العنااف الموجاف لهااا، 

ط العناف  اد المارأة مان النسااا أ ةساهن، البحع الويةي، بطرق علمية، والعمه علل التنات أ ما
 وليس  قط االعتماد علل تجارب دو  سابقة، وخبراا أجا ب.

 ثانيًا: على صعي  المفاهيم والمصطلحات،،،

اةتمااوا  وآخاارون تعااددت المةاااةي  التااي تو اا  العنااف،  ماانه  ماان اةاات  دتعرياا  العنااف السياسااي، 
االقتصااادي. إن تنااتت ةااه  التعرياا  حااو  مو ااوع العنااف  اتناااولو  وآخاارون بااالعنف االجتماااعي، 

مو وع العنف، لن يساة   ي معالجة ةاه  ال ااةرة ودراساتها، وبالتاالي ال داد مان توحياد المةااةي  
  ي الدراسات والبحوث حتل توون المعالجة دقيقة.

إن االةتماااا  الوا ااا  الاااهي ي هااار مااان المؤسساااات النساااوية، ةاااو تركياةاااا علااال مو اااوع العناااف 
األساااري، وةاااو العناااف الاااهي يااادخه  اااي إطاااار العائلاااة، ويجاااب أن  واااون وا اااحين  اااي التعريااا ، 
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 قتار  ةناا أن يات   . العنف األسري ليس  قط الهي يحدث داخه المنا  كما يعر ف بع  البااحثين
ن خاا   النساااا أ ةسااهن اللااواتي ساايت  مقااادلتهن بصااورة معمقااة حااو  عاااةرة اط التعرياا  ماااسااتنب

العنف األسري، ألن ثقا اة المجتمار ال رباي، وعاداتاف وتقالياد ، ت تلاف عان ثقا اة المجتمار العرباي 
 بعاداتف وتقاليد ، بالتالي تعري  العنف األسري سيكون  ي مجتمعنا أعمق.

 ،ثالثًا: ملشرات لقياس العنف األسري،،

إن تحديااد مةاااةي  العنااف األسااري ددقااة، سيساااعد كثياارا علاال تحديااد مؤشااراتف ددقااف،  وثاارة اساات دا  
المؤشااارات وتناااتتها لااان يسااااعد  اااي تحدياااد عااااةرة العناااف، وغالبياااة المؤشااارات التاااي تسااات د   اااي 

حااو  الممارسااات العنيةااة  األبحاااث، مااأخوذة ماان ملةااات الناارطة التااي توثااق جااراا شااكاوي النساااا
تلقاةا  ي المنا  وخارج المنا .  اهكر أن ةنااا الوثيار مان النسااا اللاواتي يتعر ان للعناف التي ت

بكا اااة أشاااكالف المعرو اااة وغيااار المعرو اااة، والمكناااو ة وغيااار المكناااو ة، ال يااادلين باااالعنف الموجاااف 
 دةن ألسباب شتل، وةه  األسباب أو حتل المؤشرات ال يمكن إيضاحها إال من خ   الجلوس 

، ةاها يعااز ماا ذةبناا إلياف بضارورة ت ييار ةة لساعة، وربما سااعتين، وتوثياق ماا تقولاف ددقامر المرأ 
سياسااة البحااوث والدراسااات التااي تساااير عليهااا اتجااا  عاااةرة العناااف وإتباااع سياسااة جدياادة، تتمثاااه 

 باست دا  البحع النوعي. 

 رابعًا: جمع البيانات،،،

، ويت  تدريب تنمه عينف تمثه المجتمرإن قضية جمر البيا ات ةي قضية ةامة، ويجب أن 
 . ريق لهل  علل مستوى عا  من المعر ة حو  ال اةرة

 خامسًا: الفئة المسته فة،،،

ةنا  ود التركيا علل  قطة  ي غاية األةمية، وةي ا ف لمعر ة مادى شايوع وا تناار عااةرة العناف 
، وتةساير ال ااةرة مان جاهورةا. لوان إذا أرد اا عا ج ةتوون المرأة ةاي المبحوثا أناألسري، ممكن 

أسبادها، والطارق الوةيلاة بالحاد منهاا، ال داد مان مقادلاة الرجاه الاهي يماارس العناف، كاون المناكلة 
تبدأ من عند ، وحلها يكمن بع ج المنكلة الموجودة أص   ي الرجاه ولايس  اي المارأة،  االمرأة ال 

العناف ةاو الاهي لدياف المناكلة،  تعا ي مان مناكلة بقادر أ هاا  احية العناف، داه أن الاهي يماارس
 وحه ةه  المنكلة يكمن بمعر تها وأسبادها.
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إن ةه  األمور بحاجة إلل عمه داوب من كا ة الجهات حتل يت  تحقيقها، ومن األمور التي 
 تساعد  ي ا جاز البحوث والدراسات بطرق علمية صحيحة ومعمقة:

  اإلرادة السياساااية  ااايعلااال  العلمياااة حاااو  ةاااه  ال ااااةرة البحاااوث والدراساااات إ جاااازتعتماااد 
كلماا اتسا  الن اا  السياسااي  إذ،  ، مان حياع الااوعي بأةمياة محارباة العناف األسااري لدولاةا

 العلمية والقوية.البحثية  الدراساتدهه  الصةة كلما تو رت د عة قوية لبناا وعمه 
 ااااي عمااااه  أساسااااياصاااارا الاااادع  المااااالي للبحاااااث والدراسااااات، حيااااع يعااااد ةااااها الاااادع  عن 

 الدراسات بطرق منهجية دقيقة.
 .القدرة علل احتضان الوةااات البحثية العلمية حو  عاةرة العنف 

 


