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* أستاذ مساعد بكلية التربية واآلداب بقسم التربية وعلم النفس في جامعة تبوك
183

3

9

2014

اجتاهات املشرفني الرتبويني يف إدارة الرتبية والتعليم
مبدينة تبوك حنو تدريس الرتبية اجلنسية
الملخص_ هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة اتجاهات المشرفين

والجسم ،والعقل ،واعطاء لكل جانب منه مطالبه وحاجاته بتوازن

التربويين في إدارة التربية والتعليم بمدينة تبوك نحو تدريس التربية

واعتدال ،حتى يكون نشيطا ومثم ار ومنتجا باستمرار في جميع

الجنسية.

ميادين الحياة.

 -ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث أداة تكونت من ( )39عبارة

فالجانب الجسدي والصحي جزء من تكوين اإلنسان اعتنت

تتعلق باتجاهات المشرفين وتم تطبيقها على ( )051مشرفا ومشرفة تم

به التربية اإلسالمية نماء ووقاية وعالجا ،وذلك ألن موقف

اختيارهم عشوائيا في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي

السنة النبوية المطهرة من الجسد ومطالبه ليس موقف الكبت

 0135/0131هـ ،ومن أبرز نتائجها ما يلي:

والمنع أو القمع واالحتقار بل هو موقف الضبط واإلشباع

 -أثبتت الدراسة أن المتوسط الحسابي العام التجاه المشرفين التربويين

المعتدل والتهذيب والتطهير وتحقيق الموازنة بين جميع الجوانب

والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية جاء باتجاه إيجابي ،وال يوجد

ففي الحديث عنه صلى اهلل عليه وسلم لتحقيق منهج االعتدال

عبارات جاءت باتجاه سلبي وهذا يدل على أن اتجاهات المشرفين

واإلشباع المتوازن لفطرة اإلنسان قال رسول اهلل لعبداهلل بن

والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية في المدارس إيجابية.
 -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطين الحسابيين التجاهات

عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما ((يا عبد اهلل ألم أخبر أنك

كل من المشرفين التربويين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية.

تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت :بلى يا رسول اهلل ،قال :فال

 -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب اتجاهات

تفعل صم وأفطر ،وقم ونم ،فإن لجسدك عليك حقا ،وان لعينك

المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية حسب المؤهل

عليك حقا ،وان لزوجك عليك حقا)) [ ]0فإنسان التربية

الدراسي للمشرف أو المشرفة.

اإلسالمية مفطور مثل غيره من البشر على الجانب الغريزي إنها

 -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسط الحسابي التجاهات

فطرة ربانية أودعها اهلل تعالى إياه وتتعهدها التربية اإلسالمية

المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية ممن يحملون المؤهل

بالرعاية والعناية والتوجيه المتوازن ،من تربية العفة والفضيلة،

األدبي عن المتوسط الحسابي للمشرفين والمشرفات ممن يحملون

حتى يصل إلى المرحلة التي يستطيع بها أن يحصن نفسه

المؤهل العلمي.

بالزواج الشرعي فيثاب ويؤجر لدوام االستخالف وعمارة األرض.

 -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب اتجاهات

إذا فالتربية الجنسية جزء ال يتج أز من التربية الجسدية ومن

المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية حسب سنوات الخبرة

أصول التربية العامة ،وكثير من الناس يعتبر الحديث في مثل

للمشرف أو المشرفة.
الكلمات المفتاحية :التربية الجنسية ،المشرفين التربويين ،إدارة التربية

هذه الموضوعات من العيب والمحرمات التي ال يجوز االقتراب

والتعليم بتبوك.

منها " وينظر للتربية الجنسية في مجتمعنا العربي على أنه
 .1المقدمة

موضوع حساس ،وال ينبغي مقاربته ومصارحة الطفل أو المراهق

اهتمت التربية اإلسالمية بمراعاة الجوانب األساسية في

به ،واعتبرت المعلومات المعرفية المرتبطة بالحياة الجنسية من

تكوين اإلنسان المسلم منذ ميالده وجعلتها وحدة مترابطة

األمور المخلة باآلداب العامة ،ومن المسائل المشينة ذكرها،

متماسكة ال ينفصل وال ينفصم إحداها عن اآلخر ،من الروح

ولذلك ينبغي أن تحاط المسائل الجنسية بغالف من التحريم
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ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على

والتكتم والتجاهل وهذا الشك له نتائجه السلبية " [.[2
في الوقت الذي تناولته النصوص القرآنية والنبوية بشكل

رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت

واضح وجلي للناس ،فضبطت األحكام الفقهية المتعلقة

عائشة نعم النساء نساء األنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن

باالتصال بين الجنسين ،من أحكام الخطبة ،والزواج ،والطالق،

يتفقهن في الدين)) ][4

والجماع ،واالغتسال ،والحيض ،والطهر ،والنفاس ،واالحتالم،

فالحياء من اإليمان وهو الشرعي الذي يقع على وجه اإلجالل

وأحكام الطهارة والبلوغ ودالئلها وغيرها ،وضبطت آداب العالقة

واالحترام لألكابر وهو محمود ،وأما ما يقع سببا لترك أمر

بين الجنسين ،من آداب الخالء ،واالستنجاء ،والتستر ،وآداب

شرعي فهو مذموم ،وليس هو بحياء شرعي وانما هو ضعف

االستئذان وغض البصر ،والعفة وغيرها ،مما يؤكد وجوب

ومهانة ..وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر

السؤال والمصارحة والتربية في األمور المتعلقة بالتربية الجنسية،

لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم " [.[5

وخاصة إذا ترتب عليها حكم شرعي :قال رسول اهلل صلى اهلل

فهنا صلى اهلل عليه وسلم في هذه األحاديث وعرضها وهي

عليه وسلم(( :شفاء العي السؤال)) [ ]3قالت عائشة رضي اهلل

 -غيض من فيض من األدلة المرتبطة بالتربية الجنسية ،-نراه

عنها(( :نعم النساء نساء األنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن

يتفاعل ويشرح ويوضح ما يطرح من أسئلة شرعية جنسية من

يتفقهن في الدين)) ،وقال مجاهد " ال يتعلم العلم مستحي وال

قبل الصحابة والصحابيات رضوان اهلل عليهم ،فنراهم يحدثونه

مستكبر " [ ،]0وعن أنس بن مالك قال ((جاءت أم سليم إلى

صلى اهلل عليه وسلم عن المشكالت الجنسية ويسألونه عنها،

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول

ويجيبهم دون أن ينهرهم ،أو يصدمهم ،أو يخبرهم أنه ال يجوز

اهلل المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى

الخوض في مثل هذه األحاديث ،بل يجيبهم إجابات هادئة،

الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت

ويثني عليهم ،بل وأنكر على من عاب هذه األسئلة الجنسية

يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم

المتعلقة باألمور التربوية والشرعية " لذا يجب على المربين

إذا رأت ذاك)) ،وفي رواية أخرى ((أن أم سليم حدثت أنها سألت

واآلباء واألمهات تقديم إجابة عن كل التساؤالت الجنسية التي

نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى

يطرحها أبنائهم وبناتهم دون زجر أو نهر كل حسب مستواه

الرجل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة

العمري وذلك حرصا على وصول المعلومات الصحيحة لهم

فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا

والشك في أن التكتم وعدم فسح المجال لمثل هذه االستفسارات

فقال نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إن

فإنها حتما ستؤدى إلى نشوء مفاهيم وأفكار خاطئة وشاذة

ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما عال

ومتعصبة حول هذه المعلومات " [[6

أو سبق يكون منه الشبه)) ،وعن عائشة ((أن أسماء سألت

حتى ينشأ الطالب نشأة سوية بعيدة عن االنفالت الذي

النبي صلى اهلل عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ

تعيشه المجتمعات الخالية من الضوابط ،أو الكبت الناتج عن

إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على

الموروثات االجتماعية الجاهلة ،والتقاليد المبنية على غير علم،

رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها

مما يؤدي إلى الصراعات النفسية ،واالنحرافات الجنسية،

الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف

والحصول على معلومات من طرق غير مشروعة ،أو من رفاق

تطهر بها فقال سبحان اهلل تطهرين بها فقالت عائشة كأنها

السوء فتستغل وتستثمر استثما ار سيئا.
والشك أن هناك ثمة محاوالت من أتباع الثقافة الغربية،

تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ
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لفرض طرحهم الثقافي في الممارسة والعالقة الجنسية على

وال تعني التربية الجنسية ذلك المفهوم المحدود الذي يراه

مجتمعنا ،كما بدا واضحا في مؤتمر السكان الذي عقد في

أولياء األمور والمعلمون والخائفون من واضعي المناهج ،والذي

القاهرة 0991م ،وفي مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في بكين

يتلخص في العرض إلثارة الشهوة والهاب مشاعر الطالب

0995م ،ووثيقة الطفل الجديدة 2112م ،والتي بحثتها األمم

والطالبات للفت أنظارهم إلى ما كان خافيا عليهم ،وهذا الخوف

المتحدة بهدف إعالنها والتوقيع عليها من جانب دول األعضاء،

مبرر في الزمن السابق ذا المحيط التربوي المحدود والمغلق على

بحيث تصبح بنودها ملزمة لكل الدول الموقعة عليها وهذه

ذات الفرد من التأثير الخارجي ،أما في العصر الحالي عصر

المؤتمرات والوثائق والبرامج والقوانين والسياسات ،حلقة من

االنفتاح الالواعي ،وأجهزة اإلعالم الفضائي ،وأجهزة االتصال

حلقات منظومة القيم الغربية ،التي يسعى الغرب عن طريق

واالنترنت ،الذي سهل الوصول للمعلومات والثقافات المتنوعة،

األمم المتحدة لفرضها على العالم تحت شعار " عولمة النظم

مما أحدث فوضى فكرية وأخالقية واجتماعية لدى أبنائنا،

االجتماعية واألخالقية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية

وأدخلتهم في متاهات الحيرة والقلق ،وغياهب الشبهات

والثقافية الغربية " دون مراعاة لخصوصيات الحضارات والثقافات

والشهوات ،كان والبد من تقديم إجابات الستفساراتهم وأسئلتهم

ومنظومة القيم لألمم والشعوب المختلفة.

من خالل تقديم منهج شامل متكامل عن التربية الجنسية ،يسهم
في البناء العلمي السليم ،والوقاية والعالج لكثير من قضاياهم

وبالرغم أن عولمة قيم المجتمع الغربي تؤكد أهمية التربية

المعاصرة.

الجنسية لكل من الذكور واإلناث ،إال أن اإلطار المرجعي لهذه
البرامج والقيم والسياسات الغربية ال يتفق وال ينسجم مع إطارنا

والباحث هنا ال يقصد المعرفة الجنسية المجردة؛ بل هي

المرجعي ،باعتبارنا مجتمعا متدينا بدين سماوي له قيمه

التربية الجنسية التي تربي أبنائنا على تعميق المبادئ والقيم،

واتجاهاته في التربية الجنسية المتمايزة عنهم ،وبالتالي فإن

وتكوين االتجاهات االيجابية نحو السلوك الجنسي السليم ،الذي

التربية الجنسية تمثل ضرورة دينية ،وثقافية ،وأخالقية،

يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف في سمو وأدب رفيع.

واجتماعية للتحصين الثقافي واألخالقي لدى الناشئين ،لمواجهة

لذا وجب على المؤسسات التربوية واالجتماعية ،أن تقدم

عولمة قيم المجتمع الغربي في مجال األسرة والعالقات الجنسية،

المزيد الكتساب وفهم الكثير من الخبرات والمهارات والمعارف

وفي تربية النشء ،وفي مجال الثقافة الجنسية والمصطلحات

المتعلقة بالتربية الجنسية لألطفال والمراهقين ،وأن يؤهل المربون

والنظريات والمفاهيم ومنظومة القيم وأنماط السلوك " [.[7

تأهيال علميا ،ويحصلوا على الكفايات المهنية والتربوية ،للتعامل
مع طالبهم بايجابية وتقديمه بأسلوب علمي وتربوي ،يليق

أما التربية اإلسالمية فلها موقف االعتدال والوسطية من
قضية التثقيف والتربية الجنسية ،فهو لم يحرم أو يمنع الحديث

بأهميتها في حياة الطالب في مختلف المراحل التعليمية.

عن الغريزة الجنسية وما يلحق بها من مسائل وأحكام فقهية ،كما

وتطرح الموضوعات الجنسية وتعالج المشكالت التربوية المتعلقة

أنه لم يجعل الحديث عن هذه الغريزة وما يتعلق بتصريفها مطلقا

بها بالمنطق العلمي والمغزى التربوي ،بعيدا عن اإلثارة

عن كل قيد ،كما هو الحال في واقع الدول الغربية ومن نحا

واالبتذال ،وسوء الفحش في القول والعمل ،مع التأكيد لخلق

نحوها ،بل كان تعامله مع هذه الغريزة الجنسية تعامال ايجابيا

العفة والفضيلة ،مدعمة بالتعاليم القرآنية والنبوية ،وضمن نطاق

وواقعيا وفطريا ،فهو لم يلغها ويكبتها ،وفي المقابل لم يعطها

القيم والمبادئ األخالقية واالجتماعية.

اهتماما زائدا عن الحد المعقول ،ومجاو از لكل األصول الشرعية

 .2مشكلة الدراسة

والتربوية.

تشير بعض األدبيات التربوية إلى ضعف الدور الذي تقوم
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به المدرسة في تقديم الحقائق والمعلومات المتعلقة بالتربية

فريسة الهوى واالنحراف السلوكي ،ففي دراسة أجريت أن

الجنسية في مراحل التعليم العام.

 %71703من الطالب أقروا أن مصدر المعلومات الجنسية من

وقد أحس الباحث من خالل لقاءاته مع طالب التعليم

األصدقاء ،وبين غفلة واعراض وضعف إلمام المؤسسات

المراهقين ،وحواراته مع بعض اآلباء والمعلمين ،إلى الشعور

التربوية في تعليم الطالب التربية الجنسية الصحيحة ،حيث أقر

بالحرج والخجل الشديد في موضوعات التربية الجنسية والفقه

 %79706من الطالب أن والديهم ال يصارحونهم باألمور

بها ،ومعرفة الحقائق الشرعية المتعلقة بذات الفرد حين البلوغ،

الجنسية ،وأقر  %15703من الطالب أنهم لم يحصلوا على

والجهل ببعض المعلومات الواعية تجاه القضايا الجنسية.

المعلومات الجنسية من المدرسة [.[6

فمن جهة الطالب تفشي ظاهرة المشكالت الجنسية

"ولهذا أكد علماء التربية على أن ضعف التربية الجنسية أو

واالنحرافات السلوكية بينهم وهذا ما تؤكده بعض الدراسات ففي

نقصها أو إهمالها يعتبر واحدا من أسباب االنحرافات الجنسية،

دراسة أجريت على الطالب المراهقين عن التربية الجنسية ،حيث

ومن أخطر ما يكون ترك أطفالنا وشبابنا يحصلون على

أقر  %3775من أفراد العينة ممارسة العادة السرية ،وأقر

معلوماتهم الجنسية من مصادر غير مضمونة " [.[0

 %35710منهم ممارستها أثناء الصيام ،وهذا يؤكد عمق

كل هذه المشكالت واألسباب جعلت الباحث يشعر

المشكلة وضعف الوعي الجنسي المتكامل لديهم مما أثر على

بالمشكلة لدى الطالب في وعيهم بالتربية الجنسية من خالل

المستوى السلوكي العام ،والتفاعل السلبي للطالب مع القضايا

المؤسسات الرسمية اآلمنة ،والى أي مدى ترى القيادات التعليمية

الجنسية ،ومن مظاهرها استفسارات الطالب وسعيهم عن حلول

أهمية تدريس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية من خالل

للمشاكل التي يعانون منها ،الضحك واالستهزاء عند الحديث عن

السؤال لعنوان بحثه ما اتجاهات المشرفين التربويين في إدارة

القضايا الجنسية ،الحياء الشديد وعدم المصارحة حول

التربية والتعليم بمدينة تبوك نحو تدريس التربية الجنسية؟

المشكالت الجنسية.

 -أهداف التربية الجنسية

فكم من طفل ومراهق وقع ضحية العتداء جنسي وأسرته

 .1إكساب الطالب المعارف الصحيحة عن الجنس كوسيلة لفهم

وبيئته التربوية غافلة عن تحصينه من األخطار التي يمكن أن

عملية التكاثر البشري الالزمة لحفظ اإلنسان واستم اررية الحياة

يقع فيها أو يتعرض لها ،وكم من مراهق عانى مشكالت نفسية

البشرية ،ومعرفة حقيقة االتصال الجنسي وهدفه بشكل تدريجي

وصحية وربما انطوى وانعزل بسبب ظهور عالمات البلوغ عليه،

يتناسب مع عمر الجنسين ومسترشدين بما جاء في القرآن

وعدم إدراكه لحقيقتها ولمتطلباتها ،في غياب من والديه ومن

والسنة النبوية والمعرفة العلمية.

مؤسسات التربية والتعليم ،وكم من أسرة حارت وظلت قلقة تجاه

 .2تهذيب سلوك الذكور واإلناث وتربيه أخالقهم وذلك من

سلوكيات جنسية مرحلية صدرت من ابنها ،ال تعرف كيف

خالل التوجيهات اإلسالمية واألخالقية الخاصة بآداب السلوك

تواجهها ،وتفسرها وتتعامل معها باألسلوب التربوي األمثل.

الجنسي وتجنب المثيرات الجنسية.

فأصبح الطالب بين محرقة اإلعالم الجنسي وسعاره الفاسد

 .3تشجيع الذكور واإلناث على تنميه الضوابط اإلرادية

والمشتعل في تحريك غريزته بطرق شهوانية شيطانية ،يرى فيها

لدوافعهما ورغبتهما الجنسية وشعورهما بالمسئولية الفردية

فنون اإلغراءات الجنسية ،حيث أقر  %29706من الطالب أنهم

واالجتماعية ،ومعرفة خطورة الحرية الجنسية على الفرد

يتابعون البرامج التلفزيونية الفاسدة ،وبين إغواء األصدقاء

والمجتمع.

واستدراجه بطرق ملتوية في تحقيق رغباتهم وشهواتهم ،حتى يقع

 .4تصحيح المعلومات واألفكار الخاطئة حول حقيقة الجنس
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ودوره ،وتشجيع المراهقين والشباب على طرح أفكارهم وآرائهم

المعرفية حول الجنس ،ومن هذا المنطلق يمكن للمعنيين وخاصة

عن الجنس ،حتى ال يظل الجنس سلعة في يد المتاجرين به،

واضعي المنهج اختيار الموضوعات والمفاهيم والمفردات التي

ويستغلون بقاء المراهقين والشباب في ظلمة الفكر بعيدا عن

تالئم كل مرحلة عمرية واألسلوب المناسب لتقديم المواضيع

الطرح الصحيح والمناقشة السليمة.

المتعلقة بالمفاهيم الجنسية " [[9
وفي هذا الصدد يذكر القوصي " إن الخبرات الطويلة قد

 .5تزويد المراهقين والشباب بمجموعة من االتجاهات والعادات
الصحيحة السامية نحو التربية الجنسية.

دلت على أن الدراسات الجنسية القائمة بذاتها تفصل المعلومات

 .6تحذير المراهقين والشباب من النظريات واألفكار الكاذبة عن

الجنسية عن غيرها من المعلومات ،وتحملها شحنة انفعالية كبيرة

الجنس واعالمهم بأن الجنس من أهم األسلحة التي يستخدمها

وتجعل من الصعب هضمها وتمثيلها في السلوك اليومي للطفل،

أعداء المسلمين لهدم اإلسالم وتخريبه.

ولذلك يجب أن تعطى الدراسات الجنسية بالمدرسة ضمن دروس

 .7إظهار شموليه اإلسالم وتكامله وواقعيته ،وتقدميه الحلول

مشاهد الطبيعة وعلم األحياء والصحة " [ ]01ودروس التربية

لجميع مشكالت البشرية العامة والجنسية الخاصة " [.[6

اإلسالمية واألحكام الفقهية المتعلقة بين الجنسين ،ودروس علم

 -أساليب تطبيق تدريس التربية الجنسية في المؤسسات

النفس واالجتماع ،وغيرها من المقررات الدراسية في منظومة

التعليمية

متكاملة لتدريس التربية الجنسية ،وفي المراحل المتقدمة تعطى

تنوعت أساليب تدريس التربية الجنسية في المؤسسات

األمراض السرية المتعلقة بالشذوذ والصحة االجتماعية ،واحترام

التعليمية ،لكن أغلب الفلسفات واألدبيات التربوية تشير إلى أهم

القيم واألخالق اإلسالمية المتعلقة بالجنس ،وحكمة التشريع

أسلوبين لتدريس التربية الجنسية هما :األسلوب المستقل،

االجتماعي للزواج وقواعد تكوين األسرة المسلمة تكوينا صحيحا.

وأسلوب الدمج والتكامل.

أ .أسئلة الدراسة
السؤال األول :ما اتجاهات المشرفين التربويين في إدارة التربية

أسلوب الدمج والتكامل :ويقصد بها تدعيم وتضمين
المناهج الدراسية بمعلومات وحقائق ومفاهيم وقيم في مجال

والتعليم بمدينة تبوك نحو تدريس التربية الجنسية؟

التربية الجنسية ،وفق أسلوب علمي متكامل في إطار ما تسمح

السؤال الثاني :هل يوجد فرق دال إحصائيا بين المتوسطات

به طبيعة كل مادة دراسية ،في جميع المراحل التعليمية من

الحسابية التجاهات المشرفين التربويين والمتوسطات الحسابية

مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة الجامعية ،بصورة متدرجة

التجاهات المشرفات التربويات ،في إدارة التعليم بمدينة تبوك

وفقا للمستوى العمري والعقلي لكل مرحلة من المراحل الدراسية.

نحو تدريس التربية الجنسية؟

األسلوب المستقل :ويقصد به تقديم مادة التربية الجنسية

السؤال الثالث :هل توجد فروق دالة إحصائيا في متوسطات

من خالل مقرر دراسي مستقل يبرز حقائق ومفاهيم التربية

رتب اتجاهات المشرفين التربويين والمشرفات التربويات تعزى

الجنسية ويعالج قضاياها ،ويدرس كمادة قائمة بذاتها مثل أي

لمتغير (المؤهل الدراسي)؟

مادة دراسية أخرى مستقلة.

السؤال الرابع :هل توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات
الحسابية التجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية

ويرجح الباحث تدريسها بأسلوب الدمج والتكامل ،إذ قد
أوصت دراسات متعددة بإعطاء التربية الجنسية اهتماما كبي ار في

الجنسية بمدينة تبوك تعزى لمتغير (التخصص العلمي)؟

المدارس" ،وذلك من خالل تضمين المناهج موضوعات التربية

السؤال الخامس :هل توجد فروق دالة إحصائية في متوسطات

الجنسية التي تتناسب مع المراحل العمرية وتشبع حاجاتهم

رتب اتجاهات المشرفين التربويين والمشرفات نحو تدريس التربية
188

الجنسية تعزى لمتغير (سنوات الخبرة في التعليم)؟

التربويين في إدارة التربية والتعليم بمدينة تبوك.

ب .أهمية الدراسة

 .3الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي

تنبع أهمية هذه الدراسة من الجوانب اآلتية:

األول من العام الدراسي 0131هـ0135-هـ.

 .1تعد الدراسة حسب  -حدود علم الباحث – من الدراسات

هـ .مصطلحات الدراسة

الرائدة في المجتمع السعودي التي تتناول موضوع التربية

مفهوم االتجاهات :تعددت مفاهيم االتجاهات في الدراسات

الجنسية ألهم شرائح المجتمع من األطفال والمراهقين والشباب،

النفسية االجتماعية بتعريفات عديدة وبتصورات مختلفة ،ويذكر

وقد تشكل إضافة للمكتبة العلمية ،واستثارة للباحثين في إجراء

الباحث المفهوم الذي اختاره لبحثه وهو " :عبارة عن استعداد

بحوثهم المستقبلية في هذا المجال.

نفسي أو تهيؤ عقلي ،عصبي ،متعلم ،لالستجابة الموجبة أو

 .2قد توفر الدراسة البيانات الكافية للقيادات التعليمية

السالبة (القبول أو الرفض) نحو أشخاص أو أشياء ،أو

والمختصين بالمناهج الدراسية إلى أهمية التربية الجنسية

موضوعات ،أو مواقف جدلية في البيئة التي يعيش فيها " ][11

والحاجة إليها ،لتقديمها ضمن المقررات الدراسية حسب المراحل

أما التعريف اإلجرائي لالتجاه المراد في البحث هو :استجابة

العمرية ،في ضوء أهداف المجتمع وقيمه وفلسفته ،بحيث

أفراد عينة البحث من المشرفين والمشرفات التربويين نحو تدريس

تتناسب مع مراحل النمو العقلي والجسمي والنفسي واالجتماعي

التربية الجنسية ،سواء بالقبول أو الرفض ،ويتمثل ذلك في

لكل مرحلة من مراحل التعليم العام.

الدرجة التي يحصل عليها المشرفين والمشرفات ،عن اإلجابة

 .3قد تسهم نتائج الدراسة الحالية في اإلضافة النظرية

لالستبانة الموضوعة لقياس االتجاه المعد من قبل الباحث.

والتطبيقية التي تساعد واضعي السياسات التعليمية والتربوية في

الجنس لغة :الضرب من كل شيء وهو من الناس والطير،

بناء البرامج اإلنمائية ،والوقائية ،والعالجية ،وفي تدعيم المقررات

والجنس أعم من النوع ،ويقال هذا يجانس هذا أي يشاكله ][12

الدراسية بموضوعات التربية الجنسية المالئمة والمحققة للنمو

والتربية الجنسية اصطالحا :تعددت مفاهيم وتعريفات التربية

الجنسي السليم للطالب في كافة المراحل التعليمية والعمرية.

الجنسية بين الباحثين فعرفها بعضهم " :بأنها تعني بكل ماله

ج .أهداف الدراسة

عالقة بالجنس ،بدءا من المراهقة فالبلوغ وعالماته ،إلى الخطبة

 .1التعرف على اتجاهات المشرفين التربويين في إدارة التربية

فالزواج ،وما يتعلق بذلك من أحكام شرعية وآداب خلقية " ][13

والتعليم بمدينة تبوك نحو تدريس التربية الجنسية.

وفي تعريف آخر " :أنها عملية تساعد الناشئة والدارسين على

 .2التعرف على الفروق في اتجاهات المشرفين التربويين في

اكتساب جملة التصورات والحقائق والمعارف والمفاهيم والقيم

إدارة التربية والتعليم بمدينة تبوك نحو تدريس التربية الجنسية،

واالتجاهات والعادات السليمة والصحيحة ،التي ترتبط بالجنس

تبعا لمتغيرات :النوع ،المؤهل الدراسي ،والتخصص العلمي،

والسلوك الجنسي كحقيقة بيولوجية واجتماعية ،بهدف تحصين

وسنوات الخبرة في التعليم.

الناشئة واألفراد بالقيم واالتجاهات االيجابية الالزمة لتوجيه الدفع

د .حدود الدراسة

الجنسي في إطاره الشرعي ،ومساعدتهم على اتخاذ الق اررات

 .1الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة على موضوع اتجاهات

المستقبلية المسؤولة عن تكوين األسرة السعيدة ،في إطار القيم

المشرفين التربويين في إدارة التربية والتعليم بمدينة تبوك نحو

الدينية والمعايير االجتماعية التي يؤمن بها المجتمع اإلسالمي

تدريس التربية الجنسية.

من أجل صحة الفرد وسعادته وطهارة المجتمع " ].[7

 .2الحدود المكانية :تقتصر الدراسة على المشرفين والمشرفات

وعرفها أحد الباحثين بأنها :تعليم كل من الذكر واألنثى
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وتوعيتهما ومصارحتهما منذ أن يعقال القضايا التي تتعلق

إجابات الوالدين حسب متغير جنس الوالدين .وال توجد فروق

بالجنس ،وترتبط بالغريزة ،وتتصل بالزواج حتى إذا شبا وترعرعا

ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات الوالدين المتعلقة

وتفهما أمور الحياة عرفا ما يحل وما يحرم ،وأصبح السلوك

باتجاهاتهم نحو تدريس مفاهيم التربية الجنسية حسب متغير

اإلسالمي المتميز خلقا لهما وعادة ،فال يجريان وراء شهوة وال

البيئة (ريف – ومدينة).
دراسة معدي [ ]7بعنوان (التربية الجنسية بالمرحلة

يتخبطا في طريق منحرف " ][14
التربية الجنسية :هي التربية التي تمد الفرد بالمعلومات العلمية

الثانوية بمصر الواقع والممكن) دراسة تحليلية مسحية استخدم

والخبرات الصالحة واالتجاهات السليمة إزاء المسائل الجنسية،

الباحث فيه أداة تحليل المحتوى وتوصل إلى عدة نتائج من

بقدر ما يسمح به نموه الجسمي والفسيولوجي والعقلي واالنفعالي

أهمها :اتصاف مقررات التعليم الثانوي العام بتدني االهتمام

واالجتماعي وفي إطار التعاليم الدينية والمعايير االجتماعية

المقصود بالتربية الجنسية .والقصور الشديد في تناول أهم

والقيم األخالقية السائدة في المجتمع ،مما يؤهله لحسن التوافق

مجاالت التربية الجنسية التي ترتب بالقيم واالتجاهات األخالقية،

في المواقف الجنسية ومواجهة مشكالته الجنسية في الحاضر

واألحكام الشرعية المرتبطة بالسلوك الجنسي.

والمستقبل مواجهة واقعية تؤدي إلى الصحة النفسية ]05[ .وهو

دراسة جمعة [ ]07بعنوان (تحليل المفاهيم الجنسية في كتب

التعريف االصطالحي الذي يختاره الباحث ،لشموليته لجميع

التربية اإلسالمية في مرحلتي التعليم األساسي  -الحلقة الثانية

جوانب بحثه ،وقربه لموضوع دراسته.

 والتعليم الثانوي العام) دراسة ميدانية في مدينة دمشقوتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها أن معظم المفاهيم الواردة في

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
تناولت دراسات عديدة مصطلح التربية الجنسية ،ويذكر الباحث

موضوعات التربية الجنسية غير واضحة ،وهناك  %51من

مفصال تلك الدراسات كالتالي :دراسة عبيدات وطوالبة []06

عينة الدراسة من الطالب والطالبات ،أكدوا عدم كفاية

بعنوان (اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو تدريس

الموضوعات ألنها أهملت كثي ار من الموضوعات الهامة التي

التربية الجنسية في المدارس األردنية) دراسة ميدانية على عينة

يحتاج إليها الطلبة .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين

من المعلمين والمعلمات ،وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها

متوسطات درجات المدرسين حول موضوعات التربية لجنسية

وجود اتجاهات إيجابية عند المعلمين نحو تدريس التربية

في كتب التربية اإلسالمية تعزى للمتغيرات المتعلقة (بالجنس،

الجنسية بدرجة كبيرة ،حيث بلغت نسبته ( .)%01733وعدم

المرحلة التعليمية ،المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة).

وجود فروق تعزى لمتغير سكن المعلم ،والمرحلة التي يدرسها،

دراسة غولد وجيكان ليافيشتا [ ]00بعنوان (التربية الجنسية

والخبرة ،وعمر المعلم .وجود فروق تعزى لمتغير النوع

لألطفال والمراهقين) وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها أن

االجتماعي ولصالح الذكور ،كذلك تبين وجود فروق تعزى

 %19من األمهات واآلباء قد أجروا حديثا وحوارات مع أوالدهم

للمؤهل العلمي ولصالح حملة الدبلوم العالي فأكثر.

حول التربية الجنسية .وأن  %62’7أروا أن تربية الطفل الجنسية

دراسة منى كشيك [ ]9بعنوان (اتجاهات الوالدين نحو

يجب أن يمارسها الوالدين .وأن  %15من المرشدين النفسيين

تدريس مفاهيم التربية الجنسية في مرحلة التعليم األساسي)

يقومون بالتربية الجنسية ،و %92من المعلمين يمارسون هذه

دراسة ميدانية على عينة من اآلباء واألمهات في مدينة دمشق

المهمة.

وريفها ،وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها أنه ال توجد فروق

دراسة عالم [ ]09بعنوان (دور مرحلة التعليم األساسي في

ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1715بين متوسطات

تنمية الوعي بالتربية الجنسية) وتوصلت إلى عدة نتائج من
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أهمها إن إسهام المناهج المدرسية الحالية ما زال محدودا في

القيادات التعليمية نحو تدريس التربية الجنسية في التعليم العام

التربية الجنسية .إن معظم المعلمين ال يتحدثون عن الجنس مع

في المملكة العربية السعودية بشكل عام وفي منطقة تبوك بشكل

التالميذ وأن المعلمات أكثر حديثا عن الجنس مع المعلمين

خاص ،وكذلك اختالف البيئة والمجتمع الذي سيؤدي بدوره إلى

الذين شملتهم الدراسة .أن المعلمين الذين شملتهم الدراسة يرون

اختالف نتائج الدراسة .وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة

أنه ال توجد تربية جنسية في التعليم األساسي .رأت النسبة

ونتائجها في جمع المادة العلمية ألدبيات الدراسة ،وبناء

الكبرى من التالميذ الذين شملتهم الدراسة أنهم ال يعرفون مفهوم

االستبانة.

الجنس وأنهم تعلموا بعض المعلومات من أقرانهم.

 .4الطريقة واالجراءات

دراسة الشماس [ ]21بعنوان (التربية الجنسية في األسرة

أ .منهج الدراسة

بين المفهوم والممارسة) وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها أن

استخدم الباحث المنهج الوصفي (المسحي) التحليلي،

نسبة عالية من الوالدين ال يتحدثون بصراحة عن األمور

ويرجع سبب اختيار الباحث هذا المنهج إلى ما يتمتع به من

الجنسية مع أبنائهم .أن معظم اآلباء ال يسهمون في التربية

قدرة على وصف الظاهرة التي يدرسها وتحديد وضعها الحالي،

الجنسية داخل البيت مع إقرارهم بأن البيت يسهم بصورة أساسية

والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها ،وال يقتصر البحث

في التربية الجنسية.

الوصفي على جمع البيانات وتبويبها بل إنه يمضي إلى ما هو

دراسة صالح الدين [ ]20بعنوان (اتجاهات معلمي ومعلمات

أبعد من ذلك ،فهو يفسر البيانات ويوفر المعلومات التي تساعد

المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين نحو تدريس

على توضيح الظاهرة وبيان أسبابها ،واقتراح الحلول المناسبة

التربية الجنسية) وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها أن النسبة

لها.

المئوية لالستجابة لالتجاهات الكلية كانت ( )%59نحو تدريس

ب .مجتمع الدراسة

التربية الجنسية .ووجود فروق في االتجاهات تبعا لمتغيرات

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين (بنين،

الجنس ،والمؤهل لعلمي ،والمرحلة الدراسية والتخصص ،والخبرة.

وبنات) في إدارة التربية والتعليم بمدينة تبوك ،للعام الدراسي 31

دراسة جينفر []22بعنوان (التربية الجنسية في التعليم الثانوي)

0135 /هـ ،الفصل الدراسي األولَّ ،
وتكون مجتمع الدراسة من

وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها أنه ينبغي أن تكون التربية

المشرفين التربويين والمشرفات الذين يعملون في إدارة تعليم تبوك

الجنسية قادرة على توفير فرص عديدة للطالب لكي يصبحوا

الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 0135 / 0131هـ وعددهم

على معرفة كبيرة بالموضوعات الجنسية والتناسلية ،وتكوين

( )271مشرفا ومشرفة.

اإلرادة القادرة على مقاومة اإلغراء .وأن يدخل الطالب في

ج .عينة الدراسة

مناقشات أخالقية لتحديد ما هو الصحيح وما هو الخاطئ ،مما

تم اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية ،حيث كان عدد

يؤدي إلى توفير معرفة وتفهم لألدوار األخالقية.

أفراد عينة الدراسة ( )051مشرفا ومشرفة منهم ( )00مشرفا

التعقيب على الدراسات السابقة

تربويا ،و( )62مشرفة تربوية ،حيث وزعت االستبيانات على

وفي ضوء ما سبق من الدراسات السابقة تتشابه الدراسة

جميع المشرفين بكافة تخصصاتهم وأعمالهم المناطة بهم سواء

الحالية مع الدراسات السابقة من حيث االهتمام بالتربية الجنسية

كانت تعليمية أو إدارية أو خدمية.

في المؤسسات التربوية والتعليمية ،وتختلف معها في كونها من

د .أداة الدراسة

الدراسات األولية حسب علم الباحث التي أجريت لمعرفة آراء

أداة الدراسة المستخدمة في البحث هي االستبانة التي قام
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الباحث بتعميمها لتقيس اتجاهات المشرفين التربويين في إدارة

أفرادها ( )51مشرفا ومشرفة الذين يعملون بإدارة التعليم بمدينة

التربية والتعليم بمدينة تبوك نحو تدريس التربية الجنسية.

تبوك في المملكة العربية السعودية ،كما تم حساب معامل الثبات

وبعد اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة وأدواتها

لألداة باستخدام معادلة كرونباخ الفا ،وكان ( )1790وهذا يدل

المستخدمة التي تناولت االتجاهات نحو تدريس التربية الجنسية

على تمتع األداة بمستوى ثبات ٍ
عال ،وأن أداة البحث صالحة

بشكل عام قام الباحث بإعداد أداة البحث متبعا الخطوات التالية:

لغايات البحث.

 .1اشتملت أداة البحث في صورتها األولية على ( )15فقرة.

ي .المعالجات اإلحصائية

 .2تم تصميم أداة البحث وفق مقياس خماسي (موافق بشدة،

 -استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات

موافق ،إلى حد ما ،غير موافق بشدة ،غير موافق) وهذه

الرتب في ترتيب العبارات على اتجاهات المشرفين التربويين في

االختيارات تأخذ التقديرات التالية )0 ،2 ،3 ،1 ،5( :في حالة

إدارة التربية والتعليم بمدينة تبوك نحو تدريس التربية الجنسية.
 -استخدام اختبار ) (tإلثبات أثر النوع (مشرف ومشرفة) على

الفقرات الموجبة ،أما ( )5 ،1 ،3 ،2 ،0في حالة الفقرات
السالبة .ولتحديد اتجاه العبارة ايجابي أو سلبي فقد تم اعتماد

اتجاهاتهم نحو تدريس التربية الجنسية.

المتوسط الحسابي للعبارة ( )275فأكثر أن اتجاه العبارة إيجابي.

 -استخدام  Kruskal-Wallis Testاختبار كروسيكال واليس

هـ .صدق األداة

إلثبات أثر المؤهل العلمي للمشرف والمشرفة على اتجاهاتهم
نحو التربية الجنسية.

تم التأكد من الصدق الظاهري ألداة البحث بعرض األداة
بصورتها األولية على ( )0محكمين من أعضاء هيئة التدريس

 -استخدام اختبار) (tإلثبات أثر تخصص المشرف والمشرفة

في أقسام التربية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس في

(أدبي ،علمي) على اتجاهاتهم نحو تدريس التربية الجنسية.

الجامعات السعودية ،وذلك بهدف التعرف على مدى مالئمة

 -استخدام  Kruskal-Wallis Testاختبار كروسيكال واليس

عباراتها للهدف الذي وضعت من أجله ،ومدى وضوح وسالمة

إلثبات أثر سنوات خبرة المشرف والمشرفة على اتجاهاتهم نحو

صياغة كل فقرة ،ومدى انتماء كل فقرة للمحور المندرجة تحته،

تدريس التربية الجنسية.

والتعديالت واإلضافات المقترحة حيال العبارات والمحاور .وتال

 .5النتائج

ذلك حساب نسب اتفاق المحكمين على عبارات أداة البحث

السؤال األول :ما اتجاهات المشرفين التربويين في إدارة التربية

بشرط أال تقل عن ( .)%01وبعد مراجعة آراء واقتراحات

والتعليم بمدينة تبوك نحو تدريس التربية الجنسية؟

ومالحظات وتعديالت لجنة التحكيم ،أعدت أداة البحث بصورتها

لإلجابة عن السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات

النهائية لتتضمن ( )39عبارة.

المعيارية والرتبة لكل عبارة من العبارات التي تقيس اتجاهات

و .ثبات األداة

المشرفين التربويين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية ،كما
في الجدول رقم (:)0

لحساب معامل ثبات أداة البحث تم تطبيقها على عينة
استطالعية عشوائية من مجتمع البحث وخارج حدود العينة ،عدد
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جدول 1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات اتجاهات المشرفين التربويين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

المستوى حسب

م

المتوسط

العبارة

0

أرى أن تقوم المدرسة بتدريس التربية الجنسية من خالل مقرراتها الدراسية.

3753

07209

30

ايجابي

2

تعد المدرسة من أهم المصادر لتدريس التربية الجنسية

3717

07071

33

ايجابي

3

يمكن أن يعتمد تدريس التربية الجنسية في المدارس على القيم اإلسالمية

1729

07115

0

ايجابي

المتوسط الحسابي

واالجتماعية.
1

تقصير المدرسة في تدريس التربية الجنسية يجعل رفاق السوء يقدمون البديل السيئ

3790

07091

9

ايجابي

5

يساعد تدريس التربية الجنسية في المدرسة على السلوك الجنسي السليم والوقاية من

3703

07019

05

ايجابي

االنحرافات الجنسية.
6

ينبغي وضع منهج متكامل لتدريس التربية الجنسية لمراحل التعليم المختلفة بمجتمعنا

3756

07277

20

ايجابي

7

تدريس التربية الجنسية يشتت انتباه الطالب عن الدراسة

2703

07292

30

ايجابي

0

تدريس التربية الجنسية يحد من مشاهدة األفالم والصور المخلة باألدب

3701

07017

36

ايجابي

9

تدريس التربية الجنسية يزيد من ثقافة الطالب وقدرتهم على ضبط سلوكهم الجنسي.

3751

07005

31

ايجابي

01

التربية الجنسية يصحح المفاهيم الخاطئة عن الجنس اآلخر

3779

07027

00

ايجابي

00

تدريس التربية الجنسية يخفف صراعات وضغوط المراهقة

3759

07002

26

ايجابي

02

يعتبر تضمين بعض المفاهيم الجنسية في المقررات الدراسية جزءا ال يتج أز من

3767

07071

21

ايجابي

العملية التربوية
03

يساعد تدريس التربية الجنسية على إزالة الخجل وتشجيع اآلباء واألبناء على مناقشة

3760

07227

23

ايجابي

المشكالت الجنسية
01

يستثير تدريس التربية الجنسية الطالب وقد يدفعهم إلى الرذيلة

2770

07359

39

ايجابي

05

أفضل أن تهتم المقررات الدراسية بتوضيح االنحرافات الجنسية لألبناء المتعلقة

3706

07193

03

ايجابي

(باللواط والسحاق والزنا والمثلية وغيرها)
06

أشعر بأن شخصية الطالب ستتعرض لالزدواجية بسبب عدم تدريس التربية الجنسية.

3710

07253

37

ايجابي

07

يؤلمني أن يتعرض أبناؤنا لإلثارة الجنسية من خالل وسائل االتصال المختلفة في

3795

07171

7

ايجابي

ظل غياب تدريس التربية الجنسية
00

يحزنني عدم كفاءة البرامج الوقائية واإلنمائية والعالجية للمشكالت الجنسية بالمدارس

3792

07101

0

إيجابي

مع غياب تدريس التربية الجنسية.
09

يزعجني لجوء بعض األطفال والمراهقين للطرق المنحرفة لإلشباع الجنسي في غياب

3709

07020

00

ايجابي

تدريس التربية الجنسية
21

يشعر بعض المعلمين بالحرج أو رفضهم إلجابة أسئلة طالبهم الجنسية

3777

0.137

09

20

أخشى أن تتزايد المشكالت الجنسية الوافدة إلى مجتمعنا في غياب تدريس التربية

3769

07215

22

ايجابي

الجنسية.
22

أتمنى أن تهتم المؤسسات التعليمية بجانب تدريس التربية الجنسية بتدريب المرشدين

1710

07231

6

ايجابي

والمربين في مجال التربية الجنسية
23

أخشى أن يؤدي غياب تدريس التربية الجنسية إلى االختالل األسري واألخالقي

3737

07072

31

ايجابي

بالمجتمع
21

تقلقني عدم قناعة بعض المسئولين عن السياسات التعليمية بضرورة تدريس التربية

3750

07177

27

ايجابي

الجنسية
25

يزعجني القصور في توعية الوالدين بالمفاهيم الجنسية

3791

07102

01

ايجابي

26

أحث المعلمين على ضرورة اإلجابة على أسئلة الطالب الجنسية

3700

07191

02

ايجابي

193

3

2014

9

27

اشعر المعلمين بأهمية تشجيع الهوايات الهادفة للترفع عن الغرائز الجنسية

1.15

07190

5

ايجابي

20

أشعر أن تدريس التربية الجنسية يشجع الطالب لالنخراط في األنشطة لكسر عزلة

3761

07220

25

ايجابي

الطالب البالغين
29

أوجه المعلمين لتعريف البالغين بالتغييرات التي تحدث في مرحلة البلوغ من خالل

1710

07170

1

ايجابي

تدريس التربية
الجنسية
31

أشجع المعلمين على تعريف الطالب باآلثار الجنسية السيئة المترتبة عن صحبة

1701

07023

2

ايجابي

رفاق السوء من خالل تدريس التربية الجنسية
30

أشجع المعلمين على االهتمام بالقيم األخالقية والقدرات الضابطة للدوافع الجنسية

1703

07172

3

ايجابي

لدى الطالب من خالل تدريس التربية الجنسية
32

أوجه المعلمين إلى تعليم الطالب العالقات الصحيحة مع نفس الجنس ومع الجنس

3775

07230

21

ايجابي

اآلخر من خالل تدريس التربية الجنسية
33

أرى أن تدريس التربية الجنسية يساعد على إعداد الطالب للتغييرات الجنسية والنفسية

3702

07011

06

ايجابي

والفسيولوجية التي تحدث لهم في مرحلة البلوغ.
31

أرى أن تدريس التربية الجنسية يسهم في تثقيف الطالب وأسرهم بمفاهيم التربية

3700

07032

07

ايجابي

الجنسية
35

أساهم في تنمية الرأي الرسمي لالهتمام بتدريس التربية الجنسية في المراحل التعليمية

3755

07203

29

ايجابي

المختلفة
36

أرفع التقارير للمسئولين عن أهمية تدريس التربية الجنسية في المدارس

3735

07212

35

ايجابي

37

اقنع زمالئي بالعمل على ضرورة النقاش في وضع منهج لتدريس التربية الجنسية في

3717

07231

32

ايجابي

المدارس
30

اطلع على نتائج خبرات المجتمعات األخرى في تدريس التربية الجنسية في المدارس

3771

07031

20

ايجابي

39

أشجع إجراء األبحاث في مجال تدريس التربية الجنسية في المدارس

3701

07093

01

ايجابي

3790

2703

ايجابي

اإلجمالي

يتضح من الجدول ( )0أن المتوسط الحسابي العام التجاه

المراحل الدراسية للتعليم العام ،وهي تتفق في نتائجها مع نتائج

المشرفين التربويين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية جاء

دراسة عبيدات وآخرون [ ،]07ودراسة كشيك [ ،]9ودراسة

باتجاه إيجابي وبمتوسط حسابي مقداره ( ،)3790وال يوجد

صالح [.[20

عبارات ذات اتجاه سلبي وهذا يدل على أن اتجاهات المشرفين

السؤال الثاني :هل توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات

والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية في المدارس ايجابية،

الحسابية التجاهات المشرفين التربويين والمتوسطات الحسابية

ويرجع الباحث ذلك إلى قناعة القيادة التعليمية بمدينة تبوك من

التجاهات المشرفات التربويات في إدارة التعليم بمدينة تبوك نحو

المشرفين والمشرفات إلى ضرورة وأهمية تدريس التربية الجنسية

تدريس التربية الجنسية؟

في المدارس وادخالها ضمن موضوعات المناهج والمقررات

ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام اختبار ) (tالختبار

الدراسية لشعورهم بحجم المسؤولية تجاه أبنائهم الطالب نحو

الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسطين الحسابيين التجاهات

التوعية والتربية الجنسية ،وعظم الخطر المحاط بهم ،نتيجة

كل من المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية في

التغافل والتجاهل عن تربيتهم التربية الجنسية المتكاملة ضمن

المدارس ،والنتائج كما في الجدول رقم (.)2

194

جدول 2
اختبار داللة الفرق بين المتوسطات الحسابية التجاهات المشرفين التربويين والمتوسطات الحسابية التجاهات المشرفات نحو تدريس التربية
الجنسية باستخدام اختبار ()t

النوع

العدد

المتوسط الحسابي

درجات الحرية

قيمة ()t

مستوى الداللة

المشرفون

00

019771

010

07203

17212.

المشرفات

62

065753

اإلجمالي

051

يتضح من الجدول ( )2أن الفرق بين المتوسطين

السؤال الثالث :هل توجد فروق دالة إحصائيا في متوسطات

الحسابيين التجاهات كل من المشرفين التربويين والمشرفات نحو

رتب اتجاهات المشرفين التربويين والمشرفات نحو تدريس التربية

التربية الجنسية غير دال إحصائيا ،أي أن اتجاهات المشرفين

الجنسية تعزى لمتغير (المؤهل الدراسي)؟

التربويين نحو تدريس التربية الجنسية ال تختلف جوهريا عن

ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام اختبار كروسيكال واليز

اتجاهات المشرفات التربويات ،ويفسر الباحث ذلك إلى البيئة

الالمعلمي الختبار داللة الفروق بين متوسطات الرتب في

المشتركة في الهم التربوي تجاه مشكلة ضعف التوعية نحو

اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية التي

التربية الجنسية سواء لدى البنين والبنات ،وجميع أفراد العينة

تعزى للمؤهل العلمي ،كما تم حساب متوسط الرتب التجاهات

مؤيد نحو تدريس التربية الجنسية ضمن المقررات الدراسية ،وهي

المشرفين والمشرفات حسب سنوات الخبرة ،والداللة اإلحصائية

تختلف في نتائجها مع دراسة عبيدات وآخرون [ ،]07ودراسة

لقيمة اختبار كروسيكال واليس ،والنتائج كما في الجدول رقم

صالح [.]20

(:)3
جدول 3
اختبار داللة الفروق بين متوسطات رتب االتجاهات حسب المؤهل الدراسي باستخدام اختبار كروسيكال واليز

المؤهل العلمي

العدد

متوسط الرتبة

قيمة كا(H) 2

درجات الحرية

والداللة اإلحصائية

دكتوراه

6

90707

07221

3

17717

ماجستير

21

69700

بكالوريوس واعداد تربوي

60

76716

بكالوريوس

59

المجموع

051

75723

يتضح من الجدول ( )3أن هناك فروق ظاهرية بين

الداللة ( )17717وهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)1715لذا

متوسطات رتب اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس

فإنه ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات رتب اتجاهات

التربية الجنسية حسب المؤهالت العلمية األربعة حيث بلغت

المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية حسب المؤهل

أقصى قيمة لمتوسط االتجاهات لدى المشرفين الذين يحملون

العلمي للمشرف أو المشرفة ،أي أن متوسطات رتب اتجاهات

درجة الدكتوراه حيث بلغت ( ،)90707وأقل قيمة لمتوسط

المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية ال تختلف

اتجاهات المشرفين والمشرفات للذين يحملون درجة الماجستير

جوهريا باختالف المؤهل العلمي للمشرف أو المشرفة ،ويفسر

بقيمة مقدارها (.)69700

الباحث ذلك إلى قناعة المشرفين والمشرفات بكافة درجاتهم

كما يتضح من الجدول ( )3أن قيمة اختبار(كروسيكال

العلمية ومستوياتهم الدراسية والثقافية إلى ضرورة إدخال

واليس) بلغت ( )07221وهي قيمة غير دالة ،حيث إن قيمة

موضوعات التربية الجنسية ضمن المقررات الدراسية لتوعية
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وتعليم الطالب قيم ومبادئ التربية الجنسية ،وهي تختلف في

ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام اختبار ) (tإلثبات

نتائجها مع دراسة عبيدات وآخرون [ ،]07ودراسة صالح [.[20

الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسط الحسابي التجاهات

السؤال الرابع :هل توجد فروق دالة إحصائيا في المتوسطات

المشرفين والمشرفات الذين يحملون مؤهل أدبي والمتوسط

الحسابية التجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية

الحسابي التجاهات الذين يحملون مؤهل علمي ،والنتائج كما

الجنسية بمدينة تبوك تعزى لمتغير (التخصص العلمي)؟

في الجدول رقم (:(1
جدول 4

اختبار ( )Tالختبار الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسط الحسابي التجاهات المشرفين ممن يحملون تخصصات أدبية والمتوسط الحسابي
التجاهاتهم ممن يحملون تخصصات علمية

البيان

العدد

المتوسط الحسابي

درجات الحرية

قيمة ()t

مستوى الداللة

المشرفون والمشرفات الذين يحملون مؤهالت أدبية

91

053706

010

17306

17752

المشرفون والمشرفات الذين يحملون مؤهالت علمية

56

اإلجمالي

051

050715

يتضح من الجدول ( )1أن الفرق غير دال إحصائيا بين

[.]20

المتوسط الحسابي التجاهات المشرفين والمشرفات نحو التربية

السؤال الخامس :هل توجد فروق دالة إحصائيا في متوسطات

الجنسية ممن يحملون المؤهل األدبي عن المتوسط الحسابي

رتب اتجاهات المشرفين التربويين والمشرفات نحو تدريس التربية

للمشرفين والمشرفات ممن يحملون المؤهالت العلمية ،أي أن

الجنسية تعزى لمتغير (سنوات الخبرة في التعليم)؟

اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية ممن

ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام اختبار كروسيكال واليز

يحملون مؤهالت أدبية ال تختلف جوهريا عن اتجاهات الذين

الالمعلمي الختبار داللة الفروق بين متوسطات الرتب في

يحملون مؤهالت علمية ،ويفسر الباحث ذلك إلى قناعة

اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية تعزى

المشرفين والمشرفات بكافة تخصصاتهم العلمية واألدبية إلى

لسنوات خبرة المشرف والمشرفة ،،حيث يظهر متوسط الرتب

ضرورة إدخال موضوعات التربية الجنسية ضمن المقررات

التجاهات المشرفين والمشرفات حسب سنوات الخبرة ،والداللة

العلمية واألدبية على حد سواء لتوعية وتعليم الطالب نحو

اإلحصائية للفروق بين متوسطات الرتب ،والنتائج كما في

التربية الجنسية ،وهي تختلف في نتائجها مع دراسة صالح

الجدول رقم (:)5
جدول 5

اختبار داللة الفروق بين متوسطات الرتب االتجاهات حسب سنوات الخبرة باستخدام اختبار كروسيكال واليز
سنوات الخبرة

العدد

متوسط الرتبة

أقل من  01سنوات

07

77730

 05سنة

39

69723

 21 -06سنة

11

01706

أكثر من  21سنة

51

المجموع

051

-00

قيمة كا(H) 2

07302

درجات الحرية

3

الداللة اإلحصائية

17726

75790

يتضح من الجدول ( )5أن هناك فروق ظاهرية بين

( )21-06سنة حيث بلغت ( ،)01706وأقل قيمة لمتوسط

متوسطات رتب اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس

اتجاهات المشرفين والمشرفات للذين لديهم خبرة تتراوح بين

التربية الجنسية حسب سنوات الخبرة حيث بلغت أقصى قيمة

( )05 -00سنة بقيمة مقدارها (.)69723

لمتوسط االتجاهات لدى المشرفين للذين لديهم خبرة تتراوح بين

كما يتضح من الجدول ( )5أن قيمة اختبار (كروسيكال واليس)
196

بلغت ( )07302وهي قيمة غير دالة ،حيث إن قيمة الداللة

 .4ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسط الحسابي

( )17726وهي أكبر من مستوى الداللة (.)1715

التجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية ممن

لذا فإنه ال توجد فروق جوهرية بين متوسطات رتب اتجاهات

يحملون المؤهل األدبي عن المتوسط الحسابي للمشرفين

المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية حسب سنوات

والمشرفات ممن يحملون المؤهل العلمي ،مما يدلل على أن

الخبرة للمشرف أو المشرفة ،أي أن متوسطات رتب اتجاهات

اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية ممن

المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية ال تختلف

يحملون مؤهالت أدبية ال تختلف جوهريا عن اتجاهات الذين

جوهريا باختالف سنوات خبرة المشرف أو المشرفة ،ويفسر

يحملون مؤهالت علمية ،واتفاقهم على أهمية تدريسها.

الباحث ذلك إلى قناعة المشرفين والمشرفات بكافة خبراتهم

 .5ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب اتجاهات

الدراسية الحديث عهد بالتدريس ،أو الخبير في التدريس إلى

المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية حسب سنوات

ضرورة إدخال موضوعات التربية الجنسية ضمن المقررات

الخبرة للمشرف أو المشرفة ،مما يدلل على أن متوسطات رتب

الدراسية على حد سواء لتوعية وتعليم الطالب نحو التربية

اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس الجنسية ال تختلف

الجنسية ،وهي تتفق في نتائجها مع دراسة عبيدات وآخرون

جوهريا باختالف سنوات خبرة المشرف أو المشرفة واتفاقهم على

[ ،]07وتختلف في نتائجها مع دراسة صالح [[20

أهمية تدريسها.

ملخص نتائج الدراسة

 .6التوصيات

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث أهم

 .1أثبتت الدراسة أن المتوسط الحسابي العام التجاه المشرفين

التوصيات اآلتية:

التربويين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية جاء باتجاه

 .1العمل على إيجاد رؤية إستراتيجية في المؤسسات التربوية

إيجابي ،وال يوجد عبارات جاءت باتجاه سلبي وهذا يدل على أن

والتعليمية بكافة منظوماتها على االهتمام بوضع األهداف

اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية في

والمناهج والبرامج لتدريس التربية الجنسية مستمد من قيمنا

المدارس إيجابية.

وتراثنا وحضارتنا اإلسالمية ،ويجب دراستها بعمق ال كردة فعل،

 .2ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطين الحسابيين

مع إيماننا العميق بأهميتها ،يقوم بها فريق من المتخصصين من

التجاهات كل من المشرفين التربويين والمشرفات نحو تدريس

أهل العلم في الشريعة ،وعلم التربية والنفس ،وعلم االجتماع،

التربية الجنسية ،مما يدلل على أن اتجاهات المشرفين التربويين

وعلم اإلحياء والطبيعة وغيرهم ،في ضوء الهوية الثقافية،

نحو تدريس التربية الجنسية ال تختلف جوهريا عن اتجاهات

والخصوصية الحضارية لمجتمعنا حيث تالحظ التعاليم الدينية،

المشرفات التربويات واتفاقهم على أهمية تدريسها.

والمعايير االجتماعية ،والقيم األخالقية التي يؤمن بها مجتمعنا

 .3ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب اتجاهات

اإلسالمي.

المشرفين والمشرفات نحو تدريس التربية الجنسية حسب المؤهل

 .2العمل على وضع خطط لبرامج التربية الجنسية بطريقة

الدراسي للمشرف أو المشرفة ،مما يدلل على أن متوسطات رتب

علمية وتربوية بدءا من مرحلة رياض األطفال إلى نهاية المرحلة

اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو تدريس الجنسية ال تختلف

الجامعية في ضوء أهداف المجتمع وفلسفته ،بحيث تتناسب مع

جوهريا باختالف المؤهل العلمي للمشرف أو المشرفة واتفاقهم

مراحل النمو العقلي ،والجسمي ،والنفسي ،واالجتماعي ،لكل

على أهمية تدريسها.

مرحلة وفق المعايير الموضوعة للمناهج من حيث التسلسل
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[ ]3األلباني :محمد ناصر الدين2112( ،م) ،صحيح سنن أبي
داوود ،مؤسسة غراس للنشر ،الكويت ،ط.060/2 ،0

 .3العمل على تبصير المؤسسات التربوية والتعليمية على أن
التربية الجنسية مشروع تكاملي جماعي ،يشترك في مسؤولياته

[ ]4النيسابوري :مسلم بن الحجاج القشيري0951( ،م) صحيح

المجتمع كله أفرادا ومؤسسات ،فيجب تحقيق التكامل والتعاون

مسلم ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،طبعة محمد فؤاد

بين األسرة والمدرسة والمسجد واإلعالم ،وذلك بعقد لقاءات

عبدالباقي.260 ،251/0 ،

وشراكات فاعلة لمناقشة أفض السبل لتربية النشء من حيث

[ ]5العسقالني :أحمد بن علي بن حجر0961( ،م) فتح الباري

المعرفة العلمية والوقاية والعالج لكل ما يتعلق بالتربية الجنسية.

شرح صحيح البخاري ،المكتبة السلفية ،القاهرة.226/0 ،

 .4العمل على التدريب والتأهيل المستمر للمعلمين وأولياء أمور
الطالب لتطبيق الشراكة الفاعلة في تحقيق أهداف التربية

[ ]6موسى :رشاد علي عبدالعزيز2110( ،م) ،الجنس والصحة

الجنسية ،إذ هم أقرب المؤسسات في تربية وتعليم الطلبة،

النفسية ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط.0

ليحققوا بدورهم التربية اإليجابية للسلوك الجنسي السليم ألبنائنا

[ ]7معدي :الحسيني2100( ،م) التربية الجنسية بالمرحلة

الطالب ،بعيدا عن المخاطر التعليمية للقنوات غير اآلمنة

الثانوية بمصر الواقع والممكن ،رسالة ماجستير منشورة،

والمضمونة في تربية النشء.

كلية التربية بطنطا ،قسم أصول التربية ،المصرية للنشر،

مقترحات الدراسة

القاهرة ،نشر بعنوان (التربية الجنسية للمراهقين والشباب

 .1العمل على تشجيع الباحثين إلجراء دراسات وبحوث موسعة

ضرورة تربوية أم مهزلة أخالقية) ،ص.05

حول كيفية تحقيق وتطبيق قضايا التربية الجنسية في المناهج
الدراسية ،واجراء دراسات للوقوف على نتائج واقع أبنائنا الطالب

[ ]8القاضي :سعيد إسماعيل2116( ،م) التربية الجنسية في

والطالبات وتلقيهم لمصادر التربية الجنسية ،واجراء بحوث

اإلسالم ،دار الفكر ،القاهرة ،ط ،0ص .02

تحليلية لمحتويات المناهج والمقررات الدراسية حول المعلومات

[ ]9كشيك :منى2102( ،م) اتجاهات الوالدين نحو تدريس

والقيم والمفاهيم نحو قضايا التربية الجنسية.

مفاهيم التربية الجنسية في مرحلة التعليم األساسي ،مجلة

 .2العمل على إجراء دراسات وبحوث عن دور المؤسسات

جامعة دمشق ،كلية التربية ،المجلد  ،20العدد الثالث ،ص

التربوية ،واألسرية ،واإلعالمية ،حول تحقيق وتطبيق قضايا

.3

ومفاهيم التربية الجنسية السليمة واآلمنة لطالبنا وطالباتنا.
المراجع

[ ]10القوصي :عبدالعزيز0900( ،م) أسس الصحة النفسية،

أ .المراجع العربية

مكتبة النهضة ،القاهرة ،ط ،9ص .159

[ ]1البخاري :محمد بن إسماعيل2110( ،م) ،صحيح البخاري،

[ ]11زهران :حامد عبدالسالم2111( ،م) علم النفس

دار طوق النجاة ،ط.30/7 .0

االجتماعي ،دار عالم الكتب ،القاهرة ،ط ،6ص .072

[ ]2عبداإلله :عبدالتواب0999( ،م) التربية الجنسية في التعليم

[ ]12ابن منظور :جمال الدين محمد ،لسان العرب ،دار صادر،

الثانوي بين النظرية والتطبيق ،مجلة كلية التربية ،جامعة

بيروت (د-ت).13/6 ،

أسيوط ،العدد السادس ،المجلد الثاني ،يونيه ،ص .513
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[ ]13الجزائري :عبدالرحمن طالب0992( ،م) التربية الجنسية

] [18ليا فيشينا غولد :جيكان2116( ،م) التربية الجنسية

في اإلسالم ،رسالة دكتوراه منشورة ،جامعة وهران،

لألطفال والمراهقين ،تعريب نزار عيون السود ،دار

الجزائر ،الدار المصرية للنشر ،القاهرة ،ط  ،0ص .217

الطليعة ،دمشق.

[ ]14علوان :عبداهلل ناصح0907( ،م) مسؤولية التربية الجنسية

[ ]19عالم :محمد ياسين2115( ،م) دور مرحلة التعليم

من وجهة نظر اإلسالم ،دار السالم ،القاهرة ،ط  ،3ص

األساسي في تنمية الوعي بالتربية الجنسية ،رسالة

.7

ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،كلية
التربية ،قسم أصول التربية.

[ ]15زهران :حامد عبدالسالم2113( ،م) علم نفس النمو

[ ]20الشماس :عيسى2113( ،م) التربية الجنسية في األسرة

الطفولة والمراهقة ،دار عالم الكتب ،القاهرة ،ط  ،6ص

بين المفهوم والممارسة ،مجلة اتحاد الجامعات العربية

.110

للتربية وعلم النفس ،جامعة دمشق ،كلية التربية ،العدد ،3

[ ]16عبيدات :هاني وهادي ،طوالبة2103( ،م) اتجاهات

المجلد األول.

معلمي الدراسات االجتماعية نحو تدريس التربية الجنسية

[ ]21صالح الدين :صالح2111( ،م) اتجاهات معلمي

في المدارس األردنية ،مجلة العلوم التربوية ،كلية التربية،

ومعلمات المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين

جامعة اليرموك ،المجلد  ،11ملحق .1

نحو تدريس التربية الجنسية ،رسالة ماجستير غير منشورة،

[ ]17جمعة :عارف2110( ،م) تحليل المفاهيم الجنسية في

جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،نابلس،

كتب التربية اإلسالمية في مرحلتي التعليم األساسي -

فلسطين.

الحلقة الثانية  -والتعليم الثانوي العام ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة دمشق ،كلية التربية ،قسم المناهج وطرق

ب .المراجع األجنبية

التدريس.

[22] Jennifer. K. Harrison (2000): sex education
in secondary schools, first published, open
university press, Buckingham, Philadelphia.
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TRENDS IN THE MANAGEMENT OF
THE SUPERVISORS OF EDUCATION IN
TABUK ABOUT THE TEACHING OF
SEX EDUCATION
Abdullah Mohammed Barsheed
Assistant Professor
Faculty of Education and Arts
Department of Education and Psychology at the University of Tabuk
Abstract_ The present study aimed to know the trends of the supervisors in the Department of Education in
the city of Tabuk about the teaching of sex education.
- To achieve the goal of the study, the researcher developed a tool consisting of (39) is related to the
directions of supervisors has been applied to the (150) supervisors were randomly selected in the first
semester of the academic year 1434/1435 AH, and the results indicated:
- The study proved that the arithmetic average of the year to the direction of the supervisors and
supervisors about the teaching of sex education came in a positive direction, and no words came toward
the negative and this shows that the trends of supervisors about the teaching of sex education in schools is
positive.
- No statistically significant differences between the intermediate actuarial trends for each of the
supervisors and supervisors about the teaching of sex education.
- No statistically significant differences between the mean ranks trends supervisors about the teaching of
sex education as qualification for a supervisor or supervisor.
- No statistically significant differences between the arithmetic average of the trends of supervisors about
the teaching of sex education who have qualified for the literary arithmetic average for supervisors and
supervisors who hold academic qualification.
- No statistically significant differences between the mean ranks trends supervisors about the teaching of
sex education by years of experience of the supervisor or supervisor.
Key words: sex education, educational supervisors, Department of Education, Tabuk.
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