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 واقع التربية الجنسية في المدارس الثانوية )بنات( من وجهة نظر الطالبات الهيئة والتدريسية
 م.م. أحمد عجيل ياور   أ.م.د. عالء الدين كاظم عبد اهلل

 جامعة كركوك /كمية التربية
 1:1مشكمة البحث:

أساسيا ثابتا في حياتيا يتمثؿ في يشكؿ النشاط الجنسي جزء ىاـ مف حياة معظـ الكائنات الحية وىي تمثؿ عنصرا 
حاجة كال الجنسيف لمتواصؿ الجنسي بطريقة أو أخرى لمتخصيب والتكاثر وبالتالي لبقاء النوع. وليذا فأف الناحية الجنسية 
تعبير ميـ لمحياة اإلنسانية فيي حاجة دائمة وممحة تبدأ مف الصغر وتستمر لفترة طويمة مف عمر اإلنساف دوف توقؼ 

باعيا لذا فمف الطبيعي أف ترى لدى الطمبة وخاصة في المدارس المتوسطة اىتماما بالناحية الجنسية في حياتيـ لغرض إش
وقياميـ ببعض المظاىر السموكية التي إف دلت عمى شيء فإنيا تدؿ عمى تأثير الحافز الجنسي الوراثي عمييـ, واف ترؾ 

مور, إنما يجعميـ يتعرضوف ألنواع مختمفة مف االنحرافات الجنسية ىؤالء عرضة لتجاربيـ الخاصة في التطمع نحو تمؾ األ
لرغبتيـ في إشباع تمؾ الحاجة او لغرض الحصوؿ عمى تفسير لما قد يتعرضوف لو مف تأثير ىذا الحافز )كماؿ 

 ( . 652,ص 8544
شر لالنحراؼ في ومع األخذ بنظر االعتبار مف عدـ تفسير ىذا االىتماـ الجنسي المتصاعد لدى المراىقيف كمؤ 

 السموؾ. 
فاف النشاط الجنسي ىي مسألة تثير قمقا لدى الراشديف سواء في المدارس أو البيوت وعمـو المجتمع, وعمى ىذا 
دراؾ كافة األمور المتعمقة بالناحية الجنسية مف خالؿ  األساس فأف التربية الجنسية تكمف قيمتيا في تييئة المرء لمعرفة وا 

عمى وجو الخصوص والتحدث معيـ بصراحة تامة حوؿ كؿ ما يتعمؽ بالنواحي الجنسية في حياتيـ.  إعطاء توضيح لمطمبة
ة لمديف يوضرب كافة المعتقدات والتعاليـ الخاطئة التي تفسد حياة المرء عرض الحائط مع المراعاة الدقيقة لمتعاليـ القيم

عمومات العممية والصحية وبطرؽ ووسائؿ عممية وتربوية الحنيؼ. فأف لـ نزود شبابنا في ىذه المرحمة بالذات بكافة الم
 (. 3, ص8551دقيقة فإننا بذلؾ نفسد شخصا سويا في المجتمع وبالتالي نعرض المجتمع إلى المشكالت )مدف, 

وعمى وفؽ مالحظات الباحثيف يبدو أف القائميف عمى التدريس والمربيف بصورة عامة يترددوف في مناقشة 
ة بالحياة والصحة الجنسية بشكؿ عمني أو منيجي, بؿ تمقى ىذه األمور الكثير مف السرية في الوقت الموضوعات المتعمق

الذي يتـ مالحظة زيادة النشاط الجنسي لدى المراىقيف في المرحمة الثانوية مف قبؿ الجميع دوف القياـ بشيء, إذ يشكو 
حيث تعتبر ىذه المعمومات مف وجية نظر الوالد مف المراىقوف مف الوصوؿ إلى المعمومات وخاصة التي تيـ الفتاة و 

المحرمات, بؿ تنقصيـ العثور عمى األسئمة والمعمومات العممية المرتبطة بكيفية التعامؿ معيا, مما قد يزيد مف احتمالية 
ادر األخطاء المرتكبة مف قبؿ المراىقيف والمراىقات, مما يؤدي إلى الحصوؿ عمى المعمومات بشكؿ تمقائي ومف مص

مشكوؾ فييا بما يؤدي إلى ارتفاع احتمالية األخطاء نتيجة ذلؾ, الفتاة فتصبح المراىقة عرضة لالنغماس في أعماؿ متيورة 
وغير محمية وتعرض أمنيف الجنسي لمخطر وكؿ ذلؾ قد يؤدي إلى أضرار مادية وعاطفية بؿ واجتماعية بعيدة المدى 

ف عمى مؤسسات التربية والتعميـ في ىذه المرحمة الميمة مف حياة الطمبة بسبب عوامؿ الجيؿ ونقص التوجيو مف القائمي
 ناىيؾ عف أسر الطمبة في ىذه المرحمة الميمة في حياتيـ. 

ويشير )كونجر وآخروف( إلى أف ما يالحظو األطفاؿ مف قمؽ األبويف حوؿ األمور المتعمقة بالجنس يزيد الطفؿ 
و المراىقات لدى الكبار عندما يكوف الحديث مرتبطا باألمور الجنسية يثير لدييف اىتماما باألمور الجنسية. وأف ما تمحظ

( وىذا يعني إننا ال نستطيع تجنب الحديث حوؿ ىذه 413, 433فضوال اكبر لالىتماـ بالموضوع )كونجر وآخروف, ص
نسية أـ ال, السيما إذا الموضوعات سواء كانت سياسة مدارسنا تقضي باالبتعاد عف الموضوع ذات الصمة بالحياة الج
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عممنا إف جميع الدراسات تشير إلى أف الميوؿ الجنسية تظير في الطفولة المتوسطة إذ تزداد بشكؿ حاد ما بيف التاسعة 
والحادية عشر حيث تشيع ظاىرة االستمناء لدى األوالد والمعب الجنسي باألعضاء التناسمية لدى البنات )كونجر وآخروف, 

 (    334ص:
( ىي مف أىـ طرائؽ إثبات الذات لدى الفتيات التي تساعدىـ عمى 6003ائص الجنسية كما تشير )فينشتايف, فالخص

جذب انتباه الفتياف حيث يستطيع البالغوف مف ذوي األىمية في حياتيف أف يوازنوا ويواجيوا طاقة المراىقات إلى مساعي 
البالغيف االيجابييف والناصحيف مصادر ميمة لتوجيو بالغ األىمية متعددة سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية, وتعتبر نماذج 

 (. 3. ص6003بالنسبة لممراىقيف )فينشتايف, 
وكذلؾ إذا أخذنا بنظر االعتبار بأف المدارس ىي المؤسسة الوحيدة التي تكوف عمى اتصاؿ منتظـ مع نسبة كبيرة مف 

أماـ المدرسة لتزويد الطمبة بقاعدة مف المعرفة تسمح ليـ باتخاذ  السكاف في سف المراىقة, فأننا نستدرؾ الفرصة الكبيرة
قرارات واعية لتشكيؿ نمط حياة صحية ليـ , إضافة إلى تحقيؽ مسؤولية اكبر في السموؾ الجنسي لدى الطمبة في مرحمة 

 (. Leger, 1999; p: 51-69المراىقة. )
ـو بدورىا المطموب في إرشاد الطمبة المراىقيف حوؿ التغير وفي ىذا الصدد فاف المدرسة في المرحمة الثانوية ال تق 

المتعمؽ بنشاطيـ الجنسي وما يتبعيا مف مظاىر سموكية جديدة ىي نتيجة ليا بشكؿ مباشر, حيث تؤكد العديد مف 
حسب بؿ الدراسات إلى أف مناقشة القضايا المتعمقة باألمور الجنسية خاصة الفتيات تعد مف المحرمات ليس في المدرسة ف

( مما يجعؿ الموضوع يواجو مشكمة Mahajan & Sharma,2005والتيرب منيا مف قبؿ الناس المقربيف منيـ أيضا )
مزدوجة مرتبطة بثقافة المجتمع بحيث تترؾ أثارىا السمبية عمى ىذا األساس عمى البيت والمدرسة كمؤسسة اجتماعية 

 رسمية في الوقت نفسو. 
بية جنسية مبرمجة تشمؿ كافة نواحي الحياة ولكافة المراحؿ العمرية , فاف ذلؾ يجب أف فإذا كاف ال بد مف وجود تر 

ترتبط بدرجة كبيرة بالتوعية التي يحصؿ عمييا مف المنزؿ والمدرسة, بما يوفر لممراىقة بالذات الثقة والمسؤولية والنظر 
سؤولية, وىذا ال يعني بأية حاؿ تركيف نيائيا إلييف بكونيف كبار يستطعف تنظيـ أمورىف بأنفسيف ويجعميف يتحممف الم

نما مراقبتيف دوما وتوجيييف بصورة مستمرة وىذا ما يعزز ثقتيـ بأنفسيف ويزيدىف رغبة في أف يريف حياتيف  ألنفسيف وا 
لو والبد بمنظارىف الخاص المميء بالنظرة الصائبة والتفكير السميـ نحو األمور. فالناحية الجنسية لدى المرء ال يمكف إغفا

مف البحث عف منفذ ومخرج لو فاف لـ نزود أطفالنا منذ الطفولة بكافة المعمومات الصحيحة بطرؽ ووسائؿ عممية وتربوية 
( وأف 60, ص:8550فأننا بذلؾ نفسد شخصا سويا في المجتمع وبذلؾ نعرض المجتمع إلى مشكالت خمقية )وىبية, 

شكمة التربية الجنسية في المدارس ولمف يفترض أف يأخذوا دورىـ المناسب لعامؿ الخجؿ ىنا دور كبير في تفاقـ وتعقيد م
والمطموب, حيث ينجـ عف ذلؾ عدـ تحدث اآلباء واألميات ومديرات المدارس والمدرسات مع الطالبات والبنات بشكؿ عاـ 

ؿ إجراء البحث وىي مف األمور حوؿ األمور الجنسية كما الحظ ذلؾ الباحثاف عند مقابمة الييئات التدريسية والطالبات خال
 التي مف شأنيا أف تضعؼ دور المؤسسة التربوية في ىذا المجاؿ. 

وكذلؾ فاف النقص الواضح في مناىج الدراسة الحالية لكافة المراحؿ الدراسية حوؿ األمور الجنسية مف شأنيا أف 
المراىقيف وتقمؿ مف قيمتيا كجزء مف المعرفة تضعؼ مف عممية التربية الجنسية المناسبة لمف ىـ في أمس الحاجة ليا مف 
 المطموبة لدعـ ثقافة المتعمميف في إطار النمو الشخصي السميـ والمتنامي ليـ. 

ومف وجية نظر الباحثيف فاف ىذا األمر قد يؤدي إلى ترؾ خيارات المجازفة لدى الطالبات في تعمـ ما يتصؿ 
نيا مف خالؿ الزميالت, بؿ واف المواقؼ المحافظة لألميات عف الجنس بأمورىف الجنسية لتجاربيف الخاصة أو ما يكتسب
(إضافة إلى معارضة اآلباء الجيود الموجية لمثؿ ىذه (Hovell, 1994تؤخر النمو والسموؾ الجنسي المناسب لمفتيات 

وض التجربة مع الجنس البرامج التعميمية في المدرسة بسبب الخوؼ باف التعميـ في ىذا االتجاه مف شػأنو أف يؤدي إلى خ
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( إلى أف جوانب القصور في Libby ,1970بحيث تعطي ىذه الجيود نتائج معاكسة لما ىو مخطط ليا. وقد أشار )
العوامؿ التي تعيؽ التربية الجنسية في المدارس بشكؿ عاـ ىو نقص فيـ اآلباء والمدرسة لمغرض والمحتوى وطرائؽ 

دارات المدارس لتحديد الغرض مف التدريس في تقديـ المعمومات الجنسية,  وضعؼ الصمة بيف الطمبة واآلباء والمعمميف وا 
 ,p:234-247وجود التربية الجنسية وأىميتيا وكذلؾ في طبيعة المصادر والموضوعات المطموب مناقشتيا في الصؼ )

Libby .مما يزيد مف معضمة واقع التربية الجنسية في مدارسنا ) 
( إلى ىذا األمر وذلؾ عمى أساس وجود مخاوؼ لدى المدرسة مف Johnson & Sehuttوقد أشار أيضا كؿ مف )

ردود فعؿ الوالديف حوؿ تدريس التربية الجنسية ألبنائيـ, ألف موضوع التربية الجنسية في المدارس يمكف أف تكوف مسألة 
االىتماـ بدرجة اكبر في  مثير لمجدؿ عمى أساس االعتقاد أف مجرد تداوؿ ىذا الموضوع بيف الطمبة ستشجعيـ عمى

الموضوع أو )يزيد الشذوذ الجنسي(, رغـ عدـ وجود أية أدلة تؤيد ذلؾ في الدراسات التي أجريت حوؿ ىذا األمر 
(thornbeng, 1981; Hares & Dives, 1982; Ramzy, 1989 بؿ بالعكس فاف ىذه الدراسات أكدت عمى .)

العديد مف الدوؿ التي تنفذ برامج التربية الجنسية في مدارسيا. الجدير انخفاض نتائج السموؾ الجنسي غير المرغوب في 
بالذكر إلى أف ىناؾ حاجة إلى دراسة معضمة التربية الجنسية لدى طمبة المرحمة الثانوية بسبب أف طوؿ فترة المراىقة 

معظـ الحاالت مف معمومات  يؤدي إلى تعمـ األمور المتعمقة بحياتيـ الجنسية مف مجموعة متنوعة مف الطرائؽ تخمو في
% مف الطمبة يفضموف مناقشة التغيرات 75( إلى أف Samuel, 2010واقعية وتجريبية وتتسـ بالسرية. حيث يشير )

الجسدية خالؿ فترة المراىقة مع اقرأنيـ مف الجنس نفسو واف أيا منيـ ال يرغب أف يتحدث في ىذه األمور مع والدييـ وىذا 
مراىقيف عمى مصادر تفتقر إلى الخبرة الكافية لمتعامؿ مع ىذه المستجدات الحياتية بكفاية وحكمة كما يعني اعتماد ىؤالء ال

يراىا الباحثاف, فالمعروؼ أف الحديث باألمور الجنسية غالبا ما تكوف مف المحرمات الثقافية بؿ ويتجنبيا معظـ األطراؼ 
ة ونعني بيـ )المراىقوف, اآلباء, المؤسسة التعميمية( فتعد مناقشتيا ذات الصمة بالتعامؿ خاصة في العديد مف البمداف النامي

عمى سبيؿ المثاؿ مف قبؿ المراىقيف مع الوالديف بشكؿ صريح أمرا نادر الحدوث في ثقافتنا السائدة, لذا فانو مف األفضؿ 
أف يعتمدوف عمى مصادر  بحث المراىقيف عف ىذه المعمومات مف خالؿ تقديميا بشكؿ عممي وعمني وبدوف خجؿ بدال مف

في –غير دقيقة وعف طريؽ المجازفة أو التجريب تمؾ التي يتـ بيا استكشاؼ تمؾ المعمومات حيث يقود إشباع فضوليـ 
إلى السموؾ الجنسي غير المسؤوؿ مما يؤدي عادة إلى عواقب وخيمة عمييـ  -ظؿ ىذه الظروؼ غير الموجية 

(Sathe,1992ىنا تستدعي الحاجة إلى ت ) زويد المراىقيف بالمعمومات المخططة والمناسبة لتمكينيـ مف التعامؿ بشكؿ
جنسية تساعد المراىقيف االنخراط في أنشطة أخرى وتحافظ وتطور سموكيـ الشخصي في  -أفضؿ مع التغيرات النفس

 مسارات طبيعية ومنتجة في إطار مف الوعي لما يحدث خالؿ ىذه الفترة.  
 :أهمية البحث: 2:1

وضوع التربية الجنسية يعد مف المواضيع المعقدة في مجتمعنا, وذلؾ لمنظرة السمبية التي ينظر بيا إلى ىذا إف م
الموضوع واعتبارىا أمر يقود إلى اتجاىات يصعب التعامؿ معيا بشكؿ يتقبميا الناس كباقي الموضوعات, وتثير حساسية 

بساط البحث والمناقشة, إذ يزداد األمر صعوبة عند ذكر  اآلخريف بغض النظر عف الشكؿ الذي يطرح بو الموضوع عمى
كممة جنس فسرعاف ما يراودونا الشعور بأف ىذا الموضوع خارج عف األخالؽ والتربية السوية خاصة مع عمر كعمر 

ة عند الطفولة والمراىقة, يضاؼ إلى ذلؾ الفيـ الخاطئ بخمو حياة الطفؿ مف الجنس واعتقادنا أف الجنس يبدأ في سف معين
(. رغـ إف الشواىد تدؿ عمى وجود ىذه الممارسات الجنسية لدى األطفاؿ ومف الخطأ 84, ص8550النضوج )وىيبة, 

اعتبار ىذه الممارسات مجرد عبث ال طائؿ تحتو. مما يدفع بالراشديف لالعتقاد بضرورة استبعاد االىتماـ أو مناقشة 
دة مابيف الطفولة المتأخرة والمراىقة المبكرة وىي اعتقادات يرى موضوعات ترتبط بالنشاط الجنسي في الفترات الممت

اجتماعية لدييـ الحقا. ويبدو إننا بعيديف عف االتفاؽ عمميا واجتماعيا  –الباحثاف بأنيا تزيد مف تفاقـ المشكالت النفس 
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ف كاف مف الواضح إننا نسمؾ مسمكا عمميا في سعينا إلى فيـ األوجو ال مختمفة لمحياة الجنسية لدى حوؿ ىذا الموضوع وا 
األطفاؿ فالباحثيف والمختصيف في عمـ النفس يجمعوف عمى أف ىناؾ حياة عاطفية لدى الطفؿ يكوف إرضاءىا مقرونا 
بشعور يماثؿ الشعور باالكتفاء الجنسي ويخدـ بعض أغراضو ويكوف في المدى وفي الطريقة التي ترضي بيا ىذه 

كياف الحياة الجنسية الكاممة في الكبر, كما أف ذلؾ يساىـ في تشكيؿ الكثير مف نواحي الحاجات األساس الذي يبني عميو 
الشخصية ومقدار ثقتو بنفسو والطريقة التي يمكف بيا مف إقامة العالقات الخاصة االجتماعية مع غيره مف األفراد )صباح 

معظـ بمداف العالـ أخذت تعقد مؤتمرات  (. ومما يالحظ في أيامنا ىذه بأف المؤسسات التربوية في83, ص8544حنا, 
 وتقدـ المناىج وتقـو بتحديث البرامج وتعيد النظر في األساليب التربوية القديمة لمتعامؿ مع ىذا الموضوع. 

أف أىمية ىذا البحث تكمف في إلقاء الضوء عمى ضرورة تطوير الفيـ والتثقيؼ بتزويد الطمبة بالمعرفة والمفاىيـ التي 
في ىذا الحالية والالحقة في عالقتيـ وسموكيـ الشخصي  حياتيـاتخاذ قرارات واعية ومسؤولة في مراحؿ تمكنيـ مف 

 وقد حاز ىذا الموضوع عمى اىتماـ الكثير مف المتخصصيف بشؤوف عمـ النفس والتربية وعمـ االجتماع المجاؿ, 
نسية كافة المراحؿ العمرية لإلنساف (, فمف الضروري مف وجية نظر الباحثاف أف تشمؿ التربية الج3)وىبية,ص

ابتداء مف الطفولة والمراىقة ومرحمة الرشد ولكبار السف وفي مختمؼ مؤسسات المجتمع التي ليا مسؤوليات واىتمامات في 
ىذا المجاؿ الحياتي مف أجؿ شرح األمور التكوينية لدى اإلنساف والسيطرة عمى االنحرافات التي قد تحدث بسبب الجيؿ 

في المعمومات. فالتربية الجنسية ينبغي أف تبدأ مف فترة مبكرة مف حياة اإلنساف وأف ال تقتصر عمى دور األميات  والنقص
خاصة مع الفتيات كما يعتقد البعض. إف تربية الطفؿ جنسيا بشكؿ سميـ تساىـ في تشكيؿ سعادة الوالديف في حياتيما 

الجنسية وما يقدمانو مف حقائؽ كعامؿ يؤثر فيو عدد كبير جدا مف  الزوجية ويؤثر في تكوينيا واف موقفيا مف المسائؿ
العوامؿ والمؤثرات الخارجية المحيطة واف تمقي الطفؿ تربية جنسية تتناسب مع مستوى وعيو ودرجة استيعابو وىذا مف شأنو 

بغيره مف األفراد والشؾ فأف ذلؾ إف يزيد مف إدراكو لمدوافع والمؤثرات التي تختمج أعماقو والعوامؿ التي تؤثر في عالقاتو 
يزيد مف تحصينو ضد المظاىر وحاالت االنحراؼ والشذوذ الذي يحتمؿ أف يتعرض ليا وكذلؾ في األمور التي قد يؤثر 

(. ورغـ أف ىناؾ 35, ص8551ايجابيا في نمو شخصية الطفؿ بطريقة سوية في المراحؿ التالية مف عمره )يوسؼ مدف, 
ف مخاوفيـ مف إف التثقيؼ الجنسي في المدارس تشجع المراىقيف عمى زيادة نشاطيـ الجنسي في سف الكثيريف ممف قد يبدو 

 center for medical)مبكرة إال أف الدراسات تشير إلى أف مثؿ ىذه المخاوؼ ال أساس ليا مف الصحة
counsumers'' 1995)سية لطمبتنا في مرحمة المراىقة , مما يؤكد أىمية قياـ مدارسنا باعتماد التثقيؼ عمى الحياة الجن

إلى أف البرامج المدرسية قد يؤخر النشاط (Kirby,1995)التي تقابؿ المرحمة الثانوية عمى وجو الخصوص. ويشير 
الجنسي لدى الطمبة رغـ أف األدلة ال تكفي في تحديد طبيعة تمؾ البرامج التعميمية التي تؤدي إلى خفض األمراض 

إذا تـ تنفيذ برامج فعالة في مجاؿ تربية الجنسية فأنو يمكف أف يكوف ليا تأثير متواضع ولكنو والمشكالت الجنسية غير 
ذا كانت الممارسة الجنسية حاجة فطرية واعتبار النشاط  (Kirby, 1995)ميـ لمحد مف السموؾ الجنسي غير المرغوب.  وا 

ؼ التي تساعد في السيطرة عمى أنشطتنا الجنسية الجنسي حاجة بيولوجية واجتماعية ونفسية فمف الضروري توفير المعار 
والكيفية التي ينبغي أف يتـ بيا ذلؾ بتزويد المراىؽ بمعمومات واقعية ينقذىـ مف الكثير مف الصراع الذي ينشئ مابيف 

ية قياـ حاجتيـ البيولوجية المرتبطة بالجنس وبيف القيـ وقواعد السموؾ المناسب كما يراىا المجتمع. والذي يزيد مف أىم
المدرسة بدورىا في ىذا الصدد ىو أف المراىقيف يحصموف عمى المعمومات الجنسية ليس مف أفراد األسرة البالغيف أو 
المعمميف والموجييف في المدارس بؿ مف وسائؿ اإلعالـ واألقراف حيث قد يقتصر دور الوالديف في بعض األحياف عمى 

لجنس كما تؤكدىا الدراسات التي أجريت في كينيا وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا التحذيرات الغامضة حوؿ قضايا االنخراط با
( بؿ إف دراسات عديدة في الواليات المتحدة تشير إلى أف اآلباء أنفسيـ كمصادر 8551واليند )التقرير العالمي, 

راية حوؿ قضايا معينة ذات لممعمومات كانوا يجيموف أو يشعروف بالحرج لمناقشة المواضيع الجنسية وأنيـ ليسوا عمى د
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صمة بالجنس مثؿ الفترة اآلمنة في دورة الطمث وفيروس نقص المناعة البشرية ومشاكؿ الحمؿ. ويرى الباحثاف انو لمف 
المفارقات المثيرة لالىتماـ أف نركز مع األبناء في الزواج والحياة األسرية وتحمؿ المسؤولية كأب وكأـ مستقبال في الوقت 

إعدادىـ لتحمؿ ىذه المسؤوليات والحقائؽ المرتبطة بيا ونتركيا لمصدفة. وقد الحظ الباحثاف أف البيانات نفسو كيفية 
والمالحظات المتجمعة تؤكد الحاجة إلى االىتماـ بدراسة واقع التربية الجنسية في مدارسنا, سيما وأف مجتمعنا تحد وتتجنب 

عمى مستوى إجراء البحوث الخاصة بيذا المجاؿ أو تداوليا ضمف  الخوض في التعرض لمثؿ ىذا النوع مف التربية سواء
 النشاط التربوي في داخؿ مدارسنا. 

وفي ضوء ما تـ ذكرىا آنفا يمكف القوؿ بأف أىمية البحث الحالي تكمف في حجـ وقيمة التغيرات التي تطرأ عمى حياة 
المراىقة وتقييميا المستقبمي ضمف المجتمع المدرسي  المراىقيف وتأثيراتيا االجتماعية الالحقة خاصة عمى حياة ومكانة

واألوسع في إطار إشكالية نموىا الشخصي الالحؽ وكذلؾ في تسميط الضوء عمى الحاجة الممحة إلى قياـ مؤسساتنا 
ة التربوية المتمثمة في جزء منيا بالمدرسة الثانوية لمتعامؿ الجدي والمنيجي مع خصائص النمو الجسمي والجنسي بطريق

زالة الصعوبات التي تتراكـ أماـ جيود المراىقات لمتعامؿ بحكمة مع ضغوط الحاجات  منيجية تسمح لمنمو اإليجابي وا 
الجنسية التي تزداد في فترة الدراسة الثانوية عمى وجو الخصوص, إضافة إلى أف أىمية البحث الحالي تتمثؿ أيضا في ندرة 

 الجنسية في مدارسنا حسب عمـ الباحثيف. .  البحوث التي تثير أو تعالج واقع التربية
 أهداف البحث: 3 :1

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى واقع التربية الجنسية في المدارس المتوسطة لمبنات مف وجية نظر الييئات التدريسية 
 والطالبات مف خالؿ اإلجابة عف التساؤالت اآلتية: 

 ية لمبنات في المدارس المتوسطة؟ما مدى وجود توجيو منيجي في مجاؿ التربية الجنس 
 ما أىـ المشكالت التي تواجو البنات فيما يتعمؽ بالخبرات والحياة الجنسية ليف؟ 

 :حدود البحث 4:1
يتحدد البحث الحالي بعينة مف الطالبات والييئة التدريسية لممرحمة المتوسطة في مركز محافظة كركوؾ لمعاـ الدراسي 

6088/6086 . 
 محات: تحديد المصط 5:1

 التربية الجنسية : 
نقصد بالتربية الجنسية سائر التدابير التي يمكف أف تعيف الشباب بكيفية ما عمى التييؤ لمواجية : تعريف بيتي -8

 (. 6مشكالت الحياة التي تتمركز حوؿ الغريزة الجنسية )بيبي سيرؿ, ص
مومات وتشكيؿ االتجاىات والمعتقدات ىي عممية اكتساب المع: 8008العممية لمتخطيط العائمي، تعريف المؤسسة  -6

 International Planned Parenthood)حوؿ الجنس والعالقات الجنسية والصالت الجنسية غير المشروعة. . 
Foundation 2008) 

التربية الجنسية ىي ذلؾ المجاؿ مف الدراسة التي تختبر : 3993تعريف مؤسسة التربية والتعميم لمكافحة االيدز  -3
عالقات والمعرفة واالتجاىات وأنواع السموؾ والقيـ التي تنمي صحة جنسية ضمف تمؾ العالقات لحماية ميارات ال

 )(Education For Sexiuality,1993 وتنمية الصحة وتزويد الميارات المطموبة لعالقات المحبة المسؤولة. 
لفرص التربوية التي تساعد األفراد لفيـ التربية الجنسية تتضمف جميع ا: 3988برامج التربية الجنسية  تعريف دليل  -3

عدادىـ  واإلعداد لتمؾ الخبرات الحياتية التي تتعامؿ مع القضايا الجسمية واالنفعالية العقمية لمسموؾ الجنسي البشري وا 
 ((A Handbook For Establishing Sex Education 1988ليكونوا مسؤوليف طبقا لسموكيـ الجنسي 
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تربية الجنسية يشير إلى المحاولة المنيجية لتعزيز الوعي الصحي في الفرد بشأف المسائؿ ال: Samuel8030تعريف  -1
 المتعمقة بنموه وسموكو ومواقفو الجنسية مف خالؿ التعمـ المباشر. 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 :  طبيعة التربية الجنسية 2 :1
بطة بيذا الجانب التي يمكف أف تعيف الشباب عمى التييؤ يمكف القوؿ بأف التربية الجنسية يقصد بيا التدابير المرت

( 5لمواجية مشكالت الحياة, تمؾ المشكالت التي تتمركز حوؿ الغريزة الجنسية ثـ التعرض ليا بعد ذلؾ )بيتي , ص
ف حيث ويتشابو اإلنساف مع الحيواف في ىذا المجاؿ ألنيما يشتركاف في بعض ألصفات واألنماط الحياتية التي يجمعيما م

إنيما كائنات حية, فكالىما يجوعاف ويبحثاف عف الطعاـ ويعمالف عمى تجنب األذى واأللـ, كما أف كؿ مف اإلنساف 
والحيواف يبحثاف عف رفقة في الحياة يشبع دوافعو الجنسية وعف طريؽ ىذا اإلشباع تستمر الساللة في الوجود ويحفظ النوع 

ا عف الدوافع الجنسية مف حيث انو مماثؿ ألي دافع أخر مف دوافعنا التي مف االنقراض. وىكذا يجب أف يكوف تصورن
تتطمب اإلشباع مف قبؿ الكائف ماداـ حيا, فاألمور الجنسية والحديث عنيا كالحديث عف الطعاـ والراحة ألنيا أمور تتعمؽ 

تطيع مساعدة أنفسنا ومساعدة باستمرار الحياة بشكؿ طبيعي وىذا يتطمب مناقشتيا بطريقة عممية ىادئة مرضية حتى نس
اآلخريف لمتغمب عمى المشكالت الناجمة عنيا والطريقة المناسبة لتحقيقيا. والتي يترتب عميو إعداد الناشئيف لمقابمة 
مشكالت الحياة التي يكوف مركزىا الغريزة الجنسية والتي تظير بصورة مف الصور في خبرة كؿ إنساف عادي مثؿ الوصوؿ 

نجاح حياة األسرة التي قد يتحمؿ مسؤوليتيا في يوما ما. إلى السعادة ال  زوجية وا 
 : أهداف التربية الجنسية 2 :2

عندما نتحدث عف التربية الجنسية فأف أوؿ ما يجب التطرؽ إليو ىو الغاية التي تسعى إلييا وما ىي وسائميا, حيث 
فيناؾ مف يستعمؿ تعبير التربية الجنسية في تحقيؽ البد أف يكوف ليا ىدؼ موضوعي يصمح أف نتخذه أساسا لمعمؿ المفيد 

)الفضيمة( عف طريؽ التيديد )بنار جينـ( ولكف المربي الحؽ ال يستطيع أف يجد المجاؿ المناسب لمعمؿ مع وجود تمؾ 
الفضيمة حيث أف الفضيمة ال يصح أف تقـو عمى أساس الخوؼ سواء كانت خوفا عف الرضى في الحياة الدنيا او مف 

( وتبعا لذلؾ يمكننا القوؿ فاف أي برنامج لمتربية الجنسية تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ 84اب في اآلخرة )بيتي, صالعذ
 التالية:

تزويد الفرد بالمعمومات الصحيحة الالزمة عف ماىية النشاط الجنسي وتعميمو الدالالت العممية المتصمة باألعضاء  (8
األمور الجنسية والنمو الجنسي والتكاثر والحياة األسرية تتماشى مع التناسمية مف اجؿ تكويف اتجاىات سميمة نحو 

 العالقات اإلنسانية والطبيعية ومبادئ نمو الشخصية. 
ضماف إقامة عالقات سميمة بيف الجنسيف قائمة عمى فيـ دقيؽ واتجاىات صحيحة مع تقدير كامؿ لممسؤولية  (6

اصة البنات مف أخطار التجارب الجنسية غير المسؤولة وغير الشخصية واالجتماعية لمسموؾ الجنس ووقاية الفرد وخ
الشرعية التي يحاوؿ فييا الفرد استكشاؼ المجيوؿ والمحظور بدافع مف إلحاح الرغبة الجنسية المتأججة والمكبوتة 

 لديو. 
مو لذاتو ويظؿ تنمية الضمير الحي في ما يتعمؽ بأي سموؾ جنسي يقـو بو الفرد بحيث ال يقـو إال مما يشعره باحترا (4

راضيا عنو مستقبال وال يضر بأحد ويتماشى مع التعاليـ الدينية والمعايير األخالقية وتصحيح ما قد يكوف ىناؾ مف 
 معمومات وأفكار واتجاىات خاطئة ومشوىة نحو بعض أنماط السموؾ ومحاربة الجنس. 
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يجب أف ال تستيدؼ القضاء عمى الجنس  مالحظة أف ىناؾ فرؽ بيف التوصية الجنسي ومحاربتو فالتربية الجنسية (3
 ومحاربتو نظرة مشوبو بالتوجس وال يجب وصفو بالنجاسة طالما انو يتـ في إطار مف المشروعية الدينية. 

توفير النمو المعرفي لمجوانب الجنسية واالنفعالية واالجتماعية والنضج لحاجات األفراد واختبار دور الرجؿ والمرأة في  (1
االتصاؿ واالستجابة بشكؿ كفؤ وتعمـ المسؤولية تجاه األخر خالؿ الحياة وتطوير المسؤولية فيما المجتمع وكيفية 

 يخص الجنس البشري كقوة ايجابية ومبدعة. 
 تطوير عالقات ذات معنى بيف الجنسيف وتجنب العالقات االستغاللية.  (2
 لجنسية الصحية. فيـ تأثير العائمة واألفراد والمجتمع ووسائؿ اإلعالـ عمى العالقات ا (3
تقديـ البرامج الطبية والمعمومات العممية الدقيقة عف جميع أساليب منع الحمؿ غير المرغوب فيو وعف فيروس نقص  (4

 ,Sexual health education)المناعة البشرية وغيره مف األمراض التي تنتقؿ باالتصاؿ الجنسي والوقاية الجنسية 
apps. leg. wa. gov. HTML) . 

 : المنهج المدرسي والتربية الجنسية  2 :3
اف إعطاء وتقديـ المعمومات مف قبؿ المدرس أو المدرسة يجب أف تكوف بطريقة مقصودة عممية وصحية وأف تعطى 
بحيث ال تصبح سرا شائنا ولغزا كبيرا بطريقة ال يترؾ تعمميا لمصدفة, ومف المجاالت التي تساعد المدرس أو المدرسة 

ات الجنسية ىي مف خالؿ دروس األحياء, اذ يمكف اعتبارىا مف انسب المجاالت لمثؿ ىذه عمى تقديـ المعموم
الموضوعات فعمى سبيؿ المثاؿ يستطيع المدرس المختص تقديـ المعمومات بشرح الفروقات بيف الجنسيف مف الناحية 

بيا والعمميات الحياتية والتكاثر والتزاوج التشريحية والمظاىر الجنسية والصعوبات التي قد تواجييـ في مرحمة المراىقة وأسبا
واإلنجاب وعمميات االتصاؿ الجنسي والحمؿ والجنيف والوضع. وىكذا يمكف اف يكوف مف خالؿ الحديث عف الصحة 
الجنسية والنمو ثـ االنتقاؿ إلى الغدد وشرح قيمتيا ونشاطيا ووظائفيا ثـ االنتقاؿ إلى الوظائؼ الجنسية الثانوية لمغدد 

اسمية مع التكمـ عف التشريح التناسمي موضحا الحديث عف بعض القواعد الصحيحة لممحافظة عمى صحة المراىؽ التن
وأيضا يستطيع المدرس أو المدرسة مف خالؿ دروس التربية البدنية )الرياضة( تقديـ الكثير مف المعمومات لممراىقيف 

الجسـ بالعقؿ وىذا يتيح فرصة الحديث مع الطالبات عف  بصورة عممية صحيحة خالية مف الحرج فمثال يشرح ليـ عالقة
مواضيع مثال الدورة الشيرية لإلناث ووظيفتيا البيولوجية لإلناث وكيفية التعامؿ معيا منذ البداية ومعالجة الجوانب النفسية 

تساؤالت تتعمؽ بالتربية  المرتبطة بيا  وكذلؾ يمكف مف خالؿ مادة التربية الدينية واإلسالمية شرح موضوعات واإلجابة عف
الجنسية بما يتماشى مع العقيدة الدينية بصورة عممية صحيحة بعيدا عف الترىيب والتخويؼ والتذكير دوما بعقاب اهلل عز 
وجؿ. فعمى سبيؿ المثاؿ شرح األىمية الجنسية لختاف األطفاؿ وعالقتو بالعقيدة الدينية وما إلى ذلؾ مف موضوعات 

( أما فيما يتعمؽ بدروس المغة واألدب عمى وجو الخصوص فنستطيع أف نقوؿ فيما نالحظو 51, ص8551)يوسؼ مدف 
دوما في المدارس المتوسطة ما قد تحمؿ بعض األشعار والموضوعات األدبية مف معاني جنسية وصورة خيالية لمشاعر 

مدرس أو المدرسة قد ييمؿ تمؾ يقدـ مف خالؿ شرح تفصيمي لمفرو قات الجسدية, نالحظ في كثير مف األحياف بأف ال
المقاطع وال يضطر لقراءتيا وال يستطيع شرحيا وال يفصؿ فييا وىذا بحد ذاتو قد يثير مجموعة مف التساؤالت لدى الكثير 
مف الطمبة حوؿ ما يراه مف خجؿ المدرس أو المدرسة فقد تحوؿ بعض الصعوبات في مثؿ ىذه المواقؼ دوف اتخاذ دراسة 

جابية لمتربية الجنسية, غير أف إىماؿ الدراسة في األدب لف يجعؿ الطالب بمنحى عف الخطر الذي يتوىمو األدب وسيمة اي
نما يؤدي إلى عدـ تأثير الحافز الجنسي الناضج مف الناحية االنفعالية او يؤدي بو إلى الخوؼ ونوع مف الميؿ لمرغبة  وا 

الـ العممية المتخصصة عف النمو التناسمي وأف تمييا فترة الجامحة في االستطالع وأيضا يمكف االستعانة ببعض األف
عداد الكتب البسيطة التي تشرح المبادئ األولية لمتربية الجنسية لكي تكوف في متناوؿ المربيف والتالميذ في نطاؽ  مناقشة وا 
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جماال البد مف التنويو بأنو مما يدخؿ ضمف واجبات المربي ىؽ في ىذا اإلطار المدرس نحو المرا -مكتبة المدرسة وا 
 األمور اآلتية: 

 تشجيع الشاب والفتاة في االندماج في األلعاب الرياضية.  -8
 مساعدتيـ عمى مؿء وقت الفراغ بعمؿ نافع أو لعب مفيد أو االندماج في أنشطة اجتماعية.  -6
سداء النصح واإلر  -4 شاد ليـ في أف يشجع المدرسوف أف يعرؼ المراىقوف حقائؽ أجساميـ والحديث معيـ بصراحة وا 

 (. 825, ص8525ىذا الموضوع )عبد العزيز صالح, 
 : دور وسائل اإلعالم 4:2

في الوقت الذي يدرؾ الباحثاف صعوبة السيطرة عمى وسائؿ االتصاؿ الحديثة المستمرة في النمو واالبتكار والتي 
ـ كافة أف تقدـ مف خالؿ برامجيا يتواصؿ بيا المراىقيف مع اآلخريف ويطمعوف مف خالليا حاليا تيمكف لوسائؿ اإلعال

الكثير مف المعمومات العممية والصحية بصورة موجية ومبسطة بالنسبة لممراىقيف والمراىقات مف خالؿ األفالـ والبرامج 
عمى أف تكوف صادرة مف أشخاص اختصاصييف يمكف لو أف يقدموا المعمومات العممية المناسبة لطرح المعمومات الجنسية 

مج المقدمة في الوسائؿ المرئية مشوقة يمكف االستفادة منيا وتجيب عف أىـ الموضوعات التي تشغؿ باليـ وتكوف البرا
وتجيب عمى تساؤالتيـ وأيضا يمكف لممجالت والجرائد أف تعد أبواب خاصة ألغراض التوجيو وحؿ مشكالت ناجمة عف 

فاعاتيـ الجنسية والسيطرة عمييا لتجنب اآلثار السمبية التي اىتماماتيـ الجنسية وسبؿ إدارة حياتيـ بصورة تقمؿ مف نتائج اند
قد تنجـ عنيا في إطار استيعاب طبيعة قيمنا الدينية واالجتماعية ثقافتنا أف تأخذ عمى عاتقيا معالجة الكثير مف القضايا 

ت والنباتات تشرح عممية المتعمقة بالتربية مف خالؿ الصور اإليضاحية والقصص القصيرة والموضوعات المتعمقة بالحيوانا
التكاثر وما إلى ذلؾ وأما بالنسبة لممراىقات فيمكف مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ أف يتعمـ الكثير مف الموضوعات مف خالؿ 
البرامج العممية والبرامج التي تتعرض لمشاكؿ شباب واحتياجاتيـ وتحاوؿ في كثير مف األحياف توفير وسائؿ الترفييية 

اغ مف خالؿ البرامج العممية والجمسات التي ينظميا ويعدىا الخبراء والمختصيف الذيف يحاولوف اإلجابة وتمضية أوقات الفر 
عمى التساؤالت التي تشغؿ المراىقة, ولكف تمعب وسائؿ اإلعالـ دور المفسد في كثير مف األحياف بالنسبة لمطفؿ والمراىؽ 

وتقديميا فالمعمـو انو ال يستطيع احد مف أف ييمؿ أو يذكر الدور  إف لـ تكف عمييا رقابة عممية مختصة في إعداد البرامج
الكبير الذي تمعبو وسائؿ اإلعالـ في المجتمع مف خالؿ تقديـ صور كثيرة مف الظواىر ذات صمة التي تحدث في 

وسائؿ اإلعالـ مف المجتمع, واليـو أصبحت المسؤولية اكبر عمى عاتؽ أولياء األمور والمدربيف والمدرسيف نظرا لما تقدمو 
خالؿ القنوات التمفزيونية الفضائية مف برامج تكبر األعمار الصغيرة وتشوه ليـ الصورة في كثير مف األحياف فعمى أولياء 
األمور مسؤولية مساعدة البنات واألوالد عمى إنقاذىـ مف تعمـ األخطاء الكبيرة التي يقدميا التمفزيوف واو المجالت التي 

ؽ وىنا تبرز دور األسرة بصورة كبيرة في أنيـ يعمموا عمى تحديد أوقات مشاىدة البرامج ومتابعتيا )عبد تعرض ما ال يمي
 (. 824, ص8525العزيز, 

 الحسنة القدوة: 5:8
تجدر اإلشارة إلى أف الكثير مف المراىقيف ال يودوف النصائح المتكررة وخاصة المنظمة منيا لمعاني األمور والنواىي 

ىذا الموف مف النصح مف األوامر تيديدا لكيانيـ الذاتي وتدخؿ الراشديف باستقالليتيـ الناشئة ويفسروف ىذا  حيث يروف في
االتجاه مف جانب الوالديف أو مف ينوب عنيما في المدرسة والمجتمع بانعكاس لعدـ ثقة الراشديف بيـ ويظنوف أيضا بأف 

المراىؽ طفال قد شب عف الصور قميال. ففي االتجاه المنطوي عمى تفيـ  الكبار لـ يتركوا نظرتيـ المعتادة ليـ وىي اعتبار
المراىقيف مف جانب الراشديف خير سبيؿ يقضي بيـ بالمراىقيف إلى مياديف الحياة اليادئة. وفي استفتاء الباحثاف عمى 

طؼ ويرغبوف في أف مجموعة مف الطمبة أظيروا باف تكوف عالقة مدرسييـ بيـ عالقة شخصية تنطوي عمى العطؼ والم
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نما فيميـ كبشر ليـ مف األحاسيس وقد اتضح مف مختمؼ  يفيمونيـ جيدا ال كطالب وما يحرزونو مف الدرجات فحسب وا 
 الدراسات واالستفتاءات التي أجريت بيف المراىقيف ينبغي أف تنطوي عمى خصائص أىميا:

 مى استخداـ قدراتيـ العقمية لحؿ ما يواجييـ مف المشكالت. التوجيو الذي يسمح ليـ بالتعبير عما يفكروف بو وما يساعدىـ ع -8
 الموضوعية في التوجيو.  -6
 التفيـ لطبيعة المراىؽ وخاصة الخصائص البيولوجية والفسيولوجية والنفسية.  -4
 الحـز في المواطف التي تتطمب ذلؾ.  -3
 د. التعبير عف الشعور الخالص إزاء المراىقيف الذيف ىـ بحاجة إلى النصح واإلرشا -1
 انتياج تقيـ الذات وذلؾ بتبصير المراىؽ ما ىو عميو مف مواىب وبما يستطيع أف ينجزه وىذا يكتمؿ برد إلى واقع ذاتو.  -2
دارة مدرستو مف معمومات عنو  -3 انتياج أسموب المداولة وذلؾ بتعريؼ المراىؽ نفسو عف طريؽ ما يتجمع لدى مدرسيو وا 

 (. 668, ص8555ي, عمى ضوء مالحظاتيـ التي يدونوىا )ألخالق
الكثيريف مف الراشديف يفقدوف اتزانيـ ويشعروف بالقمؽ عندما يبدي أطفاليـ اىتماما باألمور الجنسية  وقد يظير

والحقيقة أف معظـ الكبار لـ يتمقوا ىـ أنفسيـ أي تربية جنسية فقد نشئوا في بيئة حافمة بالمعمومات الخاطئة والتكتـ 
باألمور الجنسية ىذا فضال عف اف بعض نواحي التربية الجنسية تتضمف أمورا شخصية مما والشعور بالخزي فيما يتعمؽ 

يجعؿ مف العسير عمى بعضنا بعض التحدث عنيا بصورة طبيعية وصريحة ولكف اآلباء والمعمميف والمدرسيف كثيرا ما 
ا باإلخفاؽ في ىذه الناحية بؿ إف يشعروف بالحرج مف معالجة مشكالت التربية الجنسية فأف ىذا اليعني انو يحكـ عميي

اإللماـ ببعض الحقائؽ والمبادئ األساسية سوؼ يعينيـ أكثر مما يتوقعوف, فميست التربية الجنسية مجرد تمقيف الفتاة طائفة 
ت مف الحقائؽ المتصمة بالتناسؿ والعالقة الجنسية الجسمية بيف الرجؿ والمرأة بؿ إنيا تتضمف عناصر كثيرة فييا االتجاىا

( فالذي ينبغي ىنا أف تحققو التربية 8528والمشاعر والقدرة الشخصية وعادات األسر اليومية والمعمومات )كير كنداؿ,
 الجنسية:

 مساعدة البنات عمى الشعور بالوضع الطبيعي لمنمو واإللماـ بما يمر بو.  -8
جب أف يعرفف أف كؿ صور الحياة تنجـ    مف جعؿ البنات يفيمف بوضوح وجالء تفاصيؿ عممية التوالد والتكاثر إذا ي -6

 حياة مماثمة وأف التكاثر يحدث في صور متعددة. 
 إعداد البنات لمتغيرات التي تطرأ عمى أجساميف وميوليف في المراحؿ المقبمة.  -4
 ورة نظيفة. تزويد الفتيات بالمعمومات المتعمقة باالتصاؿ الجنسي والحمؿ وكيفية حدوث الوضع وكيفية حصولو في ص -3
مساعدة الناشئيف عمى إدراؾ أف السموؾ الجنسي يجب أف يكوف في إطار مف الحب المشروع واالحتراـ الصادؽ. )كير  -1

 (881ص ,كنداؿ
 وسائل تحقيق التربية الجنسية:: 6:8

 دور األسرة والوالدين في التربية الجنسية: -3
عب المشاكؿ واعقدىا التي تواجو اإلنساف في حياتو يرى بعض المختصيف بشؤوف التربية أف مسألة الجنس مف أص

خاصة في مرحمة الشباب ولكف يبدوا أف مسألة الجنس ليست بحد ذاتيا مشكمة بؿ المشكمة سببيا سوء تفيـ الفرد لكيانو 
عض الجنسي وعدـ إيفاء حقو مف الرعاية والتقدير واالحتراـ ونستطيع أف نقوؿ اف سبب سوء الفيـ ىذا يرجع إلى اف ب

اآلباء واألميات في مجتمعنا الحاضر يعتبروف الكالـ عف الجنس مع أبنائيـ أمرا يتنافى مع األخالؽ ألنو )عيب( كما أنيـ 
يظنوف أف فيو شيء مف التحريـ وذلؾ ألنيـ يفيموف الديف فيما سطحيا خاطئا. إف كؿ فرد ذكر أو أنثى البد أف يتعمـ 

يبغي لموالديف إلفياـ أوالدىما ىذه األمور الطبيعية بطريؽ صحيحة في الوقت  البأمر الجنس في يـو مف األياـ فمماذا 
, 8541المناسب قبؿ أف يتعمميا األبناء مف أناس غرباء وبأسموب مشوىة أو بطريقة خالية مف التوجيو )العمري, 
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ئناف وىذا يدؿ بدوره عمى اف (. اف الحياة الجنسية الناضجة لمفرد تشير إلى توفر حالة مف التوازف المشبع باالطم85ص
الفرد قد عاش في ظروؼ توفر الحب والعطؼ بالقدر الكافي والطريقة المالئمة أما أولئؾ األفراد الذيف عاشوا طفولتيـ 
مجرديف عف المصادر اليامة الطبيعية التي يحتاجوف إلييا مف الحب والعطؼ فأف الحرماف يخمؽ في أنفسيـ شعورا بالفشؿ 

ف الثقة في أنفسيـ وبالتالي االفتقار إلى الشعور بالطمأنينة ومثؿ ىذه الشعور يجعميـ ينضروف بالشؾ في وحالة مف فقدا
جدوى العالقات مع غيرىـ بما في ذلؾ االبتعاد عف إقامة العالقات العاطفية الشرعية مع الجنس األخر في الكبر وقد 

في الخياؿ والتفكير في  باإلمعافغبة الجنسية سواء كاف ذلؾ يدفعيـ ذلؾ إلى المجوء إلى وسائؿ غير طبيعية إلشباع الر 
النواحي الجنسية أو بتحويميا إلى مظاىر سموكية حياتية تجد بواسطتيا جميع ىذه المظاىر تسير إلى نقص أساسي في 

يسمح بممارسة  اكتماؿ النمو الجنسي النفسي وتعكس الحقيقة الواقعة بعدـ توفر االستعداد الكامؿ والنضوج العاطفي الذي
الجنس بالشكؿ المباشر وباألسموب واالتجاه الطبيعي والمالئـ مع قيـ المجتمع وسيحتـ عمينا في كؿ حالة تبتعد فييا 
العالقة الجنسية عف مصدرىا وأسموبيا الطبيعي أف ننظر إلى أصحابيا عمى انيـ يعانوف مشكمة أساسية في تطورىـ 

(. 818ص ,مة التي فتحت أماميـ لمجابية ىذه المشكمة او التعايش معيا. )سيرؿ بيالنفسي واف الشذوذ الجنسي ىو الوسي
 إف الكياف الجنسي لإلنساف في كؿ مف الجنسيف يتمثؿ في: 

الظواىر الجنسية والتي تتمثؿ في الصفات التي تظير عند البموغ في كؿ مف الجنسيف مثؿ نمو الشعر وتغير  -8
 الصوت. 

 ميؿ الفرد إلى الجنس األخر والرغبة في تشكيؿ األسرة ومحبة األوالد وما إلى ذلؾ.  الغريزة الجنسية وتتمثؿ في -6
إذف فيي طاقات حيوية طبيعية صالحة كامنة وىذه القوة البد اف تصرؼ )تستخدـ تحت إشراؼ العقؿ الواعي( وىذا ىو 

الغرائز الجنسية وغير الجنسية والسيطرة يممؾ القوة العقمية الكافية لتوجيو  الفرؽ بيف اإلنساف والحيواف. فالحيواف ال
عمييا وذلؾ فأف طبيعتو تسمب منو ىذه الغرائز في أياـ قميمة وفي زمف محدود وىو زمف اإلخصاب بينما تكوف ىذه 
الغرائز موجودة في اإلنساف طيمة أياـ السنة ولكف عقمو ىو الذي يسطر عمييا فال يطمقيا إال في الوقت المناسب 

ويتبيف لنا أف مضار إخفاء الحقائؽ الجنسية عندما نعمـ أف شخصية الذكر واألنثى عندما يكبر  (.41)العمري ص
وسموكياتو المختمفة ىي أساسا انعكاسات لما عاشو في سنوات األولى وما تأثر بو مف القيـ والسموكيات واالتجاىات 

قداتو في ىذا السف ستكوف نتائجو ووسطو االجتماعي في الصغر وىذا يعني أف أي خمؿ يحدث في أفكاره ومعت
واضحة عمى سموكو ويجب أف تكوف األـ كمصدر مؤثر عمى المراىقة عمى قدر مف الثقافة الجنسية حتى تستطيع 

 (. 83ص, 8544اف تتعامؿ مع ىذا الموضوع بشكؿ صحيح )ىرمز 
 دور المدرسين والمنهج الدراسي في المدارس المتوسطة: -8

نسية ركنا ىاما مف أركاف التربية السميمة وتيدؼ إلى تنشئة الجيؿ مف أفراد المجتمع يشب يعد االىتماـ بالتربية الج
عمى معرفة كاممة بالحقائؽ العممية والجنسية وىنا فأنو البد أف نؤكد أف موقؼ المجتمعات المتباينة بصفة عامة ومجتمعاتنا 

وكؿ ما يتصؿ بموضوع الجنس حيث يعتبرىا الكثيروف بصفة خاصة يتسـ بالمحافظة والحذر فما يتعمؽ بالتربية الجنسية 
أف إدخاؿ موضوع التربية الجنسية إلى المناىج الدراسية يعتبر نوعا مف الخروج عف األعراؼ والتقاليد السائدة في المجتمع 

متاىما ميداف ويتعيف عمينا اف ننتبو ىنا إلى انو ليس مف الجائز الفصؿ بيف المشكمة التربوية والمشكمة االجتماعية فك
المجيود البشرية في سبيؿ الوصوؿ إلى مجتمع متحضر سوي يحيا أفراده حياة طبيعية ومف الخير لمف ينتيج أمور التربية 
الجنسية اف يتبيف طبيعة العوامؿ االجتماعية التي تؤثر فييا شتى اتجاىات الناس في األمور المتعمقة بالجنس مثميا مثؿ 

تنشئ منفصمة عف بعضيا ولكنيا تكتمؿ وفقا لوجيات نظر  ب مف جوانب الحياة البشرية السائر اتجاىاتيـ في أي جان
( ويضف البعض أحيانا أف اىتماـ 85ص ,مواطنييـ كما تتأثر بالتكويف الشامؿ لممجتمع الذي يعيشوف فيو )سيرؿ بيي

ضافة بعض الدروس  باألمورالمدرس  إلى إحدى المواد الموجودة وىذا غير الجنسية يعني إضافة مادة جديدة إلى المنيج وا 
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صحيح فالتربية الجنسية عمى وجو العمـو ينبغي أف تتخمؿ الحياة الدراسية وال يمكف اقتصارىا عمى دراسة خاصة أو مدرس 
معيف وما ينبغي أف تكوف كذلؾ والحقائؽ الضرورية لفيـ الجنس فيما صحيحا سواء كانت حقائؽ في عمـ الحياة واالجتماع 

خالؽ وكمما كانت التربية الجنسية في المدرسة )غير محسوسة( واقؿ وضوح كمما كانت أفضؿ وأتـ ألنيا تسير حينئذ أو األ
نيا أقحمت إقحاما عمى مجتمع المدرسة ويتحتـ عمى المدرسة أف  سيرىا الطبيعي مع الحياة العادية المدرسية واف ال تبد وا 

تيا لتحقيؽ ذلؾ المعمموف والمدرسوف الذيف لدييـ معمومات وخبرة جيدة في تأخذ عمى عاتقيا أمر التربية الجنسية ووسيم
 ( ويمكف تمخيص المعمومات في ىذه المرحمة باالتي:1ص,6003 ,األساليب لتوصيميا لمتالميذ )مجمة الخميج

 شرح الفروؽ الترويحية بيف الذكور واإلناث.  -8
 تغيرات التي تتميز بيا مرحمة المراىقة. إعداد األفراد في مرحمة الطفولة المتأخرة الستقباؿ ال -6
 التعريؼ بمشكالت الطفولة والمراىقة ووسائؿ التغمب عمييا والتعريؼ باالضطرابات الجنسية كاإلفراط بالعادة السرية.  -4
تنمية الفخر بالنسب الذي ينتمي إليو الفرد واحتراـ الفرد الجنس األخر. وىي مالحظات الغاية منيا إصالحو وتوجييو  -3

 لى ما يمكف أف يصمح لو مينة تالئمو. إ
 :الدراسات السابقةثانيا: 

 Esere, 2008)دراسة ) -3
ىدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كاف بإمكاف برنامج التربية الجنسية ضمف المدرسة تقميؿ السموكيات الجنسية غير 

ف المدارس في نيجيريا بشكؿ عشوائي )مترو بوليس( مف بيف عدد م المرغوبة لدى الطمبة المراىقيف تـ اختيار مدرسة
ناث( الذيف تراوحت متوسط أعمارىـ ) 63تكونت عينة الدراسة  ( سنة خضعوا 85-84مف الطمبة المراىقيف مف )ذكور وا 

لبرنامج التربية الجنسية كمجموعتيف تجريبيتيف األولى حقيقية والثانية وىمية تضمف البرنامج تقديـ معمومات عف األمراض 
جنسيا والبموغ والتكاثر وموضوعات أخرى ذات صمة بالحياة الجنسية وتجنب مخاطرىا. أظيرت النتائج فروؽ ذات  المنقولة

داللة إحصائية في السموؾ الجنسي لدى المجموعة التجريبية حيث أصبحوا اقؿ تعرضا لخطر اإلصابة باألمراض المنقولة 
امج ساعد في الحرص مف مخاطر السموؾ الجنسي لدى المراىقيف جنسيا مقارنة بالمجموعة الضابطة وكذلؾ تبيف أف البرن

وتقميؿ سموؾ المجازفة في السموؾ الجنسي وانخفاضا في معتقداتيـ حوؿ بعض الممارسات الجنسية الشائعة. وأوصى 
 .الباحث بضرورة إدماج لموضوعات التربية الجنسية ضمف في المناىج الدراسية ضمف مناىج التعميـ الثانوي

 (Esere, 2008; p120-125) 
 (Oladepo, 1991)دراسة:  -8

ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع واتجاىات الييئة التعميمية نحو تدريس التربية الجنسية في المدارس الثانوية. شممت 
( مف المدرسيف. أظيرت النتائج بأف أي مف عينة البحث لـ يستطيعوا تحديد مفيـو التربية الجنسية بدقة وأف 428)

% منيـ لـ يستطيعوا تحديد محتوى مجاؿ التربية الجنسية المطموب تضمينيا في المنيج المدرسي وأف أعضاء الييئة 43,4
 .( سنة فما فوؽ ىـ اقؿ رغبة في تقديـ التربية الجنسية في المدارس30التدريسية مف المتزوجات ومف أعمار )

 (Oladepo, 1991; p216-220) . 
 (Silva 2001)دراسة:   -3

ريت ىذه الدراسة لتقييـ وتحميؿ فاعمية برامج التربية الجنسية في المدارس مف خالؿ عينة مف الدراسات التي أج 
أجريت في ىذا الصدد حيث أوضحت بأف معظـ برامج التربية الجنسية تشجع عمى االمتناع مف ممارسة الجنس وتقرير 

راىقيف مف خالؿ التعميـ الكافي سيكونوف أفضؿ قدرة عمى عممية صنع القرار وأف ىذه البرامج تعتمد عمى فكرة بأف الم
. ووجدت أف برامج التثقيؼ (Repucci and Herman, 1999,p: 127-166)التصرؼ بمسؤولية في ىذا الصدد 
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 Qinu, 1986;Kirby,1992;Kirby and)الجنسي في المدارس تتبع الشكؿ الخطابي مع الطمبة كما في دراسات
coyle,1997;Visser and Van Bilsen 1994; Jacobs and Wolf, 1995) 

و قد خمصت الباحثة إلى اف تمؾ البرامج ساعدت عمى تأخير بدء النشاط الجنسي لدى المراىقيف واف البرامج 
تأثير الرقابة والتدخؿ في التربية الجنسية عمى تجنب السموؾ الجنسي غير  -8المدرسية في التربية الجنسية تركزت عمى 

 اختبار تبايف تأثير البرامج التربوية في تمؾ الدراسات عمى عينة تمؾ الدراسات. .  -6 المقبوؿ.
أشارت تمؾ الدراسات إلى أف المشاركة الوالدية في حد ذاتيا ليا تأثير مباشر في نتائج برامج التربية الجنسية وىو 

ة مع الطمبة األصغر سنا ومع الطالبات الالتي لـ متغير يستحؽ المزيد مف الدراسة وأف برامج التدخؿ ليا تأثير أكثر فاعمي
تظير النشاط الجنسي لدييف بعد وأف ىذه البرامج تقؿ تأثيرىا عمى السموؾ عبر الزمف وتأثيرىا عمى التغير في العادات 

ر الجنسي, الثقافية المتعمقة بالجنس. وأف الدراسات التجريبية لـ توضح درجة السيطرة عمى المتغيرات اآلتية )صنع القرا
األداء األكاديمي, االنتماء الديني, العالقة العاطفية وقواعد األقراف والزمالء حوؿ النشاط الجنسي وعادات الشرعية( 
(Herold & Goodwin, 1981; Coker et. al, 1994; Kinsman et. Al, 1998; Holder et. al, 2000; 

Thomas et. al, 2000) 
  Marsman & Herold 1986دراسة  -4

سنة  86-5ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات األميات نحو تعميـ أطفاليف التربية الجنسية البالغة أعمارىف ما بيف 
( بأف اغمبيف يؤيدف تثقيؼ أطفاليف التربية الجنسية 840في مقاطعة اونتاريو/ كندا وقد أشارات أراء األميات وعددىف )

ي تقديميا خالؿ ىذا النوع مف التعميـ. وقد أوضحت ثمث العينة باف األىداؼ ولكنيف اظيرف تباينا لنوع القيـ التي ينبغ
العامة ينبغي أف تركز عمى منع ممارسة الجنس قبؿ الزواج وقد أشارت نتائج البحث إلى ضرورة أف يكوف المعمميف عمى 

وع القيـ التي يجب اف ترافؽ عممية عمـ ليس فقط ما إذا كاف اآلباء يدعموف الثقافة الجنسية لدى أوالدىـ ولكف أيضا حوؿ ن
  (Marsman & Herold, 1986,p; 337- 361)التعميـ أيضا 

 :  Mahjan & Sharma 2005دراسة   -5
ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات اآلباء نحو تعميـ بناتيف المراىقات التربية الجنسية في والية )جامو/ كشمير( 

( مف أطراؼ المدينة. 800( مف مركز المدينة و)800( مف اآلباء بواقع )600)اليندية مف خالؿ االختيار العشوائي لػ 
استخدمت أداة المقابمة لجمع البيانات. أظيرت النتائج بأف األميات كف مترددات في الحديث عف تعميـ الجنس لبناتيف 

ف مع بناتيف المراىقات لعدة وشعرف باإلحراج لمناقشة مثؿ ىذه القضايا معيف. ويتجنبف اإلشارة إلى الجنس في عالقتي
أسباب منيا اعتبار ىذه الموضوعات مف المحرمات وأف اآلباء أنفسيـ ينقصيـ المعرفة العممية حوؿ الموضوع 

(mahajan & sharma, 2005p; 197-199) 
 :Nozamile 2002دراسة  -6

سية والتثقيؼ الجنسي وتحديد ىدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة اتجاىات طمبة المرحمة الثانوية تجاه التربية الجن
مواقفيـ فيما يتعمؽ بالمعمومات التي قدميا اآلباء والمعمميف واألقراف حوؿ ذلؾ إضافة إلى وسائؿ اإلعالـ. ولتحديد الفرو 
قات في اتجاىات الطمبة عمى وفؽ متغيرات الجنس والعمر والصؼ ومكاف اإلقامة. استخدمت أداة االستبانة مع عينة 

% منيـ كانوا راغبيف في تعمـ الثقافة 11سنة فما فوؽ. أشارت النتائج إلى اف  63-84ار تتراوح بيف البحث مع أعم
  (Nozamile, 2002)الجنسية وقد تباينت قوة الميؿ واالتجاه لدييـ عمى وفؽ متغيرات الجنس والصؼ والعمر واإلقامة 

 : Libby 1970 دراسة -7
نحو برامج التربية الجنسية المناسبة في تعميـ أبنائيـ في المدارس تـ  ىدفت الدراسة إلى تحديد اتجاىات الوالديف

( مف األزواج بشكؿ عشوائي وتمت مقابمتيـ عمى انفراد وبشكؿ متزامف أيضا. أظيرت النتائج موافقة أغمبية 861اختيار )
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عمى أف تجرى عممية التدريس في  اآلباء واألميات عمى تدريس التربية الجنسية في المنيج الدراسي وأف معظـ اآلباء أكدوا
إطار الديف والحياة الزوجية المقبولة ويجب أف يؤخذ أرائيـ بنظر االعتبار عند تحديد محتوى برامج التربية الجنسية التي 

 . (Libby, 1970,p; 234-247)تريد المدارس تنفيذىا 
 :8008دراسة جابر  -8

عممي األحياء والتربية اإلسالمية والعمـو واألسرية في تدريس ىدفت الدراسة إلى معرفة وجية نظر خبراء المناىج وم
التربية الجنسية في المرحمة الثانوية بالسوداف ومف رؤية تأصيمية تـ تطبيؽ أداة االستبانة لغرض الحصوؿ عمى أرائيـ عمى 

ولجا الباحث إلى نخبة مف ( معمـ ومعممة ومف طمبة المرحمة الثانوية وباستخداـ األسموب العشوائي 360عينة مكونة مف )
المعمميف الستخراج الصدؽ الظاىري لألداة. أظيرت النتائج حاجة الطمبة إلى معمومات متنوعة حوؿ األمور الجنسية 
لتجنب السموؾ غير المقبوؿ والحصوؿ عمى األمور الغامضة المصاحبة لمنشاط الجنسي في مرحمة المراىقة وأف ىناؾ 

الثانوية موضوعات عف المشكالت الجنسية والسموؾ المؤدي إلى الممارسات الجنسية الخاطئة  حاجة لتعميـ الطمبة المرحمة
واألمراض المنقولة جنسيا. أوصت الدراسة وضع إستراتيجية وخطة عمؿ لجعؿ التربية الجنسية جزا مف المواد الدراسية 

 (. 848-50, ص6004وعقد دورات لمعممي ومعممات المواد وذات الصمة بالموضوع )جابر, 
 :Samuel 2010 دراسة -9

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات المراىقيف نحو التربية الجنسية وأرائيـ حوؿ مختمؼ قضايا التربية الجنسية 
المعتمدة عمى تنمية الحياة الجنسية في مرحمة الرشد وكذلؾ تحديد الحاجة إلى التربية الجنسية في المدارس. تـ اعتماد 

( ثانوية في منطقة )ميتروبولس/كوماسي( في غانا ومف خالؿ الحصوؿ عمى استجابات 4ة في اختيار )الطبقية العشوائي
( مف طالب المدارس الثانوية العميا. أظيرت النتائج باف ىناؾ تأييد لألب القائؿ بضرورة إدخاؿ موضوعات التربية 460)

ؿ اكبر مف خالؿ إنشاء مراكز اإلرشاد والنوادي في الجنسية في المناىج الدراسية وانو يمكف تحسيف ىذه الخدمات بشك
 (Samuel, 2010)المدارس 

 الفصل الثالث
 :مجتمع البحث والعينة: 3:3

 عينة المدارس: -3
( 86يشمؿ مجتمع البحث طالبات المدارس المتوسطة في مركز وأطراؼ محافظة كركوؾ حيث تـ اختيار بشكؿ عشوائي )

( 8( مدارس لمبنات في أطراؼ مدينة كركوؾ والجدوؿ )3ات في مركز المحافظة و)( مدارس لمبن4مدرسة متوسطة بواقع )
 يوضح ذلؾ

  عينة المدرس (8جدوؿ )
 عدد الطالبات لمدرساتا عدد الموقع اسـ المدرسة ت
8- 
6- 
4- 
3- 

 خديجة الكبرى
 ثانوية عمي الوردي

 متوسطة التوف كوبري لمبنات
 متوسطة دجمة

 األطراؼ/ دبس
 األطراؼ/ دبس

 األطراؼ/ التوف كوبري
 األطراؼ/ داقوؽ

3 
3 
3 
3 

80 
80 
80 
80 

1- 
2- 
3- 

 متوسطة موطمي لمبنات
 ثانوية النصر لمبنات

 ثانوية المعرفة األساسية لمبنات

 مركز/ كركوؾ
 مركز/ كركوؾ
 مركز/ كركوؾ

3 
3 
3 

80 
80 
80 
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4- 
5- 

 متوسطة ئاال لمبنات
 متوسطة اليدى

 مركز/ كركوؾ
 مركز/ كركوؾ

3 
3 

80 
80 

80- 
88- 

 ثانوية الجميورية لمبنات
 متوسطة قزؿ أي

 مركز/ كركوؾ
 مركز/ كركوؾ

3 
3 

80 
80 

 80 3 مركز/ كركوؾ ثانوية االزدىار لمبنات -86
 860 34  المجموع 
 عينة المدرسات: -8

( مدرسات مف 3)( مدرسة مف أعضاء الييئة التدريسية في المدارس التي وقع االختيار عمييف بواقع 34تـ اختيار )
كؿ مدرسة آخذيف بنظر االعتبار كونيف مرشدات صفوؼ. وقد اعتمد الباحثاف عمى األسموب العشوائي في انتقاء ىذه 

 العينة المدرسات. 
 عينة الطالبات: -3

 ( خمسة1( مائة عشروف طالبة مف قوائـ األسماء بواقع )860بعد تحديد المدارس التي اعتمدىا الباحثاف تـ اختيار )
( طالبات مف كؿ 80(خمسة طالبات مف الصؼ الثالث في كؿ مدرسة عمى أساس اختيار)1طالبات مف الصؼ األوؿ و)

 ( أعاله. 8مدرسة وكما موضح في الجدوؿ )
 أداة البحث: -:8: 3

 استخدـ الباحثاف أداة المقابمة كوسيمة رئيسة لغرض التعرؼ عمى اآلراء والحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بيدؼ
البحث. وقد تـ تنظيـ نوعيف مف األسئمة التي اعتمدىا الباحثاف خالؿ إجراء المقابمة مع عينة البحث حيث تمت االستفادة 
مف الدراسات واألدبيات المتعمقة بالتربية الجنسية واالطالع عمى البرامج التي أعدت ليذا الغرض في العديد مف الدوؿ 

ة الجيود المرتبطة بالتربية الجنسية واالستئناس بآراء المدرسات في المدارس األخرى وكذلؾ خبرات الباحثيف في طبيع
 المتوسطة. حيث تـ تقديـ نمطيف مف األسئمة شممت كال مف المدرسات والطالبات وكما يأتي:

 مقابمة المدرسات وتضمنت األسئمة آالتية: -3
 ية الجنسية في المدارسة؟ىؿ ىناؾ مدرسة تقـو بتوجيو الطالبات في مجاؿ الثقافة والترب -أ

 ماىي الموضوعات والمعمومات المقدمة في ىذا المجاؿ؟ -ب
 ما ىي الصعوبات والعوائؽ التي تعرقؿ عممية التوجيو في مجاؿ الثقافة الجنسية لمطالبات؟ -ج
 مقابمة الطالبات وتضمنت األسئمة آالتية: -8
 ي المدرسة؟ىؿ تقدـ لكف معمومات ترتبط بمجاؿ التربية الجنسية ف -أ

ما ىي المشكالت والصعوبات التي تعتقدوف بأنيا السبب في عدـ الحصوؿ عمى المعمومات الكافية في مجاؿ  -ب
 التربية الجنسية في المدرسة؟

 الوسائل اإلحصائية: -3:3
الطالبات تـ اعتماد الوسط المرجح الستخراج قوة الفقرات المتعمقة بمحتوى المقابمة التي أجريت لعينة المدرسات و 

 إضافة إلى استخداـ النسبة المئوية. 
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 الفصل الرابع
 :عرض النتائج: 4: 3

 : بعد سؤاؿ المدرسات حوؿ الثقافة الجنسية كانت اإلجابات كاألتي:أسئمة المدرسات -أ
 %( مف المدرسات مف المدارس األربعة كانت إجابتيف تنفي وجود التربية أو توجيو الطالبات حوؿ الثقافة81)

%( منيف فقط أكدف وجود جيود مف قبؿ المدرسة 1الجنسية وأكدف عمى عدـ مناقشة الطالبات في ىذه المسائؿ. )
في توجيو الطالبات في األمور الجنسية مف خالؿ مديرة المدرسة وأحيانا المدرسات مف خالؿ توجيييف والتأكيد عمى 

دـ التأخير عف الدواـ الرسمي وعدـ مصادقة بعض طريقة المباس أو الزي الرسمي وعدـ التبرج ولبس الحمي وع
 الطالبات الالتي ال يعرفف الخجؿ مع ىذا وذاؾ. 

 أسئمة موجية لمطالبات: -ب
 / ماىي المشكمة التي تواجينيا فيما خص األمور الجنسية؟8س
 / مدى وجود وتوجيو في مجاؿ التربية الجنسية لمبنات؟6س

 وكانت اإلجابة كاألتي:
 ؼ األوؿ متوسطة امتنعف عف اإلجابة خجال وخوفا. طالبات الص -أ

طالبات الصؼ الثاني المتوسط كانت إجابتيف عمى السؤاؿ األوؿ ليست لدينا مشاكؿ أما فيما يخص السؤاؿ  -ب
 الثاني أكدف عمى وجود توجيو في مجاؿ التربية الجنسية. 

 :من وجهة نظر الطالباتأواًل: 
طالبات عف اإلجابة لمحقؽ المقابمة التي كانت تجرييا الباحثاف حصمت عمى درجة وقد أظيرت النتائج باف امتناع ال

( وتمتيا الفقرة )عدـ تفيـ ظروؼ ومشكالت الطالبات( وجاءت بالمرتبة ثانية حيث حصمت عمى درجة 3,61حدة قدرىا )
بداء الرأي( بالمرتبة الثالثة مف ( ثـ جاءت الفقرة )عدـ السماح لمطالبات بالمناقشة في األمور الجنسي3,031حدة قدرىا ) ة وا 

( أما الفقرة الخاصة بالتشدد والضغط النفسي عمى الطالبات فجاءت 4,41حيث األىمية وحصمت عمى درجة حدة قدرىا )
( وجاءت الفقرة الخاصة بالسؤاؿ عف )عدـ قدرة المدرسات عمى مساعدة 4,33بالمرتبة الرابعة وبدرجة حدة قدرىا )

( والجدوؿ رقـ 4,4ر مف األمور ومنيا األمور الجنسية( بالمرتبة األخيرة وحصمت عمى درجة حدة قدرىا )الطالبات في كثي
 ( يوضح ذلؾ. 6)

 (8جدول )
 درجة الحدة لمفقرات من وجهة نظر الطالبات

 درجة الحدة الفقرات ت
 3,61 االمتناع عف اإلجابة بسبب الخجؿ 8
 3,031 عمقة بحياتيف الجنسيةعدـ تفيـ ظروؼ ومشكالت الطالبات المت 6
بداء الرأي 4  4,41 عدـ السماح لمطالبات بالمناقشة في األمور الجنسية وا 
 4,4 عدـ قدرة المدرسات عمى مساعدة الطالبات في األمور ومنيا األمور الجنسية 3
 4,33 التشدد والضغط النفسي عمى الطالبات في اىتماماتيف الجنسية 1
 4,36 وعدـ االحتراـ مف فبؿ األىؿ في مشكالتيف الجنسية سوء معاممة الفتاة 2
 4,23 االستيزاء بآراء الطالبات في الموضوعات الجنسية مف قبؿ المدرسات والطالبات 3
  الشخصية الضعيفة لممدرسة وعدـ قدرتيا لمخوض في األمور الجنسية مع الطالبات 4



 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

305 

 

 

 من وجهة نظر المدرسات:ثانيًا: 
تناع المدرسات عف اإلجابة لمحقؽ خالؿ المقابمة التي أجراىا الباحثاف حصمت ىذه الحالة عمى أظيرت النتائج ام
( وتمتيا الفقرة )عدـ التفيـ ظروؼ والمشكالت الطالبات المتعمقة بحياتيف الجنسية( وجاءت 4,20درجة حدة مقدارىا )

بة السابعة الفقرة )الشخصية الضعيفة لممدرسة ( وجاءت بالمرت4,10بالمرتبة الثانية حيث حصمت عمى درجة حدة قدرىا )
( أما الفقرة الخاصة 6,80وعدـ قدرتيا لمخوض في األمور الجنسية مع الطالبات( وحصمت عمى درجة حدة مقدارىا )

بالسؤاؿ عف )عدـ قدرة المدرسات عمى مساعدة الطالبات في األمور الجنسية( بالمرتبة الرابعة حيث حصمت عمى درجة 
 ( يوضح ذلؾ. 4( وجدوؿ رقـ )6رىا )حدة مقدا

 (3جدول رقم )
 درجة الحدة من حيث وجهة نظر المدرسات

 درجة الحدة الفقرات المرتبة 
 4,20 االمتناع عف اإلجابة بسبب الخجؿ 8
 4,10 عدـ تفيـ ظروؼ ومشكالت الطالبات المتعمقة بحياتيف الجنسية 6
بداء الرأيعدـ السماح لمطالبات بالمناقشة في األمور  4  4,30 الجنسية وا 
 6,50 التشدد والضغط النفسي عمى الطالبات في اىتماماتيف الجنسية 3
 6,20 سوء معاممة الفتاة وعدـ االحتراـ مف فبؿ األىؿ في مشكالتيف الجنسية 1
 6,40 االستيزاء بآراء الطالبات في الموضوعات الجنسية مف قبؿ المدرسات والطالبات 2
 6,80 ضعيفة لممدرسة وعدـ قدرتيا لمخوض في األمور الجنسية مع الطالباتالشخصية ال 3
 6 عدـ قدرة المدرسات عمى مساعدة الطالبات في كثير مف األمور ومنيا األمور الجنسية 4

  :مستخمص النتائج: 8:4
ة بسبب الخجؿ وىو ( يبيف أف الفقرة األولى ىي امتناع الكثير مف الطالبات عف اإلجاب4( ورقـ )6الجدوؿ رقـ )

موجود لدى اغمب طالبات المدرسة المتوسطة وعدـ تفيـ ظروؼ الطالبات ومشكالتيف احتمت المرتبة الثانية ويعود ذلؾ 
ظروؼ المجتمعات العربية بشكؿ عاـ واإلسالمية بشكؿ خاص, وباإلضافة إلى ذلؾ فاف فقرة التشدد والضغط النفسي عمى 

ؼ يسيء إلييف ويجعؿ المراىقة تفكر في شئ أو موضوع لـ يخطر بباليا سابقا, الطالبات خوفا عمييف مف أي تصر 
احتمت المرتبة الثالثة وعدـ السماح لمطالبة بإبداء رأييا والمناقشة في مواضيع الجنسية وعدـ تقدير قدراتيا, احتمت المرتبة 

مف الطالبات فقد احتمت المرتبة السادسة أما  الرابعة كذلؾ االستيزاء بآراء بعض الطالبات مف قبؿ المدرسات أو زميالتيف
الفقرات التفرقة بيف الطالبات مف الناحية العممية تقديـ مساعدتيا واإلجابة عمى أسئمتيا بسبب تفوقيا العممي أو مستواىا 

 االجتماعي ودور المدرسات احتمت المرتبة التاسعة. 
 االستنتاجات:  – 3:4
بموضوعات التربية الجنسية في المدارس المتوسطة لمبنات لغرض توجيو الفتيات في أتباع سياسة تجنب االىتماـ  -8  

 المرحمة المراىقة التي يمروف بيا. 
وأف ىناؾ إحجاـ واضح مف قبؿ المدرسات والطالبات عمى حد سواء في طرح األمور المرتبطة بمشكالت الحياة  -6 

تعرض ليذه الموضوعات في إطار مف االعتماد عمى الجنسية وبقاء حاجز والخوؼ. الخجؿ قائما تحد مف ال
 ة الجيد التربوي لممدرسة في ىذا المجاؿ رغـ أىميتيا. يمنيج

 
 



 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

306 

 

 

 :التوصيات: 4:4
 محاولة تخمص المدرسة مف السموؾ ألحواجزي ومحاولة التقرب مف الطالبات ومعاممتيف كصديقات.  -8
ية أف تتعمـ فف التعامؿ مع الطالبات والذي ىو اليـو عمـ لكي تتحقؽ الشرط األوؿ في الحؿ فالبد لممدرسة أو المرب -6

قائـ بذاتو لو قواعده وشروطو وبإمكاف المتخصصيف في ىذا العمـ أف ينقموه إلى غير المتخصصيف فيو مف 
 المدرسات في اطار التدريب والتطوير خالؿ الخدمة في مؤسسات اإلعداد والتدريب. 

 صة بالحياة الجنسية قائمة عمى أسس عممية وتعميميا عمى المدارس الثانوية. طبع الكراسات خاصة بالمعمومات الخا -4
تحقيؽ التكامؿ بيف البيت والمدرسة والعمؿ عمى رسـ سياسة تربوية وموحدة لمتعامؿ مع الطالبات بحيث ال يكوف  -3

  ىناؾ تعارض أو تضارب بما تقـو بو البيت ألغراض الثقافة الجنسية المقبولة لدى المراىقيف.
ضرورة وجود تعاوف جدي وخالؽ بيف المدرسة واألسرة في عالج المشاكؿ التي تواجو الطالبات وخاصة التي تؤثر   -1

 في مكونات الشخصية. 
وقاية الطالبات مف االنحراؼ عف طريؽ االتصاؿ المستمر بيف المدرسة والبيت وبزيادة الثقافة الجنسية ليف والتوجيو  -2

مدرسة التربية اإلسالمية ومادة األحياء في المدارس المتوسطة مسؤولية توجيو  يقع عمى كاىؿ المدرسات وخاصة
كسابيف أنماط السموؾ الحسف وغرس االتجاىات االيجابية مع غرس وتقويـ القيـ األصيمة لدييـ  رشادىف وا  الطالبات وا 

ا يتصؿ بالمشكالت والتأكيد عمى كسر حاجز الخجؿ عف طريؽ الدروس العممية والدينية وفي الوقت ذاتو فيم
 وأفعاليف المرتبطة بالحياة الجنسية لمطالبات. 

 التأكيد في مجمس األميات عمى ضرورة توعية الفتاة والتعرؼ عمى التغيرات التي تطرأ عمييا فترة المراىقة بالمعمومات المناسبة.  -3
 مومات لمطالبات بصورة عممية صحيحة. محاولة إشراؾ المدرسات في دورات التوعية عف التربية الجنسية ومحاولة نقؿ المع -4
التأكيد عمى مدرسات المواد العممية وخاصة مادة األحياء باإلسياـ في شرح وتوضيح المواضيع القريبة مف الموضوع   -5

 التربية الجنسية. 
 محاولة كسر حاجز الخجؿ والخوؼ مف قبؿ مدرسة اختصاصية.  -80

 :المقترحات: 5:4
 لمدارس الثانوية في المناطؽ خارج المحافظة وعمى عينات اكبر. إجراء دراسة باليدؼ نفسو عمى ا -8
 إجراء دراسة مماثمة تشمؿ المدارس الثانوية لمبنيف.  -6
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