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 مقدمة

ميز في  قدي ا الممتمتيات وقهارهيا  وأ ىتيلق  اللين خأ  يا  ي    يا للمرأة دورها المت    
قاليه المرأة ألبنائها  ا رعاية قسهم ف  خع ادهم للقياا بالمهاا الت  ىتهلبها الممتمي،  والتي  
قساع  ف  عملية التد ا والتهيار ليكلن الممتمي،  ل ولدي   األي  األا و اتالي  قري ت دورا قر ا يا 

يترف عصر  ا التصار فد ت فيه األا هكا الي ور تتي  وأت قكبيكي بييا ها ا ف  أسرقها  وأ 
قاة وضعف و تاقف ألما الممتمتات ب رجة  بيرة عل  ألماتهيا في   مارسية هيكا الي ور  اليك  

 (.02 ص3112يصتب عل  غيرها القياا بهل)فاطمة عل  جمتة  

ا وعي  قياا بلهميية أت ألماح المرأة ف  القياا بي ورها التر يا  ىتهليب  أت ي يات لي ىه    
الماألب التر ا   و ما يتاق المرأة المصر ة عا القياا ب ورها التر ا  عل  الاجيه األمميت في  
الممتمي، المصيير   قصييار ا عيي اد التر يا  النميير  والتمليي  الييك  ىههلهيا للقييياا بهييكا اليي ور  

آ  خليييه تييا    وأيضييا المييروف اأقتصييادية و ييا وأثييرف فيي  الممتميي، ة دورهيياوقليية وعيهييا بلهمييي
  مثير  ا أسر الممتم،  ا فدر  واألترار األ ية.  

ل أت  ستاى التتليم ىهثر ب رجة  بيرة في  قههيم 0892وقه   ألتائج دراسة لألبيلة أ يا 
 األا أل ا تها  وف  اقماهاقها وسلا ها ألحا األبناءل

ل أت ارقهييياس  سيييتاى قتلييييم األا ىيييهثر "Katherine2002وأشيييارت ألتيييائج دراسييية 
مابيا ف  التحصيت ال راس  لألبناءلرغم  ا قه  ف ال راسات السابدة  ا الت قة بيا المستاى خي

التتليميي  ليييألا و ييييا قر ييية األبنييياء  خأ أت اللاتييي  ىيييرى أت المريي  ت الرئيسييية التييي  قااجيييه 
األطها  سااء أماأل  اجتماعية أا ألهسية أا ثدافيية أ قتاقيف عني   سيتاى قتلييم األا فحسيب  

كميا في   يا قمتلكيه األا  يا ثدافية قر ا ية  قسيهم بصيارة خيمابيية في  األسياليب والهرائي  بت ق
 الت  قستخ  ها ف  قر ية أبنائها.

و ا ثم سياف قسيت  هيكف ال راسية خلي  التتيرف علي   سيتاى الثدافية التر ا ية للميرأة      
ىيهثر في  أسياليب المصر ة ودورها ف  قر ية األبناء  تي  خت  ستاى التتليم ليس وت ف الك  

 األا وطرائدها ف  قر ية األبناء.      
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 مشكلة البحث

قبلييارت  ريي لة اللحيي  ليي ى اللاتيي   ييا  يي   قراءقييه فيي   مييا  الههاليية واأل ا يية       
ودراساقه ف   ما  الههالة  الت  ساع قه ف  امتراف أت جت المر  ت الت  قااجه األطهيا   

ستدبلية قكما ف  األساليب الت  قتلتها األا في  قير يتهم  بت وقهثر ف  شخصيتهم وتياقهم الم
والناجمييية عيييا األخهييياق  سيييتاى ثدافييية األا التر ا ييية  وأمييي ت ال راسيييات التر ا ييية أت الثدافييية 
التر ا ة للميرأة في   صير والتيالم التر ي  يريا ها  ثيير  يا الدصيار  وأت المهسسيات المناطية 

ااجبهييا عليي  الاجييه األممييت  وأشييار اللاتيي  فيي  أتيي ى بتديي يم الثدافيية التر ا يية للمييرأة لييم قدييم ب
دراسيياقه خليي  لأت المهسسييات التر ا يية  افيية لييم قهييتم بتديي يم الثدافيية التر ا يية للهتيياة التر ييية  

 (.98  ص3116وأصلح  األ هات  اليات  ا فنات األ ا ة قما ال)أتم   ختار     
ىهثر ف  التنمية اأجتماعيية ل أت  ستاى قتليم األا  "Miriam,2004وقه   دراسة      

أت هنيياع ع قيية بيييا "Shakya,1994'والتاطفييية والثدافييية ليي ى الههييت ل   وأميي ت دراسيية 
 ستاى قتليم األا و يا ق كية الههت و ت   وفيات األطها  أقت  ا  مس سناات بييا األطهيا  

 .ف  الر ف المصر ل
اى اهتمياا األا بلبنائهيا  أ  قمم، ال راسات السابدة عل  أأله قاج   ري لة في   سيت    

التر ا ة   ما ىهثر ف  ش ت قر يية األبنياء  وقتهي   ي،  يا  تهاأو ثداف األا ىاج  قصار ف  قتلم
الهيب خلييه اللاتي  بيلت المري لة أ قكميا في   سيتاى التتلييم للميرأة ولكيا في   سيتاى الياع  

 ت دراسيتها  جهيت األ هيات ل فلمي0883الثداف  التر ا  ل   المرأة  دراسة لفتحية عبي  الميااد 
بلساليب الت كية السليمة وأألها عل  ا ت ف  ستاى التتليم  ا عا  خل  أدأل  ف  تاجية خلي  

 ألرر الاع  الصح  بينهمل.
 ما سب  قلم  اللات   ا وجاد  ر لة ف  الثدافة التر ا ة للمرأة المصر ة  وسياف     

دور  وقح ىي   ا والتتيرف علي  أسيلابهاقست  ال راسية خلي  التحدي   يا هيكف المري لة وقح ىي ه
 بتض المدترتات لت جها هكف الثدافة ف  قر ية األبناء وقد يم



 م3103( يوليو 23) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد
 

 - 263 - 

 أهمية البحث

يستم  هكا اللح  أهميتيه  يا أهميية دور الميرأة في  قر يية األبنياء  وأهميية قزو ي ها     
 بالثدافة التر ا ة الت  قساع ها ف  القياا ب ورها.

خظهار أهميية الثدافية التر ا ية للميرأة المصير ة   ميا يسيهم في  و سهم هكا اللح  ف     
تييت الت ىيي   ييا المريي  ت التر ا يية التيي  يتيياأل   نهييا الممتميي،  فيي   مييا  التر ييية الخلقييية 
والتر ية ال ىنية والتر ية المسمية والصيحية  تيي  خت السيبب اليرئيس في  هيكف المري  ت   يا 

 ر ا ة.   قتاأليه المرأة  ا قصار ف  ثدافتها الت
قر ييية  تييه  ييا أهميييةأهمي تييي  يسييتم وأيضييا لهييكا اللحيي  أهميتييه  ييا جاألييب أ يير       

األبنيياء الييكىا يمثلييات المسييتدبت المنمييار للممتميي،  وعليي  ألاعييية قيير يتهم و عيي ادهم ىتاقييف 
 ستدبت الممتم، وقد  يه واسيتدرارف  فهيم رأل الميا  اللرير  اليك  يتي  اسيتثمارف أفضيت أأليااس 

 ات وأهمها.اأستثمار 

 أهداف البحث

 ىه ف اللح  خل  :ي
 ي التترف عل  الثدافة التر ا ة ال ت ة للمرأة المصر ة

 ي التترف عل  دور هكف الثدافة التر ا ة ف  قر ية األبناء
ييي التتييرف عليي  واقيي، الثدافيية التر ا يية للمييرأة المصيير ة  ييا  يي   أسيياليبها وطرائدهييا فيي  قر ييية 

 أبنائها.

 تساؤالت البحث

 ي  ا ألاس الثدافة التر ا ة الت  يمب أت قكتسبها المرأة؟0
 ي  ا أهمية دور الثدافة التر ا ة للمرأة ف  قر ية األبناء؟3
 ي  ا الااق، الهتل  لثدافة المرأة المصر ة التر ا ة؟2
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 منهج البحث

 يستخ ا اللات  المنهج الاصه   تيي  ىهي ف اللحي  خلي  وصيف وقح ىي  الثدافية التر ا ية   
 لمصر ة وأثرها ف  قر ية األبناء.للمرأة ا

وال راسييات الاصييفية قسييهم فيي  الاصييف اليي قي  لألألرييهة والتمليييات واألشييخاص واللحا      
الاصييفية قحصيييت علييي  تديييائ  دقيدييية عيييا المييروف الدائمييية  وقسيييتنل  ع قيييات ها ييية بييييا 

ناسييب  ييي، ( والليين ىت222: 383 ص ص 0886الميياهرات المار يية )دىا اليي  ي فييات داليييا  
اللح  الحال  الك  يست  خل  التترف الثدافة التر ا ية للميرأة المصير ة ودور هيكف الثدافية في  

 قر ية األبناء . 
و استخ اا المنهج الاصه  الك  يداا عل  ال راسة النمر ية وال راسية المي األيية للمري لة أقل، 

 قية:ياللات  الخهاات اآل
 ستتاألة بال راسات السابدة ي قح ى   ر لة اللح  وت ودف   ، اأ0
ي دراسة أهمية دور المرأة ف  قر ية األبناء  والمتاقات التي  قحي   يا قيياا الميرأة بهيكا الي ور 3

 عل  الاجه األممت.
ي دراسة المااألب الت  قداا عليها ثدافية الميرأة التر ا ية   ي، قاضييي أهميية هيكف الثدافية في  2

 تياة الممتم،.
ل  عينة  ا األ هيات  لتح ىي  دور الثدافية التر ا ية لي ىها في  قر يية يإجراء دراسة  ي األية ع3

 األبناء.
 ستاى الثدافة التر ا ة ي قحليت استمابات عينة اللح  ودراسة ال ألة ا تصائية الت  قهسر 2

 ألفراد التينة  ا     طرائدها ف  قر ية األبناء.

 أدوات الدراسة الميدانية

لأل هييييات تييييي  خت اأسييييتبيات يتيييي   ييييا األدوات التيييي   يسييييتخ ا اللاتيييي  اسييييتبيات     
ليستخ  ها المرت لات باللحا  التر ا ة عل  ألهاق واس، للحصا  عل  تديائ  عيا الميروف 

( وهكا اللح  يست  للاصيا  282  ص0886واألساليب الدائمة بالهتتل)دىا ال  ي فات داليا 
  خل  تدائ  عا واق، الثدافة التر ا ة للمرأة المصر ة. 



 م3103( يوليو 23) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد
 

 - 266 - 

 حدود الدراسة الميدانية
 ـ الحدود المكانية: 2

ألمرا ألت ال راسة قتناو  المرأة المصر ة  يمب أت قكات األ اما الممثلة قمثيت الميزء     
التات ي، الم رافي  للممتمي، قمثيت األمبير  يا الممتمي، المصير   و يا ثيم تي دت األ ياما التي  

 المصر  
 .وف  الات الاق  قمثت الم ت الكبرى ية المصر ة   حافمة ا س ن ر ة  قمثت الم ت الساتل ي
  حافمة ال ر ية  قمثت  حافمات دلتا النيت . ي
  حافمة ساهاج  قمثت  حافمات واد  النيت .  ي

 

 ـ الحدود البشرية :1

قكات التينة  مثلية قمثيي  صيادقا عيا الميرأة المصير ة  أ ىتاقيف األ ير عني   لك       
المصير  يضيم  سيتا ات قتليميية  تناعية  روعي  في  ا تييار عينية  اللت  الم راف   فيالممتم،

األ هات أت قكيات  مثلية لأل هيات قلتيا لمسيتاى التتلييم  قيم ا تييار أفيراد التينية  يا األ هيات 
 ييا المسييتا ات التتليمييية المتتيي دة فيي   ييت  حافميية  بتضييها  ييا الحاصيي ت عليي   ييهه ت 

هة  و تضييها  ييا غييير الحاصيي ت عليي  عليييا  و تضييها  ييا الحاصيي ت عليي   ييهه ت  تاسيي
 هه ت  و هكا قكيات التينية شيمل  المسيتا ات التتليميية  افية  و يا ثيم قكيات أصي ق قمثيي  

 لألا المصر ة.  
 مصطلحات البحث

تي  خت غالبية المصيهلحات اليااردة في  اللحي   قي  قيم قتر ههيا وقح ىي ها وأصيلح       
قتر هييا خجرائيييا للثدافية التر ا يية للمييرأة  وهييا  في  غييير تاجيية خلي  قتر ييف  سيياف يديي ا اللاتي 

 التتر ف الك  ساف ىلتزا به اللات  ف  هكا اللح  .
 التعريف اإلجرائي:

التر ا ية التي  قري ت  تتدي ات الميرأة  مااأليبيدص  بالثدافة التر ا ة ف  هكا اللحي  لال      
لت كيييية والصيييحة  وقصييياراقها وقتملييي  فييي   مارسيييتها الحياقيييية  ييي، األبنييياء  فييي   مييياأت ا

 والممارسات ال ىنية والقيم الخلقية  والتتليم والثدافة  واألساليب التر ا ة ف  قر ية األبناءل
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 ت البحثخطوا

 لتحدي  أه اف اللح  وا جابة عا قساؤأقه  يسير اللح  عل  النحا األق :ي    
دراسية ألمر ية قتنياو   ي لإلجابية عيا التسياؤأت  يا األو  خلي  الثالي   يدياا اللاتي  بإعي اد 0

أهمية ال ور التر ا  للمرأة المصير ة والتاا ت التي  قيهثر في  هيكا الي ور  والثدافية التر ا ية 
الت  ىنل   أت قكتسبها المرأة المصر ة ف  ضاء التتر ف ا جرائ  للثدافة التر ا ة ف  هكا 

 .اللح  وأهمية الثدافة التر ا ة للمرأة ف  القياا ب ورها ألحا األبناء
ي لإلجابة عا التساؤ  الراب،  يداا اللات  بتمت دراسة  ي األيية  للتتيرف علي  الااقي، الهتلي  3

 لثدافة المرأة المصر ة التر ا ة  ا     قتا لها  ، أبنائها.
ي يختتم اللح  بالنتائج الت  قيم التاصيت خليهيا  يا  ي   ا طيار النمير  وال راسية المي األيية  2

 ها اللح .والتاصيات الت  ىاص  ب

 اإلطار النظري

 أوال : أهمية دور المرأة في التربية

أت دور األا ف  التر ية أ يم ا اأست ناء عنه  وأ ىاج  ب ى  له  تي  قضيهل، األا   
بالنصيييب األمبيير  ييا  سييبالية قر ييية األبنيياء لو تيي  دور األا هييا اليي ور األساسيي  فيي  التملييية 

ات األا المص ر األو  ف  قلبية الحاجات األساسية لهيم في  التر ا ة بالنسلة لألطها   تي  قك
طهييالتهم  ثييم قصييلي بتيي  الليين فيي   راتييت النمييا األ ييرى المصيي ر الييرئيس  شييلاس تاجيياقهم 

(  ولكييا هييكا اليي ور أ يم ييا للمييرأة القييياا بييه دوت 68 ص 0889التاطفيةل)ألادييية رضيياات  
يية التر ا ية   وهيكا لدور التر يية في  خعي اد قاعيتها وقثقيهها و ترفتها بلهميية دورهيا في  التمل

ل) سييييييميرة أتميييييي   األا وقتر ههييييييا بلهمييييييية دورهييييييا التر ييييييا  و سييييييباليتها قميييييياف أبنائهييييييا
 (.90 ص0882السي  

ورغييم أهمييية هييكا اليي ور ىاجيي  الت ىيي   ييا التاا ييت التيي  قييهثر فيي  قييياا المييرأة بيي ورها      
 التر ا  عل  الاجه األممت  و نها :ي

 األمية بين النساءـ انتشار 2

أت ألسلة األ ية بيا النساء أعل   نهيا عني  الرجيا  لفيلت أمثير  يا ثلثي  األ يييا في       
 لييات   يا ا أليا  وقتر يز أعلي   تي أت األ يية في  الي و  النا ييةل  61التالم  و بلغ عي دهم 
(وقبيي و هييكف الميياهرة واضييحة فيي  الممتميي، المصيير   وقه يي  3 ص3116عيياتة  حميي  سيي ا 
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لي  تارة عياتة سي ا( اللين تييي  أشيارت خلي  أت لألسيلة األ يية بيييا ا أليا  في  ر يف  حافميية )ا
 ص 3116بيييا خألييا  الحضييرل)عاتة  حميي  سيي ا  %03فيي  تيييا قبلييغ النسييلة  %96المنيييا 

22.) 
هنيياع ع ىيي   ييا التاا ييت التيي  قسييهم فيي  ارقهيياس ألسييلة األ ييية فيي   صيير بتا يية وفيي       

ج المل ر للهتاة والتادات والتدالي  الت  قمن، الهتياة  يا الخيروج الر ف بخاصة   ا بينها الزوا
والتتلييم  وقي  ألليه خلي  اللين )ا  ياا  حمي  عبي ف( خال قيا  لمييف أت النسياء ضيري بيينها و ييا 
التلييم بميييا يمييب علييييها فيي  دىييينها ودألييياها بسيييتار أ ىيي ر   تييي  ىرف،ل) حميي  فيييات  عبييي  

 ة عل  أ  ق الهتاة  وغير اللن.(  واللن بحمة المحافم308 ص3116المدصاد 
األترار األ ية خل  قحميم دور المرأة ف  التملية التر ا ة  لدصار ثدافتها وعي ا ىهد     

قم نهيا  يا الدييراءة يعيدهيا عييا ا لمياا بميا هييا تي ى  فيي  قر يية األبنياء  وأ ييية الميرأة سيياف 
لاليية في  هيكا المميا   ميا المتتدي ات ال يا متلها قلمل في  الت كيية أو الصيحة خلي  المتياار  ق

ل  ضييرورة 0883يضيير بصييحة أفييراد األسييرة   وقيي  أميي ت ألتييائج دراسيية ل فتحييية عبيي  المييااد 
الييتخلم  ييا األ ييية تتيي  قصييلي األا واألبنيياء أمثيير ترصييا عليي  المهييا يم الصييحية والتييادات 

 بيييب السييليمة ألت األا األ ييية سيياف قلمييل خليي  الاصييهات الهبييية الرييتبية ولا قلمييل خليي  اله
و سييبب أ يتهييا سيياف قتليي، أسيياليب غييير قر ا يية عنيي  قر ييية األبنيياء اعتدييادا  نهييا بييلت هييكف 
األساليب ه  الت  قح   ضلها اجتماعيا لألبناء أو قدا ما أل  قهيم وغيير اللين    ميا سياف 
ي ات له أساء األثير في  قر يية األبنياء اليكىا ىيتم خعي ادهم للمسيتدبت  و يا ثيم ىتيرع اللين أثيرف  

 ئ ف  الممتم،.   السي

 ـ خروج المرأة إلي العمل1

دوت ال  ا  ف    فات تا  دور المرأة ف  التنمية  وأهميية عميت الميرأة  ولكيا  يا      
الاجهة التر ا ة فإت  روج الميرأة خلي  التميت ليه قيلثيرف السيلب  في  دورهيا دا يت المنيز  لفياألا 

ة التيي   األيي  قتمتيي، بهييا قبييت الثييارة باقيي  قتمييت دا ييت و ييارج اليي ار  فهديي ت   األتهييا الحيا يي
الصييناعية  وأثيير الليين فيي  أفييراد األسييرة  بييت صيي  هم ألت أسييرهم لييم قتيي  المهسسيية ال  تيية 

(  وق  قسبب اللن ف   ثير  يا 06 ص3111والمتللدة ف  النس  اأجتماع ل) تا  ليت عمر 
ا شيارة أت دور  المر  ت الت  يتاأل   نها األطها  بسبب  روج األا  يا البيي   و ميا سيلد 

األا ليس له ب ىت  فالمر يات ودور الحضاألة وغيرها  ا المهسسات والخي  ات التي  اسيتح ث  
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ف  الممتم،  ا أجت س  فيرا  ييياي األا عيا المنيز  ليا قهي  باتتياجيات األبنياء  وتيي  خت 
الثياأل  اهتما ات المرأة أصلح   اتعة بيا عملها و يتها لبت ألم  الكثيرات ىنمرت خل  دورهيا 

وها التمت  ارج البي  ألمرة أعل   ا ألمرقها خل  دورهيا األساسي   وهيا رعايية شيبات أفيراد 
 (.66  ص3112األسرةل)سا ية الساعاق   

أت قهر  المرأة لرعاية األسرة يم نها  ا القياا ب ورها بصارة خيمابية  بينما األري الها    
اليي ور  و ييا ثييم ىيينت س الليين عليي   بالتمييت  همييا  األيي  أسييلابه سيياف يدلييت  ييا فتالييية هييكا

 المااألب التر ا ة ف  قر ية األبناء.

 ـ الفقر 3

هيا السيبب و الهدر  ا أهيم التاا يت التي  قيهثر في  الكهياءة التر ا ية للميرأة المصير ة     
 و يتيرف الرئيس ف  األترار األ ية  واألترار األ يراق  وعميز األا عيا عي ج وقتلييم أطهالهيا 

ا المعيرية أ ىتيرع أ  فيائض بتي  الهتياا والمليلس والمسي ا الضيرور  الهدر لبلأله  ستاى  
للحياة للكمالييات اللسييهة أو التيرو ي أو التتلييم أو التي ج  يا الميرق  أو للصيرف  نيه في  

(  أت  ييات هييكا 69 ص0889تاليية األدهيياس اليي  ت بصييهة  هقتةل)عبيي  اللاسيي   حميي  تسييا 
  تيي  خت لفبية %88ت ألسيبتهم خلي  أمثير  يا قتر ف الهدر فلت هكا يتن  أت فدراء  صير قصي

 ييا الرييتب المصيير  ىيي  ت  تهييم فبيية أ ييرى دائمييا ىييتم قحاشيي   %89 حيي ود  اليي  ت قمثييت 
الح ى  عنها وه  فبة  ت و   ال  ت  أو الهلديات الات األعميا  المهمرية التي  قعيي  قحي  

 (.08  ص0889   الهدر وه  ألسلة أ يستهات بهال  ن  قاسم 
أهيم التاا يت التي  قحي   يا دور الميرأة التر يا   أت  األي  ثدافية الميرأة   يا رالهدييت       

التر ا ة جي ة وقرى أت ف  تالة المرق ألب  لها  ا الكهاي خل  الهبيب  ق  يحا  الهدير بييا 
ل 3112الت ج ل ى الهبيب فتلمل خل  الاصهات الرتبية  وقه ي  ألتيائج دراسية لفهيمية  لهياو  

فد ت أطها  أقت  ا  مس سيناات وهيكا راجي، بال رجية األولي  خلي  قيلتا أت هناع بتض األسر 
الحالة المرضية للههت الناقمة عا ق افت األهت عا الكهاي خل  الهبيب  لاشرة ألسلاي  اديية 
بال رجة األول   وأت أغلب الافيات وقت  عن  األسير  حي ودة الي  ت فسياء األتياا  المعيريية 

، قكاليف الهبييب والي واء والتحالييت الهبيية ال ت ية أت المسيتاى لهكف األسر أ قسمي لهم ب ف
المعير  ىاثر ف  دور األا ف  الرعايية الصيحيةل  أت الهدير أ ىتاقيف قيلثيرف في  دور األا في  
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الرعاية الصحية والت كية  بيت ىتتي ى اللين خلي  دورهيا في  التتلييم والثدافية واألسياليب المناسيلة 
 ة األسر ة.  للتر ية  و ت  نات  الحيا

 ـ قلة كفاءة المؤسسات التربوية4

لم قت   هسسات التتليم  افة قمتلن الكهاءة الت  عا طر دها ىتم خع اد الهيرد ا عي اد      
أتمي   لاأل ثت  وأت  ات التتليم التيال  في  قمية الهيرا التتليمي  فدي  أمي ت ألتيائج دراسية سيابدة

  خع اد األفراد واللين بسيبب اسيتخ اا األسياليب لع ا فتالية التتليم التال  ف0889 ختار     
التدلي ية ف  الت ر س  والتاقف بالمناهج عن   راتت سابدة  ا التد ا التلم   و ساء ا تيار 

خت تييا  المهسسييات التر ا يية فيي   صيير سييااء أماأليي  قتليمييية أا  ‘الهالييب والميي رل المييا ت ل
 بالثدافة التر ا ة المنرادة. خع  ية وغيرها ىنبئ بت ا ق رقها عل  خ  اد المرأة

أت  األ  هناع أت ة ف  المهسسيات التر ا ية التر يية بتا ية  خأ أت الميروف التي   ير      
بها الممتم، المصر   األ  وراء  ثير  ا األسلاي التي  أسيهم  في  األخهياق  سيتاى  هياءة 

علي  التتلييم  األخهياق  سيتاى ا ألهياقال راسيات التر ا ية واأقتصيادية هكف المهسسات وقه ي  
ف   صر ألتيمة للسياسات اأقتصادية  تي  قيرى  ل أت ا ألهياق علي  التتلييم في   صير شيه  
ت ادة  بيرة  نك الخمسينيات  ا الدرت الترير ا  بهتيت قاسي، رجيا  الثيارة في  التتلييم بمميي، 

ق التياا  ستا اقه  و قرار المماألية ف  جمي،  راتله   فارقه، بالتال  ألصييب التتلييم  يا ا ألهيا
  ثيييم بييي أ فييي  اأألخهييياق بسيييبب األت ييية  0861عييياا  %06خلييي   0823عييياا  %0323 يييا 

  و يي، قبنيي  سياسيية 0896عيياا  %829اأقتصييادية ليصييلي ألصيييب التتليييم  ييا ا ألهيياق التيياا 
ا ص ح اأقتصاد  )الخصخصة( يسيتمر اأألخهياق و بليغ ا ألهياق علي  التتلييم  يا ا ألهياق 

(.  ت هيكف التاا يت أثيرت في  398 ص0889ل )أ ا  التر او   0881/0880عاا  %823التاا 
دور المهسسييات التتليمييية فيي   صيير  و ييا ثييم فيي  ألريير الثدافيية التر ا يية بيييا أفييراد الممتميي، 

 المصر . 
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 ثانيا: الثقافة التربوية للمرأة

سيياف يسييتترق اللاتيي  جااألييب الثدافيية التر ا يية التيي  قسييهم فيي  خعيي اد األا ا عيي اد    
ثت الك  يساع ها ف  القيياا بي ورها في  قر يية األبنياء.  اضيحا  يا ىترقيب عيا ييياي هيكا األ 

 ا ع اد ف  دورها التر ا  قماف األبناء.
التر ا ة الت  قكتسبها المرأة  وقر ت قصاراقها  مااألبيدص  بالثدافة التر ا ة للمرأة ال  

الثدافية  نهيا  يا ىتصيت بالصيحة و  و ها يمها ل ورها التر ا  قماف األبناء وقتت د جااأليب هيكف
أسييياليب الت كيييية السيييليمة  أو  يييا ىتصيييت بالتر يييية الروتيييية والخلقيييية أو األسييياليب التر ا ييية 

 ألبناء  وغير اللن  ما ىتصت بهنات األ ا ة و هاراقها.ا لتر يةالصحيحة 
  :يىتناو  اللات  ف  هكف ال راسة بتض المااألب  ا الثدافة التر ا ة للمرأة وقتمثت ف

 

 ـ ثقافة التغذية والصحة2

قتيي  ثدافيية ال ييكاء والصييحة أتيي  أهييم جااألييب الثدافيية التر ا يية للمييرأة  و  تسييب هييكا      
الماألييب أهميتييه  ييا أثييرف الملاشيير فيي  الماألييب المسييم  والصييح  لألبناءلوقمثييت هييكف الثدافيية 

ليمة تيي  ق ليب   األة  اصة ف  جمي، دو  التالم الثال  الت  قهتدر خلي  البيبية الصيحية السي
 .(08 ص3112األ ية والمهت عل  أسس الحياة الصحية وال كائيةل) فاطمة عل  جمتة  

 ا ثم يصلي  ا الضيرور  رفي،  سيتاى ثدافية الميرأة المصير ة في  الت كيية والصيحة      
 التمليييات و الممتميي،  وأو لما هييا بتليياا الت كيييةلالت  قهييتم بت قييات ال ييكاء بصييحة ا ألسييات 

لت  بااسهتها يستتمت ا ألسات ال كاء للمحافمة عل  تياقه وألماف وتيا ته والهتاليية الحيا ة ا
 (.00  ص0888الكا لة ألعضاء جسمهل) م    حب ال ىا 

 ترفية الم األيات الرئيسيية لل يكاء والكمييات المهلا يية  تي ا  النمييا   المييرأة يميب علي
اعي  التا ية للصيحة والتيادات الصيحية الهبيت  لألبناء ف   راتت التمر المختلهية وا لماا بالدا 

التي  قسيهم في  الاقاييية  يا التتيرق للمييرق  و يفيية التصيرف السيليم فيي  تالية قتيرق أتيي  
األبنيياء الهر دييية الصيييحيحة لتنييياو  الهتييياا   كسيييباألبنيياء لإلصيييابة بيييالمرق لوعل  األا أت ق

  30 ص3112متية  والنمافة الرخصية والبيبية وقكا ا عادات الناا واليدمة ل)فاطمة عل  ج
  وأ يسيتهي، األا القييياا بهييكا  خالا لييم قمتليين  ييا الثدافيية التر ا يية  ييا ىههلهييا للقييياا بهييكا (33

و ترفة المرأة بالهاقة أو السيترات الحرار ية ال ت ية لكيت فتيرة عمر ية لهيا أهميتهيا  ألت  ال ور 
هييا بييل راق سيياء مثييير  ييا األسيير قنهيي   ثييير  ييا د لهييا عليي  ال ييكاء  و يي، الليين يصيياي أفراد
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الت كية  لت ا  ترفة ر ة المنز  بالرروط الااجب قاافرها ف  ال كاء الصيح  و التي  قتمثيت في  
ل أت يحيييا   يييت التناصييير ال كائيييية الضيييرور ة ب مييييات  افيييية  وأت يحيييا   ميييية  افيييية  يييا 
السيياائت  وأت ي ييات سييهت الهضييم  وأت ي ييات  اليييا  ييا المييااد الضييارة بالصييحة  وأت ي ييات 

(  وقنترييير 90  ص3112ناعيييا وفاقحيييا للريييهية و دبيييا  الرييي تل) نممة الصيييحة التالميييية  ت
أ يراق سياء الت كييية بخاصية بيييا أطهيا  اليي و  النا يية  و تييرف سياء الت كييية بلألهيا ل الحاليية 
الناقمة عا  ت  ا ا فراط أو الندم ف  الت كية لم ة طا لة  ا اليز ا  واليندم في  الت كيية 

لناقمة عا استه ع غكاء أ يه  باتتياجات المسم لم ة طا لة  ا الز ا ىنمم عا الحاأت ا
(  وهنياع 00  ص0888و ا أهم  ماهرها الهزا  واألأليميا والتم  الليل ل) مي    حيب الي ىا 

الك  يت  جهت المرأة بتلاا الت كيية السيبب اليرئيس   مثير  ا اآلثار المترقلة عا ساء الت كية
بيييا أفييراد األسييرة واألطهييا  بخاصيية فلألييه ل فيي  السيينة الثالثيية تتيي  فيي  األترييار سيياء الت كييية 

السادسة ىهثر ساء الت كية ف  ألما الههت بر ت واضي بحي  ىب و الههيت سيليما  ولكيا وتأليه 
أقييت  ييا اليياتت الهبيتيي  لمييا هييم فيي  ألهييس عمييرف  و بيي و جسييمه غييير  تناسيي  بحييي  ي ييات 

 وتمم الدهيم الصي ر  صي ير بالنسيلة لليلهال الرأل  بير بالنسلة للمسم  والساقات ألحيهتات
 .(333  ص3112) نممة الصحة التالمية 

األضرار التي  قسيببها الميااد الحافمية واأللياات علي  صيحة أيضا يمب أت ق رع المرأة   
األفراد  لهناع خضافات  تتم ة ألغراق التصني، والحهظ    ثت خضافة المااد الحافمة  يالنترات 

نتماقها  والمااد المضادة لألمس ة للز ات وال هات  طالة عمرهيا التسيا د  والنتر   للحاا و 
ي وعل  سبيت المثا  ي أت استتما  النترات والنتر   ف  اللحاا و نتماقها قي  ىيهد  خلي  قهاعيت 
النتر    ، بتض األتماق األ ينية  و نتج عا اللن  ر ب النيتروتا يا اليك  يسيبب سيرطات 

(  واأللياات الصييناعية 06  02 ص3119 صهه  وشييامر شيحاقة رتق المتي ةل) حماد  حمي  
التي  قضياف لل يكاء و خاصيية أغكيية األطهيا  لقسييبب تساسيية أو قدليت  ييا قي رة المسيم عليي  

(  وقتتيي د األ هييار 33 ص3119اتتمييا  ال ييكاءل) حماد  حميي   صهه  وشييامر شييحاقة رتق 
افميية  مييا يسييت ع  أت ي ييات ليي ى الناجميية عييا اسييتخ اا  حسيينات الهتييم واللييات والمييااد الح

الميرأة ثدافيية بهيكف األ هييار  ي  قحميي  أفييراد أسيرقها  ييا التتيرق لأل ييراق الناجمية عييا هييكف 
 الملماأت .   
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رغم أهمية ثدافة ال كاء والصحة للمرأة للقياا بي ورها قمياف األبنياء  خأ أت هنياع  ثيير 
  ا التاا ت المهثرة ف  هكا ال ور و نها:ي

 التعليمي أـ المستوى 

 ا سب   ا قناو   ختصر لتلاا الت كية وع قتهيا بصيحة األفيراد  ىتضيي ضيرورة أت 
قكات المرأة بمستاى قتليم  يسمي لهيا بههيم وقحلييت  تلا يات الت كيية تيي  ل يتتبير  سيتاى 
التتليم  ا أهم التاا ت الت  قهثر ف  استه ع األسرة لل كاء  وأم ت ألتائج الت ى  ت ال راسيات 

ارقهاس  ستاى قتليم ر ة األسرة ىهد  خل  قحسيا ألاعية الت كية الت  ىتلداها أفراد األسيرة  أت 
و ييا الهبيتيي  أت قكييات األا المتتلميية أمثيير دراييية باتتياجييات أفييراد أسييرقها ال كائيةل) نمميية 

 (.019  ص3112الصحة التالمية 
أت ل‘ 3112 لهيياو  وأمي ت ال راسيات السيابدة هيكا تيي  قه ي  ألتيائج دراسية ل فهيمية   

المسييتاى التتليميي  ىيياثر عليي  رد فتييت األا بتيي  امتريياف  ييرق الههييت وجيي  أألييه  لمييا ارقهيي، 
المستاى التتليم   لما قاجه  األا خل  الهبيب  لاشرة ف  تالة  رق الههيت.  وقه ي  دراسية 

cyrille,1993"ة .ل أت هناع ع قة خيمابية بيا قتليم األا وش ت الت كية وأ راق الههال 
 ب ـ مستوى الدخل

المروف اأقتصادية و ستاى د ت األسرة  ا التاا ت الت  قح د ألاعية و ميية ال يكاء التي     
قسيتهلكها األسييرة  أ  أت  سييتاى اليي  ت ىييهثر فيي  عمليية الت كييية   مييا ىييهثر فيي  الديي رة عليي  

 يا اليكهاي  ااألالقياا بما ىنل   ف   ما  الصحة والنمافة الرخصية  قي  يمني، قي أل  الي  ت 
  أ يسيياع  قيي أل  اليي  ت عليي  لرييتبيةبههلهييا الميير ض خليي  الهبيييب وقلمييل خليي  الاصييهات ا

 استتما  أدوات النمافة  ثت الهرشاة والمتمات للحهاظ عل  ألمافة الهم واألسنات. 
 ج ـ أماكن اإلقامة والعادات الغذائية  

لتيادات المتصيلة بالت كيية  قختلف أألماط الت كية با ت ف   يات ا قا ية  ميا قختليف ا  
س ات المناط  الحارة قختلف عاداقهم ال كائية وألاعية ال كاء عا س ات المنياط  الات المنيا  
المتت    وقختلف عنهما ألاعية ال كاء وعاداقه ل ى سي ات المنياط  السياتلية  وأيضيا يختليف 

ا عيا 0890اا ف  اللن س ات المناط  الر فية عا الحضر ة قرير لدراسة أجر   ف   صر ع
أألميياط الت كييية فيي  المنيياط  الحضيير ة والر فييية فيي   صر أوضييح  ألتائمهييا أت المقيميييا فيي  
المنيياط  الر فييية ىنيياولات وجليية غكائييية  تااتأليية ألتيميية أألخهيياق أسييتار المييااد ال كائييية فيي  
 ناط  ا ألتاج  وع ا قخصيم ألسلة  ا ال  ت ل ف، خيمارات المسياما تيي  يمتلين  تممهيم 
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ت  الت  يقيميات فيهيا  وقريير النتيائج خلي  أت  تي   اسيته ع اللحياا والي واجا والحلييب المنا
والمبا الدر   وال قي  المخلاط   ، الدمي واليكرة والسيما الهبيتي  والهااميه  يات  رقهتيا في  
المناط  الر فية  وعل  الت س  ا اللن فد  ارقهي، اسيته ع الهيا  واله فيت ودقيي  الدميي في  

 .(006  ص3112برى والمناط  شله الحضر ةل ) نممة الصحة التالمية الم ت الك
ىتضييي  مييا سييب  أت الثدافيية الصييحية وال كائييية للمييرأة لهييا أثرهييا الملاشيير فيي  صييحة   

األبنيياء  وسيياف ىييتم التحديي   ييا  سييتاى هييكف الثدافيية ليي ى المييرأة المصيير ة  ييا اسييتماباقها 
 افة  ا     التهبي  الهتل  لها  ، األبناء.لل راسة المي األية الت  ساف ُقمهر هكف الثد

 ـ الثقافة الدينية والخلقية1

خلماا األا المصر ة بالثدافية ال ىنيية والتر يية الخلقيية ليه أهميتيه تي  ختلقنميية القييم   
الخلقييية والتاجهييات ال ىنييية  بريي ت  تتيي   بتييي ا عييا التتصييب  ا أهييم المااألييب التيي  يمييب 

(   وأت  ييات الممتميي، 069 ص0883ءل)عبيي  اللهيييف  حميي   ليهيية أقلاعهييا فيي  قر ييية األبنا
المصر  ىتر ت  ا  سلميا و سييحييا فيلت األدييات جميتهيا قي عاا خلي  الات القييم والمتياىير 
  والتاجهات ف  المما  الخلد    ودوت د ا  ف  التهاصيت يساق اللات   ثاأ وات ا لل ألية

ا ا سي ا خلي  البير بالاالي ىا قيا  قتال لوقضي  ر ين أأ فه  الدرآت الكر م والسنة النبا ية ىي عا 
قتب وا خأ خياف و الاال ىا ختساألا خ ا ىبل ا عن  الكبر أت هما أو   هما ف  قديت لهميا أوف وأ 

(  ألم  ف  المدابت في  المسييحية  يا يحميت 32قنهرهما وقت لهما قاأ  ر مال)سارة ا سراء آية 
(  وأيضيا 06التي د 39بلبييه أو أ هل)سيهر التثنيية ا صيحاح ألهس التاجيهل لتات  يا يسيتخف 

(   31التي د31ل ا سب أباف أو أ يه ىنههيئ سيراجه في  تي ق الم ال)سيهر األ ثيا  ا صيحاح 
بيييا  ييت  ييا المسييلميا  ييا هييكا المنهليي  قصييلي ليسيي  هنيياع  ريي لة فيي  ألريير الات القيييم 

 والمسيحييا. 
ت فيي  ع قيية قهاعلييية  يي، الاتيي ات ىييرى الييلتض اليي ىا لأألييه ظيياهرة اجتماعييية ىيي  

(   وهيكف الرؤ ية  99  ص 0889اأجتماعية األ رى الم األية للممتمي،ل )  حمي  أتمي  بييا   
قه   عل  الاجه اأجتماع  لل ىا   وهي  رؤ ية صيحيحة ألت أ  دىيا ىي  ت في  قهياع ت  ي، 

وغيرهيا   و ي  ت  و اصة ف  المناسلات اأجتماعيية  الزفياف والافياة  عادات وقدالي  الممتم،
ف  قهاع ت  ، قييم الممتمي، و يهثر فيهيا   ولهيكا فيإت الي ىا يمثيت لتاجية ضيرور ة لإلألسيات 
ىتحد  بدضائها  ترفتيه بحقيدية   األتيه في  هيكف الحيياة ورسيالته ودورف اليك  يميب أت ىهدييه 
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(    مييا أت لليي ىا وظييائف ع ىيي ة فيي   29 يي، أ  خألسييات آ ييرل )عبيي  ي الخر ميي  د.ت  ص 
لممتم، لفال ىا  نك الد ا شا ً  للثدافة وها الا وظيهة جاهر ة للممتم، ا ألسياأل    و ت  يات ا

األفراد يختلهات فيما بينهم ف  درجة قتلدهم بال ىا   فالممتمتات قتضما فبيات  تتي دة   فبية 
يية قه ر الاظيهة ال ىنية   وفبة وس  بييا هيكف الهبية والهبية األ يرى التي  قمتيت للاظيهية ال ىن

ه فًا ساٍا له  تن   د ل وقر   بيا عدي قها وقتا  قها  ، اآل ر ا   وقراعي  في  قتا  قهيا 
 Richard T. Schaefer andألتيائج هيكف التتيا  ت في  اآل يرة وفديًا لتصياراقها ال ىنييةل )

Robert P. Lamm,1995,p396    .) 
ال ىنيية لي ى الميرأة لتدياا و ا هنا قلق  أهمية ال ىا و ا ثم التر ية ال ىنيية والثدافية 

 ن  قتليمهم قلدية العلادات فحسب.بتر ية األبناء قر ية دىنية صحيحة  وأ قتاقف ع
التر ية ال ىنية لألطها   يا أهيم عاا يت ألمياتهم في  تيياقهم المسيتدبلية  وهي  التي  سياف    

ألتيميية قمييزهم عيا غيرهم بخاصيية في  وقي  ل بيي أت فييه قياة اليي ىا قضيعف قي ر ميا فيي  أور يا 
أتدهييييار المادييييية وألمائهييييا  األ يييير الييييك  أطليييي  التنييييات لألألاألييييية والحديييي  واسييييت    النهيييياال 

 (.03والكرا يةل) اأ   حم  عل   د.ت ص
لو ت  ييا أصيياي الممتمتييات ال ر ييية  ييا األترييار المخيي رات والرالائييت وضييعف الييرواب       

أدى خلييي  ارقهيياس ألسيييلة  األسيير ة وشيييتار الهييرد فييي  قليين الممتمتيييات بال ر يية والضيييياس   مييا
اأألتحار  ها ألتيمة لغياي الماألب الروت  والخلدي  في  التر يية بهيكف الممتمتيات  وات  صيير 
 ثت هيكا  تاقي، للممتمتيات التر يية خالا  يا جرفهيا قييار اسيتيراد األفكيار والنمر يات اأجتماعيية 

   ختييييار والتر ا يييية   هييييا يم ال ييييري و ضييييا ينه قحيييي   سييييميات التصيييير ة والح اثةل)أتميييي
للتر يييية الخلقيييية أهميتهيييا ألألهيييا أ قنهصيييت عيييا الييي ىا  وهييي  قمييييز  أت(‘ 38ص3116  ييي  

بييالز  المميييز لأت األألمميية الخلقييية للممتمتييات  ييا أمثيير  الممتميي،  تتيي  شييبهها )دور ييايم(
األألمميييية التيييي  قميييييز الممتميييي، عييييا غيرف ألألهييييا بالنسييييلة للممتميييي، قرييييله السييييترة المميييييزة 

(  خأ أت اليييلتض ىيييرى ل أت التر يييية الخلقيييية  هملييية فييي  Cuff.C&Others,1994,P33ل)
البييي   و هملييية فييي  الم رسييية  و هملييية فييي  الممتمييي،  فييي  الاقييي  اليييك  ىيييرى فييييه المر يييات 
والمصييلحات أت سييتادة األ ييم أ قتاقييف عليي   ثييرة د لهييا  وأ عليي  قيياة تصيياألها أو جمييا  

  68 ص3112هال) حمي  عهيية اأبراشي   لاأليها  ولكنها قتاقف عل  ع د المهكبيا  ا أبنائ
91.) 
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ق  ت ث  ق ييرات ف  الممتم، المصر  ألتيمة للت ى   ا التاا ت التي  أثيرت في  بنيية   
ظياهرة ال ي  التي  لهتي    الممتم، وقيمه الخلقية  و يا بييا الميااهر المنافيية للقييم الخلقيية

ىلميل وت  خلي  ال ي   اسييلة أألمار بتض  ا اللاتثيا وقرى )ألادية رضاات(لآت بتض األفيراد 
للحصييا  عليي  أشييياء  تينيية دوت  ييا ىلييزا  ييا جهيي   تييي  ىل ييات الاصييا   خليي   ييا ىر يي وت 
بلسيييهت الهيييرق وأقلهيييا جهييي ا  فيييال   هيييا  حاولييية الحصيييا  علييي  شييي ء  يييا باسيييائت غيييير 
 رييروعة  وقبيي أ الت  ييات األوليي  لهييكف الميياهرة السييلبية التيي  ىلمييل خليهييا األطهييا  أتياألييا  ييا 

حاىت عل  اآلباء   لت ى ع  الههت أأله ق  أأله  واجلاقه الم رسية تت  يسيمي ليه باللتيب أو ق
 راه ة التلهات  أو أت ىلمل خل  ال   ف  اأ تحاألات  ، علم األسرة  التي  قي  قسيتخف بيكلن 
اأقماف بيزعم أت بتيض الت  ييك هيم أقيت  سيتاى  يا طهلهيم يحصيلات علي  درجيات أمثير عيا 

(  وهيييكا األسيييلاي  يييا األسيييرة يتييي  هييي  ا للقييييم 92 ص 0889ديييية رضييياات  طر ييي  ال  ل)ألا
 لخلقية.ا

 بعض التصرفات الخاطئة من األم التي تؤثر في أخالق األبناء ومنها:ـــ

أييي  ييا التصييرفات غييير الخلقييية التيي  قصيي ر  ييا األا أت رت الهيياقف وهيي   مهيي ة أو أ قر يي  
لاا بلألهيا ألائمية أو غيير  اجيادة  و هيكا قتليم  حادثة المتصلة بها قهلب  ا أبنائها أت يدا 

األبناء الككي لوالككي  ا أقلي المااهر ف  ألمر ا س ا  وعل  المر يا أت ىنهروا أبنياءهم 
 نيييييييييه و نهييييييييياهم عنه و  ريييييييييهاا لهيييييييييم  ضيييييييييارف وأ هارفل) ااهيييييييييب عيييييييييياد  وليلييييييييي  

 (69 ص0882الحضر  
هد  خل  فرت  حاوأقها في  التر يية وعل  األا أت قترف بلت ع ا قهاب  التمت  ، السلاع ى  

وليس ف  تاجية خلي  الياعظ   الخلقية فالههت يحتاج خل  ق وة ىتلس  بها ف  القيم الخلقية
 والنصي وا رشاد. 

ي ي لميياء األا للثييااي والتديياي  تيي ا  قر ييية  لقييية ل أت الثييااي والتديياي أ ي فيييات وتيي هما 
بييييت عييييا طر يييي  الم تميييية لسييييلاع فهنيييياع قيييي ر  بييييير أ ي تسييييب عييييا هييييكا الهر يييي   

(  فالدييي وة الحسييينة هييي  الهر ييي  323 ص 0896اآل ر ال) حمييي  عمييياد الييي ىا خسيييماعيت 
  ت ا  قر ية  لقية.

ج ي قسيييت  األا خلييي  خقاتييية الهرصييية ألبنائهيييا و خاصييية البنيييات للحييي ى  عيييا خسيييرار اليييز  ء 
 ييا هييهأء الييز  ء  واألصيي قاء  اعتدييادا  نهييا أألهييا وسيييلة لتيياجيههم ل بتتيياد عييا السيييئ
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خفرياء السير   لوهيا  نهي  وهي  واألص قاء  ولكا الحقيدة أألها ق ف، بهم خل  عيادة سييبة 
عنها لما فيهيا  يا ا ىيكاء والتهياوت بحي  المتيارف واألصي قاء  قيا  النبي  صيل  ي علييه 
وسييلم:خالا تيي   الرجييت ثييم التهيي  فهيي  أ األيية. وقييا   هلدييا: الحيي ى  بييينكم أ األيية   وقييا  

 (.396 ص 0899لحسا: أت  ا الخياألة أت قح   بسر أ ينل)ا  اا ال زال  ا
د ي  ييا األسيياليب الخاطبيية فيي  التر ييية الخلقييية التيي  قتلتهييا األ هييات  يي، األطهييا  الته ىيي  
والترهيب باهلل   لت قدا  لههلها أت  كب  ر نا ى  لن النار  أت ضر   أ ين ر نا يده، لن 

ة التمر ية يميب اأبتتياد عيا هيكا األسيلاي ألت ألتائميه ع سيية ى ع وه يكا  وفي  هيكف الهتير 
ساف ىيرى الههيت في  ي صيارة قمتليه أ يدتيري  يا ي بيت ىبتتي  عنيه  الااجيب أت ألير   

 الههت بخالده عا طر   الاع  أ الاعي .    
يييا ىتضييي  مييا سييب  أت الثدافيية ال ىنييية والخلقييية للمييرأة لهييا ضييرورقها فيي  قر ييية األبنيياء دىن

و لقيييا   و ييا ثييم قصييلي ضييرورة لتثقيييف المييرأة قر ا ييا  تتيي  قسييتهي، القييياا بيي ورها فيي  
قر يييية األبناء وسييياف ىيييتم التحدييي   يييا  سيييتاى هيييكف الثدافييية لييي ى الميييرأة المصييير ة  يييا 
استماباقها لل راسة المي األية الت  ساف ُقمهر هكف الثدافة  يا  ي   التهبيي  التملي  لهيا 

  ، األبناء.
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 والثقافةالتعليم ة أهميـ 3

خت ثدافة التتليم والثدافة قتن  فهم أهمية التتليم ودورف في  الممتمي،  وأهميتيه للهيرد    
في  اأرقدياء با ألسيات  فالثدافية ليسي   التتليم والثدافة سهميو يف   وأيضا فهم أهمية الثدافة

عليي  التاجييه   مييرد قييراءة  مماعيية  ييا الكتييب  خألمييا هيي  امتسيياي اليياع  الييك  يسيياع  الهييرد
أرى أت الثدافية هي  أسياليب الحيياة وطرائي  التهكيير التي  يعيريها الصحيي ف  الحياة  ولهيكا ل

 يا المثقيف؟ تتي  وقي  قر يب  يات  الهرد ف  ت ا بتينه  وفي   متمي، بتينيه.  لتاضييي اللين 
ا ىنمر للمثقف بلأله الرخم الحافظ للرتر واألدي وأقاا  اله سيهة والديادر علي  الخهابية  أ ي

فيي  عصيير ا لكتروأليييات والييكرة يصييلي المثقييف ليييس الخيياتت فيي  عدلييه لممماعيية  ييا أقيياا  
اله سييهة والح ميياء والرييتراء أو الخهيييب المهيياف  خألمييا هييا الرييخم الدييادر عليي  التتا ييت  يي، 
األجهزة الح ىثة و تهيات التصر ا لكتروألية  وتت المر  ت وفهم  ا يحي  بيه  يا  ت ييرات. 

ن  ييات األ يي  تتيي  وقييي  قر ييب هييا  ييا أ يمييي  الدييراءة والكتابيية و لييياد  واليي ليت عليي  الليي
الحسياي  أ  األ ييية الهمائيية وقيي  أألتهيي  عصيرها  اآلت األ ييية هيي  األ يية الاظيفييية  فمييا أ 
يتييرف التتا ييت  يي، الكا بييياقر وا ألترأليي  واأسييتهادة  ييا المهسسييات فيي   متمتييه هييا األ يي  

الحيياة الثدافيية أل   متمي، أ قديت أهميية عيا الحيياة و   ( 03 ص3119ل)أتم   ختار   ي   
السياسييية أو اأقتصييادية  بييت خألهييا أتيي ى المرقكييزات التيي  قرقكييز عليهييا الحييياة اأجتماعييية 

وأت قماسيين البنيياء اأجتميياع  للممتميي، ىتاقييف عليي   والسياسييية واأقتصييادية فيي  الممتميي،
 .سن الممتم، قماألس الثدافة  و ت  ا قت التماألس الثداف  قت قما

هنيياع ألمييرة للتتليييم قهديي ف دورف وأهميتييه   ثييير  ييا أفييراد الممتميي، المصيير  ألمييرقهم 
للتتلييييم أأليييه وسييييلة أ غايييية  وسييييلة للحصيييا  علييي  وظيهييية  وسييييلة للحصيييا  علييي   ر يييز 
اجتميياع  و  األيية اجتماعييية  تميييزة  والنمييرة الصييائلة للتتليييم أت ىنميير خليييه عليي  أألييه تميير 

قح يات أ  عصر  و تهلب اللين أت ىنمير خلي  التتلييم لييس علي  أأليه  ميرد األسال لمااجهة 
 هسسيية لتخيير ج  مماعيية  ييا الميياظهيا أو اأ تصاصيييا  لسيي  اتتياجييات الممتميي،   خألمييا 
قكات النمرة خل  التتليم ألمرة شا لة   أ  ىنمر خل  التتليم باعتليارف الاسييلة لتحديي  التهيا ر 

 .المستمر للممتم،  والحهاظ عليه
أيضييا  مييا رسييق فيي  عدييا   ال البيييية  ييا الرييتب المصيير   أت التتليييم هييا  ميييرد 
الحصا  عل  درجات  رقهتة في  اأ تليارات التحصييلية  ور ميا يتياد اللين خلي  طبيتية التلدييا 
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والحهيظ واأسييتمهار السييائ ة في   التتليييم المصيير   وأيضيا لهبيتيية المنيياهج التي  يديياا عليهييا 
ىنل   أت قتحا  عملية قنهيك المنهج  ا ألمر ة األقلياس خلي  ألمر ية  التتليم ف   صر  و ا ثم

ا بيي اس   فلديي  ر ييا الدييائمات بالتيي ر س فيي  التتليييم المصيير  خليي  أقليياس  ييا  ييات سييائ ا فيي  
 الت ر س.

 مييا قديي ا يمييب أت قبنيي  ثدافيية المييرأة المصيير ة ألحييا التتليييم عليي  أألييه ليييس  مييرد 
و   األية اجتماعيية  خألميا ىهي ف خلي   يا هيا أسيم  قحصيت درجات  وأ تصيا  علي  وظيهية أ

  ا اللن بإع اد الهرد الدادر عل  التتا ت  ،  تهيات التصر والتهكير التلم  وتت المر  ت 
و يا جهية أ ييرى أت قتيرف الميرأة المصيير ة أت اليتتلم أ ىتاقيف عنيي   ميا  بتينييه أو      

ا بيا ط س علي  الثدافية بمااألبهيا شهادة بت ها عمليية  سيتمرة  ي ى الحيياة  و يا ثيم اأهتميا
المتت دة ضرورة لألبناء. وساف ىتم التحدي   يا  سيتاى ثدافية الثدافية  وثدافية التتلييم  لي ى 
 المييرأة المصيير ة  ييا اسييتماباقها لل راسيية المي األييية التيي  سيياف ُقمهيير هييكف الثدافيية  ييا  يي  

 التهبي  التمل  لها  ، األبناء.
 ة األبناءلمتبعة في تربيـ األساليب ا4

ألسييياليب التييي  قنتهمهيييا األسيييرة فييي  قر يييية وقنريييبة األبنييياء لهيييا أثرهيييا فييي  قرييي يت ا 
شخصياقهم  وأيضا قصرفاقهم   و ا ثم  األ  األساليب الت  قتتا ت بهيا األا  ي، األبنياء علي  

 درجة  بيرة  ا األهمية ف  تياة األبناء المستدبلية.
ا لمسييتاى األسييرة اأجتميياع   و سييتاى قختلييف أألميياط وأسيياليب التر ييية األسيير ة قلتيي

 التتليم  و ا هكف األساليب :
 ـ التساهل 2

يستميب الاال ات لمهالب األبناء أيا  األ    و  ضات أبصارهم عا  ت  ا ىرقكيب  يا   
 أفتا  قدتض  التلدىب  و ترقب عل  هكا األسلاي :ي

 اتا  ص يرا   ما أأله اعتاد أت ي ع ا النضج اأألهتال  في بر الههت و سلن سلا ا ى   عل  أأله 
 يل ك دوت أت يته .

ي أ يستهيتات التخهي  لحياقهم ألألهم أ يستهيتات اأعتماد عل  أألهسهم وأ قحمت المسبالية 
. 

يم   كحي  تاألاقهم  ا ا تلاطات ألألهم لم ىتتادوا ا تلاط ف  طهالتهم المل رة )وج ات ال
 (019  016 ص3112وآ روت 
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 لزائدة ـ الحماية ا1

ت يدياا بهييا أو   همييا عيا الههيت بالمسيهوليات التيي  يهتيرق أاتي  الاالي ىا  يتني  قيياا     
  وأيضيا لقمهير الههت والت  ت ف  شيهوأله و ات هما عل  تمايةأتي  يحرص الاال ات   الههت

 الحماية الزائ ة  ا     الملال ية في  تمايية الههيت وا فيراط في  خعهياء التاجيهيات والحيلالية
دوت اسييتد   الههييت  و نييتج عييا هييكا األسييلاي تر ييات الههييت  ييا فييرص التتليييم و ييهد  خليي  
ضييعف شخصييية الههييت وصييتا ة  ااجهيية  ااقييف الحييياة   وضييعف الثديية بييالنهس  وضييعف 

 (.99 ص3119قكا ا ع قات اجتماعيةل)ألائت أ رل 
 ـ السيطرة أو التسلط3

لمهرط لسيلاع األبنياء  والصيرا ة في   تيا لتهم  ا المتالم الرئيسة لهكا األسلاي الضل  ا     
و لزا هم الهاعية التميياء  والخضياس لميا يملي  علييهم  يا أوا ير وأليااه   وأ يمنحيات الهيرص 
ال ت ة للتتبير عا استد ليتهم و رادقهم  ورفض آراء الههيت ولا يه وألدي ف وتر األيه . و ترقيب 

دليي  و ليي  ضييمير صييارا  تز يي  ليي ى عليي  هييكا األسييلاي خألميياء  ريياعر الته ىيي  والخيياف وال
األبناء الخضاس والميت خل  اأسيتكاألة وعي ا الدي رة علي  خبي اء اليرأ  أو المناقرية فد ات الثدية 

 .(018  019 ص3112يم   وآ روت كحبالنهس . )وج ات ال
 اإلهمال  4

لالمدصاد بإهما  الههت ها  تا لة غير  لالية وأ   ترثة بصحته وس  ته وتاجاقه 
مائية والمعيرية سااء  ا الناتية التضا ة أو النهسية أو اأجتماعية فينمم عا اللن عااقب الن

قمس استمرار تياة الههت وقحدي  الح  األدأل   ا شروط الحياة اآل نة والصحيةل)سا ر  حم  
أ  قماهت  هالب الههت  افة  و ا ثم ع ا  راقلة قصرفات الههت  ( 082 ص3112عرار 

لقياا بسلاع غير  رغاي فيه  أو قرميته عل  القياا بسلاع  رغاي فيه  و حاسبته عل  ا
 و ترقب عل  هكا األسلاي خصابة الههت بالتبل  اأألهتال  واللماء خل  التنف والت وات.

وهناع أساليب للتر ية والتنربة يم ا خرشاد األا خل  اللماء خليها ف  قر ية األبناء  
 و نها:ي

 ي الديمقراط  ألسلوبـ ا2

يرم، الاال ىا ف  هيكا الينم  األطهيا  علي  المناقرية والحياار وتر ية التتبيير  و نهيا        
هيكا الينم  علي  اتتيراا ريليات الههيت  و يا ثييم فإأليه يحدي  بنياء شخصيية سيا ة وقحديي  الثديية 
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بيييالنهس  والتريييمي، علييي  التتبيييير عيييا اآلراء و ااجهييية  ااقيييف الحيييياة وتيييت المرييي  ت.)ألائت 
 .(96ص 3119أ رل 

 االستقاللي  ألسلوبـ ا1

يتتم  هكا النم  علي  قريمي، الاالي ىا للههيت علي  اأعتمياد علي  ألهسيه ورفيض اأقكاليية       
و سهم ف   ل  خب اعية ل ى األبناء   و رم، عل  قكا ا اأستد لية ل ى الههت و متله يتتم  

)ألائييييت  .والسييييتادة عليييي  ألهسييييه و ديييياد خليييي  التاافيييي  الرخصيييي  واأجتميييياع  و ميييي ف بيييياأل ا
(  وسيياف ىييتم التحديي   ييا  سييتاى ثدافيية المييرأة المصيير ة فيي   ييا ىتصييت 99 ص3119أ ييرل 

 باألسياليب التر ا ية  يا اسيتماباقها لل راسية المي األيية التي  سياف ُقمهير هيكف الثدافية  يا  يي  
 التهبي  التمل  لها  ، األبناء.

 أهمية الثقافة التربوية للمرأة

فة التر ا ة للمرأة  ا دورها وأثرها ف  قر يت الرخصية لألبناء  ب ءا قستم  أهمية الثدا  
 ا ع قة الههت باألا واستمابتها له ف  عملية ا رضاس قب أ    ي قر يت شخصيته  ل وقتتبر 
هكف المرتلة فترة قكا نية تاسمة ف  تياة ا ألسات ألألها فترة ىتم فيها وض، البكور األول  

وقمهر    حها ف   ستدبت تياة الهرد  تي  ُيكٌات فيها الههت فكرة  للرخصية الت  قتبلار
سليمة عا ألهسه و هها ا  تكا   عا الاقه المسمية والنهسية واأجتماعيةل)ست ية 

(  وأت  األ  األسرة و هسسات الممتم، األ رى قسهم ف  عملية التنربة 02 ص0899بهادر 
ال ور األسب  ف  عملية التنربة اأجتماعية اأجتماعية للهرد ولكا قمت األا ه  صاتلة 

لألبناء  فلت  األ  ثدافة األا التر ا ة وثدافتها بتا ة جي ة  ساف قح   قنربة سليمة لألبناء 
و ا ثم قكات شخصياقهم ف  المستدبت شخصيات سا ة  فالثدافة ال ىنية والقيمية لألا ساف 

والنس  القيم  لألبناء  أت  األ  األا قهتم  ي ات لها أثرها ا يماب  ف  قكا ا التاجه ال ىن 
بالتتليم وا ط س والمترفة والثدافة ساف ىنت س اللن بصارة أو بل رى عل  األبناء    ترفة 
األا بلساليب الت كية السليمة والمتلا ات الصحية  ساف ىهثر ف  صحة األبناء والثدافة 

ناسلة لتر ية األبناء  قسهم ف  خت ا  قر ية التر ا ة ه  الت  قم  األا باألساليب التر ا ة الم
 جي ة  قمنب األبناء اآلثار النهسية الناجمة عا استخ اا أساليب قر ا ة غير صحيحة.
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قلن الدضية وج األيًا  ا      ادورها التر ا   ا لم قتب أ قستهي، المرأة أت قهد 
عل  صالحه د  واألت ال اللن و دينها التاا ب ورها ف  خع اد الهر  التر ية  مسباليةتملها ل

 وصالي الممتم،.
و ا ثم ىنل   أت قداا  هسسات الممتم، بإبرات هكا ال ور للمرأة  تت  يصلي قضيتها 
وقرتر بحمم المسبالية التر ا ة الملداة عل  عاقدها  وف  تا  فرت الممتم، ف  خ  اد األا 

لكثير  ا ساف ىتترق الممتم،  بالثدافة التر ا ة وقهيبتها ل ورها التر ا  قماف األبناء 
 المر  ت الخلقية والصحية واأجتماعية.

 ما سب  ىتضي أت الثدافة التر ا ة للمرأة المصر ة لها ضرورقها  ا أجت قر ية سا ة 
لألبناء  والت  قنت س أثارها ف  الممتم،  وقسهم ف  قد  ه . أ ا خالا افتد ت المرأة الثدافة 

ألسلة الماألحيا ق الناجمة عا ساء الت كية  و هما  الت ج  وقزداد التر ا ة ساف قزداد األ را
  ا أبناء الممتم،.

 الدراسة الميدانية

ليألا  التر ا ية ةثدافيال سيتاى جاءت أهمية  ال راسة المي األية  يا ضيرورة التلمي   يا 
 .  األساليب الت  قستخ  ها ف  قر ية األبناء  بتض   ا    المصر ة

 انيةهدف الدراسة الميد

التر ا يية  عييا  المييرأةثدافيية  واقيي،  سييتاى قهيي ف ال راسيية المي األييية خليي  التتييرف عليي  
طر   التترف عل  رأىها ف   يفية التصرف ف  بتيض المااقيف  ي، أبنائهيا  و يا جهية أ يرى 

    ااطا الضعف والداة ف  ثدافة األا التر ا ة.ساف قمهر هكف اآلراء 
 أدوات الدراسة الميدانية:

   ستتينا ف  اللن با طار النمير  وال راسيات السيابدة  لأل هاتللات  بإع اد استبيات ي قاا ا0
.) صييارة اأسييتبيات أبتيياد الثدافيية التر ا يية للمييرأة و ييا قاصييل  خليييه ال راسيية النمر يية  ييا 

 .(0 لح  رقم 

 ثدافييةالييي 3الصييحية وال كائيييةثدافيية الييي 0 حيياور هيي  ) أر تييةاشييتمت اأسييتبيات عليي  
  وقصي  اللاتي  أت أ  (بلسياليب التر ييةالثدافية يي 3 ثدافية التتلييم والثدافيةي 2 القيم وال ىنية 

 قكات الهدرات لكت  حار  تتالية تت  أ قات  ألفراد التينة بإجابات  تينة. 
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ة  سيل، فديرات قخيتم بالثدافية الصيحية  وسيل، فدير ة عريرة علي  أر تي األو   محارالاشتمت ي 
األو   الميزء وجاء قات ، الهديرات علي  النحيا األقي : قمثيت كائية  فدرات قختم بالثدافة ال

(  و 29ييي22يي39يي 30ي  03ي  9يي 3الهدييرات ) والخياص بالثدافية الصيحية  المحيار األو  يا 
 (.29ي23ي39ي 33ي  00ي  6ي 0)الهدرات  والخاص بالثدافة ال كائية  الثاأل  المزءقمثت 

 نهييا  ث ثيية‘ فدييرات قسيي، عليي  الخلقيييةو ة ال ىنييية أل  الخيياص بالثدافييالمحييار الثييا اشييتمتو ييي  
 (  وقمثييت31يي 33ييي 09) مثيت فيي  الهديراتتالخيياص بالثدافية ال ىنييية وق قخيتم بيالمزء األو 

 .(23ي38ي 32ي  31 ي 02ي 2الهدرات )المزء الثاأل   ا الات المحار والخاص بثدافة القيم 
 مييس  نهييا   فدييرات ثاليي  والخيياص بالثدافيية التا يية والتتليييم عليي  ثميياتالمحييار ال اشييتمتو  ييي

وقمثيت  ( 21يي08ي 03ي 8يي 2)  قختم بالمزء األو   الخياص بالثدافية  وقتمثيت في  الهديرات
 (.22ي32ي02المزء الثاأل   ا الات المحار والخاص بالتتليم ث   فدرات ه )

  وقتمثييت فيي  فدييرات قسيي،التر ا يية  عليي   يي واشييتمت المحييار الرابيي، والخاصيية بثدافيية األسيياليب 
 (28ي 26ي 20ي 36ي 09ي 06ي 01ي 9ي 3)الهدرات 

 صدق االستبيان  

 اعتم  اللات  ف  التلم   ا ص ق اأستبيات عل  : ي    
تييي  قييم عييرق اأسييتبيات عليي   مماعيية  ييا المح ميييا  ييا األسيياقكة :  محتيياى أييي صيي ق ال

التت ى ت ال ت ة وهيكا ا جيراء يهلي  علييه  سيم  قم خجراء  والمتخصصيا ف   ما  التر ية 
 .(312ا  ص0883   الماهر  ) حماد عب  الحليم  نس الص ق

  0891ي ي  تا يت الصي ق الييكاق  باسيتخ اا الدياألات : رل  تا ييت الثليات    )ر ز ية ال ر ييب 
 1.80ل (   ات  تا ت الص ق الكاق  692ص
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 ثبات االستبيان 

استخ ا اللات  طر دة خعيادة التهبيي  تيي  قيم     اأستبيات للتلم   ا ثلات استمارة
(  32( ثيم أعييي  قهبيدهيا بتيي  ) 32)  عيي دها بليغ  األ هياتقهبيي  اأسيتبيات عليي  عينية  ييا 

ىا ييًا   وقييم تسيياي  تا ييت اأرقليياط بيييا درجييات التهبييي  األو  والتهبييي  الثيياأل    باسييتخ اا 
   (012 ص 0896دوج ل   امنتاش تساي  تا ت اأرقلاط بهر دة التزوا . ) 

 ر ل
 
 

  مي ص×  مي ل  –ت  مي ل ص 

 [3) مي ص( – 3[ ]ت  مي ص3) مي ل( – 3 مي لت ])

 تييييييييييييييييييييييي  ت ل أفيييييييييييييييييييييييراد التينييييييييييييييييييييييية   ل ل درجيييييييييييييييييييييييات التهبيييييييييييييييييييييييي  األو    
                                                                       1.92ل + ر ( 0÷ ) ر3   ل ص ل درجات التهبي  الثاأل  وق  وج   تا ت الثلات

 .  رقه،وها  تا ت ثلات 
 عينة الدراسة 

ىتاقف ألماح ال راسة المي األية خل  ت   بير علي  ا تييار التينية  فالتينية الممثلية للممتمي،    
قح ىي  الممتميي، األصييل  لل راسيية األصيل  قسيياع  فيي  الحصيا  عليي  ألتييائج صيحيحة  وقيي  قييم 

 :يف 
 بمحافمات ا س ن ر ة  وال ر ية  وساهاج   واللن لألسلاي اآلقية:يي األ هات

  حافمة ا س ن ر ة  قمثت الم ت الساتلية المصر ة  وف  الات الاق  قمثت الم ت الكبرى ي 
 . النيت  حافمة ال ر ية  قمثت  حافمات دلتاي 
  .قمثت  حافمات واد  النيت  حافمة ساهاج   ي

لأل هيات قلتيا لمسيتاى التتلييم  قيم ا تييار أفيراد التينية  يا  وتت  قكات التينة  مثلة
األ هييات  ييا المسييتا ات التتليمييية المتتيي دة فيي   ييت  حافميية  بتضييها  ييا الحاصيي ت عليي  
 هه ت عليا  و تضها  ا الحاص ت عل   هه ت  تاسهة  و تضيها  يا غيير الحاصي ت 

يمييية  افيية  و ييا ثييم قكييات أصيي ق عليي   ييهه ت  و هييكا قكييات التينيية شييمل  المسييتا ات التتل
 قمثي  لألا المصر ة.  

 تاى التتليم (أع اد أفراد التينة وفدا للمحافمة والمس0و اضي الم و  رقم )
 (0ج و  رقم )
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 عينة ال راسة
 الت د الكل  دوت  ههت  ههت  تاس   ههت عال  المحافمة
 029 33 62 90 ا س ن ر ة
 013 33 23 36 ال ر ية
 010 31 22 39 ساهاج

 260 66 021 062 التينة الكلية
 

 تطبيق االستبيان

خت  األييي  الهر دييية األ ثيييت لتهبيييي  اأسيييتبيات ل تييييا  يييا يدييياا اللاتييي  شخصييييا بتدييي يم    
اأستهتاء  فلأله يستهي، أت يررح ه ف اللح  و  زاف  وأت ىاضي بتض النداط  و مييب عيا 

  خأ أألييه ألمييرا أقسيياس المسيياتة ( 286 ص0886األسييبلة التيي  قثارل)دىا اليي  ي فييات داليييا 
التيي  طبيي  فيهييا هييكا اأسييتبيات لييم ىييتم ا اللاتيي   ييا أقليياس هييكف الهر ديية فيي  جمييي، تيياأت 

     التهبي    وقم التهبي  عل  النحا األق :ي
يي بالنسيلة لتينية  حافمية ا سيي ن ر ة تيي  خقا ية اللاتي  أبييات التهبيي   قياا اللاتي  بتهبييي  

 هسه.اأستبيات بن
أ ا عينة  حافمة ال ر ية   لف اللات  بتض األهت والز  ء  يا التيا ليا بالمميا  التر يا    ي

ف  عملية التهبي   بت  أت شرح لهم أه اف اأستبيات وأجاي لهم عا األسبلة التي  يم يا 
أت ىتترضاا لها  ا قبت أفراد التينة  ولدري المسافة بييا خقا ية اللاتي  و حافمية ال ر يية  

ردد اللات  علي  الديائميا بيالتهبي  عي ة  يرات لريرح وقاضييي  يا ي يم علييهم  يا أ يار ق
  اصة بتهبي  اأستبيات.

   لف اللات  بتض األهت والز  ء  ا التا ليا بالمميا  التر يا   ساهاجأ ا عينة  حافمة  ي
يم يا  ف  عملية التهبي   بت  أت شرح لهم أه اف اأستبيات وأجاي لهم عا األسبلة التي 

 .أت ىتترضاا لها  ا قبت أفراد التينة
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 المعالجة اإلحصائية  :

 اسييتخ ا اللاتيي  أسييلاي فتييرة الثديية للاسيي  الحسيياب   وهيي  قنحصيير بيييا الت  تيييا
 بت  ات  عيار ة ه   % 82 ساتة  د ارها  0.86  ± 

 0.86 × . ا  -ل          0.86 × . ا ل + 
الخهل المعيار  . وقتبر عنها المتادلة   . ا تي  ل  تاس  ألسلة اأستمابة 

 (: 096  ص0899أتم  سليمات عادة  و ليت ىاسف الخليل   ) التالية
 أقل، اللات  الخهاات اآلقية:ييي

 لخلي  تي   يا ل  ألتيمي قم جم، قكرار ا جابة لكت علارة قح   ت ب ىت  ا ب ائت ا جابة وه  :ل0
 ل .  لأ

  ائت ا جابة عل  النحا التال  : ي قم خعهاء الماات ا الرقمية لب3
 ل .  0ل  أ   3  خل  ت   ا ل  2ل  ألتمل                      

ي قيم ضيري قكيرارات  ييت عليارة في  المييزات الرقمي  لبيي ىت ا جابية ثيم جمي، النيااقج للحصييا   2
 عل  درجة  ت علارة .

( 0192ارة علي  )للحصا  عل   تاس  ألسلة اأستمابة لكت علارة قسيم  درجية  يت عليي 3
   2وأعل   يزات رقم  ل  260ل  التينة الكلية   تي  خت  2×  260ل 

     . ا 0.86قم تساي ت ود الثدة تا  المتاس  الحساب  وه  : ل +  ي2
 1.69ل2÷3ل2(÷0 – 2  تي  ل ل  تاس  ألسلة اأستمابةل )  . ا 086 –ل  

ارة واللن  ا  ي   المتادلية التاليية لنسلة  تاس  ش ة التحد  للعل   قد ىر الخهل المعيار 
 (:320ا  ص0898)فهاد البه  السي   

   الخهل المعيار 
 ل

 ي× أ 

 ت

 1.69تي  أ ل ألسلة  تاس  ش ة التحد  ل 

 1.22ل  1.69 -0أ ل  -0ي ل  
 . 260ت ل ع د أفراد التينة ل   

 ل  ل المعيار هخالت الخ
 1.13ل 1.1339ل  1.22×  1.69

260 
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 الكليةتينة الوعل  هكا فإت ت ود الثدة ف  خجابات أفراد  1.13   . ا ل  1.69ل ل 
   1.90  1.9183( ل 0.86×  1.13) +1.69ل  0.86 × . ا ل + 

   1.62 1.6219ل   (0.86×  1.13)  – 1.69ل 0.86 × .ا  -ل 
ابة فلمثر قتتبر ا ج 1.90و ا ثم فإت العلارات الت  قحصت عل   تاس  ألسلة استمابة 

فلقت قتتبر ا جابة  1.62  أ ا العلارات الت  قحصت عل   تاس  ألسلة استمابة  ألتمعنها 
قتتبر  1.90وأقت  ا  1.62  والعلارات الت  قحصت عل  درجة قنحصر بيا أمبر  ا  أعنها 

  ( . خل  ت   اا جابة تالها غير  ح دة   ) 
 نتائج الدراسة الميدانية وتحليلهامناقشة 

ىيتم  ناقرية  يت  حيار  يا  حياور ال راسية علي  تي ة واللين ليتيسير خظهيار الصيارة ساف    
الحقيدة لمستاى الثدافة التر ا ة ل ى المرأة المصر ة ف   ت جاألب  ا هكف الثدافة  ميا سيب  

 ا شارة خليها ف  ا طار النمر  لل راسة.
 نتائج أفراد العينة الكلية

 المحور األول : الصحة والتغذية 

ت  ال راسيية  ييا  يي   هييكا المحييار خليي  الكرييف عييا  سييتاى الثدافيية التر ا يية للمييرأة سيي    
   ا  ي    يا المصر ة ف  الماألب المترف  والتهبيد   ا ثدافتها ف   مال  الصحة والت كية

 قداا به  ، أبنائها  و هكا ىتضي دور هكف الثدافة ف  قر ية األبناء .

 التينة ف   مال  الصحة والت كيةىاضي الم و  التال  ألتائج أفراد     
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 (3ج و  رقم )
 ألتائج أفراد التينة الكلية ف   حار الصحة والت كية

رقم  م

 العبارة

متوسط  العبارة

نسبة 

 االستجابة

 

 النتيجة

0 

3 

2 

3 

2 

6 

9 

9 

8 

01 

00 

03 

02 

03 

0 

6 

00 

33 

39 

23 

29 
1 

9 

03 

30 

39 

22 

29 

 .ءاتك في كتب التغذيةتختاري األطعمة المناسبة ألبنائك من قرا

 لديك معلومات حول السعرات الحرارية الالزمة لكل فترة عمرية

 تسمحي ألبنائك باإلكثار من أكل األطعمة الجاهزة والمحفوظة

 تختاري األطعمة المناسبة ألبنائك من خبرات األخريات 

 تعتمدي في الطهي على الطريقة التي كانت تستخدمها والدتك 

 للحوم مفيد لألوالد في فترة الطفولة بخاصة اإلكثار من أكل ا

 أبناؤك ال يحبون الخضروات الطازجة والفاكهة ولهذا تستبعديها من الطعام اليومي

 .إذا ظهر مرض جلدي لى أبنك تستخدمي الوصفات الشعبية

 إذا ارتفعت درجة حرارة طفلك تستشري الصيدلي في اختيار العالج المناسب

 .أثناء تناول الطعام ألنه مكروه تمنعي أبناءك من الحديث

 إذا مرض أبنك تذهبي به إلي الطبيب

 تطلبي من أبنائك غسل أيديهم قبل األكل 

 تفضلي نوم أبناءك مباشرة بعد تناول وجبة الغداء

 . يداوم أبناءك على استخدام الفرشاة والمعجون لتنظيف أسنانهم

1.38 

1.36 

1.23 

1.63 

1.98 

1.62 

1.33 

1.20 

1.68 

1.92 

1.83 

1.83 

1.20 

1.90 

 ال

 ال

 ال

 ال

 نعم

 ال

 ال

 ال

 إلى حد ما

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 ثدافة األا ف  الت كيةلهدرات السل، األول  والت  قتناو  ا
يي الهديرات األولي  والثاأليية والرابتيية والخا سية  قهي ف خلي   ترفيية  صيادر ثدافية الت كيية ليي ى 0

 يي المرأة وجاءت ألتائمها عل  النحا األق :ي
ي ليس ل ى المرأة المصر ة ثدافة ف   ما  الت كيية السيليمة  تيي  تصيل  الهديرة األولي   يا أ

والت  قتناو    ى قراءات المرأة المصر ة ف   ما  الت كية  عل   تاس  ألسيلة  محارفدرات ال
 .أ  أ قداا األا بالدراءة ف   تب الت كية1.38استمابة  

ت  قتناو    ى  ترفتها بالسترات الحرار ة ال ت ة لكيت وال حارالم ا فدرات  ثاأليةالهدرة ال ي ي
أ  أ قتييرف  1.36فتييرة  ييا فتييرات النمييا والتيي  تصييل  أيضييا عليي   تاسيي  ألسييلة اسييتمابة 

 .والمترفة هنا أ قتلق  خأ  ا     الدراءة
 الكريف عيا المصيادر األ يرى غييير هياأ يا الهديرة الرابتية  يا هيكا المحيار  يات الهي ف  ني ج 

 هكف الهدرة قست  والدراءة الت  قستد   نها المرأة المصر ة  تلا اقها وأساليبها ف  الت كية  
قماري و برات األ ر يات  تصيل  علي   تاسي  عل  للتترف عل  أت  األ  قتتم  ف   ترفتها 

أ  أ قتتميي  عليي  الليين  وهييكا جييي  فيي  تاليية اأعتميياد عليي  الدييراءة   1.63ألسييلة اسييتمابة 
 مييا  الت كييية تي  خت اأعتميياد عليي   بييرات األ ر ييات قيي  قكييات  بييرات غييير واللحيي  فيي  

 .علمية
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أ ا الهدرة الخا سة الت  قست  للتترف عل  أت  األ  قلمل خل  الات الهر دة التدلي ية التي   د ي
أ  ألتيم   أت الهيارق  1.98ماأل  قسيتخ  ها والي قها في  طهي  الهتياا  األي  ألسيلة اأسيتمابة 

ووال قها أ يدت بل  تا  عا عرر ا عا ا أو ىز    وعل    ى هكف السيناات  التمر  بيا األا
صييحة قديي    عليياا الصييحة والت كييية  وظهييرت طرائيي  ج ىيي ة للههيي  قسييهم فيي  الحهيياظ عليي  

الهرد واأستهادة الدصياى  يا   األيات ال يكاء  ورغيم اللين  اتالي  الميرأة المصير ة قتتمي  علي  
 تخ  ها وال قها.الهر دة التدلي ية الت   األ  قس

التلميي   ييا التهبييي   هيياييي أ ييا الهدييرات الييث     الثالثيية والسادسيية والسييابتة و ييات الهيي ف  ن3
  .التمل  لمترفة األا بمما  الت كية ف  ق كية األبناء

أ  أ قسيمي األا ألبنائهيا با مثيار 1.23تصل  الهديرة الثالثية علي   تاسي  ألسيلة اسيتمابة أي 
اهزة والمحهاظة  وهكا  ا يمب بالهتت لما قسبله هيكف األطتمية  يا آثيار  ا قناو  األطتمة الم

ضارة بالصحة  ما سلد  ا شارة خلييه في  ا طيار النمير  لل راسية و ثيير  نهيا يسيبب سيرطات 
 .المت ة والحساسية

قيرى األا أت ا مثيار  أأ   1.62تصيل  علي   تاسي  ألسيلة اسيتمابة   الهديرة السادسية ي ي 
ثدافية ال يكاء لي ى الميرأة   أت ىه ي  اللين هيي  للصيحة و خاصية في  الههالية   رغيي  ا اللحياا
مي ت  تاقف عل  و ا قم قر يتهيا علييه ألألها أ قيراءات لهيا في   ميا  الت كيية  ميا يق المصر ة
 .النتائج 

أ  أ قسييتلت  األا  1.33أ ييا الهدييرة السييابتة فديي  تصييل  عليي   تاسيي  ألسييلة اسييتمابة  ج ي
  و ما قم قناو  أهمية الهامهة ف  الت كية ف  ا طيار النمير   ة الهتاا اليا  الهاامه  ا قائم

 .قلق  ألتيمة هكف الهدرة لل ألة عل  اهتماا المرأة المصر ة بالهامهة ف  ق كية األبناء  
 ما سب  ىتضي ق أل  المستاى الثداف  ل ى المرأة المصر ة ف  ثدافة ال كاء  وقتهي  

(ل تيي  أمي ت ألتيائج ال راسية جهيت األ هيات 0883لفتحية عب  الميااد )هكف النتائج  ، دراسة 
أ ييييا دراسيييية  الداهر ييييات بلسيييياليب الت كييييية السييييليمة  عليييي  ا ييييت ف  سييييتا اقها التتليميييييةل

ل  فديي  أميي ت ألتائمهييا أت هنيياع ع قيية بيييا  سييتاى قتليييم األا و يييا  تيي     Shakya1994ل
 ل.  ف  الر ف المصر  الت كية ووفيات األطها  أقت  ا  مس سناات 

 بالنسلة للهدرات السل، الثاألية والت  قتناو  ثدافة األا الصحية  قرير النتائج خل  :ي 
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قتناو  الهدرات الثا نة والتاستة والحادية عررة  قصرف األا الناب،  ا ثدافتها الصحية ف  ي 0
   النحا األق :يتالة  رق أت  األبناء  وجاءت ألتائج هكف الهدرات ل ى أفراد التينة عل

أي الهدرة الثا نة التي  قتنياو  لمياء األا خلي  الاصيهات الريتبية في  تالية ظهيار  يرق جلي   
أ  أ قلميل األا للاصييهات 1.20علي  جسي  أبنهيا فديي   تصيل  علي   تاسي  ألسييلة اسيتمابة  

 .الرتبية ف  ع ج األ راق المل ية

خل  الصي ل  عن  ارقهاس درجية تيرارة طهلهيا أ ا الهدرة التاستة والت  قتناو  هت قلمل األا  ي ي
أ  خلي  تي   يا قلميل خلي  الصيي ل  وهيكا يتني  1.68فد  تصل  عل   تاس  ألسيلة اسيتمابة 
 .ع ا الهابها بههلها خل  الهبيب المختم

أ ا الهدرة الحادية عررة والت  قتناو  هت قكهب األا بههلها خل  الهبيب ف  تالة الميرق  ج ي
 .أ  ألتم قكهب به خل  الهبيب 1.83بة عنها جاءت ألسلة اأستما

ييي قتنيياو  الهدييرات التاشييرة والثاألييية عرييرة والثالثيية عرييرة والرابتيية عرييرة  التييادات الصييحية 3
 والنمافة الرخصية  وجاءت ألتائج هكف الهدرات ل ى أفراد التينة عل  النحا األق :ي  

لهيا أهميتهيا في  الحهياظ علي  سي  ة   قتناو  النمافية الرخصيية التي  الهدرة الثاألية عررة أي 
أ  ألتم قهلب  ا أبنائها غست أىي ىهم 1.83الصحة  وق  تصل  عل   تاس  ألسلة استمابة 

 .قبت األمت

ا  ألتيم 1.90تصل  الهديرة الرابتية عريرة  يا هيكا المحيار علي   تاسي  ألسيلة اسيتمابة ي ي 
 .ى اوا األبناء عل  استخ اا الهرشاة والمتمات 

 أل هات بضرورة النمافة الرخصية .رقيا عل  وجاد وع  ل ى اق   ألتائج الهد

 .ي الهدرة التاشرة والهدرة الثالثة عررة  قتناو  بتض التادات المرقلهة بال كاء 2

أ  ألتييم قمنيي، األا األبنيياء  ييا  1.92تصييل  الهدييرة التاشييرة عليي   تاسيي  ألسييلة اسييتمابة  أييي
هكا   روف دىنيا  وهكا  ا رسيق في  عديا   ثيير أثناء قناو  الهتاا  اعتدادا  نها بلت  الح ى 

وهييكا ىه يي  أت المييرأة المصيير ة  اتاليي  قعييي  قحيي    ييا المصيير يا علمييا بلألييه اعتديياد  اطئ
 الثدافية التر ا ية للميرأة المصير ة  في  صارقسيهرة األفكار الماروثة الخاطبة و  لت اللن عل  

يسي تاا علي  الهتياا  بيت ىتكلميات  أت أ ( ل ختصر  نهياج الداصي ىا)ف   (المد س  و ه   )



 م3103( يوليو 23) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد
 

 - 280 - 

)ا  ييييييياا أتميييييييي  بيييييييالمتروف  و تحييييييي ثات بح اييييييييات الصيييييييالحيا فييييييي  األطتمييييييية وغيرهال
 (.93 ص0889المد س  

أ ييا الهدييرة الثالثيية عرييرة  التيي  قتنيياو  النيياا عدييب قنيياو  ال يي اء  لاشييرة تصييل  عليي   ي ي
ال يي اء أو األمييت بتا يية  أ  أ قسييمي ألبنائهييا بييالناا بتيي  وجليية 1.20 تاسي  ألسييلة اسييتمابة 

ألت الي ا بتي   الناا بت  األمت سبب  لاشر ف  ت يادة الياتت وهكا ها التصرف السليم تي  خت 
الهاقية في  النرياط  األمت ىتريل، بالهاقية ال ت ية للحر ية وهي  السي ر ات وعي ا اسيتخ اا هيكف

 . تت ىز   الا  الحر   بت  األمت ىتسبب ف  قخز نها ف  المسم عل  ش ت دهات  ما
قته  ألتائج ال راسات السابدة  ، هكا المزء  يا المحيار والخياص بالثدافية الصيحية  يا تيي  

ل علي  أهميية التنايية بالنمافية الرخصيية 3112أهميته وألتائمه  قه   دراسة ل فهيمة  لهاو  
الكثير  ا األ راق بسبب د يا  الميراثيم خلي  الهيم وقهياد  اللين ب سيت األىي   بالمياء  لح و 
بات بتيي  الييكهاي خليي  المرتيياق وقبييت قنيياو  الهتيياال  وقه يي  ألتييائج دراسيية لفتحييية عبيي  والصييا

ا يت ف  سيتاى التتلييم  يا عيا  خلي  أدألي  في  تاجية خلي   أت األ هات عل (ل 0883المااد )
 لألرر الاع  الصح  بينها تت  ي يرت  ا اقماهاقها وسلا ها

 المحور الثاني: الثقافة الدينية والخلقية

 (2م )ج و  رق
 ألتائج أفراد التينة الكلية ف   حار الثدافة ال ىنية والخلقية

رقم  م
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 أن حضر أبنك من المدرسة ومعه مسطرة جميلة تسألينه من أين حصل عليها

 ئه ومعلميه في ما يعد من أسرارهمتتشجعي أبنك على الحكي عن زمال

 تشجعي أبناؤك على الذهاب إلي السجد/ الكنيسة

 . هي الوعظ والنصح الخلقية ترى أن أفضل وسيلة لتعلم القيم

أن قال أبنك كل زمالئي غشوا في االمتحان وأنا فعلت مثلهم تقولي له خير ماا 

 .فعلت

 بادات.يتوقف اهتمامك بتربية أبنائك دينيا على تأدية الع

 .الخلقية القدوة الحسنة هي التي تغرس القيم

 أن اتصلت بك زميلة وأنت مرهقة تقولي ردوا عليها وقولوا ماما نامت

 عند االستعداد لالمتحانات تمنعي أبنك من الذهاب للمسجد/ الكنيسة لمصلحته 
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سي  فدرات قناول  الثدافية ال ىنيية  و  ث  قس، فدرات  ىتضي  ا الم و  الساب  أأله قضما  
 سييتاى الثدافييية ال ىنيييية والخلقييية لييي   الميييرأة  ييا  ييي   ألتائمهيييا  الثدافييية الخلقيييية قناوليي  

 المصر ة وأثر اللن ف  قر ية األبناء.
 وجياءت  تاسييهات اأسييتمابة دافيية ال ىنييية يي الهدييرات الثالثية والسادسيية والتاسييتة قتنياو  الث0

 عنها عل  النحا األق :يي
لمسم /الكنيسية تصيل  اأي الهدرة الثالثة والت  قتناو  قرمي، األبناء للكهاي خل  دور العليادة 

أ  ألتييم ألرييمتهم عليي  الليين  وهييكا دأليية عليي  اهتميياا   1.82عليي   تاسيي  ألسييلة اسييتمابة  
علييادات وتييي  أت اليي ىا ليييس  مييرد قلدييية علييادات فحسييب  المييرأة المصيير ة بييلداء األبنيياء لل

 .جاءت العلارة التالية للتلم   ا  ستاى الاع  ال ىن  ل ى المرأة المصر ة
بالتر ييية ال ىنييية  المييرأة المصير ة اهتمياا اأستهسييار عييا والتيي  قناولي  ي ي الهدييرة السادسية  

فد  تصل  عل   تاسي  ألسيلة  ب أا أ ىنحصر ف  العلادات فحس ىنحصر ف  قلدية العلادات
 أ  أ وهكا ىنبئ بلت المرأة المصر ة ل ىها ثدافة دىنية .1.63استمابة 

ج ي الهدرة التاستة والت  قناول   ن، األبناء عا الكهاي خل  المسم / الكنيسة وق  اأسيتت اد 
  أ  أ يح  1.26لة استمابة ل  تحاألات ترصا عل   صلحتهم فد  تصل  عل   تاس  ألس

 .اللن 
اأستمابة عا  الهدرات الث   ق   عل  ارقهاس  سيتاى الثدافية ال ىنيية لي ى الميرأة المصير ة  

(ل  أت ألمياح 0889واألت ال اللن ف  قر ية األبنياء  وقه ي  دراسية لتنيات بني  عهيية المهني  )
ه يميب ال ور التر ا  للاال ىا ف  قنربة الهتاة المسلمة ىرقل  بميا لي ىهما  يا  هياءة و أليه فإألي

عليهما ت ادة ثدافتهما التر ا ة  ا المنمار ا سي     وهيكا ىه ي  أهميية الثدافية ال ىنيية لي ى 
 تي  ىهثر اللن ف  قر ية األبناء.المرأة المصر ة 

 أ ا الهدرات الخاصة بالثدافة الخلقية فد  جاءت ألتائمها عل  النحا األق  :ييي 3
أ  أت 1.82دي  تصيل  علي   تاسي  ألسيلة اسيتمابة  تي  قتنياو  األ األية  فلأي الهدرة األول  وا

  وهيكا يتني  أألهيا قدياا بي ورها في  قر يية األبنياء األا قسل  أبنها  ا أىا تصت علي  المسيهرة
 .عل  قيمة األ األة
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أ  1.30  تصيل  علي   تاسي  ألسيلة اسيتمابة خفراء األسراري الهدرة الثاألية والت  قتناو   ي
  عيا أسيرار اآل ير ا  و فرياء األسيرار  يا اآلفيات  الخلقيية أت األا أ قرم، أبنها عل  الح 

 .الت  قسبب الضرر والهتا بيا النال
ي الهديرة الرابتية والتي  قتنياو  الهر دية التي  قهضيلها األا لتر يية األبنياء  لقييا  قتيرق هيكف  ج

 الهدرة الاعظ وا رشياد  هر دية ل يرل القييم الخلقيية في  ألهيال األطهيا   وجياء  تاسي  ألسيلة
  وهكف الماافدة علي  اسيتخ اا طر دية الياعظ قي  قهيي  في  أ يار أ  ألتم 1.90اأستمابة عنها 
 ح ود ألت التر ية الخلقية قحتاج خل  بيات عملي  وقي ر ب ف  التر ية الخلقية   أ رى أ ا أثرها

 و ا ثم فلت الد وة الحسنة ه  المثا  الك  ىتلته األبناء و سلكات  سلكه .
 سة : الت  قست  للتلم   يا ثدافية األا الخلقيية في   يا ىتصيت بيال    تصيل  ي الهدرة الخا د

 .بناءها عل  ال   وأ قرمتهم عليهأ  أت األا أ قر   أ1.22عل   تاس  ألسلة استمابة 
ي أ ييا الهدييرة السييابتة: والتيي  قتنيياو  طر ديية أ ييرى  ييا طرائيي  التر ييية الخلقييية وهيي  طر ديية  هييي

أ  ألتيم ورغيم أت  1.89عل  فد  تصل  عل   تاس  ألسلة اسيتمابة الد وة الحسنة والمثت األ
الدي وة الحسينة  طر دية الاعظ وا رشاد خأ أت  اافدتها علي  طر دةالتينة وافد  عل  استخ اا 

 األي  أمبير في  ألسيبتها  يا الماافدية علي  طر دية الياعظ ف  غرل القيم الخلقيية لي ى األبنياء 
  أت المييرأة المصيير ة  قلمييل خليي  الهيير دتيا فيي  قر ييية وهييكف دأليية عليي 1.06وا رشيياد بهييارق 

 األبناء  لقيا وقهضت الد وة الحسنة  وهكا  ا ساف قه  ف ألتيمة الهدرة التالية.
قر يية األا المصير ة لألبنياء علي   الصي ق  الكرف عا  ي ى اله ف  نها   و ي  الهدرة الثا نة

أسيتمابة لهديرة اسيتخ اا أسييلاي و يا جهية أ يرى قهي ف هيكف الهديرة للتلمي   يا  ي ى صي ق ا
وجيياءت الهدييرة تييا  هييت قهلييب األا  ييا أبنائهييا الكييكي الديي وة الحسيينة فيي  التر ييية الخلقييية  

أ  أ قاافي  األا وأ 1.30لتتهري  ا الرد عل  الهاقف  وتصل  عل   تاس  ألسلة استمابة 
قييية قمارسييها أ ييا هم قهتييت الليين وهييكا ىه يي  أت األا المصيير ة قبييت أت قتييظ األبنيياء بييالقيم الخل

 بصارة عملية .
وجيياءت ألتييائج ال راسييات السييابدة فيي   مييا  التر ييية الخلقييية لته يي   ييا الهبيي  خليييه ال راسيية 

ل علييي  أهميييية الدييي وة الحسييينة فييي  الضيييل  3101أمييي ت دراسييية لعبييي  التز يييز فكيييرة   الحالييية 
   ة ف  قحدي  اللنلوسيلاأجتماع  وقر ية القيم  تي  قرى  األ  الد وة الحسنة وستمت أألمي 

  المحور الثالث: التعليم والثقافة
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 (3ج و  رقم )
  حار التتليم والثدافة التا ة ألتائج أفراد التينة ف  
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ىتضيي  يا المي و  السيياب  أأليه قضيما ثميياأل  فديرات تيا  الثدافيية والتتلييم  و ميا سييلد      
  قتنيي  فهييم ا شييارة فيي  ا طييار النميير  لهييكف ال راسيية يدصيي  بهييا ثدافيية التتليييم والثدافيية والت

أهمية التتليم ودورف ف  الممتم،  وأهميتيه للهيرد  وأيضيا فهيم أهميية الثدافية و ييف قسيهم في  
اأرقداء با ألسات  فالثدافة ليسي   ميرد قيراءة  مماعية  يا الكتيب  خألميا هي  امتسياي الياع  

 .الك  يساع  الهرد عل  التاجه الصحيي ف  الحياة

لرابتة والسادسة والثا نة للتلم   ا رؤ ة المرأة المصير ة قست  الهدرات ا وللتحد   ا هكا    
قسيت    والهدرات األول  والثاألية والثالثية والخا سية والسيابتة  وهت ها وسيلة أا غاية  للتتليم

 للكرف عا   ى اهتماا المرأة بالثدافة وأثر اللن ف  قر يتها لألبناء.

م   ا رؤ ة المرأة المصر ة للتتليم  وهيت هيا قه ف للتل‘ الهدرات الرابتة والسادسة والثا نة ي0
 جاءت استمابات أفراد التينة عل  النحا األق :يي وسيلة أا غاية  
خلي  أت التتليييم ىنحصير ليي ى الييلتض في  تصييا  األبنيياء   الت  قتنيياو  النمييرةأييي الهدييرة الرابتية

أت التتليييم  أ 1.99عليي  درجييات عالييية فيي  اأ تلارات و ييات  تاسيي  ألسييلة اأسييتمابة عنهييا 
تصا  أبنائها عل  درجيات عاليية في  اأ تليارات  فالهي ف  يا التتلييم  األ هات يمثت ل البية

ليس التتلم ولكا الحصا  عل  درجات  و كلن أفر  التتليم  يا  ضيماأله   نيك سيناات ألريرت 
في  اليابيات لحصيا  أبنيه  الصحف أت ول  أ ر طاليب باليابيات رفي، قضيية علي  وت ير التتلييم 

  درجات أ يستحدها  هنيا المتني  الحقيدي   التتلييم  يا أجيت اليتتلم أ  يا أجيت الريهادة  عل
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ودألية هييكف النتيمية أت اهتميياا الريتب المصيير  بييالتتليم ىنحصير فيي  الحصيا  عليي  شييهادة  
 تت  وأت  األ   او ة  ا  ضماألها  وقرقل  هكف النتيمة بنتيمة الهدرة الثا نة .

  قتنيياو  التتليييم  اسيييلة للحصييا  عليي  وظيهيية  تصييل  أيضييا عليي  ي ي الهدييرة الثا نيية  التيي
أ  ألتم  قرى المرأة المصر ة التتليم وسيلة للحصا  عل   1.99 تاس  ألسلة استمابة  رقه، 

وظيهة  هكف النتيمة وألتيمة الهديرة السيابدة قي   دألية واضيحة علي  قصيار في  ثدافية التتلييم 
  .ل ى المرأة المصر ة 

قر   بيا قيمة التتليم والحصا  عل  الاظيهة  جياء  تاسي  ألسيلة سادسة   الت  ج ي الهدرة ال
 أ. 1.22اأستمابة عنها 

 ي وجاءت ألتائج الهدرات الخاصة بالثدافة عل  النحا األق :ييي3
أييي الهدييرة األوليي    التيي  قلحيي  فيي  وجيياد   تليية فيي  البييي    ييات  تاسيي  ألسييلة اأسييتمابة 

د التينية ىه ي ت عي ا وجياد   تلية بيالمنز   و تياد اللين خلي   عي ا أ  غالبيية أفيرا 1.26عنها 
اهتماا المرأة والممتم، بالثدافة  و ا جهة أ يرى الميروف اأقتصيادية التي  يعيريها الممتمي، 

 .المصر  ليس ل ى أفرادف أ  فائض لرراء الكتب واأهتماا باقتنائها
ت لألبناء   جاء  تاس  ألسلة اأستمابة ي ي الهدرة الثاألية  والت  قتناو   شراء الكتب والمم 

خليي  تيي   ييا قديياا األا برييراء المميي ت والكتييب الثدافييية  والليين بسييبب عيي ا   ا 1.62 عنهييا 
و يا التتليديات الملاشيرة اأهتماا بالماألب الثداف   وأيضيا ألميرا لتي أل  د يت األسيرة المصير ة  

) ألكهييهم أميت و صيار ف الي رول  سي ن ر ةأت ى أفيراد التينية  يا  حافمية ا الت  قالتها ل  
الخصاصييية   أا ألرييتر  لهييم  تييب و ميي ت(  رغييم بسيياطة العلييارة ولكنهييا قحمييت  ثييير  ييا 
المتيياأل  التيي  قيي   دأليية واضييحة عليي  أت المييروف اأقتصييادية لألسييرة المصيير ة قحيي   يييا 

 اأهتماا بالماألب الثداف .
 ب ىت للكتب  تصل  عل   تاسي  ألسيلة  اأألترأل  هت يصليالهدرة الثالثة  والت  قتناو   ج ي 

أ  أ يصلي ب ى  للكتب  وهكا ىه   أت التينة قث  بلهمية الكتب وأأله أ غني   1.28استمابة 
 عا الكتاي  ما ىه   أت المروف اأقتصادية ه  الت  قعيدها عا شراء واقتناء الكتب.

ب  وهييت ىنحصيير اهتما هييا د ي الهدييرة الخا سيية  قحيياو  اللحيي  فيي   يي ى اهتميياا المييرأة بالكتيي
بالكتب لألبناء ف  الكتب ال راسية  وعن  المدارألة بينهما  يات قهضييلها للكتيب ال راسيية  تيي  

 .أ  ألتم اأهتماا ب تب ال راسة أهم  1.93تصل  هكف الهدرة عل   تاس  ألسلة استمابة 
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لتينيية عييا هييي ي الهدييرة السييابتة  ييا هييكا المحييار جيياءت للتلميي   ييا صيي ق اسييتمابة أفييراد ا
اأستمابة للهدرة الثالثية  وأيضيا ر ميا  يا بييا أفيراد التينية  يا أ قتيرف اأألترألي  فكاألي  هيكف 

 1.26الهدرة تا   التلهات يم ا أت ي ات ب ى  للكتاي  وتصل  عل   تاسي  ألسيلة اسيتمابة 
 أ  أ يصلي التلهات ب ى  عا الكتاي.

حصيييت األميياديم  لألطهييا  و سييتاى وجيياد ع قيية بيييا الت"Katherine2002"أميي ت ألتييائج
وتييي  أت هنيياع ع قيية بيييا تييب اأسييته س والثدافيية فديي  أميي ت ألتييائج ثدافيية األا وقتليمهال 

س لي ىها وتيب ل هناع ع قة بيا اقماهات األا ألحا تيب اأسيته 0882دراسة لهالة شمبالية 
 ييا  ئج لهييكا المحييار أتوقه يي  النتييااسييته س أطهالهييا وأت اآلا قيي وة للههييت وألميياالج ىتييلثر بهل 

:ل لييم ي ييا  ميرد خجييراءات اقتصييادية  وليم قنحصيير آثييارف فيي  سياد  صيير  ييا  نيا  اقتصيياد   
الميي ات اأقتصياد  وتي ف بيت ا تي ت آثيارف خلي  جااأليب  ثييرة في  تياقنيا   وق ل لي  في  أجييزاء 

ير ع ىيي ة  ييا الكيييات اأجتميياع  المصيير    وهييز قيمييا  نييا ألمييا أألهييا  قيي  اسييتدرت فيي  الضييم
وق  أثر ف  القييم الثدافية واأهتمياا ( .233 ص 0882أتم    اأجتماع  لأل ة ل) تم   عل 

وهيكف الهلدية المتمهية    ما  ات  ا ألتائج السياسات اأقتصيادية ا تهياء الهلدية الاسيه  بها
 ة ألحا الثدافة والمتمس ة بالقيم والتدالي  واألعراف والملاد  الخلقية   والت   األ  قمثت الداعي

  وثدافته. قيم الممتم، تهتز االتر ضة  ا الممتم، المصر    وألتيمة أألحسارها 
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 المحور الرابع: أساليب تربية األبناء

 (2ج و  رقم )
 ألتائج أفراد التينة ف   حار أساليب قر ية األبناء

رقم  م
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 لديك إصرار أن يتم كل تصرف  من تصرفات األبناء بعد األذن منك.

 أن كذب طفلك تقولي له سوف تدخل النار

  تحرصي على فرض الطاعة على أبنائك دون مراعاة لفرديتهم

 . تشجعي أبناءك على تحقيق رغباتهم بالشكل الذي يحلو لهم

 . لتقارب معهم ونقل الخبراتتجتمعي باألبناء في جلسات للحديث بهدف ا

  وخوفا عليهم ء حبا لهمبنااأل تقومي باألعمال التي يجب أن يوم بها

 تفرضي على أبنائك نوع ولون القميص الذي تشتريه لهم 

 . إال أمام التلفاز والجميع مشغول بالمشاهدة ال تجتمع األسرة

  تغرسي في أبناءك االعتماد على أنفسهم وعدم االتكالية عليك
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ىتضما الم و  الساب  قسي، فديرات  قريتمت  يت فديرة  علي  قصيرف يتبير عيا أسيلاي  يا    
أسيياليب التر يييية  ييا  ييي   اسييتمابة األا قكريييف عييا  ييي ى  ترفتهييا واسيييتخ ا ها لألسييياليب 

 قر ية األبناء  و األ  ألتائج اأستمابات عل  النحا األق :ييف  الصحيحة أو غير الصحيحة 
والت  قناول  األسلاي السيلها   وفييه ا صيرار علي  التي  ت في   يت صي يرة  الهدرة األول  ي 0

و بيرة ف  تياة األبناء وأت ىتم  ت قصرف  ا     طليب األالت  و وتصيل  هيكف الهديرة علي  
قصير األا علي  أت ىيتم  يت قصيرف  يا قصيرفات األبنياء أ  ألتم  1.92 تاس  ألسلة استمابة 

و ه   ل تا  ليتلأت أبناء األسر السلها ة باجه عاا ىتمتتات باأعتمياد علي  بت  األالت  نها 
 (.020 ص3113النهس والثدة بالكات و تمتتات باستكراف بيبتهمل) تا  ليت التمر 

وهكا األسيلاي أت  يات التخا يف فييه  ا فوالتخ والت  قناول  أسلاي الته ى  الهدرة الثاألية ي 3
و رتليية الههالية المل يرة والاسييه   بتا ية   يا ي سيلحاأله وقتييال  للههيت في   راتييت الههالية

و م ا أت قيهد    بخاصة  قكات ألتائمه سيبة ألألها ق رل ل   الههت  افا غير  برر  ا ي
األسلاي شتر بلأله  صي را لتتكىليه  ألأله  ا     هكا  ي عا الههت بتت ت ىخل  أ ، قكرارها 

أت ي هيا  صي ر ألاضيي ليه و   وألمه  وف  هيكف الهتيرة التمر ية يميب أت ألديري الههيت  يا ي
تصيل    الخير والتهاء  و األ  ألتيمة هكف الهديرة والتي  قيرقل  بيالتخا ف  يا ي والته ىي  بيه

 األبنيياءد التينيية ىهيي دت أ  أت هنيياع ألسييلة  بيييرة  ييا أفييرا 1.92عليي   تاسيي  ألسييلة اسييتمابة 
باهلل اعتدادا  نها أت اللين سياف ييلق  بنتيمية في  التر يية الخلقيية بخاصية  وهيكف اأسيتمابة 

لىنريل علي  الخياف   وهيكا األسيلاي ق   عل  ع ا وع  المرأة المصر ة بلساليب قر ية األبنياء
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أل رل فييه الخياف  ا أشياء ق  أ ي ات  ائها  نها  و التال  يخر  أت يد ا عل  عمت وهنا 
 .( 063  ص0883والمبال)أتم  الكن ر   

والت  قناول  األسلاي التسله   وف  هكا األسلاي ي يات ا ليزاا بالهاعية  الهدرة الثالثة ي 2   
لدوت أ   راعيييياة لهييييردىتهم  واسييييتخ اا أسيييياليب التديييياي البيييي أل  والاجيييي األ ل  تييييا  ليييييت 

أ  أ  1.62   تاسيي  ألسييلة اسييتمابة (  وقيي  تصييل  هييكف الهدييرة عليي023 ص 3113التميير 
قسييتخ ا األ هييات  ييا عينيية ال راسيية هييكا األسييلاي  واسييتخ اا التديياي البيي أل   مييزء  ييا هييكا 

لقاجيي  ع قيية 3111آسيييا بنيي  عليي  قتهيي  ألتييائج هييكف ال راسيية تالييه  يي، دراسةل و األسييلاي
تبياي لي ى عينية ارقلاطية دالة ختصيائيا بييا األسيلاي التدياب  اليك  يسيتخ  ه األي و ييا اأم

ال راسية  وأمي ت ال راسية أأليه أ قاجي  ع قية ارقلاطيية دالية ختصيائيا بييا أسياليب  تا لية األا 
 .واأمتباي ل ىهمل

والتيي  قناولي  أسييلاي التسياهت  وقييتم فييه اأسييتمابة لمهاليب األبنيياء  همييا  الهدييرة الرابتية يي 3
 1.93علي   تاسي  ألسيلة اسيتمابة بناء   وتصيل  هيكف الهديرة ماأل  هكف المهالب  وق ليت األ

  ليا لهيم  أ  دوت  راعياة أل  ضيااب أ  ألتم قرم، األا األبناء عل  قحديي  ريلياقهم بميا يح
وهييكف النتيميية قيي   عليي  عيي ا  ترفيية المييرأة المصيير ة باألسيياليب التر ا يية لتر ييية األبنيياء وهييكا 

راف  ييا وجهيية ألمرهييا هييا قصييار ثدافتهييا التر ا يية فهيي  قتتا ييت فيي  قر ييية األبنيياء بمييا قيي نرييلف 
 الصااي وأ قبن  طرائدها وأساليبها عل  أسس علمية .

والت  قناول  أسلاي الحماية الزائ ة والت ليت  وتصل  عل   تاسي  ألسيلة   دسةالهدرة الساي 2
أ  أ قتليي، األا  باألعمييا  التيي  يمييب أت يديياا األبنيياء بهييا األا  دييااأ  أ ق 1.29اسييتمابة 

حماييية الزائيي ة فيي  قر ييية األبنيياء وقختلف هييكف النتيميية عييا ألتييائج دراسيية المصيير ة أسييلاي ال
يتاد  ل الت  قرير خل  ترص األا عل  قافير الحماية الزائ ة ألبنائهال0891ال  رداش تسات خل

قمثيت اللن للهيارق الز ني  بييا ال راسيتيا أو أ يت ف ألاعيية التينية تيي  خت ال راسية الحاليية 
وقتمثيييت فييي  األ هيييات  يييا  ينييية  يييا البيبيييات الدر لييية  يييا الر فيييية  يييا أفيييراد الت %26ألسييلة 

 حيافمت  سيياهاج وال ر ييية  وفيي   ثييت هييكف البيبييات أ قسييتخ ا أسيياليب التيي ليت والحماييية  بييت 
 يساد اأعتماد عل  النهس أساليبها التر ا ة.

ليتهم  تصيل  والت  قتناو  أسلاي السيهرة  والك  يهد  فيه األبناء اسيتد   الهدرة السابتة ي 6
أ  أ قهييرق األا عليي  األبنيياء لييات وأليياس   1.23هييكف الهدييرة عليي   تاسيي  ألسييلة اسييتمابة 
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الم بيييس التييي  قريييتر ها لهيييم  وهيييكا يتنييي  أت هنييياع قاجيييه لييي   األا المصييير ة ألحيييا التر يييية 
ال يمدراطية وق  ي ات  يرد اللين خلي  أت ألسيلة الحاصي ت علي   يهه ت علييا  يا أفيراد التينية 

لأت أسييلاي السيييهرة والتسييل   Myriam(2004 ل تييي  قه يي  ألتييائج دراسيية %36  قصيت خليي
  .رقل  بمستاى قتليم األا و لما ارقه،  ستاى التتليم قت استخ اا هكا األسلايلى
بترييمي، اأعتميياد عليي    التيي  قناوليي  األسييلاي اليي يمدراط   والييك  يتنيي  تاسييتةالهدييرة الييي 9

أ  ألتيم قتميت األا  1.80 علي   تاسي  ألسيلة اسيتمابة النهس ورفيض اأقكاليية  فدي  تصيل  
عل  غرل ا تسال بالمسبالية وقحملهيا واأعتمياد علي  الينهس واأبتتياد عيا التااميت وهيكف 
السمات  ا سيمات األسيلاي الي يمدراط   وقسيهم بري ت خيمياب  في  خعي اد الهيرد الديادر علي  

يلييات  و ييا ثييم فإألييه يحديي  بنيياء األسييلاي عليي  اتتييراا الر   ل و نهييا  هييكا  ااجهيية الصييتاي
شخصييية سييا ة وقحدييي  الثديية بييالنهس  والترييمي، عليي  التتبييير عييا اآلراء و ااجهيية  ااقييف 

  السا ة.(  وهكف ه  الرخصية 96 ص3119الحياة وتت المر  تللألائت أ رل 
ب قتنيياو  اأرقليياط واليي فء األسيير  ل واألا قييافر لألبنيياء الحييييي الهدييرقيا الخا سيية والثا نيية  9

واأل ييييييييات النهسيييييييي  وقحم  قليييييييين الت قيييييييية األبنيييييييياء  ييييييييا األ ييييييييراق النهسيييييييييةل)فاطمة 
 (وجاءت ألتائج الهدرقيا عل  النحا األق :ييي32 ص3113جمتة 

أ  ألتييم قمتميي، األا بلبنائهييا  96.1عليي   تاسيي  ألسييلة اسييتمابة  الهدييرة الخا سييةأيييي تصييل  
ا  أسيير  يسييهم فيي  بنييياء وقحييادثهم وقسييت  لندييت الخبييرات لهييم  وهييكف ضيييرورة لتحدييي   نيي

 شخصيات سا ة.
سييتمابات عييا الهدييرة اأ ييات الهيي ف  نهييا التحديي   ييا  يي ى صيي ق  الهدييرة الثا نيية ي ي أ ييا 

د  ريي ا  بالمريياه ة وأ ر السييابدة  و األيي  تييا  أت األسييرة أ قمتميي، خأ أ يياا التلهييات  و ييت فيي
ن و يا ثيم قكيات أ  أ يحي   اللي 1.23قااصيت بيينهم  وتصيل  علي   تاسي  ألسيلة اسيتمابة 

 ألتائج الهدرة السابدة صادقة. 
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 النـتائـج والتوصـيـات

 النـتـائــج : 

  ا ا طار النمر  لل راسة   وألتائج ال راسة المي األية قم التاصت خل  النتائج التالية :    
ي  ا المتاقات الت  قح   ا دور المرأة المصر ة ف  رعاية األبناء واألخهاق  ستاى 0

 ر ا ة :يثدافتها الت
 ي األترار األ ية بيا النساء و خاصة ف  الر ف

ي الهدر الك  ألتج عا الممارسات اأقتصادية ال ير صائلة ف  التداد الماضية  وقرع آثارف ف  
 ق أل  د ت األسرة 

 ي ع ا  هاءة المهسسات التر ا ة ف  القياا ب ورها قماف المرأة والممتم،.
  ستاى ثدافة ال كاء ل ى المرأة المصر ة. ي أظهرت ألتائج هكف ال راسة ق أل  3
ي جاء  ستاى المرأة المصر ة ف  الاع  الصح  والنمافة الرخصية  رقه، سااء أمات ف  2

  ستاى ألمر  أا  ستاى التهبي  التمل   ، األبناء.
ي المرأة المصر ة  سلمة أو  سيحية ل ىها وع  دىن  وثدافة دىنية قسهم ف  قر ية األبناء 3

 بر ت جي .دىنيا 
ي  ستاى الثدافة الخلقية واأهتماا بالقيم الخلقية ل ى المرأة المصر ة  رقه، وأيضا 2

 قهبيداقها التملية ف   ما  التر ية الخلقية  ، األبناء .
ي ثدافة التتليم ل ى المرأة المصر ة  نخهضة  و اتال  قنمر خل  التتليم  اسيلة وليس   اية 6

 ووسيلة.
ة ل ى المرأة المصر ة  تاسهة  وق  أثر ف   ستاى اهتما ها بالثدافة ق أل  ي ثدافة الثداف9

 ال  ت.
ي ق أل   ستاى  ترفة المرأة المصر ة بلساليب قر ية األبناء   اتال  المرأة المصر ة قلمل خل  9

بتض األساليب غير صائلة  نها األسلاي السلها   والته ى  والتخا ف والتساهت  
أسلاي التسل  والسيهرة وقبتت  عا أسلاي الحماية الزائ ة  وقهضت وقستخ ا خل  ت   ا 

األسلاي ال يمدراط  ف  قر ية األبناء  وهكا ألتاج قصار الثدافة التر ا ة ف  الممتم، 
 المصر  بتا ة ول ى المرأة بخاصة.
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ي ي قست  المرأة المصر ة بصارة فتالة خل  قحدي  ال فء األسر  وقراب  أفراد األسرة وقدتر 8
  ا أبنائها بصارة جي ة وقحاو  ألدت  براقها خليهم.

 التوصـيـات

 ا المرأة والقياا ب رها التر ا .ي الدضاء عل  األ ية تي  خألها قت  عائدا بي0
 م، المصر  بتا ة  والمرأة بخاصة.ي ألرر الاع  الصح  وثدافة الت كية بيا الممت3
 راسات وجاد ارقلاط بيا ألماح المرأة ف  دورهيا ي اأهتماا بتتليم المرأة  فد  أشارت غالبية ال2

 ت   ته الكهاءة التر ا ة للمرأة.رقهارقه،  ستاى التتليم االتر ا  و ستاى قتليمها   لما 
اللين يسيهم في  قنمييية قلين التيادة لي ى األبنياء  و ييا  يي قنميية عيادة الديراءة ليي ى الميرأة  ألت3

 للمرأة.  ستاى الثدافة التر ا ة جهة أ رى قسهم ف  رف،
ي رف،  ستاى  هاءة المهسسات التتليميية والصيحية واأجتماعيية  لتسيهم في   سياأل ة الميرأة 2

  للقياا ب ورها التر ا  عل  الاجه األممت. 
 المراجع

بعض   لدى  ب المعاملة الوالدية واالكتئاب(، العالقة بين أسالي1000ـ آسيا بنت علي راجح بركات،)2
غير رسالة  اجستير   الصحة النفسية بالطائف،مراجعين لمستشفى مراهقات الالمراهقين وال

 منشورة،كلية التربية، جامعة أم القرى .
في  الجامعي " تأثير سياسة اإلصالح االقتصادي علي التعليم قبل(2221)مال العرباوي مهدي،آـ 1

العدد الثالث  منوفية،جامعة الكلية التربية، والتر ا ة    ملة اللحا  النهسيةدراسة تحليلية(" ،مصر
 .323:114 ص ، ص

 ا تصاء لللات  ف  التر ية والتلاا   (،2221وخليل يوسف الخليلي)  عودة أحمد سليمانـ 3
 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع ا ألساألية      

  .1الكويت: مكتبة الفالح،طبعة علم النهس األسر  (،2221ـ أحمد محمد مبارك الكندري،)4
(،"دراسة قدرة التعليم العالي العربي على مجابهة تحديات المستقبل"،جامعة 2221مختار مكي،) ـ أحمد5

 ف  ضاء  ت يرات التصر. هقمر التتليم التال  اإلمارات العربية المتحدة،

 .الرياض: دار الرشدالتر ية وقضايا الههت التر     (،1006ـ أحمد مختار مكي، )6
 الرياض: مكتبة الرشد.دافة الههت ث (،1001ـ أحمد مختار مكي،)7

 إعداد،إصالح عبد السالم فهمي(،القاهرة:مركز (  ختياء علاا ال ىا )0899 )اإلمام الغزاليي 9

 األهراا للترجمة والنرر.
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   الداص ىا    ختصر  نهاج(2221امة المقدسي،)داإلمام محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قـ 2
 .1،طبعةدار الخير لى عبد الحميد أبو الخير، بيروت:تحقيق محمد وهبي سليمان،و ع  

 اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.علم اجتماس التر ية   ، (2225)أحمد، ـ حمدي علي20

   المسلمة"  الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة"(،2221ـ حنان بنت عطية الطوري الجهني)22
  .بية للبنات بالرياضغير منشورة، كلية التر   رسالة  اجستير

                                             ترجمة : إبراهيم بسيوني عميرة  (، اإلحصاء للمعلمين2216دوجالس ماكنتوش ) ي03
 .1طبعة : دار المعارف القاهرة

 ترجمة: نبيل نوفل    ناهج اللح  ف  التر ية وعلم النهس  (2226)ديو بولد ب فان دالين ـ23
 .6،طبعةوآخرين، القاهرة:مكتبة األنجلو المصرية       
 المصرية. األنجلو القاهرة:مكتبة( التدا م والقيال النهس  والتر ا  0891) ال ر ب  ـ رمزية24
 ،الرياض: مكتبة الرشد.قضايا علم النهس ا رشاد (، 1005ـ سامر محمد عرار،)25
 لقاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.، اعلم اجتماس المرأة(، 1003ـ سامية الساعاتي)26
 برا ج قر ية أطها   ا قبت الم رسة بيا النمر ة والتهبي    (،2217ـ سعدية بهادر)27
 القاهرة:الصدر للطباعة والنشر.  

 القاهرة: دار الفكر العربي.علم اجتماس التر ية   (،2223ـ سميرة أحمد السيد،)21
 القاهرة: مشروع تعليم الكبار.أة والتتليم المر (،1006ـ عازة  محمد سالم،)22
 .القاهرة: مكتبة وهبة التنمية اأجتماعية  (2221ـ عبد الباسط محمد حسن ،)10
والقيم  (،" أساليب الضبط في المؤسسة التربوية بين القواعد القانونية1020ـ عبد العزيز فكرة، )12

الحاج لخضر ـ  االجتماعية واإلسالمية،جامعةالعلوم  ، غير منشورة،كليةرسالة  اجستيراالجتماعية، 
 باتنة.

 المجلس الوطني  ،الكويت:ارقداء القيم ي دراسة ألهسية(،2221ـ عبد اللطيف محمد خليفة،)11
 .للثدافة والهنات واآلداي )عالم المترفة(

    . د.ت، جدة : رامتان ، علم اأجتماس ال ىن    ـ عبد هللا الخريجي  13
 ، األا والتر ية األسر ة بيا خ  األات النماح و خاطر ا  هاق(، 1004معة،)ـ فاطمة علي ج14

 .الرياض: مكتبة الرشد 
رسالة ، "المجتمع  مستوى التعليم وتنمية وعي المرأة بأدوارها في"(، 2221فتحية عبد الجواد أحمد،)ـ 15

 غير منشورة ، كلية التربية،جامعة عين شمس  ،د تاراف
 األم ودورها في الرعاية الصحية ألطفالها األقل من خمس سنوات، "(‘1005ـ فهيمة خلفاوي)16
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 .نية واالجتماعية، جامعة الجزائراغير منشورة، كلية العلوم اإلنس،رسالة  اجستير  
القاهرة: دار الفكر  ،علم النهس ا تصائ  وقيال التدت اللررى  (،2272)فؤاد البهي السيد،ـ 17

 .3الطبعةالعربي، 
 .القاهرة:دار الخـًيال الت كية المثالية (،2222محب الدين،) ـ مجدي11
، إسكندرية :  علم اأجتماس ال ىن  و ر  ت التالم ا س   ، (2227،)محمد أحمد محمد بيوميـ 12

  .3دار المعرفة الجامعية ،الطبعة 
 لكتاب.(،روح اإلسالم، القاهرة: الهيئة المصرية العامة ل1003محمد عطية االبراشي،)ـ 30
 المجلس الوطني ، الكويت : األطها   رآة الممتم،، (2216)محمد عماد الدين إسماعيل،ـ 32

 للثقافة والفنون واآلداب )عالم المعرفة(.
  الهكر التر ا  لألستاال ا  اا  حم  عب ف وآلياقه ف (، 1006ـ محمد فوزي عبد المقصود،)31

 .رية، القاهرة، مكتبة النهضة المصقها ر التتليم 
 ،القاهرة:دار المعارفالقيال وا تصاء النهس  والتر ا  (،2224محمود عبد الحليم منسي)ـ 33
، القاهرة:مكتبة الم ى  ف  األغكية الصحية(، 1007ـ محمود محمد مصطفى،و شاكر شحاتة رزق،)34

 .الشروق الدولية
 ، عمان: دار الشروق. علم اجتماس األسرة(، 1000ـ معن خليل العمر،)35
 ، عمان: دار الشروق. التنربة اأجتماعية(، 1004ـ معن خليل العمر،)36
 ، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.  ا ص ح اأقتصاد  ف   صر(،2221ـ منى قاسم،)37
 .1 بعة،بيروت: أكاديميا إنترناشيونال،طال كاء والت كية(، 1005ـ منظمة الصحة العالمية )31

  خرشاد الههت وقاجيهه ف  األسرة(،2225، ليلى محمد الحضري،)ـ مواهب إبراهيم عياد38
 ،اإلسكندرية:منشأة دار المعارف.ودور الحضاألة

 السحار أحمد جودة  :،ترجمةا س ا والنماا التالم  الم ى ـ موالي محمد علي)د.ت(، 31
 .القاهرة: مكتبة مصر

القاهرة:الهيئة المصرية العامة  م الرلاي المصر  المتاصر وأت ة القي(، 2227ـ نادية رضوان)42
 للكتاب.

 .                                                                                الرياض :مكتبة الرشد  الصحة النهسية (1007ـ نائل محمد عبد الرحمن أخرس)41
وعالقته بعمل  لمجتمع المصري مفهوم األمومة لدى شرائح من ا"(،2215نبيلة أمين علي أبو زيد،)ـ 43

  .سمش ، كلية البنات ،جامعة عينمنشورة رسالة د تاراف،"المرأة وتوافقها الزواجي
  (،" برنامج لتنمية اتجاهات األم نحو حب استطالع2225ـ هالة محمد كمال شمبولية،)44
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