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 الموجه ضد المرأة الشعور الجمعي لافلسفة القيم التربوية في 

 مستخلص البحث : 

 تربوية وقيم علوم في تتمثل خبرة من السابقة األجيال عن ورثناه ما إن        

 التي هي،  ظلها في نعيش وسلوك وأساليب وأدوات ووسائل وتقاليد وعادات وفنون

 نظامه بمعنى انها هي التي حددت، لحياتنا واالجتماعي التربوي اإلطار ترسم

 . كبيرا تأثيرا فيه تؤثر قيمالو مبادئتلك ال من تضمنته وما حياته أسلوبو وفلسفته

 المراة ضد العنف تناهض التي والمؤتمرات للندوات الباحث متابعة خالل ومن      

 بكل ضدها العنف من تقلل لم والمحلية والعربية الدولية الجهود تلك بان الحظ ،

 العنف وان( واالجتماعي واالقتصادي والجنسي والرمزي واللفظي الجسدي) اشكاله

بحثت في اسبابه مركزة على الناحية التي  ، الجهود تلك رغم ، تزايد في باشكاله

في حين اهملت جانبا عَده الباحث غاية في االقتصادية والتنشئة االجتماعية واالسرة 

االهمية وهو ذلك الجانب غير المنظور اال وهو الالشعور الجمعي ومافيه من 

 انها نقول ان نستطيع االفراد عليها تربى  تربوية قيم من مكبوتمخزون متراكم 

 (.االنثى) وهواال  االخر الطرف ضدوتعزز العدائية ( السلبية) الى ترقى

 التربوية القيم ماهي:اآلتي السؤال عن اإلجابة تحاول البحث ومشكلة         

  ؟ المرأة ضد الموجهة العراقي للفرد الجمعي الالشعور في منها المتراكمو وفلسفتها

 ذات والفلسفة التي تقوم عليها التربوية القيم الى كشفوقد هدف البحث         

 في الالشعور الجمعي والمكبوتة المرأة تجاه للعنف المولد( السلبي) المضاد التأثير

 القيم : هما مهمتين نقطتين على وركز. اتحليلي اوصفي امنهج الباحث انتهج         

 الالشعور وخطورة ، وسلبيتها العراقية الشعبية االمثال في وردت التي التربوية

 المرأة جعل على تحث التي االمثال تلك من المعرفي المتراكم من فيه وما الجمعي

 الالشعور جعل مما للرجل، القدسية الفوقية المرتبة مقابل ، الدونية المرتبة في

  نوع بَين قد هان عن فضال ، االنثى ضد بالعدائية ومعززة ومةمأز مساحة الجمعي

 ، التربوية القيم لتلك كليا اطارا شكلت التي الفلسفة

دف مشكلة وهعن ) اجاب ماعرضه استنتاجا واستنتج الباحث في ضوء          

كواحدة من المعالجات  من الممكن ان تكوناجراءات صى واقترح بحثه( ، كما او

 للحد من العنف ضد المرأة.
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      البحث مشكلة  

لقددد قامددت الحيدداة منددذ عقددود طويلددة علددى احاديددة الجانددب وباقتصددارها علددى الرجددل  

عدة واستعباده لكل ماهو انثوي ، فانطلق الرجل بروح الهيمنة او السديطرة علدى الطبي

 (9،ص2002وتسخيرها واستغاللها )الخولي ،

وقدديم تربويددة السددابقة مددن خبددرة تتمثددل فددي علددوم  األجيددالورثندداه عددن  مددا إن        

ثر وسدلوك نعديش فدي ظلهدا ، ونتدأ وأسداليب وأدواتوفنون وعادات وتقاليدد ووسدائل 

لكدل مجتمدع  أنالتربدوي واالجتمداعي لحياتندا ، بمعندى  اإلطداربها ، هي التدي ترسدم 

 تدؤثروقيم ومثل عليا  مبادئتضمنته من  حياته وما أسلوبنظامه وفلسفته التي تحدد 

 (  11،ص1992كبيرا ) سرحان وكامل، فيه تأثيرا 

ومددن خددالل متابعددة الباحددث للندددوات والمددؤتمرات التددي تندداهض العنددف ضددد        

والمحليدة لدم تقلدل مدن العندف ضددها والعربية بان تلك الجهود الدولية  ، الحظ المرأة

بكل اشدكاله )الجسددي واللفظدي والرمدزي والجنسدي واالقتصدادي واالجتمداعي( وان 

 د الباحدث ان سدبب ذلدك هدو مدافي تزايد ، رغم تلك الجهدود ، وقدد عد بأشكالهالعنف 

نسدتطيع ان ) اي تربى عليهدا االفدراد ( مكبوت في الالشعور الجمعي من قيم تربوية 

 (.المرأة لطرف االخر وهو)اي انها  ضد ا (سلبيةنقول انها ترقى الى )ال

 مددن قدديم تربويددة مضددادة للمددرأة حتمددا هددي تلددك الموروثددات أن الباحددث ىأرو       

الددذي  (الالشدعور خطدرة للغايددة والمسدماة )بقيمندا التددي جعلناهدا  حبيسدة تلدك المنطقدة

يعرف سبب  وال يعمل الفرد سلوكيات سلبية موجهة للمرأة  يعطي صفة الفاعلية الن

عدادات وتقاليدد وتربيدة تربدى مدن ذلدك  أن ه قولديجد لها مبررا منطقيا كانه أو ، ذلك 

مهمتدين اولهمدا المدوروث التربدوي الدذي بنقطتين لمشكلة ، وهنا تكمن ا األفرادعليها 

الالشددعور الجمعددي ب الن االهتمددام يمكددن التنددازل عندده رغددم سددلبيته ، وثانيهمددا :  ال

 إلعددادة ايجابيددة طددرق وإيجدداد المضددادة التربويددة القدديم مددن وموجوداتدده هومكبوتاتدد

 در كداف مدن التحليدل والمعالجدة رغدم يحظى بقد ال،   إزالتها على العمل أو صياغتها

 لعنف ضد المرأة من اعالم عالمي وعربي ومحلي.يحظى موضوع ا ما

ومشكلة البحث الحالي تحاول اإلجابة على السدؤال اآلتدي: مداهي القديم التربويدة        

 العراقددي الجمعددي للمجتمددع ي الالشددعورفدد وخزينهددا المتددراكمومصدددرها وفلسددفتها 

  ؟ الموجهة ضد المرأة
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 البحث أهمية

يشديع  تشخيص المفاهيم الخاطئة  إحدى وظائف فلسفة التربية خصوصدا ممدايعد .   

مجموعات ضمنية لبعض المفاهيم الخاطئة تراكمت في بعدض العقدول  من بين الناس

شدعورياأ ناتجدة عدن سدلوك خداطس أكتسدبه الفدرد خدالل  واستقرت فيهدا شدعورياأ أو ال

تده أو تعديلده ، ومدن هندا يدأتي عمليات التنشئة االجتماعية ولم تتمكن األسدرة مدن أزال

دور فلسفة التربية حيث يقع العبء عليها في تشدخيص ذلدك كلده لتقدوم بوظيفدة شداقة 

تتمثل في الكشدف والتحليدل مدن اجدل إعدادة وصدياغة وتنظديم هدذه القديم واالتجاهدات 

 (31،ص1999خرون،آغير المنتج منها )حسان،وذف السلبي ووالمفاهيم وح

 فددي القدديم واقددع بهددا ويقصددد،  باالكسدديولوجيا التربويددة لقدديما فلسددفة علددى يطلددقو    

( القديم) فيهدا بمدا التربيدة فلسدفة ان( 2001الدذيفاني،) أوضد  فقدد ، الفلسدفي المنظور

 هددذا علددى وهددي وقوتهددا اإلنسددانية الشخصددية لبندداء والمهمددة األساسددية الركيددزة ُتعددد

 تغدذي التدي الندواة ألنهدا المجتمعات، من مجتمع ألي عنها غنى ال حاجة تعد األساس

 تنميدة روافدد من المهم الرافد وهي استقاللها، وتؤكد ثقافتها، روح وتعزز الشخصية،

 الجماعدة تحملده مدا قاعددة على الشخصية تحملها التي بالدالالت واستمراريتها ذاتها،

 (.1:  2001:  الذيفاني) عليها ومآربها حركتها في وترتكز ، فيها نشأت التي

 هو وإنما ، الشعبية الفنون أشكال من شكل مجرد ليس هو الشعبي والمثل        

 مهم تأثير له الشعبي المثل فإن لذلك إضافة ، التحرك على داخلية قوة يستحث عمـل

 األمثال وهذه.  العالم أمثال كل في يجتمعان والغاية فالمعنى ، الناس سلوك على

 . األمم وفكر تاريخ عن تعبر اختالفها على

 على للسيطرة هامة عرفّية ضبطية آليات المأثورة واألقوال واألمثال الِحكم تعد لهذا 

 وتوجيهه األفراد سلوك لتحديد مرجعي إطار بوصفها وتستخدم. والسلوك الرأي

 السلطة من نوعاأ  تمثل لذا نجاحها، واختبرت أجيال عاشتها اجتماعية خبرة نحو

 فإن   األساس هذا وعلى الجمعي، العقل منطلق ومن الجماعة فكر من تستمّدها األدبية

 آرائهم بها ويدعمون اليومية، وأحاديثهم كتاباتهم في بها يستشهدون األفراد

   .أعمالهم من كثير تبرير في عليها ويعتمدون وحججهم،

مثددال الشددعبية تلعددب دور فددي عمليددة النمددو الخلقددي للفددرد باعتبددار االسددرة الا       

 تأثيرا أكثرهاالنمو الخلقي يتأثر بعدة عوامل ، وان  أن( Bull)رأى الحاضنة له  فقد 

هدذا العامدل يعيدق مراحدل النمدو الخلقدي وقدد يوقفده عندد  أن( حيدث األسرية) التنشئة 

لمطالدب  أوغير مالئدم لجواندب الشخصدية  خاطسيوجهه باتجاه  أن أومستوى معين  

 (32،ص1999،أمينحاج المجتمع ) 
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  باتجداه الموجهدة الخلقيدة التربيدة هدي األخالقي الحكم تنمية في األمثل األسلوب إن   

 األخالقدي النضج درجة الفرد بها يبلغ ومقبولة سليمة اجتماعية عالقات شبكة تطوير

 البيددت فددي ومشددكالته ورغباتدده للطفددل الواقعيددة الخبددرات مددن التربيددة هددذه وتبدددأ ،

   (39،ص1992 الكيالني،. ) والمجتمع والمدرسة

 خددالل مددن إدراكهددا اإلنسددان يسددتطيع ال التددي النفسددية العمليددات الالشددعور يصددف  

 فدإن هدذا مدن الدرغم وعلدى. الصداحية أو اليقظدة حالتده خدالل مدن أو الظداهر شعوره

 ردود علددى تددؤثر شددعورنا ال فددي المخزنددة ودوافعنددا وذكرياتنددا أفكارنددا و تصددوراتنا

 .الشعورية أو الواعية أفعالنا

 :  البحث أهداف 

  إلى الحالي البحث يهدف  

لسددلبي( المولددد ذات التددأثير المضدداد )ا وفلسددفتها علددى القدديم التربويددة التعددرف -1

 للعنف تجاه المرأة.

 لقيم التربوية الموجهة ضد المرأة في الالشعور الجمعي.وصف ونقد ا -2

 : البحث حدود

ضددد  الموجهددةبفلسددفة القدديم التربويددة فددي الالشددعور الجمعددي  الحددالي البحددث  تحدددد 

 :يأتي وكما المرأة 

 المؤلف رفعت رؤوف البزركان :  البشرية الحدود:  أوال

 الشعبية.المرأة العربية في االمثال  كتاباالمثال الواردة  في :  الموضوعية الحدود:  ثانيا 

 م 2016 الجامعي العام:  الزمانية الحدود:  ثالثا 

 تحديد المصطلحات

بسمة  تتسم أخالقية أو اجتماعية أو نفيسة راتالعتبا أهمية ذات صفة كل:  القيمة 

جماعية في االستخدام ، ومجموعة القيم التي يعتنقها الفرد صفات مكتسبة تحركه 

نحو العمل وتدفعه الى السلوك بطريقة خاصة وتؤثر في تصرفاته 

 (26،ص1992)بدوي،

 م التربوية :القي

 الجمالية، والمبادئ الخلق تعريفا للقيم التربوية بانها :الباحث استخلص            
 سواء هداها،في  يحرص المربون على السير التي( الحدود) والمقاييس والمعتقدات
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 لكونها.. نظامي غير أو نظاميا مقصود، غير أو مقصودا التربوي العمل هذا كان
 النمو توجيه داري معين زمن في ، واتجاهات قيم من المجتمع يسود ممامشتقة 
 معية وجهة ضوئها في أو نحوها

    unconscious collective: الجمعي الالشعور 

 : بأنه 1999عرفه عاقل ،

 (  299ص،1999)عاقل، إليهاالحافز  أوبها سب اإلنسانيعرف  صفة لفاعلية ال   

 : العنف  

 1993، عرفته موسوعة علم النفس والتحليل النفسي  

هو السلوك المشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه . وهوو اوادة سولوك بععود اون  "  
التحضوور والتموودن ت تسووتهمر دعووع الوودواد  والوانوواا العدواًعووي اسووتهمارا،  وورعحا، بوودا عا ت، 
كالضووورب والتقتعوووا ل،دوووراد ت والتكسوووعر والتووودمعر للمتلكووواا ت واسوووت دا  القووووة ت وإلكوووراه 

 (553ص:  3991) وع وآ رون  ره " .ال    ونه
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 الفصل الثاني :     

 تربوية ، نفسية ، اجتماعية خلفية              

 وفلسفتها. الخلفية التربويةاوال :  

تًب  أهمعي دلسفي التربعي مون موا اسوتمدتع مون   وا ص التفكعور الفلسوففة وو عفوي      
التربعووووي مووووًه  عت وووو   إذ  ووووار لفلسووووفيت الفلسووووفي امومووووا، ودلسووووفي العلووووو    و ووووا، 

 بال  ا ص اآلتعي :

وتوضوووع  ت تقوووو  دلسوووفي التربعوووي بو ووو  م ووواهر التربعوووي ومشوووك تها : الوصففف  -
وواا التربعووي ت أسووبابها واعوبهووا تووا   تيهعراتهووا دووف مكًو وبمووا عمكوون موون تو عووع ت ًو

واا  أوواروتعععن األ وا التربوعوي األ ورف دوف ت العما دف المعدان التربوية  مكًو
 التربعي.

بموا دوف ت  وأ زا هوا: وععًوف محاولوي الً ورة الشواملي لكواص اًا ور التربعوي  التأمل -
وكوذا تو عوع ت والتقووع  ت لوسوا ا وات والموًه  ت والمعردوي ت ذلك الوبععي البشورعي 

 سلوك الًا ر والمعل  والمتعل .

: لوون تكتمووا   ووا ص مووًه  دلسووفي التربعووي بوودون ًقوود شوواما للمعلوموواا  النقفف  -
ت وأسوالعبالم تلفي للتربعي بما دعها من م ولحاا ومفاهع   األ واالواردة من 

 األ ووا بغرض اكتشوا  ت  وأسالعبعوكذا ًقد التوبعقاا التف تمارس دف التًفعذ 
ت  3993ت سووووععد ) إلووووا أسووووالعب الحوووواة والعوووو   األً ووووارهوووو  تو عووووع  والهغووووراا ت

 . (55-55ص

 
 القيم  التربوية وتصنيفها 

تً وع  حعواة  إلوادف ًهاعي المووا  ت وبوا  أًها إالت اًع  القع  رغ  تًواها  إن     
ه   لهووا والتووف تمووس اال تمااعووي توتًوودر  القووع  بحسووب الحا ووي التربوعووي و الًوواس وشوومًو

حعوواة الًوواس ب ووورة مباشوورة ت دووالقع  ت تلوو  وتتعوودد بسووبب ا ووت   الفلسووفاا والهقادووي 
بالووًعووي والووددا  اوون حعوواض الوووون ونووع  الكرامووي  القووع  ت وتتفووم مع وو لكووا م تموو 
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وذلووك بسووبب تغععوور الحعوواة  والقووع  تكوواد تكووون ًسووبعي ونابلووي للتغععوور واال تفووا والسووعادة ت
   (64تص5559) الحمداًف تواالستمرارعي 

الفكورة التوف عرعود  إعضوا تعلوم بموضوو  بحهوع لتسوه  دوف تارض الباحث القع  التوف و  
 : إعضاحها

 :  القيم من حيث الوضوح  أولا  
ت : وهف القع  التف ع ر  بها وععبر اًهوا بوالك    القيم الظاهرة الصريحة 53      

العبورة دوف  أنتموا للوانو  ب ولي ( ت حعوث  )ال أيوند تكون هوذه القوع  غعور حقعقعوي ت 
ًمواالقع  لعسا بالك   الذي عقولوع الفورد  عكفوف الفورد  ال إذبالعموا والسولوك الفعلوف ت  وا 

عكووون مووداوما بسوولوكع الووذي عتوور   ذلووك ) ذعوواب  أنعقوووا بلسوواًع اًووع ووًووف دون  أن
أن عقوووووا الفوووورد بلسوووواًع اًووووع عحتوووور  الموووورأة دون  أن  ال عكفووووفكمووووا ( 515تص3995ت

بموا عتر   هذا القوا بالسلوك كاحترامها واد  اًتهاك   و وعتها واود  التعورض لهوا 
تقععود حرعتهوا الذاتعوي التوف والضوغو الًفسوف كتشوعر بوالقلم  إًساًيوع علها  إلعها عسف 

   .تًمعتها إلاتوم  هف 
: وهوووف تلوووك القوووع  التوووف تسوووت لص وعسوووتدا الوووا و ودهوووا مووون  القفففيم الضفففمنية 55

ب وفي اشووا عي  ب وفي مًمووي ت ال األدورادم ح ي اال تباراا واالت اهاا دف سلوك 
القووع  الضوومًعي هووف دوووف الغالووب القووع  الحقعقعووي الوانععوووي  أن ( laybarالعبوور ورأف)ت 

 (  515ت3996واحمدت مًدم ي دف سلوكع )مراف اإلًسانهف القع  التف عحملها  ألًها
 
 خصائص القيم :  

  -: ع ة خصائص نوجزها فيما يلي  –بصورة عامة  –للقيم    

ت ولكون ع وب أن تتلوبس بوالوان  والسولوك ت دوالقع  ع وب أن  معان مجفر ةالقع  لهوا  -
عممن بها اإلًسان بحعث ت ب  مو هي لسلوكع حتا عمكون ااتبارهوا نعموا، ت ولوذلك 
 ووا  دووف القوورآن الكوورع  كهعوورا، نولووع تعووالا " الووذعن آمًوووا واملوووا ال ووالحاا " ودووف 

 الحدعث الشرع  :" الدعن المعاملي ".
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وال تويتف د وية دواإلدراك العقلوف البود مون تووادره مو  القووع  ت وال  قبليفة المعردوي بوالقع  -
 بد أن عكون م حوبا، باالًفعاا الو داًف .

 ت وهذا عقتضف أن تكون لًا حرعي . الختيار والنتقاءالقع  تقتضف  -
نوود عهتووز سوولبا، أو  ألقعمووفلووعس  اموودا، بووا متحوورك متفااووا ت والسوول    ألقعمووفالتوودر   -

 إع ابا، .
 للفرد وسلوكع دف الحعاة . توجيهقع  بعملعي تقو  ال -
" أي أًهووا لهووا ممشووراا مون   لهووا ًفوورم بعًهووا وبووعن  " مميففزةللقوع  ا موواا دارنووي  -

 العاداا .
ت حعوووووث إًهوووووا تتضووووومن ال واًوووووب المعردعوووووي  مترابطفففففة ومتضفففففمنةالقوووووع  متدا لوووووي  -

والو داًعوووي والسووولوكعي كموووا أًهوووا متضووومًي مووون حعوووث التوبعوووم ت دالعووودا موووه   نعموووي 
 سعاسعي ونعمي أ  نعي أعضا، .

 مصا ر القيم -

الفوووورة ووبععوووي االًسوووان ت والوالووودان ت الووودعن ت الم تمووو  ت االاووو   )الًوووا( ت  تعووود
ذاا التووووويهعر الكبعوووووور لوووووودف  المدرسوووووي ت واال وووووودنا  موووووون م وووووادر القووووووع  التربوعووووووي

وة ت مون  شبكي معلوماا االلوكي(  االًسان)بًو
 المعنى الفلسفي للقيم: 

 :ر عسععن عنات اه بعن عتوز  القعمي مفهو  دإن با ت ار ولكن      
: الهوووواًف االت وووواه والوانععووووي المهالعووووي الفلسووووفاا وتتًاولووووع المولووووم: األول التجففففا  

 وغعرها. والت رعبعي البر ماتعي الفلسفي وتتًاولع الًسبفت
 الفلسوووووفي محوووووور تعتبووووور التوووووف المهوووووا ً رعوووووي وعمهلوووووع: المطلففففف  التجفففففا         

عيت    ولكا شف  لكا األ لف الًموذ  هو الفكرة أو المهاا بين ترف التف األد وًو
 القوودعس اًوود المسووعحعي الفلسووفي ودووف رسوواتاًوود برتر   آرا دووف واضووحي وهووف ت ووورت
 سوووًي دعكوووارا مووون كوووا را آ دوووف الحووودعث الع ووور دوووف وتمهلوووا اإلكووووعًفت تومووواس
 م وودر دووف دعكووارا موو  أد وووون موون كووا ا ووت   موون بووالرغ  دًرسووا دووف 3455
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 موون تكووون دعكووارا اًوود بعًمووا الووذاات  ووار  تكووون أد وووون اًوود إًهووا إذ القعموويت
 اوال  دوف تقوو  ال القوع  بوين عورف والوذي هولًودة دوف   34١١ سوًي وسبعًوزا الذاات
ًمووا األًووات  ووار  موون تهووبو وال المهووا   ووًعع موون نعمووا عضووفف أن اإلًسووان عحوواوا وا 
 .ألماًعوا دوف 3١34 سوًي لعبًوز اًودوكوذلك اًدهت المون  ًسبعي دهف وبالتالف هوت

 دوووال عر وهابتووويت مولقوووي أًهوووا الوووا القوووع  إلوووا الًهاعوووي دوووف تً ووور المهالعوووي والفلسوووفي
 الوا ترتوب ونود الكوونت تركعوب مون  وز  هموا بوا اإلًسوان  وً  مون لعسا وال ماا
 اووووال  إلووووا تًتمووووف الهابتووووي والقووووع  المولقووووي الحقووووا م بووووين – بووووذلك المهووووالععن ااتقوووواد

 موون أولووا والعقووا الوانوو ت العووال  موون أسووما المهووالف العووال  أ ووب  أن -معتووادعزعقف
 الفكر دإن وهكذا. حولع اال تمااف اإلوار م  ه  المادةت من أا   والرو  ال سد
 واآل ووور موووادي أحووودهما: اوووالمعن بو وووود االاتقووواد أسووواس الوووا عقوووو  للقوووع  المهوووالف
 نوووع  وهوووف السوووما ت اوووال  مووون نعمووع عسوووتمد الكاموووا اإلًسوووان وأن ت(سوووماوي) معًوووي
 دهووف ذاتهووا حوود دووف مو ووودة القووع  وهووذه ت(وال موواا وال عوور كووالحم) وكاملووي مولقووي
 مو  تعاملع   ا من القع  هذه عدرك واإلًسان الزواات أو للتغعر نابلي وغعر  الدة

تع وووي وااوفعووويت اًفعالعوووي ارا بووو  ووو ا مووون تحملهوووا التوووف األشوووعا   عتشوووكا لوووذلك ًو
 الفكوور دووف الً وورة وهووذه. ال وووي ومووا ال ووواب مووا لووع عحوودد الووذي اإلًسووان ضوومعر
 والسوع يت الحسوًي القوع  بوعن للتمععوز ت ول  ال الحعاتعي ال برة أن أعضا ترف المهالف
ًمووا  إلووا أي الحقعقوويت.) إلووا ع ووا حتووا الحعوواة حوودود عت وواوز أن اإلًسووان الووا وا 
   (دعووووووووع للشووووووووك القابلووووووووي وغعوووووووور ومكووووووووان زمووووووووان لكووووووووا وال ووووووووالحي الموروهووووووووي القووووووووع 

 (1١تص555١ال ارحفت)
 :النسبي التجا 

 إذ الحوودعثت الع وور ولعوود عكون ولو  المهوالفت ل ت واه مًانضا  ا  وهو           
 وااتبوواره اإلًسووانت إلووا القووع  السفسووا عون رد أن مًوذ التوارع  دووف ب وذوره عضورب
. مولقووي موضووواعي نووع  لو ووود معًوا دو  هو  وموون وشورهت  عوره شوف ت كوا مقعواس

 وغعوووره ت ا تموووا  والموووا  واشوووتراكععن وبعععوووعن مووون آ ووورون الوووًه  ذلوووك أكموووا هووو 
 ونعووا  ونوووع ت حقوووا م مووون المحسووووس العوووال  ورا  موووا إًكووواره  دوووف واحووودة وو هوووته 
 رمعوووووي دوووووف ذلوووووك وتمهوووووا والضوووووررت المًفعوووي أو واأللوووو  اللووووذة و ووووود الووووا األ ووو م
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 تلزموووع التوووف دقوووو وهوووف الفوووردت حرعوووي إال األ  نعوووي للقوووع  م ووودر ال بووووين الو ودعووووي
 معًوا دو  هو  ومن القع ت  الم هو ألًع ذلك القوع ت من مععن ً ا  أو مععًي بقعمي
 لهوا ا نوي ال األ و م بوين القوووا دووف غووالا موون مووًه  هًوواك إن بوا األدعان لبقا 

 المهالعوويت الفلسووفي الووا لله ووو  مًولوووم كلووع وهووذا بهووات عضووور الوودعن إن بوا بالودعن
 بووذلك والقووع  تارع عوويت  وواهرة األ وو م مون  علوا والتوف الماركسوعي أعضوا ذلك أعد

 ا نوووواا تغعوووورا دووووإذا الم تموووو ت عععشووووع الووووذي االنت ووووادي التً ووووع  ولعوووودة اًووووده 
  علوووووا وووووذلكك الًفسووووف التحلعوووووا ومدرسووووي األ  نعووووويت القووووع  معهوووا تغعوووورا اإلًتوووا 

 إال توممن ال التوف المًوقعوي الوضوععي وكوووذلك اإلًسوواًعيت للقووع  م وودرا ال ووًس موون
 معًوووا عحموووا أن عمكوووون ال بالت ربووووي مًوووع التهبوووا عمكووون ال شوووف  دووويي بالمحسووووس

 عكوون أن عًبغف اما تعبر التف القع  نضاعا استبعدا ه  ومن الكذبت أو ال دم
 التهبوووا عمكووون لكوووف بالفعوووا بكوووا ن لوووعس ألًوووع وال مووواات وال عووور الحوووم م ووواا دوووف
 (34تص5556)العارضت. مًوع

 . الخلفية النفسيةثانيا :  
 .معي الالشعور الج 

اهووت  عووًو  بدراسووي بعووض م ووادر المعردووي القدعمووي مهووا كتووب التووارع  واأل ًوواس       
والكتب السماوعي والدعاًاا القدعمي والممارسواا والوقووس السوحرعي  واألساوعرالبشرعي 

عستشوووو  مًهووووا  أنوالرموووووز التراهعووووي واوووواداا الشووووعوب البدا عووووي ومعتقووووداته  ت وحوووواوا 
المعووووي ت هووووذه المفوووواهع  رسوووو ا مفهووووو   آرا بعووووض األسووووس التووووف تفعووووده دووووف تكوووووعن 

اون ماضوف  اإلًسانورهها الكامًي التف ال شعور ال معف بيًع )م زن آهار الذكرعاا 
ال شووعور ال معووف  أنوهووذا ععًووف  (359تص39١3)هوووا ولًوودزيت األنوودمعن أسوو دع

التوووري ت تلوك الم لفواا التوف  اإلًسوانابارة ان  ملوي مون المت لفواا الًفسوعي لًموو 
   (334تص39١4)الهعتفت أ عااتراكما لدعع ًتع ي ال براا المتكررة ابر 

 فدي التمييدز يدتم منده نشأت الذي للمنشأ وطبقاأ  النفسية بالمحتويات الالشعور ويمتلس  

 .  والجمعي واألسري الشخصي الالشعور بين النفس علم
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 عددن عبددارة المكبددوت وهددذا. مكبددوت هددو مددا كددل علددى يشددتمل الشخصددي فالالشددعور

 عدادة يمكن وال الالشعور في كامنة الذكريات هذه وتظل. المبكرة الطفولية الذكريات

 فددددي الشخصددددي ولالشددددعور. اليقظددددة الحالددددة إلددددى أو الشددددعور إلددددى استحضددددارها

 لإلثددارة اإلنسددان قابليددة فددي أو الجسدددية النفسددية واألمددراض الرهابيددة االضددطرابات

 .مهم دور والتوتر

 األسدرة فيندا تغرسدها التدي والقيم والتوقعات الرغبات فيتضمن األسري الالشعور أما

 ذلددك مثددال ومددن. ذلددك اإلنسددان يعددي أن دون ماعيددة،االجت التنشددئة خددالل والمجتمددع

 يمدن  الكبيدر المندزل" ،"الفقدراء يسداعد أن المدرء علدى" "والديده طاعدة المدرء على"

 .اجتماعياأ  أو أسرياأ  فينا مزروعة اتجاهات عن عبارة األمثلة وهذه ،"وجاهة المرء

 بده وقصد الجمعي الالشعور مفهوم كذلك يونغ غوستاف كارل النفس عالم صاغ وقد

. األرض وجه على اإلنسان وجد أن منذ جميعاأ  الناس فيها يشترك التي األفعال ردود

 أو بددالهرب الخطددر وعلددى بددالفرح، وللددوالدة والبكدداء بددالحزن للمددوت نسددتجيب فددنحن

 غيددر كددذلك ولكنهددا معنددا، تولددد وإنمددا نتعلمهددا ال هددذه األفعددال ردود وجميددع. الهجددوم

 كدل تداريخ معده يحمدل إنسدان كدل أن يوندغ ويدرى. روحيداأ  لندا منقولدة وإنما موروثة،

 أن خددالل مددن ذلددك علددى يونددغ ويستشددهد. الروحددي التناقددل خددالل مددن األوائددل أجددداده

 المحدداربين حددول أو مددثالأ  السددحرة حددول متشددابهة تصددورات تمتلددك الشددعوب جميددع

 والتددي الشددعوب كددل لدددى نجدددها التددي النمدداذج هددذه أن ويددرى الحكمدداء، أو العظمدداء

 الدذي الجمعدي الالشدعور مدن جدزء هدي األوليدة أو البدئيدة النماذج تسمية عليها يطلق

 البشرية فيه تشترك
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 ثالثا : الخلفية االجتماعية

 العنف ضد المرأة 

 تجتدداح التددي الراهنددة االجتماعيددة اآلفددات أخطددر مددن المددرأة ضددد العنددف ظدداهرة تعددد 

 درجددة تعكددس التددي المؤشددرات أهددم مددن ولعددل عامددة، بصددفة العددالم مجتمعددات أغلددب

 السدلوك انتشدار ازداد فقدد. واسع نطاق على وانتشارها تزايدها الظاهرة هذه خطورة

 ظدداهرة المددرأة ضددد العنددف صددارحيددث  العددالم، مجتمعددات مددن كثيددر فددي العدددواني

.  وللمجتمددع لألسددرة االجتماعيددة للبنيددة المهدددد االنحرافددي الجانددب يعكددس اجتماعيددة،

 للمعتدددي واجتماعيددة ونفسددية جسددمية أضددرار مددن الظدداهرة هددذه تلحقدده لمددا وبددالنظر

 ظداهرة أصدبحت بدل ، فحسدب فرديدة ظداهرة المدرأة ضد العنف ظاهرة تعد لم عليه،

 (4،ص2012)خنون،.سواء حد على المجتمع واستقرار أمن تهدد اجتماعية

 افاقنددا وتوسددع فهمنددا زيددادة إلددى يفضددي المددرأة ضددد العنددف بدراسددة االهتمددام إن  

 خاصددة، بصددفة المددرأة وشخصددية عامدده بصددورة اإلنسددانية الشخصددية إلددى ونظرتنددا

 (16،ص2004)العارض، اإلنساني المجتمع من أساسي كجزء

 ومدن اآلخدرين مع تفاعله خالل الفرد يتعلمه مكتسب سلوك ألنه يورث، ال العنف إن

 الرجدال بعدض فدان المرئيدة، العندف صدور ومدن بده، المحيطة البيئية الظروف خالل

   المددرأة تلددك كانددت أيددا حياتدده فددي المددرأة مددع للتعامددل أسددلوبا الصددور هددذه مددن اخددذ

 (24،ص2003)االمير ،

 وصددور الماضددية الحقبددة خددالل العراقددي المجتمددع عاشددها التددي الظددروف قسددوة إن 

 العراقيددة والمددرأة عددام بشددكل العراقددي المددواطن شددهدها التددي األشددكال متعددددة العنددف

 العندف لطوفان نتيجة كان العنيف والسلوك العنف، تزايد في الكبير األثر لها خاصة،

 مدع قاسدي اقتصدادي وحصدار مددمرة حدروب ثدالث خدالل المجتمدع هدذا عاشده الذي

 النسداء تجداه الرجدال بعض لدى اإلنسانية العاطفة جذور امتصت دامية يومية أحداث

 تحقدددق( العندددف يولدددد العندددف) وان أحياندددا، المبدددرر غيدددر أو المبدددرر العندددف وتواجدددد
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 يقدوم الدذي العنيدف السدلوك مالحظدة يمكدن إذ العراقي، المجتمع في واضحة بصورة

 أو الجسددي أو اللفظدي، العندف) منهدا مختلفدة، بأشدكال النسداء تجداه الرجال بعض به

 أبنداء أصدب  بحيدث والشدارع، والعمدل البيدت فدي العندف هذا ويحدث أخرى، أساليب

 السدتعمالهم وامتددت األسدباب، ألتفده يسدتثارون النساء قبل منهم الرجال المجتمع هذا

 أول المدددرأة تكدددون ان الطبيعدددي ومدددن عنيفدددا، مضدددمونا تحمدددل كالميدددة مصدددطلحات

 الوحيددد المنفددذ بكونهددا تتعلددق كثيددرة ألسددباب العنددف مددن الموجددات بهددذه المتددأثرين

 (26،ص2002)الربيع،.مختلفة بأساليب داخله في ما يفرغ كي للرجل واألساس
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 منهجية البحث واجراءاته الفصل الثالث  :    
        

  :أساسية(مناهج 3في فلسفة التربية ) المنهجية األساليب( بان 1999)اليماني ،  أكد  

 األسلوب النظري :  .1

وهددو أسددلوب منهجددي فددي التفكيددر فددي كددل مددا هددو موجددود أي أن العقددل       

البشري يريد أن يرى األشياء من حيث هدي كدل موحدد ، بمعندى آخدر أن هدذا 

األسلوب يبحث عن النظام أو الكليدة اإلجماليدة ، مضديفاأ ذلدك إلدى كدل معرفدة 

رة وكل خبرة في محاولة للعثور على التماسك في المجال الكلي للفكدرة والخبد

 . 

 األسلوب اإلرشادي :  .2

وهددو أسددلوب يسددعى إلددى وضددع مسددتويات للتقيدديم أو تقدددير القدديم والحكددم      

علددى السددلوك ، بمعنددى أخددر أن كددل أنددواع السددلوك اإلنسدداني علددى اختالفهددا 

وتباينهددا وهددي ببسدداطة صددور وأشددكال مددن السددلوك يمكددن دراسددتها تجريبيدداأ ، 

يسدعى الدى اكتشداف مبدادئ والتوجده لذلك فأن الفيلسدوف التربدوي اإلرشدادي 

بهدددا لتقريدددر أي مدددن هدددذه األفعدددال السدددلوكية والصدددفات الشخصدددية أفضدددلها 

 وأحسنها . 

 األسلوب التحليلي :  .3

فددي األلفدداظ والمعدداني عددن طريددق تحليددل وفحددص  وهددو أسددلوب يركددز     

المعاني مثل ) العلة ( أو ) السبب ( و ) العقل ( و ) الحريدة األكاديميدة ( و ) 

 ( 39،ص1999تكافؤ الفرص ( .  )اليماني،

 

 : منهجية الباحث

مالءمة  استعمل الباحث النجاز بحثه  المنهج الوصفي التحليلي لكونه أكثر       

عن القيم التربوية في  من مجتمع البحث في الكشف تحليالتلجمع المعلومات وال

               .الالشعور الجمعي الموجه ضد المرأة
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 : مجتمع البحث 

هه الموجّ في الالشعور الجمعي القيم التربوية  بكشفلقد تحدد مجتمع البحث       

ذات السمة العدائية والتي تعد كواقع حال او  (ضد المرأة من خالل)األمثال الشعبية

 كظاهرة ومحاولة وصفها وصفا دقيقا.

 :عينة البحث

المرأة لغت ستون صفحة خاصة ببوقد ة تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائي  

كنموذج  يمثل  ثالم ث سبع عشرة واستخرج منها الباحاالمثال الشعبية العربية في 

  مضادة موجهة ضد المرأة .)سلبية( قيمة تربوية 
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  الفصل الرابع : 

 .في الالشعور الجمعي  ضد المرأة  الموجهةالتربوية  مخزون القيم    

 المضا ة في الالشعور الجمعي  القيم  التربوية الصريحة الظاهرة: ااول    
القوع  التوف ع ور  بهوا وععبور اًهوا  تعًفان القع  التربوعي ال رعحي مر بًا آًفا        

بوالك   ت ونوود تكوون هووذه القووع  غعور حقعقعووي ت أي )ال تمووا للوانو  ب وولي ( ت حعووث أن 
ًمووا بالعمووا والسوولوك الفعلووف ت إذ ال  العبوورة دووف القووع  لعسووا بووالك   الووذي عقولووع الفوورد وا 

عتور   ذلوك عكفف الفرد أن عقوا بلساًع اًع ووًف دون أن عكون مداوما بسلوكع الوذي 
( كمووا ال عكفووف أن عقوووا الفوورد بلسوواًع اًووع عحتوور  الموورأة دون  515تص3995) ذعوواب ت

أن عتر   هذا القوا بالسلوك كاحترامها واود  اًتهواك   و وعتها واود  التعورض لهوا 
بمووا عسووف  إلعهووا وع علهووا إًسوواًي تشووعر بووالقلم والضووغو الًفسووف كتقععوود حرعتهووا الذاتعووي 

 عتها التف توم  هف إلا تًم
التووووراث  دووووف  ( أن الووووذي عولوووو  الووووا القووووع  التربوعووووي3995أوضوووو  )زععووووورت لقوووود     

ت أو الوووووذي عحووووواوا استكشوووووا  ال شووووووعور العربوووووف المعا ووووورت مووووون  وووووو ا   العربوووووف
األحادعث العادعي مو  األزوا  ت ع حو   وو  غعور اوادي)ال وااوف( مون شوذوذ المورأة 

ت اًوع  ووا  السووي أي )دوبعوا(  بشكا اا  والزو ي بشوكا  واص ومون التعودي العهوا
عفهوووو  دون ربوووووع بووووالغعرة ت والسووووماا هًووووا لموووواذا هووووذا ال وووووا    ت وال ووووواب اًووووع  ت وال

بالتحلعووا ال واووف الفووردي وال واووف ال مووااف تتبوودف لًووا مكبوتوواا مرتبوووي بووالمرأة أوال 
 وبً رة الر ا إلا  ًسع من  هي هاًعي ت لقد ح ا أمامع ت وسم  وتعل  أن :

 لمرأة شعوان.ا 53
 المرأة غواعي. 55
 المرأة ذاا اقا مععن )ًانص(. 51
 المرأة ال تتحك  بشهواتها. 56
 ال تكون م  ر ا إال وكان الشعوان هالههما. 55
 حوا  أغوا اد  وكاًا اشد مًع شهوة ت وبحها اًع كهعرا ولكًها ت فف ذلك. 54
 5ولدا آد  ا تلفا من ا ا امرأة 5١
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ت ومووون هًوووا ال عمكووون دهووو   ووووا  ال عاًوووي اووون الر وووا العربوووف دون  أ ووورفوحكاعووواا  
ارتعاد )الواعع( حعث تكبا تلك الً رة للمرأة تومن  هي أ رف ت التوراث العربوف مهقوا 

الق وووص الشوووعبعي المو وووودة دوووف القوووع  التربوعوووي المضوووادة بً عووور ذلوووك وأكهووور السوووعما 
 (١5تص3995)زععورتوالبووالا.

 المخزونة في الالشعور الجمعيالمضا ة للمرأة و شعبية المثال البعض :  ثانيا 
 .البنت سترها بيتها .3

 الذي تستقر دعع البًا بعد زوا ها هو  عضرب دف ان بعا الزو عي      
 وبم زمتها لهذا البعا واهتمامها بشمون زو ها وتربعي االوالد تكون ند      
  اًا شردها وافتها.     

   .ال  عمامة ول ام خزامة .2

 اماراا الس و واالًزاا  الا و ع من تولد لع بًا.              إل هارعضرب      

 .النسوان عسكر الشيطان .3

 عضرب بو   الًسا  باًهن ماكراا .       

 .علتهغير الياخذ من غير ملته يموت ب .6

 عتزو  من غعر بًف  ًسع داًع عموا كمدا وغما لكهرة ما  نعضرب لم      
 ونلي االًس ا .هو ععًف اد  سعتحما من تعب الباا ونلم الفكر       
 التش ع  الا التعار  وح ر المرأة دا ا بع تها.        

 .بنت الفكر لتاخذوها اتجيب الفكر من بيت ابوها .5

        االسر الفقعرة ت وهف ً رة استع  عي    بًاا عضرب لعد  تش ع  الزوا  من    

 .ع عارك من بيتكطلا زوج بنتك او  .4

 يضرب للتعجيل بتزويج البنت وعدم المماطلة والتسويف عند وجود              
 الخاطب المناسب وذلك خشية انزالقها نحو الرذيلة.             

 .عجل بيها كبل ماتكثر مصايبها .١

 والمبادرة بتزوع  البًا بقرب در ي ممكًي  شعي  لإلسرا عضرب           
  اًزالنها للرذعلي   
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 .عجوز والنعلة عليها اتجوز .8

الع ووا ز الموسوووماا بووالمكر  بووينوااموون االاتموواد والوهوووم  عضوورب للحعوووي   
         وال دا  واعقا   البرع اا والسذ  من الًسا  والر اا دف مهاوي الرذعلي.

 .ع اوة مرت العم للجنة .9

 والدة الزو  وكًتها.عضرب للعدا  والمقا الشدعدعن مابعن    

 .عضة الم ولبوسة مرت الب.35
   عضرب للشك بمحبي مرا االب وان كاًا رنعقي ..الًها م وًعي.        

 .مكروهة وجابت ابنية.11
 .عضرب للمرأة المكروهي من اها زو هات ه  زاد كرهها بوالدتها بًا    

 .مثل حمام النسوان. 35   
 عضرب للم تم  كهعر الض ع  بحعث عتكل  ال مع  والسام  او م غ          

 . مرت الب لوتنزل حورية من الرب ، لتحب ولتنحب. 31   
 عضرب دف الكره والشدعد والمتي ا بعن مرا االب وابًا  ضرتها المتوداة.         

 مكتوب على باب الجنة ، مرت العم متحب الجنة. 36   
     عضرب للعدا  المتي ا دف وبا   االمهاا ًحو زو اا ابًا هن.         

 من بيتها الكبرها. 35   
 عضرب للبقا  دف البعا وتربعي االوالد         

 . هم البنات للممات. 34   
 عضرب دف ان الهمو  واالحزان التف عتحملها اها البًا تستمر مًذ           
   د زوا ها حتا موتها .وبع وفولتها          

 .اشتهيتي، فعلتي ما  منتهيتينهيتج . 3١   
 عضرب للمرأة التف ال عًف  معها الً   واالرشاد           
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 الستنتاجات : الفصل الخامس 
 
 كمود  القع  التربوعي السلبعي( سبم ان التراك  المعردف )ل مما استًت  الباحث       

ال معوووف امووور مفووورو  مًوووع  ردوووف ال شوووعو   المووورأة ضووود المو هوووي الشوووعبعي االمهووواا مووون
هووا موون التوور  تعوور  موون   لهووا م التووف عمكًًووا الاث العربووف ت واالمهوواا احوودف الووور لكًو

ونوود تعردًووا الووا سوولبعي ت  شووعب ألي)ال شووعور ال معووف(  عووف اوالووا ال واووف ال م
والملع وي ف عتربا العها الفرد العران االًسان والتفكرامي ت ب دف  ال   ال ع  التفالق

 عوهوووم بوووع ت واًهوووا ال ال اقوووا ذاا واًهوووا والمووورأة غواعوووي ت ت شوووعوان المووورأةان  بإعحوووا 
 ودوا تتعودف البعوا والقبور  بمسواحي ال العهوا  تتحك  بشهواتها ت وع وب ضورب الوووم

اووون االسووورة مووون عوووو  والدتهوووا وحتوووا الممووواا ت دضووو  الوووا  مووون اًف تهوووا ت واًهوووا هووو ص 
و ودهوا  لوا الوعون بي واالتمًف بقدو  ال  ذكر للعا لي بدال من بًا واحدة مضوادا ا

 ت شوووهوة مًوووع اشووود وكاًوووا اد  أغووووا حووووا  بوووان) مووون  ووو ا المعلوموووي االكهووور توووداوال
كعوووان ان المووورأة بووو اسووولبع عحوووا وهوووذا ععووووف ا ت (ذلوووك ت فوووف ولكًهوووا كهعووورا اًوووع وبحهوووا

عوي دع ًفها ال شعور ال معف دف ًانص وتاب   ع عوا الر وا دوف  وبالمقابوا مرتبي دًو
 ت  ندسعي دونعي

 اًوووع بوووالرغ  مووون انالتوووف اوضوووحا  الًفسوووعي االدبعووواا  هوووذا االسوووتًتا اووززو           
 تفااووا موون الحا ووا الشوعبف الت رعووب تووارع  التربوعووي دووف االمهوواا الشوعبعي( تعوود )القوع 

ووع ع سوود حكمووي وت ربووي ت الوبععووي موو  االًسووان  موون القووع  اال  نعووي التووف نال ت لووواكًو
 ان االشارة كالداوة الا ال بر والتحموا ا وتودر الا الفرد الت ربي واالستتسها العم

و ووووود امهووووواا ادعوووودة دااعووووي الوووووا االًهزامعووووي ت واالتكالعووووي ت والفردعوووووي ت  فال عًفووووهووووذا 
عيوالعدا عيت واالًاًعي ت    باآل رعن ت  وال ام المرتبي الدًو

تحمووا نوع  تربوعوي سوولبعي اال  التقلعودي الم تمو وبوالرغ  مون ان كهعور االمهوواا دوف       
بمعًوا ان لهوا مون القدسوعي دوف ت  (عورد كوالًبف نولوع ال )كبعورة دهوف بيهمعوي اًها تح ا

_دووف معوورض الووا هووذا دووان اعووراد اي مهووا للحكوو  الشووراف  ت  سًفوووس االدووراد مووا لووع
المها بما عحموا مون نوع  وهذا ععًف ان ت  الحقعقيالحدعث_ عكون ح ي او و وال الا 

 ووووو الورعوووم للتفكعوورت وعفكووور اوضووا اووون الًووواست  نوود اًوووعد تربوعووي مضوووادة وسوولبعي 
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وهوووذا كلوووع مكبووووا دوووف تلوووك المسووواحي وبوووذلك داًوووع عقتوووا رو  المبوووادرة ورو  االًعتوووام 
دتددعووي ًحووو التعاموا موو  االشووعا  بعدا عوي هووو الععوور   دووف االًسواناالاتقادعووي العمعقوي 

المتضوووووو مي او  بووووووالعواو  امشووووووحًوالووووووذي ا ووووووب  ال شووووووعور  سووووووببها وهووووووف مًوقووووووي
اكتسوووب سووومتع مووون تلوووك  القوووع  التربوعوووي المضوووادة  وهوووو بوووذلك ت باالًسوووحام للش  وووعي

بف الوووا حووود بععووود ت مهوووالف ت ً بووووي ت ذاتوووف الًزاوووي واالت ووواه ت بووواوًف ت سووولدي وووب  
دي ووووبحا لكووووون وحداتووووع المعردعووووي هووووف وحووووداا مسوووول   بهووووا ت  ًكمش الووووا الووووذااموووو

 اإلدراكالن  مح وووًي اووون الًقووود ماداموووا مًزوعوووي دوووف ال شوووعور غعووور معر ضوووي للشوووك
ت بمعًووا ان الفورد عكووون م ووردا  ععاملهوا الووا اًهوا مفوورداا نوود تو  التحقووم مون  ووحتها

 . ان اي دعا تيهعري الا المعلومي المًقولي
 وووورة  القووع  التربوعووي المضووادة  وا عوورا دقوود اراد الباحووث بهووذا االسووتًتا  ان عبووع ن    
الموورأة ومًبوو  المهووا ت دي ووبحا ال شووعور ال معووف الووذي هووو م ًزهووا و وووورة   للموورأة

سووان دتمًحووع تلووك المسوواحي االاتقادعووي التووف تحكوو  وتووتحك  بمعردووي وسوولوك االًضووحعي 
 . إلعها الحادز أو سببها ان ععر العً  ضدها دون  لفاالعي  في

 
 التو عاا

نعا  الممسساا التعلعمعي والتربوعي بعملعوي هود  للقوع  التربوعوي السولبعي واسوتبدالها بقوع    
   تربوعي تستحدهها تلك الهع اا. ان ورعم مًاه ترد  من شين المرأة تربوعي بًا ة 
 المقترحاا 

نعووا  البوواحهعن بووالتركعز الووا كشوو  نووع  تربوعووي ا وورف مضووادة وتمحع ووها لعتسووًا    
للم تموو  التعوور  العهووا موون  وو ا الموومتمراا التووف توودا  نضووعي السووعورة الووا العًوو  

   المو هع ضد المرأة
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)   احمددددددددددددد بددددددددددددن محمددددددددددددد ، بونددددددددددددوة  موقددددددددددددع الشددددددددددددبكة المعلوماتيددددددددددددة

http://www.alukah.net/social/0 )  
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