
رأةالنموذج العربي ألستبين العنف ضد الم

2.1التنقيح 
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ل المعايير التي تم النظر فيها من أج
استبيان العنف ضد المرأة

(كحد أدنى)مجموعة من المؤشرات ينبغي معالجتها 

صحتها البناء على أدوات تنفيذ تم اختبارها جيدا والتحقق من
عبر ثقافات مختلفة

(ةسابقمسوحاتكذلك مع )توفير نتائج قابلة للمقارنة 
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استمارة السيدة المؤهلة
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المؤهلةرأةموافقة الم

الحصول على موافقة المجيبة هام جدا  

يقة للقيام تشارك جميع النساء بمحض اختيارهن، وينبغي أال يرغمن أو يضغط عليهن بأي طر
بذلك

ستبيان عطي المجيبة المحتملة معلومات عن أسئلة االتو

يوفر لها الفرصة لطرح أي استفسار

أم الما إذا كانت تريد أن تجرى معها مقابلةتعطى الحق في تقرير
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بعض تساؤالت المجيبة
كيف حصلت على اسمي؟/ الدراسة كيف تم اختياري ألكون جزءا  من 

ميع تم اختيار منزلك عن طريق الصدفة من قائمة تشمل ج.نحتاجهليس لدينا اسمك بالكامل ولن 
ع النساء وتم اختيار اسمك بالصدفة من قائمة تشمل أسماء جمي.المحليفي مجتمعك األسرالمعيشية

.المؤهالت في أسرتك المعيشية أي أن االختيار  ليس أكثر من مسألة صدفة بحتة

سري؟/ خصوصي كيفي يمكنني أن  أعرف أن هذا أمر 

وجميع .رديةالفولن تستخدم الردود .االستبيانليس لدينا اسمك بالكامل، ولن نكتب أي اسم كامل على 
خاص من يعمل في هذا المشروع يتبع مبادئ توجيهية صارمة تقضي بعدم الكشف عما يقوله األش

.الناس لنا خالل المقابلة
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بعض تساؤالت المجيبة
كيف سيتم  استخدام النتائج؟

هم المشاكل ستقدم المعلومات التي نحصل عليها  من المسح لواضعي السياسات لمساعدتهم على معرفة وف
.تحسين الخدمات  المقدمة للمرأةدعوى الى لباكما يمكن استخدامها .النساءالتي تواجهها 

الدراسة؟/ المسح ما هو الغرض من هذا 

احثةبتزود ال).  تهدف الدراسة إلى معرفة المزيد عن تجارب الحياة وسالمة النساء من خالل هذا المسح 
.[بكلمات تمكنها من شرح الدراسة ألعضاء أسرتها

كم من الوقت سيستغرق ذلك؟

ننا ، لكبهكما يمكنك إنهاء المقابلة في أي وقت  ترغبين.يقةدق50يفترض أن تستغرق المقابلة حوالي 
.  نأمل أن تكمليها

ي ،  يطلب منها أن توافق على المشاركة فالمبحوثة بعد االنتهاء من اإلجابة على أية أسئلة توجهها 
.الدراسة
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مقابلة معهاالفي حال رفض المبحوثة أن تجرى 

يقدم لها شكر على وقتها

المبحوثة هتذكرالذي سبب الكتابة مع يسجل رفضها 

ت معهنلكي نتمكن من فهم أسباب عدم رغبة بعض النساء في أن تجرى مقابال

معرفة ما إذا كان من المحتمل أن يؤثر ذلك على نتائج الدراسةلو
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في حال موافقة  المبحوثة على إجراء المقابلة معها

إال في ابلة ال تبدأ المقعلى انفرادجراء المقابلة ألمناسبا  اآلنو المكان لوقت إذا كان ايتم سؤال 
يتمتع بالخصوصيةمكان 

ما إذا كانت تود الذهاب إلى أي مكان آخر إلجراء المقابلةفيتسأل 

.من المستحسن العودة في وقت الحق، وحددي موعدا  للقاء آخراو 

لمقاطعة من في حال ااالتفاق مع المبحوثة  على كلمة سر أو إجراء يتبع  لتغيير موضوع الحديث
قبل الغير خالل المقابلة

أنتهاءوقت يتم تدوينكمايتم تدوين وقت بدء المقابلة بالساعة والدقيقة في المربع المخصص 
.المقابلة لمعرفة كم أستغرق وقت المقابلة
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خلفية عن المبحوثة3

الحالة الزواجية4

الوضع المالي . 5
للمبحوثة

الصحة العامة . 6
واالنجابية والصعوبات
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6-3األقسام -السيدة المؤهلة : استمارة

\ليست متزوجة\أرملة \منفصلة \مطلقة \عقد قران\متزوجة حالياً 

ع مخطوبة،  اسباب الطالق من طلبه ،  تعيشين مع اهلك اقاربك اهله ، نو

عرفي، المدة، قرار زواجك وموافقتك ، عمر عند \مدنى\الزواج شرعي 

الزواج األول وظاهرة تعدد الزوجات

سنوات األمية ، مدرسة، أعلى صف، مذهب/ةطائفالعمر، العيش في الحي، 

، السكن في الحي، قرب سكن األهل، االتصال، العم العائلي  الدراسة

حكومى ، مكان العمل، قطاع الحرفة \المهنة ، طالبة \إجازة\هل تعملين

\يموسمى، تأمين اجتماع\متقطع\كامل أجنبي، دوام \استثمار\خاص\عام\

\كاتاسبوعي، ممتل\يومي\بدون عقد، صافي األجر\مؤقت \صحي عقد دائم

عقارات، حساب توفير ونوعه، منين دخل األسرة

الصحة العامة، الصعوبات، عملية الختان، الوالدات، اجهاض، وسيلة 

تنظيم األسرة واتخاذ القرار بشأن التنظيم 
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7-9األقسام –السيدة المؤهلة : استمارة

توجه من الضروري التأكد من أنولذا .خاصهذا القسم من االستبيان حساس بشكل 
ا  إذا مناسبكردموقفك وأحكام، وأن يكون أىتوجيهأسلوب خالى من هذه األسئلة ب

ما انزعجت المبحوثة 

ابقة أنهن ويتم طرح أسئلة هذا القسم فقط على النساء الالتي  أجبن في األسئلة الس
بق لهن الزواج  سمتزوجات أو 

سم ال يقدم فهذا الق.واضح  بصوت بالقسم التاسع ينبغي قراءه  المقدمة المكتوبة  
كما .لسيئ واالموضوع فقط، بل لتسليط الضوء على أن جميع العالقات تمر بالجيد 

وع الحديث ينبغي عند قراءة هذا المقطع، تذكير المبحوثة  بأنه سيجري تغيير موض
.إذا قاطع أحدهم المقابلة
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يدة عندما يتزوج شخصان أو يسكنان معا ، يتشاركان عادة  اللحظات السع
. والصعبة

في لك( شريكك)خطيبك/أوّد أن أطرح عليك بعض األسئلة عن معاملة زوجك
.عالقتك الحاليّة واألخيرة

وأحب أن أطمأنك بأن .في حال قاطعنا أحدهم سأغير موضوع الحديث
ؤال ال أجوبتك ستظل سرية للغاية، وأنك لست مجبورة على االجابة على أي س

.    ترغبين به

هل أكمل المقابلة؟
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السيدة المؤهلة: استمارة

انت حتى لو ك".الالجواب / رفض "الرد أن األسئلة حول أعمال العنف ال تملك خيار 
إذا ن ولكالمبحوثة لها الحق في رفض اإلجابة، فمن المهم محاولة الحصول على إجابة

"  رفض"تكتب كانت المبحوثة ما زالت ترفض اإلجابة على بعض األسئلة، يجب أن 
(.من قبل المحرر البيانات" 9"هذه ويتم ترميز )السؤال الى جانب 

قتها إذا أعربت المبحوثة عن عدم رغبتها في مواصلة المقابلة، ينبغي شكرها على و
.المقابلةوتنهى 

سباب  في  بتسجيل هذه األموإذا قدمت المبحوثة أية أسباب لرغبتها في إنهاء المقابلة، ق
الجزء المخصص لتعليقات الباحثة في نهاية االستبيان
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اإلشارة إلى الفترة الزمنية

لكل من أعمال العنف أو اإلساءة

شهر الماضية12خالل الـ 

شهر الماضية12الما قبل \الحياة خالل 
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التكرار

لكل أعمال العنف االقتصادية والنفسية والجسدية والجنسية،

شهر الماضية 12في حالة 

شهر الماضية12وما قبل ال

مرة▪

قليال  ▪

(عدة مرات)كثيرا ▪
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التحقق
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اإلصابات: القسم العاشر
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ينقياس العنف الجسدي من قبل اآلخر
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