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الشكر
الشكر هلل عز كجؿ رافع العمـ كالعمماء ,كالصالة كالسالـ عمى رسكلو األميف.
ال يسعني كقد كفقني اهلل إلى إنياء ىذا العمؿ ,إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر ككافر العرفاف لكؿ مف
ساعدني في إنجاز ىذه الدراسة كالتي أتمنى أف تضفي أفقان جديدان عمى مفاىيـ التربية كالتعميـ.
كؿ التقدير كاالحتراـ كالشكر ,أتكجو بو إلى الدكتكرة أسمى اإلماـ كالتي أشرفت عمى سير العمؿ
في ىذه الدراسة كالتي لـ تتكانى عف مساعدتي في جميع مراحؿ العمؿ بكؿ رحابة صدر كرغبة
5

صادقة في تزكيدم بالمعرفة الالزمة إلنجاز ىذا العمؿ.
كما كاشكر الدكتكرة خمكد الدجاني عمى تكجيياتيا كالتي كانت ذات أىمية كاثر عمى إنجاح ىذه

الدراسة.

أتكجو بالشكر كاالمتناف لجميع أساتذتي األفاضؿ كالذيف كاف ليـ دكر كبير في تكسيع مداركي

كامكانياتي العممية.

كما كاشكر مؤسسة ككالة الغكث ,كالتي افخر بأف أككف احد مكظفييا لما تقدمو مف خدمات
جميمة كحيكية ألبناء شعبنا.

كاخص بالشكر أقساـ الصحة كالدعـ النفسي كالتعميـ ,لما قدمكه لي مف تسييالت كمساعدة في
دراستي ىذه.
كما كافخر بيذا الصرح األكاديمي الذم يتربع عمى مشارؼ مدينة القدس الحبيبة كالذم يج ّذر
عركبتيا كيرفد الكطف بمختمؼ الكفاءات الالزمة لمبناء كاالزدىار.

الممخص بالعربية
لقد صممت ىذه الدراسة لمتّعرؼ عمى التثقيؼ الجنسي المتّبع في مدارس ككالة الغكث الدكلية/
الضفة الغربية.
الطمبة مف الفئة

تكجيات كؿ مف المعمميف ك
كلقد ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى ّ
العمرية( )16-13نحك التثقيؼ الجنسي  ,ككذلؾ لمتعرؼ عمى مستكل المعمكمات المكجكدة لدل
الطمبة فيما يتعمؽ بالتثقيؼ الجنسي .

كما كىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى

المصاد ر التي تستقي منيا فئة الطمبة معمكماتيا

فعميا ،كالمصادر التي يفضمكنيا ألف تتكلى عممية التثقيؼ الجنسي.
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كلقد كاف ايضان مف اىـ اىداؼ ىذه الدراسة اف يتـ فحص جاىزية المعمميف لمقياـ بدكر المربي

في ىذا المجاؿ  ,كفحص مدل مالئمة الفئة العمرية(  ) 16-13لعممية التثقيؼ الجنسي مف
كجية نظر المعمميف.

لقد اعتـ دت ىذه الدراسة المنيج ألكصفي المقطعي التحميمي ،لدراسة ككصؼ مشكمة البحث.

تـ جمع المعمكمات مف المعمميف كالطمبة مف خالؿ أستخداـ األستبانات  ،كذلؾ بعد الحصكؿ

مسؤكليي التربية كالتعميـ كقسـ الدعـ النفسي في ككالة الغكث /الضفة
عمى مكافقة كؿ مف
ّ
الغربية.

احتكت عينة الطمبة عمى الطمبة الذيف اعمارىـ ما بيف  13ك  16سنة كيدرسكف في مدارس

ككالة الغكث الدكلية  /الضفة الغربية كذلؾ خالؿ العاـ الدراسي  ، 2006-2005كيشارككف في
دكرات تدعيـ كارشاد تحت اشراؼ ككالة الغكث الدكلية /قسـ الدعـ النفسي .
كقد كاف عدد الطالب كالطالبات الذيف شارككا في ىذه الدكرات خالؿ الفترة الزمنية المقررة

لعممية جمع المعمكمات كالتي امتدت مف بداية شير نيساف 2005/كحتى نياية شير تشريف

أكؿ 960 ،2005 /طالب كطالبة ،كافؽ عمى المشاركة منيـ بيذه الدراسة  323طالبان كطالبة
مف مختمؼ المناطؽ الجغرافية في الضفة الغربية .

أما بالنسبة لمعممي ىذه الفئة العمرية مف الطمبة كالذيف تمكنكا مف المشاركة في ىذه الدراسة فقد

كانكا مف المناطؽ الجغرافية كاألدارية الثالث( شماؿ  ,كسط  ,جنكب ) لعمؿ ككالة الغكث /
الضفة الغربية لمسنة الدراسية  2006-2005دكف تحديد لمسف أك السكف أك التخصص أك

الجنس.

 133معمما كمعممة كافقكا عمى المشاركة في ىذه الدراسة  ،كقد تـ جمع المعمكمات منيـ خالؿ
الفترة الزمنية التي امتدت مف بداية شير نيساف 2005/كحتى نيايتو ،حيث تـ عرض

االستمارات عمى المدرسيف كالمدرسات الذيف تصادؼ كأف كاف لدييـ حصص فراغ في يكـ تعبئة
االستمارات.

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات كاألعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية

كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار  Tكنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم كنتائج اختبار شيفو
ك معامال الثبات كركنباخ ألفا كالتجزئة النصفية كذلؾ باستخداـ الحاسكب عف طريؽ برنامج

الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية).)Statistical package for social science
كقد كاف اىـ ما تكصؿ اليو الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة ما يمي :

لقد بيف الطمبة اف لدييـ رغبة عالية كحاجة شديدة لمحصكؿ عمى التثقيؼ الجنسي بنسبة
 %44.3كمتكسطة لدل  %37.3كمنخفضة لدل % 18,4منيـ .
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كلقد تبيف إف ابرز مصادر الطمبة لمحصكؿ عمى التثقيؼ الجنسي ىي :المصادر الصحية بنسبة

مئكية  ،%55.2األىؿ كاألقارب بنسبة مئكية  ، %54.4المدرسة بنسبة مئكية ،%54.2

المؤسسات االجتماعية بنسبة مئكية  ،%52االنترنت بنسبة مئكية  ،%49.1الفيديك كالتمفاز
أخير الزمالء كاألصدقاء بنسبة
بنسبة مئكية  ،%47.1الكتب كالمجالت بنسبة مئكية  ،%42.2ك ا

مئكية . %39.8

كأف اغمبية المعمميف كالمعممات كبنسبة  %85.4منيـ يركف باف األطفاؿ مف الفئة العمرية مف

 16-13سنة ىـ في مرحمة عمرية مناسبة ألف يتـ تثقيفيـ جنسيا.

يد ِرسُّكف
كأف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية كانت أكثر شيء لدل المعمميف المذيف ى

يد ِرسُّكف مكادان في
مكاد عممية بمتكسط حسابي  ،3.45تاله ا في المقاـ الثاني المعمميف الذيف ى
التربية بمتكسط حسابي  ,3.05كأخي ار لدل المعمميف الذيف يدرسكف مكاد أدبية بمتكسط
حسابي. 2.93

كأف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية كانت أعمى شيئ لدل المعمميف الذيف

تخصصاتيـ عممية بمتكسط حسابي  ،3.45تاله ا في المقاـ الثاني المعمميف الذيف تخصصاتيـ

في التربية ,بمتكسط حسابي  .3.14كأخي ار لدل المعمميف الذيف تخصصاتيـ أدبية بمتكسط
حسابي .2.89

تبيف ايضان أف المصادر المفضمة لمحصكؿ عمى التثقيؼ الجنسي مف كجية نظر الطمبة كانت

كبالترتيب التنازلي -المدرسة ،األىؿ كاألقارب ،المؤسسات صحية ،المؤسسات االجتماعية،
األصدقاء ككسائؿ اإلعالـ المختمفة .

كاف المعمميف يفضمكف اف تتكلى ميمة التثقيؼ الجنسي الجيات الصحية في الدرجة األكلى يمييا

األىؿ كاألقارب يمي ذلؾ المدرسة كبعدىا المؤسسات االجتماعية كأخي ار األصدقاء.

كتبيف انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك

التثقيؼ الجنسي تعزل إلى الجنس ،العمر  ،عدد أفراد األسرة ،كجكد أجداد في األسرة ،عـ ؿ
األب ،عـ ؿ األـ ،ألتحصيؿم العممي لألب كأالـ .

بينما تبيف أف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك

التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الصؼ ،مكاف السكف.

كأف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  0.05بيف درجة المعرفة بأمكر الصحة

الجنسية تعزل إلى العمر ،عدد أفراد األسرة ،بينـ ا تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

عند المستكل  0.05بيف درجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الجنس ،كجكد أعماـ

أك أجداد في األسرة ،عمؿ األب كاألـ ,المستكل التعميمي لمكالديف.
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تبيف انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  0.05بيف درجة إلماـ المعمميف

بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الجنس أك العمر أك الصؼ الذم يقكـ بتدريسو ( المعمـ أك

المعممة) ,بينما أظيرت النتائج في أف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05

بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تتعمؽ بالتخصصات كبالمكاد التي يدرسكىا.

تيدؼ تكصيات ىذه الدراسة الى النظر لمتثقيؼ الجنسي كجزء مف التطكير الصحي العاـ .كالذم

يجب أف يككف مبنيا عمى أسس ،تقكدىا الحاجة كتجرل عمييا عمميات تقييـ مستمرة.

عمينا أف نباشر بتحضير كتدريب الكادر الذم يجب أف تناط بو ميمة التربية كالتثقيؼ الجنسي.
كىذا يتطمب منا أف نبدأ بتقييـ االحتياجات كالمتطمبات الالزمة لفئة األطفاؿ كالمراىقيف فيما

يتعمؽ بالتثقيؼ الجنسي كذلؾ حسب العمر كالظركؼ المحيطة بيذه الفئة.

ABSTRACT
This study is designed to explore sex education in the United Nation Relief and Work
Agency's schools (UNRWA\West Bank). The following are the objectives of the
study:
To explore the attitude of teachers and students (13-16 years old) toward sex
education.
To examine the level of knowledge the students have about sex issues.
To explore the student's sources of sex related information, and their preferred sources
for such information for the future.
To examine the teachers readiness to provide the students with the sex related
information.
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To examine how suitable to introduce sex education to students aged 13-16 years
from teachers' point of view.
This study used the cross sectional descriptive analytical methodology. After gaining
approval from the concerned authorities at UNRWA and Social Centers
(Psychological Support Division in UNRWA) existing in the Palestinian refugee
camps, the data were collected from teachers and students, using self-administered
questionnaires.
The sample consists of students aged (13-16years) studying at UNRWA schools
throughout the West Bank during the school year 2005-2006. These students were
participating in guidance, reinforcement and improvement program, supervised by
UNRWA through Psychological Support Division. 960 students from the different
geographical regions of West Bank were approached to participate in the study. Only
332 students agreed to participate in this study. The data were collected during the
period from April 2005 until the end of October 2005
However, teachers of students (13-16 years) were approached to participate in this
study. They were from the three geographical and administrative regions (North,
Middle and South) in West Bank in the school year 2005-2006 without specifying
their age, residence, specialty or sex. 133 male and female teachers were agreed to
participate in this study. Data were collected from the teachers during the period
extended from the beginning of April/2005, until its end, the teachers filled the
questionnaires when they had no classes.
Statistical analyses were performed using Statistical Package for Social Sciences
(SPSS). Descriptive statistics, t- test, Sheffé Test, Cronbach's Alpha Coefficients were
used to analyze the data.
The major findings of the study included the followings:
The student showed high need and desire to obtain sex related information (44.3%),
while it was moderate in (37.3%) and low in 18.4%.
The students obtained the sex education information from: medical resources
(55.2%), family and relatives (54.4%), schools (54.2%), social institutions (52%),
internet (49.1%), video and T.V (47.1%), books and magazines (42.2%) and
colleagues and friends (39.8%).
The majority of teachers (85.4%) see that children aged 13-16 are at suitable age for
educating them about sex.
The teacher's knowledge of sexual health was the highest among the teachers who
teach scientific subjects (mean =3.45); than teachers who teach pedagogical subjects
(mean = 3.05); and the teachers who teach literary subjects (mean = 2.39).
The preferable resources for obtaining sex education from students' point of view in
descending order are: school, family and relatives, health institutions, social
institutions, friends and different media.
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The teachers prefer that students obtain sex education knowledge from: health
authorities; then family and relatives, then school, then social institutions and finally
friends.
There are no statistical differences at the level 0.05 between the students' tendencies
towards sex education attributed to sex, age, number of family members, availability
of grandparents in the family, father's job, mother's job and father's and mother's
education.
There are statistical differences at the level 0.05 between the students towards sexual
education and degree of knowledge on the matters of sexual health attributed to class
and residence place.
There are statistical differences at the level 0.05 between the degree of knowledge on
sexual health matters attributed to age, number of family members; while it appeared
that there are no statistical differences at the level 0.05 between the degree of
knowledge on the matters of sexual health attributed to sex, availability of uncles or
grandparents in the family, father's and mother's job and the parents educational level.
There are no statistical differences at the level 0.05 between the degree of teachers'
awareness on sexual health matters attributed to sex, age or the class which the
teacher teaches; while there are statistical differences at the level 0.05 between the
degree of teacher's knowledge on matters of sexual health related to specialties and
materials which they teach.
The study recommendations aimed at considering sex education as a part of the
general health development which should be built on bases of need and should be
evaluated continuously. Moreover, staff (Teachers, Health or Psychosocial worker)
should be ٍ prepared and trained to teach and counsel students on sex education. This
requires an assessment of students needs.
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مختمؼ الكتب كالرسائؿ المتعمقة بأخذ المكافقة عمى
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إجراء الدراسة.

الفصل األول
المقدمة
1.1

خمفية البحث

خالؿ العؽكد األخيرة ،كنتيجة لعكامؿ عديدة كمختمفة نذكر منيا التقدـ كالتطكر السريعيف في
كسائؿ االتصاالت كالتكاصؿ بيف مختمؼ الشعكب كالمجتمعات ,مضافا إلى ذلؾ عكامؿ العكلمة

المختمفة ( سياسية كاقتصادية كاجتماعية )  ،بات مف الضركرم أف يتـ العمؿ عمى تطكير مفيكـ
جديد لمصحة ،مف اإلطار الضيؽ الذم كاف متعارفا عميو سابقا إلى إطار أكسع كأكثر شمكلية

ليتالئـ مع الكضع العالمي الحديث ،ككذلؾ ليكاكب التغيرات االجتماعية كالبيئية كالصحية التي
طرأت عمى مختمؼ الشعكب.
فمع اختالؼ العادات كالتقاليد كالظركؼ االقتصادية كالبيئية كالحياتية لممجتمعات المختمفة،

يختمؼ تباعا لذلؾ تحديد الحالة الصحية لذلؾ المجتمع كلمختمؼ األفراد فيو ،كالتم تتبمكر مف
خالؿ خطكات تفاعمية مستمرة مع ما يحيط باإلنساف مف بيئة خارجية بؾؿ ما تحكمق مف ظركؼ
طبيعية كاجتماعيو كدينيو كسياسية.

لذلؾ تـ االتفاؽ عالميان عمى تعريؼ الصحة بأنيا " ألحالو الكاممة مف التشكيؿ الجسدم كالنفسي
كالرفاىية االجتماعية كليست بالضركرة الخمك مف األمراض أك العمؿ" ( دستكر منظمة الصحة

العالمية.)1948 ,

كعمى ضكء ىذا التعريؼ ,يظير جميا أف لإلنساف احتياجات كغرائز مختمفة ،يسعى إلشباعيا،
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كما كنالحظ بأف أم خمؿ في تككيف أك نمك أم جانب مف ىذه الجكانب سكؼ يؤدم بالتأكيد إلى
خمؿ في المحصمة النيائية لممجمكع  ،كلكف اإلنساف ككأم كائف اجتماعي أخر ,يميؿ ألف يحقؽ

رغباتو كغرائزه مف خالؿ الطرؽ كالكسائؿ الممكنة كالمتاحة كبشكؿ ينسجـ مع ما يحيط بو مف
ظركؼ كامكانيات كقكانيف دينية كاجتماعية ,مع األخذ بعيف االعتبار أف ىنالؾ نزاع كامف ما بيف
الغرائز كالقكانيف االجتماعية التي تسيء فيـ ىذه الغرائز(خماش.) 1982 ،

كليذا كانت الغريزة الجنسية إحدل أىـ ىذه الغرائز التي ثار حكليا جدؿ كبير في مختمؼ

المجتمعات كذلؾ لتحديد مدل تأثيرىا كأىميتيا ككيفية التعامؿ معيا في مختمؼ الظركؼ
كاألعمار.

كالذم يتعمؽ في دراسة كتحميؿ التشكيؿ الجنسي مف مختمؼ الجكانب ،سكؼ متكصؿ الى اف

جذكره تمتد الى المرحمة الجنينية مف عمر األنساف كنتيجة حتمية لما مرثو ـ ف اجداده ،تأتم بعد
ذلؾ عمميات عديدة كمستمرة مف الصقؿ كالصياغة ليذا التشكيؿ كالتي تتـ مف خالؿ التكامؿ

كالتكافؽ عمى المستكمات الفردم كالعائمي كاالجتماعي ( مشعؿ.) 2003 ،

كنحف اذا تتبعنا الثقافة الجنسية في مختمؼ المجتمعات ،كعمى مر العصكر فسكؼ نالحظ انيا

مرت بمراحؿ عديدة كمختمفة ,تطكرت فييا كتغيرت ,كاخذت اشكاالن جديدة كاكتسبت قكانيف
مختمفة كذلؾ كفقان لتركيبة كؿ مجتمع كظركفو كثقافتو.

كلعؿ أكؿ ما يتكجب عمينا التطرؽ إليو كنحف بصدد الحديث عف التربية الجنسية ،أف نبيف كنحدد

ما الذم نعنيو حينما نتكمـ عف الصحة الجنسية ،أك عندما نريد أف نصؼ شخصا بأنو صحيح
جنسيان ،فمف الكاضح انو كحتى اآلف لـ يتـ التكصؿ إلى نمكذج محدد ليذا المفيكـ نستطيع اف
نصنؼ الناس مف خاللو في جميع األكقات كالظركؼ ،فالصحة الجنسية ىي محصمة بحث

كنظر في أحكاؿ الناس الذيف نجد أنيـ يتصرفكف تصرفات جنسية متكافقة اجتماعيان كعمميان ،كليا

مركدىا الطيب عمى الفرد كالمجتمع ،ككذلؾ فاف اإلنساف الصحيح جنسيان ىك الذم لديو المعرفة

السميمة بنفسو كذكر أك أنثى ،كىك يعرؼ ذلؾ جيدان عف نفسو بتبنيو لحقيقة جسمو ،كمحمط جيدان

بمضمكف الذككرة كاألنكثة ،كيستشعر الرضا عف نفسو كذكر أك كأنثى ،كيسعد بيذا الدكر ،كيقكـ

بو كما ينبغي طبقا لما عرفو عنو مف خالؿ التعميـ االجتماعي ،كيدرؾ مسئكليات الممارسة

الجنسية كيتحمميا ،كيقبؿ أف يمارس الجنس كيسعد بو داخؿ اإلطار االجتماعي الذم ىك جزء

منو (الحفنػػي.)1992 ،

لقد تبيف مف خالؿ متابعة الحاالت الخاصة باالضطرابات الجنسية ( نفسية
كفي الجية المقابمة ؼ
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المنشأ ) ككثير مف المشاكؿ االجتماعية كاألمراض العصبية أف عالج ىذه االضطرابات

كاألمراض كاف يعتمد في جزء كبير منو عمى التثقيؼ الجنسي كاعطاء معمكمات طبية كعممية
حكؿ الكظائؼ الجنسية الطبيعية لإلنساف ،كيعتمد أيضان عمى تعديؿ أفكار المريض عف مفيكـ

األداء الجنسي كعف عدد مف األساطير كالمعتقدات الشائعة كالمرتبطة بالجنس كذلؾ عف طريؽ
جمسات عالجية تثقيفية حيث تساىـ ىذه المعمكمات بتخفيؼ القمؽ الجنسي كالشعكر بعدـ

االطمئناف أثناء العمؿ الجنسي مما ينعكس ايجابيان عمى الحالة النفسية العامة كعمى األداء

األجتماعي (عكاشة.)2002 ،

ففي مجتمعاتنا ،ال ت ازؿ النظرة إلى مكضكع الثقافة الجنسية مشكىة كخاطئة ،كفييا اؿكثير مف

الخرافات كالمعمكمات المغمكطة كالتي تساىـ بشكؿ مباشر أك غير مباشر في عدد مف

االضطرابات الجنسية كالنفسية كاالجتماعية سكاء عمى المستكل الفردم اكالجماعي ،كذلؾ ألننا

كتركف دفة التكجيو في ىذا المجاؿ ؿمصادر
ا
كحتى اآلف لـ نكؿ ىذا الجزء الياـ مف التربية حقو،

الثقافة الجنسية الشائعة كالتي تعتمد بشكؿ كاضح عمى األفالـ كالصكر اإلباحية مف خالؿ أفالـ
السينما كالفيديك كاألقراص المدمجة كاالنترنت ،كغيرىا مف القصص كالمجالت االباحية التي
تيدؼ أساسان إلى اإلثارة كالربح كالميكعة ,كىي تنمي الخياالت المتطرفة كالشاذة أك غير

األخالقية ،كىي ممنكعة بنسب متفاكتة في معظـ المجتمعات ,كلكنيا تبقى مصد انر خط انر لمثقافة
الجنسية (المالح.) 2003 ،

ترتبط الثقافة الجنسية بالثقافة الصحية العامة فيي جزء ال يتج أز منيا ،كىي كذلؾ ترتبط بالثقافة
االجتماعية السائدة كالقيـ الفكرية كالتربكية كالدينية في المجتمع ،كنحف لف نستطيع اف نقكـ
بعممية تنمية لمكعي الصحي العاـ كمف ضمنو الكعي النفسي دكف اف نتطرؽ الى القضايا

الجنسية (المالح.) 2003 ,

كقد تساعد التربية الجنسية عمى اإلقالؿ مف رغبة الفرد في محاكلة التجريب ،فالرغبة في
التجريب إنما تنجـ عف اىتماـ يتكلد بسبب نقص المعرفة ,لذلؾ فاف اإلجابات المكضكعية
كالمناسبة عما يطرحو الطفؿ مف أسئمة تدكر حكؿ أدؽ نكاحي الحياة الجنسية قد تقمؿ عنده

الرغبة في أف يمتمس الجكاب بنفسو ،كما كاف فيـ األمكر الجنسية يساعد الطفؿ عمىتقبؿ القيكد
االجتماعية المفركضة عمى السمكؾ الجنسي (خماش.) 1982 ,
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كما كاف الجنس يعتبر مسالة حيكية لتككيف الشخصية الفردية فيك كذلؾ عنصر ىاـ مف عناصر

التفاعؿ االجتماعي ،كليذا السبب ال يجب أف فترؾ مكضكع الجنس لألفراد لكي يشكمكف مالمحو
حسب اىكائيـ ،فدائمان كأبدان كانت لممكضكعات الجنسية قيـ كتقاليد تحد مف الخركج عمى ما ىك
متعارؼ عميو مف قبؿ

الناس ،ك التي شكمت مف تراكماتيا تراثا

" ثقافيان يميز

المجتمعات عف بعضيا البعض ،كرغـ التبايف فييا فإنيا تتسـ جميعيا بأنيا قيـ كتقاليد ،كال يكجد
المجتمع الذم يخمك منيا أك الذم يستطيع أف يستغني عنيا ،كمع ذلؾ فقد تجد مف ينادم

بالحرية الشخصية في مسائؿ الجنس بشكؿ خاص ،متأث انر في ىذه الناحية بما يقرأه أك يسمع بو

عف الغرب ،أك ما يشاىده مف أفالـ التميفزيكف كالسينما ( ألحفني.)1992 ،

كفي ىذا البحث سكؼ يتـ استطالع لتكجيات الطمبة مف الفئة العمرية ( )16-13كالمعمميف

نحك التثقيؼ الجنسي كما سيحاكؿ الباحث أف يقدر مستكل المعمكمات التي لدل الطمبة ،ككذلؾ

سيحاكؿ تسميط األضكاء عمى المصادر التي يستقي منيا مجتمع الطمبة معمكماتيـ ،كذلؾ

سيسعى لفحص إمكانيات األساتذة المعمكماتية كاستعدادىـ النفسي لمقياـ بدكر المربي في ىذا

المجاؿ ،كمف خالؿ ىذه الدراسة يتطرؽ الباحث ايضا" لتقييـ ما اذا كانت الفئة العمرية مف
الطمبة  16-13ىي في سف مناسبة لتمقي خدمات التثقيؼ الجنسي.
 1.2مشكمة البحث
إف غريزة السعي نحك المعرفة تكلد مع اإلنساف كتبقى مالزمو لو طيمة حياتو ،يسعل مف

خالليا إلى فؾ رمكز ىذه العالقة ما بيف احتياجاتو كغرائزه الداخمية كمحيطو الخارجي ،فيي تكلد
معو صغي انر يبحث عف إجابات بسيطة كتنمك كتكبر معو في البحث عف إجابات أكثر تعقيدان.
فنحف عندما نكاجو بأسئمة حكؿ المكضكعات الجنسية مف قبؿ أبنائنا أك طالبنا أكحتى مرضانا
نحار بالرد عمييا أحيانان ،كأحيانا أخرل نجيؿ كيفية الرد أك نرفض اإلجابة عمييا مف منطمؽ

الحرص عمى العادات كالتقاليد االجتماعية ,مع عممنا التاـ بأف ىذا السائؿ يريد أف يعرؼ كيتعمـ
كأنو إف لـ يجد اإلجابة عندنا سكؼ يبحث عنيا في مكاف آخر بالتأكيد كىنا تكمف الخطكرة.

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ,كيؼ يمكننا اف نضمف إعداد األبناء الستقباؿ مرحمة البمكغ الجنسي،

بكؿ ما تحتكم عميو مف متغيرات نفسية كجنسية كفسيكلكجية أكحتى مظيرية ،فالكالداف مف جية
يتحرجاف مف التحدث في مثؿ ىذه األمكر مع األبناء كمف جية اخرل ال يتـ احتكاء المكضكع

غامضا تتناقمو ألسنة المراىقيف
سر
مف خالؿ القنكات التربكية األخرل ،كىكذا يستمر المكضكع نا
ن
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بعيدا عف أعيف الرقابة التربكية ،حيث عالـ األسرار كالغمكض كالذم تنشأ فيو األفكار
فيما بينيـ ،ن
كالممارسات الخاطئة كتنمك كتتشعب دكف رقيب أك حسيب
( أبك خميؿ.) 2005 ،

ال شؾ إف األطفاؿ كالشباب يتعرضكف إلى مفاىيـ جنسية مختمفة في كثير مف المجاالت كمف

مختمؼ المصادر ،كلكنيا كثي انر ما تككف مفاىيـ كشعارات تتناقض أحيانان فيما بينيا ،كأحيانان أخرل
تخمك مف أم مضمكف (مشعؿ .) 2003 ،كليذا فأف البعض نادل بتطبيؽ مصطمح التربية
الجنسية الشمكلية كالذم يتطمب مف األنشطة التنفيذية أف تمتد إلى ابعد مف مجرد نقؿ

المعمكمات ،فحسب ىذا المفيكـ كالذم يعتبر التربية الجنسية نتيجة لعالقة مستمرة ما بيف الطفؿ
كالبيئة المحيطة بو ،كمسار مستمر متالئـ مع احتياجاتو كاىتماماتو كمخاكفو كمشاعره ،فالتربية

الجنسية الشمكلية ضركرية لتمكينيـ مف اتخاذ ق اررات مسئكلة كاختيارات صعبة في ظؿ أدكارىـ

األنجابية (اسبانيكلي.)1997 ،

فميذا ينبغي أف يتضمف ىذا التثقيؼ تطكير لمميارات الحياتية مثؿ االختيار كتحمؿ المسؤكلية

كالحكار ،كالتفاكض كاتخاذ القرار .كىي جميعيا ميارات يمكف أف تنطبؽ عمى كثير مف القضايا

قطيف  ،عكض اهلل.)2003 ،
ة
في الصحة األنجابية (الريماكم ،حمبم ،

كما كإف التربية الجنسية لف تككف سميمػة إال بالصدؽ في التبميغ كمراعاة السف في التفصيؿ كىي
عممية تكصيؿ المعمكمات المرتبطة بمكضكع الجنس كالحياة الجنسية إلى األطفاؿ كالمراىقيف

كالكبار ،كطبعا يجب اف تتـ عبر مراحؿ كبشكؿ تدريجي كبمصطمحات تحفظ عنصرم الكقار
كاالحتراـ لمجميع ،كيككف اليدؼ مفىا إعداد الفرد لحياة جنسية طبيعية كعادية ،خالية مف

المشاكؿ كالعقد ،كتككف مبنية عمى قكاعد عممية كمعمكمات صحيحة كمضبكطة (الرضاكم،

.)2005
كاذا بحثنا في مكضكع خشية الناس كمف بينيـ الطكاقـ التدريسية مف الخكض في مثؿ ىذه

لسكؼ نجد انو كبسبب افتقادنا
المكضكعات كاعتبارىا مف األشياء التي يحرـ الحديث فييا ،ؼ

لمتعريؼ الصحيح لمصطمح التربية الجنسية أناسا يرفضكف الخكض أصالن في الحديث فيما
يسمى التربية الجنسية ،بحسب ظنيـ أف ذلؾ يعني تعميـ األطفاؿ أشياء حكؿ الجنس تفتح

أذىانيـ لما كاف ال ينبغي أف ندفعيـ إلى التفكير فيو ،باعتبار الجنس مف المحرمات ،فمسائؿ

الجنس كالنكاح كالزكاج كالكالدة ينبغي أف تصاف مف التطفؿ ،كأف ال يعييا إال الكبار في أكقات

معينة مف العمر ،ككمما اقتضت الحاجة إلى أف يتعرؼ البالغ عمييا بحسب حاجتو ،كلسكؼ نجد
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فريقا مف الناس ،عمى عكس الفريؽ السابؽ ،يدعك إلى التثقيؼ الجنسي ،كخاصة لمفتياف كالفتيات

قبؿ سف البمكغ ،عمى اساس أف التغيرات الجنسية التي تنقض عمى الشباب فجأة كبال سابؽ

الممحة ،التي قد تترتب عمييا
إنذار ،تستمزـ منا أف نككف قد أعددناىـ ليا ،باعتبارىا مف المسائؿ
ّ
اضطرابات قد تستمر لما بعد البمكغ ،فاالستجابة التي قد يقكـ بيا الشاب سكاء كانت خاطئة أك
مصيبة ،قد ترسخ فيو كتصبح مف السمات الخمقية لمشخصية.
كنحف ال نحتاج لمثقافة الجنسية في مرحمة البمكغ اك ما بعده ا لنعرؼ معنى أف نككف أكالدان أك

بناتان ،اكالكيفية التي يجب أف نتعامؿ بيا مع بعضنا البعض ،اك ما ىك المطمكب منا مف حيث
الزم كالسمكؾ كالييئة العامة ،كما ىك الحب كالجنس كالغاية منيما ،كما ىي الخطكبة كالسمكؾ

أثناءىا ،كالزكاج كالتكافؽ فيو ،كلكننا نحتاجيا قبؿ ذلؾ حتى نككف مييئيف كمؤىميف لمتعامؿ مع
ىذه االمكر.
كقد تمتد التربية الجنسية ألبعد مف ىذا السف ،فيي الزمة لؿكبار لزكميا لمشباب ،كىناؾ تغيرات
جنسية تشممنا جميعا إذ نتجاكز األربعيف ،كىى تغيرات حيكية بقدر ما ىي تغيرات نفسية ،فكيؼ
ؾباء كرغباتنا كأزكاج ،كماذا يحدث لمزكج المثقؿ
نتعامؿ معيا ،ككيؼ نكفؽ بيف كاجباتنا أ

باألعباء ،أك لمزكجة ربة البيت المتعبة ،كما ىي فمسفة اليأس ،ككيؼ نتجاكز محنة سف اليأس،

كمحنة انفراط عقد األسرة بانصراؼ األكالد بالزكاج أك بغيره بعد أف يكبركا (ألحفني.) 1992 ،
 1.3مبررات وأىمية البحث
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية المكضكع الذم تتناكلو ,،كمدل تأثيره عمى حياة الفرد

كالمجتمع ،فمف خالؿ التعرؼ عمى نكع كمصدر المعمكمات التي يختزليا شبابنا كفتياتنا في

نككف صكرة
عقكليـ ،كىـ المبنة األساسية في بناء المجتمع ،كقادة المستقبؿ ،بىذا قد نستطيع أف ّ
كاضحة عف كاقعيـ كاحتياجاتيـ في ىذا المجاؿ.

كذلؾ لعدـ كجكد تثقيؼ جنسي مناسب في مدارس ككالة الغكث ،كالحاجة الضركرية لمبدء في

إيجاده ،فاف الباحث يرل انو مف المناسب الخكض في ىذا المكضكع كالتعرؼ عمى مدل استعداد
الييئة التدريسية بالبدء بالتثقيؼ الجنسي.

كحتى اآلف ال تكجد أية دراسات مكثقة تتناكؿ ىذا المكضكع في مؤسسة ككالة الغكث ،كلعؿ ىذه

الدراسة تثمر عف نتائج قد تككف جديدة كمفيدة بحيث تشكؿ أرضية جيدة إلنجاز أية دراسات
مستقبمية أخرل تتناكؿ التربية الجنسية لتقديميا إلى الطالب مف خالؿ المؤسسات التربكية.
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 1.4أىداف البحث
اليدف العام:
نسعى مف خالؿ ىذه الدراسة إلى تسميط األضكاء عمى بعض جكانب عممية التثقيؼ الجنسي

(ىذا الجانب الميـ كالحيكم مف حياة اإلنساف) كذلؾ مف خالؿ إشراؾ فئتي ألطمبو كالمعمميف
كعناصر ىامة كأساسية في عممية التثقيؼ الجنسي.

ككذلؾ نسعى لمخركج مف ىذه الدراسة بقاعدة معمكمات تعكس مفيكـ الطمبة كالمعمميف

المستيدفيف فيما يتعمؽ بالثقافة الجنسية كالتكجيات نحكىا.
أما األىداف الخاصة-:

 -1التعرؼ عمى المعمكمات المتكفرة لدل الفئة الطالبية المستيدفة مف العمر16-13سنة ,فيما
يخص بعض الجكانب الجنسية.

 -2تبياف أكثر المصادر التي يستقي منيا الطمبة معمكماتيـ عف الجنس.

 -3التعرؼ عمى تكجيات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي ,ككذلؾ معرفة الجية التي يفضمكنيا
الميمة
.
لمقياـ بيذه

 -4التعرؼ عمى مدل استعداد أعضاء الييئة التدريسية في مدارس ككالة الغكث لتثقيؼ الطمبة
في المكاضيع الجنسية.

 -5بياف كجية نظر المعمميف في مسألة مدل مالئمة ىذه الفئة العمرية ( )16-13لمبدء
بالتثقيؼ الجنسي.
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 1.5أسئمة البحث
 - 1ما ىي تكجيات الطمبة ( الفئة العمرية  ) 16-13نحك التثقيؼ الجنسي؟
 – 2مف ىي الجية التي يفضميا الطمبة لمقياـ بالتثقيؼ الجنسي؟
 - 3ماه م درجة إلماـ الطمبة بجكانب التثقيؼ الجنسي؟

 - 4ما ىي أبرز مصادر الطمبة الستقاء المعمكمات حكؿ التثقيؼ الجنسي؟

 - 5ما ىي تكجيات الييئة التدريسية لمقياـ بالدكر األساسي في عممية التثقيؼ الجنسي؟
 - 6ما مدل استعداد الييئة التدريسية لممشاركة الفعالة في عممية التثقيؼ الجنسي؟

 - 7ما مدل مالئمة ىذه الفئة العمرية ( )16-13لمتثقيؼ الجنسي مف كجية نظر المعمميف؟.
 1.6االفتراضات

يفترض الباحث:

 -1أف يمقى ىذا البحث اىتماما مف ككالة الغكث كذلؾ بالسماح لمباحث ،بإجراء الدراسة عمى
مجتمع الطمبة كالمعمميف في مدارسيا.

 -2أف تتكفر دراسات كأبحاث حكؿ المكضكع تساعد الباحث في إتماـ ىذه الدراسة.
 -3أف يتـ جمع المعمكمات خالؿ الفترة المحددة لمبحث.

 -4أف تثمر الدراسة عف نتائج مفيدة ،بحيث تستخدـ مستقبال لدراسات مختمفة ذات عالقة بيذا
المكضكع اك لتحضير برامج تثقيفية في الصحة الجنسية .
 1.7العوامل المعيقة لمدراسة
إف ىذه الدراسة تبحث في مكضكع ال زاؿ عميو جدؿ كبير ,سكاء في األكساط العممية أك

االجتماعية ،فكثي انر ما تتـ مكاجية القضايا الجنسية في مختمؼ المناسبات العامة بستار ثقيؿ مف

الصمت أك الخجؿ أك التجاىؿ أك بمزيج مف ذلؾ جميعا ،فالبعض يعتقد أف الثقافة الجنسية

تتعارض مع الديف أك أنيا تشجع اإلباحية كالتفمت األخالقي كالبعض األخر يدعك إلى التثقيؼ
الجنسي ،كخاصة األطفاؿ قبؿ سف البمكغ ,كلعؿ ىذه االختالفات في أفكار كمكاقؼ المفكريف
كأصحاب القرار ،قد يخمؽ حالة مف اإلرباؾ كعدـ التعاكف مف المسئكليف أك حتى مف عينة

الدراسة نفسيا.
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غير إف اىتماـ الباحث في ىذا الجانب مف التثقيؼ الصحي كالدافعية لديو إلنياء ىذا البحث،
إف ذلؾ مف شأنو
باإلضافة لككنو طبيبا يعمؿ منذ فترة طكيمة في القطاع الصحي لككالة الغكث ؼ

أف يسيؿ ميمتو في أخذ مكافقة مف قسـ التربية كالتعميـ ،كـ ف مد راء المدارس ألجراء ىذه
الدراسة.

 1.8الفرضيات األساسية
أ .بالنسبة لمطمبة
 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الصؼ.

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الجنس .

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى العمر .

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى مكاف السكف .

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عدد أفراد األسرة.

 -6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى كجكد أجداد أك أعماـ في األسرة .

 -7ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عمؿ األب .

 -8ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى المستكل التعميمي لألب .

 -9ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عمؿ أالـ .

 -10ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى المستكل التعميمي لالـ .
ب .بالنسبة لممعممين
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 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر
الصحة الجنسية تعزل إلى الجنس .

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر
الصحة الجنسية تعزل إلى العمر .

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر
الصحة الجنسية تعزل إلى مكاف السكف .

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر
الصحة الجنسية تعزل إلى التخصص .

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 0.05بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر
الصحة الجنسية تعزل إلى المكاد التي يدرسيا المعمـ .
 1.9الممخص واستعراض عام لفصول الدراسة
لقد تـ خالؿ ىذا الفصؿ إلقاء نظرة سريعة عمى مفيكـ الصحة كتطكره ،كالتي تضمنت بعض
األفكار كالجكانب كالتكجيات فيما يتعمؽ بالجنس ككجيات النظر حكؿ ىذا المكضكع كما تـ
عرض أفكار حكؿ مصطمح التربية الجنسية كعالقتيا بتككيف كتطكر الشخصية الفردية

كالمجتمعية ،كما تـ استعراض خشية الناس مف الخكض في الحديث عف التربية الجنسية ،بعد

ذلؾ تـ تمخيص مبررات كأىداؼ ىذه الدراسة ،كتـ استعراض أسئمة كافتراضات كفرضيات

الدراسة ،كما قاـ الباحث بإيجاز أىـ العكامؿ المساعدة كالمعيقة لمدراسة.

كسكؼ يقكـ الباحث كمف خالؿ الفصؿ القادـ باستعراض الدراسات كاألدبيات التي تتعمؽ

بالدراسة كسيتـ استعراض النمكذج النظرم الذم تـ تصميمو ليتناسب مع أسئمة كفرضيات
كأىداؼ الدراسة كذلؾ مف خالؿ الفصؿ الثالث.
أما في الفصؿ الرابع فسيستعرض الباحث األساليب أؿلتي تـ إتباعيا في تحديد عينة كمجتمع
البحث كفي اختيار أداة البحث كطريقة اعتمادىا ،كعف كيفية جمع كتحميؿ المعمكمات.

أما فيما يخص أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ ىذه الدراسة فسيقكـ الباحث بعرضيا
كأجماليا مف خالؿ الفصؿ الخامس.

أما في الفصؿ األخير فسيستعرض الباحث أىـ االستنتاجات كخالصة التضمينات كالتكصيات
التي تـ التكصؿ إلييا بعد استعراض النتائج كالتي تتعمؽ بمكضكع البحث.
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الفصل الثاني

استعراض األدبيات
 2.1المقدمة
مف خالؿ استعراض األدبيات المتكفرة كالتي تـ تجميعيا مف مختمؼ المصادر المعركفة ،نالحظ

شح الدراسات كاألبحاث العربية كالكطنية ،كالتم تطرقت إلى مكضكع الصحة الجنسية كذلؾ

بالرغـ مف كجكد عدد كبيرمف الكتاب كالمفكريف كالتربكييف كانكا قد ساىمكا في الكتابة عف ىذا
المكضكع ,كما كنرل أف معظـ ىذه الدراسات كالكتابات ال زالت تبحث في تكجيات كتقبؿ مختمؼ
القطاعات ليذا المكضكع ,كىي بمجمميا تؤكد كتبيف استعداد أغمبية القطاعات التي شممتيا ىذه
الدراسات لمكضكع التثقيؼ الجنسي ضمف ضكابط دينية كاجتماعية.

كخالؿ ىذا الفصؿ سيتـ استعراض مفيكـ الصحة كالصحة الجنسية كبعض المفردات ذات

العالقة بالمكضكع ,كما سيتـ مراجعة لمدراسات المحمية كالعربية كالعالمية.
 2.2مراجعة نظرية لبعض المصطمحات المتعمقة بالبحث

الصحة :عرفتيا منظمة الصحة العالمية( في ديباجة دستكر المنظمة ) 1948 ،بأنيا "ألحالو
الكاممة مف التشكيؿ الجسدم كالنفسي كالرفاىية االجتماعية كليس بالضركرة الخمك مف األمراض
أك العمؿ".
التربية :ىي مجمكعة مف التأثيرات كالعكامؿ التربكية عمى األجياؿ الناشئة بيدؼ خمؽ لدييـ
معايير محددة مف السمكؾ في حياتيـ باألضافة إلى خمؽ جيؿ سميـ تسكده حياة خاضعة

لمبادمء كقيـ اخالقية (.) 1992 ،Risha

اإلدراك:ىك عبارة عف تفاعؿ الفرد ـع البيئة كحصكلو عمى معمكمات منيا ،كما انو إعطاء معنى

لألحساسات كتحديد داللة لمشيء المدرؾ ،كاإلدراؾ ىك عممية تتـ بكاستطيا معرفتنا لما يحيط بنا
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مف أمكر كمكاضيع كذلؾ بكاسطة حكاسنا المختمفة ,كما انو يشكؿ أساسا لعمميات عقمية الحقة

مثؿ التفكير كالتذكر ,فالتذكر ىك حفظ المعمكمات التي حصؿ عمييا الفرد مف األدراؾ.

والتفكير قك تفاعؿ المعمكمات الحاضرة مع الماضية كانتاج تراكيب ( مدركات ) عقمية جديدة (
عب العزيز .)2002
بني جابر ،د

كعرؼ كؿ مف ) )1998 Heidi Sigal,Kagan. Jفي ىنداكم كزغمكؿ ( )2002اإلدراؾ
بأنو عممية معرفية منظمة تمكف االفراد مف فيـ العالـ الخارجي المحيط بيـ كالتكيؼ معو مف

خالؿ اختيار االنماط السمككية المناسبة ،كتتضمف عممية االدراؾ تجميع االحساسات المختمفة
كتفسيرىا كتنظيميا معا لتشكؿ خبرة ما تخزف بالذاكرة ،كتعتمد مثؿ ىذه العممية عمى عكامؿ
متعددة كدرجة انتباه الفرد كخبراتو السابقة كدكافعو االنفعالية كالمزاجية التي يمر بيا.
أما الصحة الجنسية فتعرفيا منظمة الصحة العالمية بأنيا:

"عبارة عف تكامؿ الكجكه الجسدية كالعاطفية كالفكرية كاالجتماعية فيما يتعمؽ بالجنس ،كىي ليست مجرد
حالة الخمك مف األمراض اكالتقصير أك العجز .الصحة الجنسية تحتاج ألسمكب ايجابي كراقي لمكصكؿ

لمجنس كإلقامة العالقات الجنسية ,كلمكصكؿ أيضا لتجارب جنسية ممتعة كامنة ,بعيدة عف التمييز كالعنؼ
كاإلجبار .كحتى نستطيع أف نحافظ عمى استم اررية ىذه الشركط يجب عمينا أف
نحترـ كنحمي كنضمف كامؿ الحقكؽ الجنسية لكؿ االفراد (.ىيئة األمـ المتحدة/تقرير الشباب,،

.") 2005

كيعرؼ ألحفني( ) 1992الصحة الجنسية بأنيا تأتى لكصؼ أحكاؿ الناس الذيف نجد أنيـ

يسمككف سمككيات جنسية متكافقة اجتماعيا كعمميا ،كليا مردكدىا الطيب عمى الفرد .كاإلنساف

الصحيح جنسيا ىك الذم لديو المعرفة السميمة بنفسو كذكر أك أنثى ،كىك يعرؼ ذلؾ جيدا عف

نفسو بتبنيو لحقيقة جسمو ،كاإلحاطة بمضمكف الذككرة كاألنكثة ،كيستشعر الرضا عف نفسو كذكر

أك كأنثى ،كيسعد بيذا الدكر ،كيقكـ بو كما ينبغي طبقا لما عرفو عنو مف خالؿ التعميـ

االجتماعي ،كيدرؾ مسئكليات الممارسة الجنسية كيتحمميا ،كيقبؿ أف يمارس الجنس كيسعد بو

داخؿ اإلطار االجتماعي كألىداؼ إيجابية بناءة تتجاكز مجرد المذة العارضة.

أما التثقيؼ الجنسي فقد عرفتو ليست في(يكنس ,2001 ،ص ,) 2بأنو عممية اكتساب
المعمكمات كتشكيؿ المكاقؼ كاألفكار حكؿ الجنس ،اليكية الجنسية ،العالقات كاأللفة ،كذلؾ
تتعمؽ ىذه الثقافة بتطكير ميارات الشباب مف الجنسيف كي تتكفر ليـ خيارات حكؿ سمككيـ

كيشعركا بالراحة كالمقدرة عمى تنفيذ ىذه الخيارات.
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أما عف اإلعالـ الجنسي فتقكؿ ليست بانو إكساب الفتى /البنت معمكمات معينة عف مكضكع

الجنس ،كاما التربية الجنسية فيي أمر أشمؿ كأعـ؛ إذ إنيا تشمؿ اإلطار القيمي كاألخالقي

المحيط بمكضكع الجنس باعتباره المسئكؿ عف تحديد مكقؼ الكلد /البنت مف ىذا المكضكع في
المستقبؿ.
كيعرؼ األستانبكلي التربية الجنسية بأنيا إعطاء الطفؿ الخبرة الصالحة التي تؤىمو لحسف

التكيؼ في المكاقؼ الجنسية في مستقبؿ حياتو كحاضره ،كيترتب عمييا أف يكتسب الطفؿ
اتجاىا عقميا صالحا إزاء المسائؿ الجنسية كالتناسمية (االستنبكلي.) 1982 ،

أما التربية الجنسية الشمكلية فتتـ في إطار مجتمع لو تاريخ كثقافة كمعتقدات كضمف ظركؼ

اجتماعية كاقتصادية كمتغيرات سياسية تعيد بناء ىذه المعتقدات لتتالءـ مع احتياجات اإلنساف،

كالتربية ال تنحصر بمفيكميا الشمكلي عمى تزكيد الفرد بالمعمكمات العممية كالخبرات بالنسبة

لممسائؿ الجنسية فحسب بؿ تتعداىا إلى بناء شخصية العقؿ لمذكر كاألنثى ،كاثقيف مف أنفسيـ

كبمف حكليـ ،متالئميف مع أنفسيـ (اسبانيكلي.)1997 ،
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 2.3مراجعة األبحاث والدراسات المتعمقة بالبحث
أ.دراسات محمية
اب الفي، )2000
اب فارة ،2004صالح ، 2000ك ك
ىنالؾ عدة دراسات محمية (طميش ،1996ك
تناكؿت إدراؾ كاتجاىات األفراد حكؿ الصحة اإلنجابية.

في رسالة ماجستير لمباحث أبك فارة عاـ  2004شممت مديرم مدارس منطقة الخميؿ ،تكصؿ
ؼ
الباحث الى أف ىنالؾ نظرة إيجابية مف قبؿ مديرم المدارس نحك التربية الجنسية .كما كاف

تكجييـ ينصب نحك مصادر كمكاضيع التربية الجنسية ذات العالقة كاالرتباط بالديف كالعادات
كالتقاليد.

كقد بينت ىذه الدراسة انو ال تكجد فركؽ إحصائية في اتجاىات مديرم المدارس نحك التربية

الجنسية حسب الجنس ،السمطة المشرفة ,العمر ،المنصب الكظيفي ،كالدرجة العممية .كأف ىناؾ
فركؽ بيف المدراء كالمديرات الذيف امضكا اكثرمف عشريف سنة في العمؿ في منصب المدير
كبيف الذيف امضكا مف 9-1كالذيف امضكا مف  19- 10سنة لصالح الذيف امضكا عشريف سنة

فأكثر في منصب المدير ,كىناؿؾ فركؽ بيف المد راء (المديرات ) الذيف يسكنكف المدينة مف
جية ,كالذيف يسكنكف القرية مف جية أخرل لصالح الذيف يسكنكف المدينة.
كفي دراسة أخرل لكؿ مف (مزارعة كعكدة )2001 ،اجريا فييا دراسة تقييمية لبرنامج صحة

المراىقة ,سعى الباحثاف مف خالليا لقياس كتقفي اثر برنامج صحة المراىقة ( كالذم بدأ تنفيذه
منذ بداية العاـ  1998كحتى عاـ  2000في مختمؼ المكاقع كالمدارس في فمسطيف )

كانعكاساتو عمى سمكؾ الشباب الصحي في المدارس المستيدفة بالتطبيؽ التجريبي كمف ثـ

التمكف مف اتخاذ تعديالت استراتيجية كتنفيذية بشاف البرنامج.

كلقد خرجا بنتائج تفيد بنجاح ىذا البرنامج في إرشاد كتكعية ىذه الفئة مف الطالب ،كبدعـ كؿ

الفئات ذات العالقة بالبرنامج مؤكديف ليس قبكليـ لمبرنامج فحسب بؿ كاستعدادىـ لتبنيو
مستقبال ،داعيف إلى تكسيع قاعدة انتشاره.

أما الباحث أبكالفي فقد أجرل عاـ  2000دراسة عمى عينة طبقية عشكائية مف طمبة

البكالكريكس -جامعة القدس مككنة مف  314طالبا كطالبة ،مكزعيف حسب الجنس كنكع
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ت إلى التعرؼ عمى اتجاىات الطمبة نحك التربية
التخصص كمكاف السكف كالسنة الدراسية ،ىدؼ
الجنسية ككذلؾ لفحص مدل تأثير المتغيرات كالجنس كالعمر كمستكل السنة الدراسية كمكاف

السكف كمستكل تعميـ الكالديف.كقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف لدل الطمبة اتجاىات متكسطة

نحك التربية الجنسية كأف ىناؾ اختالفا بيف أفراد العينة في اتجاىاتيـ نحك التربية الجنسية كانو

ال يكجد تأثير لمتغيرات التخصص األكاديمي كالسنة الدراسية كتعميـ األب عمى اتجاىات الطمبة

نحك التربية الجنسية ،في حيف أظيرت الدراسة أف ىناؾ تأثي ار لمجنس لصالح اإلناث كتعميـ األـ

لصالح الطمبة الذيف تحمؿ أمياتيـ تعميـ جامعي كمكاف السكف لصالح الذيف يسكنكف في

المدف.

كما أجرل صالح عاـ 2000نفس الدراسة ألسابقو (لمعرفة االتجاىات نحك التربية الجنسية )

عمى عينة عشكائية مف المعمميف كالمعممات في المدارس الحككمية /محافظات شماؿ فمسطيف,
كبمغت  840معمـ كمعممة.كلقد بينت ىذه الدراسة أف اتجاىات معممي كمعممات المدارس

الحككمية نحك تدريس التربية الجنسية في المدارس كانت مرتفعة ،كأف اتجاىات الذككر كانت

أعمى مف اتجاىات اإلناث كاتجاىات ذكم التخصص العممي مرتفعة أكثر مف اتجاىات ذكم

التخصص األدبي.

كفي دراسة ميدانية أجرتيا طميش عاـ ( ) 1996في مكاقع جغرافية مختمفة مف الضفة الغربية

كقطاع غزة حكؿ المعتقدات كالسمككيات الجنسية في المجتمع الفمسطيني ،كذلؾ مف خالؿ 54

كرشة عمؿ ،شارؾ فيىا أكثر مف الؼ رجؿ كامرأة مف كافة المناطؽ الفمسطينية كمف خمفيات

ديني كثقافية متعددة ،رجاؿ كنساء كفتية تتراكح أعمارىـ بيف
اجتماعية ،سياسية ,اقتصادية ,ة
 50 -12عاـ.
تكصمت الباحثة الى أف ىنالؾ تقبؿ مفاجئ مف قبؿ الحضكر عامة لفكرة التحدث عف

مكضكعات جنسية مختمفة ,كما عبرت الغالبية عف إدراكيا ألىمية التربية الجنسية عمى كافة

المستكيات.كقد كاف الحضكر األقؿ ثقافة أكثر تقبال لممكضكع كتعطشا لممعرفة ،كأف النساء
المسممات الممتزمات دينيا اظيرف جرأة كطالقو في التعبير عف القضايا الجنسية أكثر مف

غيرىف.كاف الغالبية مف الذككر المشاركة في الكرشات كانت كاعية لفقداف العدالة االجتماعية

كاالقتصادية بحؽ المرأة ،إال أف أقمية ضئيمة منيـ أعمنت عف عزميا في لعب دكر فعاؿ مف اجؿ
تغيير األدكار االجتماعية لمجنسيف كمشاركة اإلناث في نضاليف مف اجؿ المساكاة كذلؾ بعكس
الفتيات المكاتي اظيرف عكس ذلؾ.
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ب .دراسات عربية
ىنالؾ عدة دراسات أجريت في المنطقة العربية ،شممت المعمكمات كالتكجيات التي يختزليا

األفراد نحك مكضكع الصحة الجنسية ،كالمؤسسات العاممة في مجاالت الصحة الجنسية
كاألنجابية ،كحقكؽ النساء فيما يتعمؽ بالصحة األنجابية.

ففي تقرير أجراه مجمكعة مف الباحثيف (جكاد،DeJong J , Mortagy I, Shepard B, .

 )2005كذلؾ مف خالؿ معيد سياسات التنمية كاإلدارة  /جامعة مانشستر –بريطانيا حيث تـ

بحث الحالة الصحية الجنسية كاإلنجابية لمف عمرىـ بيف  24-10سنة ,في إيراف كالدكؿ العربية

كذلؾ مف خالؿ ما ىك متكفر مف الدراسات كاإلحصائيات كالمقابالت المباشرة مع  51شخصية

محكرية في المجاالت الصحية قي مختمؼ ىذه الدكؿ كىـ ممف يمتمككف المعمكمات اإلحصائية
في ىذا المجاؿ ,كيعممكف في منظمات غير حككمية كمؤسسات دكلية في ىذه المناطؽ.

تبيف مف خالؿ ىذا التقرير أف ىنالؾ العدد القميؿ جدا مف البرامج الكطنية التي تعنى بيذه الفئة

مف المجتمع بما يتعمؽ بصحتيـ الجنسية( باستثناء تكنس كايراف ).
كقد عزل الباحثكف ذلؾ إلى األسباب التالية:

 )1شح المعمكمات المكثقة في ىذا المجاؿ كالتي يمكف أف تككف أساسا ألم برنامج كطني يعنى
بيذا المجاؿ.

 )2قكة ككحدة العائمة في ىذه الدكؿ ،كاعتبار ذلؾ عاـ ؿ كقائي كافي .

 )3كجكد عممية تعتيـ مقصكدة عمى معظـ المعمكمات المتعمقة بيذا المجاؿ عف ىذه الفئة،

كحتل عند تكفرىا في بعض المقررات ،يتـ القفز عنيا مف قبؿ المعمميف كالذيف ىـ غير مدربيف

لمقياـ بيذا الدكر.

كفي محاكلة ىدفت إلى دراسة مدل فيـ النساء لحقكقيـ فيما يتعمؽ بالصحة االنجابية ،أجرل

كؿ مف( أبك شبانة ,سمير ,الناظر ,الشيخ ,)2003 ,دراستيـ عمى عينة مككنة مف 1000

امرأة ممف يراجعكف العيادات الخارجية لمستشفى عيف شمس قسـ الكالدة كالنسائية/مصر ،تـ

التكصؿ إلى أف األغمبية لدييف فيـ ايجابي ككاضح لحقكقيف فيما يتعمؽ بالصحة االنجابية ،مع

أف حكالي الثمث كف غير مكافقات عمى منع التمييز ضد النساء كبشكؿ خاص عمى منع عممية

ختاف االناث.

ككذلؾ تبيف أف ىنالؾ ارتباط قكم بيف فيـ افراد عينة البحث لمحقكؽ الجنسية كاإلنجابية ككؿ

مف المكقع الجغرافي كالتعميـ كالعمؿ )لصالح المدينة كالتعميـ األعمى كالعامميف).
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كلقد كصى الباحثكف بأىمية استحداث برامج حكؿ حقكؽ المرآة اإلنجابية كالتي تدعـ الصحة

الجنسية مف خالؿ التعميـ الديني ،كالتي تعتبر مف أفضؿ الطرؽ لمتخمص مف الختاف.

كفي اليمف ،كـ ع أف نسبة اإلصابة بمرض اإليدز ىي قميمة ,يرل كؿ مف( السركرم ،تؽم

عب الماجد )عاـ  2002باف الظركؼ المتكفرة في ذلؾ الكقت كانت
الديف ،عشيش  ،الدبيبم  ،د
تؤىمو لالرتفاع.

لذلؾ قامكا بعمؿ مسح لعينة مككنة مف  ،1033اعماره ـ تتراكح  49-14لمتكصؿ إلى المعرفة

كالتكجيات المكجكدة لدييـ حكؿ مرض االيدز.

أظيرت النتائج أف الكعي العاـ كاف جيدا مع أف المعمكمات عف طرؽ انتشاره كانت ضعيفة

بعض الشيء ,المعمكمات كانت تعتمد عمى السكف كمستكل الدراسة كالجنس.كعمى الرغـ مف أف
أغمبية المشاركيف كانكا عمى معرفة بالتيديد العالمي لمرض االيدز ,إال أنيـ قممكا مف أىمية

تيديده لبمدىـ ,كؽد تبيف أف التمفزيكف كاف أكثر كسيمة تمقى منيا المشاركيف معمكماتيـ.

كقد أكصى الباحثكف بالعمؿ عمى زيادة الكعي العاـ حتى يسيؿ تنمية البرامج المتعمقة بيذا

المكضكع.

كفي دراسة عف السمكؾ كالكعي حكؿ األمراض الجنسية بيف فئة الشباب في لبناف ،في محاكلة

لمتكصؿ إلى مسببات زيادة مستكل الجنس الخطر أجرل كؿ مف (اديب ،عككـ  ،االسعد،

جرجس) عاـ 2002استطالع ( مسح قطاعي ) شمؿ  730مجندا ,حيث اف  %50منيـ بمغكا

عف تجارب جنسية طبيعية في عمر ما ،كاف نصفيـ كانكا قد استخدمكا الكاقي الذكرم ،كقد تبيف

مف خالؿ النتائج اف مستكل السمكؾ الجنسم الخطر األعمى يرتبط بمكاف السكف (المدينة) ،

كمستكل التعميـ األعمى كالعائالت األقؿ عددا ككذلؾ األصغر لمتجربة الجنسية االكلى ,ككافت
التكصية بعمؿ دراسات كبرامج تكعية قبؿ استفحاؿ المشاكؿ الجنسية في أكساط الشباب.

كلقد أجرل الجندم كالسيد ( في أبك فارة  ، ) 2004دراسة عاـ  1993في جميكرية

مصر(بعنكاف المعرفة كاتجاىات الطالب المراىقيف في مصر نحك التربية الجنسية )  ،ىدفيا
تقييـ ماىية المعمكمات التي يختزليا الطالب كالطالبات في عقكليـ عف النضج الجنسي

كاتجياتيـ نحك التربية الجنسية.

كقد أجريت الدراسة عمى عينة عشكائية مككنة مف  1186طالب كطالبة مصرييف (بالتساكم)
مف مناطؽ مصرية مختمفة اشتممت عمى الفئة العمرية مف .20 -13كتكصؿ الباحثاف مف

خالؿ ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:أف الطالب الذككر يتمتعكف بحجـ معمكمات أكثر نسبيا
30

عف النضج الجنسي منو عند اإلناث .كأف الغالبية مف كال الجنسيف كانت تنقصو اؿمعرفة
باألمراض الجنسية.كتبيف أف ىناؾ اختالفا بيف االتجاىات كاؿمكاقؼ تجاه التربية الجنسية

لصالح الذككر ،كقد ارجع الباحثاف ىذا االختالؼ إلى تحريـ مكاضيع الجنس عمى اإلناث بشكؿ
اكبر بكثير مما ىك عميو الحاؿ مع الذككر.
ت.دراسات وقواعد عالميو

يتعامؿ الغرب مع مكضكع الثقافة الجنسية بطريقة مختمفة ،عما ىك عميو التعامؿ في

المنطقة العربية عامة.

فقد قاـ الباحث Caleroعاـ  2005ببحث مسألة حمؿ الفتيات القاصرات ،كأثارىا السمبية عمى
كؿ مف النكاحي االجتماعية كالصحية كاالنسانية ,حيث تعتبر منظمة الصحة العالمية ىذا

الحمؿ كتصنفو بالحمؿ الخطر.

كقد تكصؿ الى اف حكالي ثمث الىنصؼ القاصرات يقمف بتصرفات جنسية خطرة ،كاف خصكبتيف
اعمى مف خصكبة النساء البالغات (1000\19لمقاصرات) – (1000\11.2لمبالغات).

كتبيف اف حمالت التكعية الجنسية لمبنات القاصرات عمى استخداـ مكانع الحمؿ الفمكية ال تعطي

النتيجة المرجكة منيا ,كتبيف مف ىذه الدراسة ,اف عممية التثقيؼ كالتدريب دكف اف يصاحبيا تدريب
كتنمي الشعكر بالمسؤلية كالقيـ ،ال يمكف اف تكصمنا الى اية
ة
مكازم لمختمؼ الجكانب الشخصية،
نتائج ايجابية.
كفي دراسة كصفية لمفيكـ الصحة الجنسية في المجتمع الغربي قاـ كؿ مف ( Edwards

&  ) Colemanعاـ  2004بفحص كافة األحداث التاريخية كالتي اسيمت في صياغة مفيكـ

الصحة الجنسية .كمف خالؿ مراجعتيـ لألدبيات المتكفرة لدييـ اتضح ليـ اف ىنالؾ كمنذ

تعريؼ منظمة الصحة العالمية عاـ  1975كحتى عاـ  ,2002ثمانية تعريفات ككؿ مف ىذه

التعريفات تمت مراجعتو حسب الظركؼ التي افرزتو ,كالدكر الذم لعبو في تنمية الكعي في

الثقافة الجنسية ,كأف احدث التعريفات بنيت عمى عناصر اساسية ،كانت مكجكدة في التعريؼ
األصمي لمنظمة الصحة العالمية مع اضافة مفاىيـ الصحة النفسية ,المسؤكليات كالحقكؽ

الجنسية.

مع تشابو اغمبية التعريفات ,فأنيا ليست متساكية في محتكاىا ،فالمفاىيـ كالتعريفات لمصحة
الجنسية سكؼ تستمر بالتشكؿ كالتغير كذلؾ حسب األحداث التاريخية.
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كفي دراسة قاـ بيا  ))Lowعاـ  2004لمعرفة مدل تأثير اعطاء مادة التثقيؼ الجنسي

كمساؽ مستقؿ لطالب الجامعات الماليزية ,تـ خالليا تقديـ مادة الصحة الجنسية مف خالؿ
طاقـ اكاديمي في جامعة ماليزيا/كمية الطب لمطالب فييا ككانت تشتمؿ عمى مكضكعات

كظيؼ
ة
مختمفة مثؿ ( الحمؿ كتنظيـ األسرة ,الصحة الجنسية لممراىقيف ،العنؼ األسرم،

الجنس ،كالجنس عند المعاقيف ،العالقات كالزكاج ,الحاالت الجنسية المرضية ،السمكؾ الجنسي
ت قياس (  )skat-2قبؿ كبعد تدريس المادة عمى
في حالة األمراض الجنسية كاأليدز)  ،ـ

المعرفة الجنسية كالتكجيات.

بينت ىذه الدراسة اف ىناؾ تغيير كاضح ،عمى المعمكمات كالتكجيات لدل الطمبة بعد الدكرات

التثقيفية التي اجريت ليـ مف قبؿ الطكاقـ المتخصصة ,كلقد كاف كـ المعمكمات الذم اكتسبكه
يتناسب طرديا مع العمر كعكسيا مع شدة التديف كنكع المعتقدات التي يعتنقيا الطمبة.
كمف جية اخرل قاـ (  (Slap, lot, Huang & Zinkعاـ  2003بدراسة ىدفت الى معرفة

تاثير بناء العائمة ( العائالت ذات الزكجة الكاحدة ,أك متعددة الزكجات ) عمى انخراط المراىقيف

النيجيرييف في نشاطات جنسية ،كقد تكصؿ الباحثكف الى أف المراىقيف مف األسر متعددة

الزكجات لدييـ اتصاؿ كنشاط جنسي أكثر مف المراىقيف مف األسر ذات الزكجة الكاحدة.
كفي دراسة قاـ بيا كؿ مف( )Wallace, Newby, sewel, Jane & Leetsعاـ2002

لفحص األتجاىات الجنسية كالتكجيات نحك مكانع الحمؿ كسمكؾ المراىقيف البريطانييف مف
أصكؿ آسيكية بالمقارنة مع عرقيات أخرل مف نفس الطبقة االجتماعية ,اخذيف بعيف االعتبار
اتجاىات كسمككيات ىذه الفئة كالمسجمة في تقارير المدارس كمؤسسات الخدمة الجنسية

كالصحية.كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد اختالفات بيف المراىقيف مف اصؿ آسيكم كبيف

المجمكعات األخرل في اتجاىاتيـ نحك السمكؾ الجنسي كاستخداـ مكانع الحمؿ كالصحة

الجنسية.

اما في بريطانيا فقد قاـ كؿ مف
( ) Daniel, Gillian, Henderson, Charles, Graham & Sueعاـ  2002بدراسة

لمعرفة مدل تاثير البرامج النظرية لمتربية الجنسية لقطاع المراىقيف عمى الممارسات الجنسية

الغير أمنة ,تمت خالليا متابعة عينة عشكائية غير منظمة لمدة عاميف بعد ستة اشير مف

انتياء برنامج لمتثقيؼ الجنسي ليذه العينة.عممية المتابعة تمت لخمسة كعشريف مدرسة ثانكية

في شرقي اسكتمندا .بحيث شارؾ  8430طالب تتراكح أعمارىـ .15-13
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النتيجة الرئيسية بينت عدـ كجكد اختالؼ بيف مف تمقى التثقيؼ الجنسي كغيرىـ بالنسبة

لمممارسات الجنسية الغير أمنة بالرغـ مف كجكد فرضيات تنص عمى أف التثقيؼ الجنسي مف
شأنو اف يقمؿ حدكث الممارسات الجنسية الغير أمنة كسط الشباب.
اما الباحث  Cowleyفقد اىتـ عاـ  2001بدراسة العكامؿ التي تؤثر عمى االتجاىات نحك
الحمؿ بيف الفتيات مف خالؿ الخدمات التي تقدميا عيادات صحة المراىقيف مف اجؿ حماية

أفضؿ لتجنب الكقكع في الحمؿ.كقد شاركت في ىذه الدراسة عينة مككنة مف  202فتاة مف

الفئة العمرية  18-13سنة ممف يتمقيف خدمات صحية مف خالؿ عيادات العناية بالمراىقيف,
حيث كاف مف بينيـ  54فتاة حامؿ ك 107منيف كانت لدييف الرغبة باإلنجاب ك  16لدييف

رغبة بالحمؿ ,ك 25منيف كاف لدييف تفكير متذبذب نحك الحمؿ.كقد بينت نتائج ىذه الدراسة أف

 %88مفىف كاف لدييف تفاعؿ كنشاط جنسي ,كأف  %86منيف لـ يستخدمف مكانع الحمؿ كانو
لـ تظير اية عالقة ما بيف عمر الفتاة كاتجاىاتيا نحك الحمؿ.

ككانت النتيجة الكاضحة مف خالؿ ىذه الدراسة ىي" تأثر اتجاىات الفتيات المراىقات نحك

الحمؿ برغبة أصدقائيف في الحصكؿ عمى طفؿ" كليذا يرل الباحث أف مف الضركرم أف تشمؿ

العناية أصدقاء الفتيات مف الذككر في ام جيكد لمتقميؿ مف الحمؿ لدل المراىقات.

كلدراسة تأثير التثقيؼ الجنسي في المدارس عمى القيـ كالمعتقدات كالسمككيات ,كالممارسات

الجنسية الخطرة كاستخداـ الكاقي الذكرم في أكساط المراىقيف ,قاـ كؿ مف

(  )Agha & Van Rossemعاـ  2004بدراسة ىدفت الى معرفة ما إذا كاف لمتثقيؼ

الجنسي المطبؽ في المدارس الثانكية الزامبية  ،أم تأثير عمى القيـ كالمعتقدات كالسمككيات,
كالممارسات الجنسية الخطرة كاستخداـ الكاقي الذكرم في أكساط المراىقيف الزامبييف ليذا اليدؼ
تـ تطبيؽ التثقيؼ الجنسي خالؿ األسبكع األكؿ مف شير سبتمبر  2000في لكساكا -زامبيا.
كبطريقة عشكائية تـ تحديد ثالث مدارس لمدراسة كمدرستيف لممقارنة.

كقد تـ جمع معمكمات مف الذككر كاإلناث في الصفكؼ العاشر كالحادم عشر ،خالؿ شير
يكليك عاـ  2000كنقطة انطالؽ.كقد تمت المتابعة األكلى في النصؼ الثاني مف شير

سبتمبر ،2000 /كالمتابعة الثانية في بداية شير ابريؿ ,2001 /حيث تـ اجراء ثالث مقابالت

ؿما مجمكعو  416حالة ( أعمار مف  14كحتى  ، ) 23كقد اظيرت النتائج اف ىنالؾ تغيرات

ايجابية عمى مستكل القيـ كالمعتقدات كالسمككيات ,كالممارسات الجنسية الخطرة كاستخداـ الكاقي

الذكرم في أكساط المراىقيف الزامبييف ،بعد عممية التثقيؼ الجنسي كلكف ىذه التغيرات لـ تدـ
سكل مدة ستة اشير في معظـ الحاالت.كقد استخمص الباحثكف اف حمقة تثقيؼ جنسي لمرة

كاحدة في المدارس ،قد تؤدم إلى حدكث تغييرات في القيـ كالمعتقدات كالسمككيات ,كالممارسات
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الجنسية الخطرة كاستخداـ الكاقي الذكرم لمدة ال تزيد عف ستة اشير.لذلؾ فأف الجيكد

المتكاصمة في ىذا المجاؿ ،تعطي نتائج أفضؿ مف حيث االستم اررية.

كفي اليند قاـ الباحثاف (  ) Thakor& Kumarعاـ  1998بتقييـ االحتياجات فيما يخص

التربية الجنسية في أكساط طالب مدارس ثانكية خاصة ،كاحدة لمبنيف كأخرل لمبنات في مدينة
سكرات ( اليند ) كذلؾ مف خالؿ دراسة ىدفت الى معرفة ىؿ التثقيؼ الجنسي المعطى لمطالب
سكؼ يساعد في الكقاية مف األمراض السارية جنسيا ،كفي تنظيـ المجتمع كىؿ سيساعدىـ ذلؾ

في حياتيـ الجنسية المستقبمية ،الدراسة أجريت بمشاركة كاممة مف قبؿ الطالب في كؿ مراحؿ

البحث ،كقد اتضح لمباحثاف مف خالؿ نتائج ىذه الدراسة :أف الحاجة لمتثقيؼ الجنسي ىي

عامة كشاممة ,إذ بينت الدراسة أف %97مف اصؿ  189طالب كافقكا عمييا ،كاف العمر المفضؿ

لمبداية بعممية التثقيؼ ,كانت عند اإلناث  14.6سنة ،كىي اقؿ بسنتيف منو عند الذككر.كما
كبينت الدراسة أف الجيات الصحية ىي الجية المفضمة ألجراء عممية التثقيؼ ,تمييا الييئة

التدريسيةاما المعرفة باألمراض المنقكلة جنسيا كانت ضئيمة جدا في أكساط الجنسيف ( ككانت
تنحصر فقط في مرض اإليدز )  ،كـ ا تـ تشخيص بعض األمكر كأكلكيات لمبدء بيا مثؿ

المعرفة الضئيمة بكسائؿ الكقاية مف الحمؿ ككذلؾ بعض الممارسات الجنسية الخاطئة كممارسة
العادة السرية.
كمف جية اخرل فقد ادلت االكاديمية األمريكية لطب األطفاؿ بتصريح عاـ  ،1983كاعادت

صياغتو عاـ  ،1993كالذم يتناكؿ احدل المشاكؿ األجتماعية التي يكاجييا المجتمع األمريكي
اال كىي الجنس كالجنس المثمي في اكساط المراىقيف  ،كالية التعامؿ معيـ.

كلقد كاف نصو كاألتي:
"اف المراىقيف األف يبدأكف بمعرفة تكجياتيـ الجنسية األف بشكؿ مبكر اكثر مف السابؽ ،كىذا ما

يدفع األطفاؿ لألىتماـ يذلؾ ،كعمى اخصائيي األطفاؿ تفيـ اف بعض مراجعييـ مف المراىقيف قد
يككف عندىـ قمؽ حكؿ تكجياتيـ الجنسية ,كيجب عمييـ مراعاة اعطائيـ المعمكمات الصحيحة
كالحديثة كغير المكجيو كأف يراعكا في ذلؾ مبدأ السرية كالكتماف ,كأف عمييـ كذلؾ اسداء
المشكرة اك التحكيؿ ألخصائي المشكرة ,كؿ الشباب المذيف لدييـ قمؽ حكؿ ميكليـ الجنسية
كيحتاجكف لمساعدة حكؿ ذلؾ اك حكؿ األمراض الجنسية".

كقد قاـ ( ) Schvaneveldtعاـ  1987بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى اثر العكامؿ التربكية
عمى االتصاؿ الجنسي كطبيعة العالقة بيف الطمكح العممي كالنشاط الجنسي لممراىقيف كفحص

ىذه العالقة مف خالؿ عينة الدراسة .اظيرت ىذه الدراسة أف ىناؾ تأثي ار لمستكل تعميـ الكالديف
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عمى العمر الذم يقكـ فيو المراىؽ باتصالو الجنسي األكؿ.ككذلؾ بينت اف المراىقيف الذيف

لدييـ أىداؼ تعميمية منخفضة كمستكل تعميمي منخفض ىـ أكثر عرضة لالنغماس في

تفاعالت كاتصاالت جنسية في أعمار اقؿ مف الذيف لدييـ أىداؼ تعميمية كانجاز أعمى.
ت .رأي األديان
نستطيع اف نمقي نظرة عمى المكاقؼ الرسمية لمفاتيكاف كالدكؿ االسالمية فيما يتعمؽ بالتثقيؼ

الجنسي كذلؾ مف خالؿ التصريحات الرسمية التي كثقكىا في البياف الختامي لمؤتمر األمـ

المتحدة حكؿ حقكؽ الطفؿ كالمرأة (.اذار) 2005 ،

حيث اشارت كثيقة المؤتمر الى ضركرة إشاعة التثقيؼ الجنسي في المجتمعات ال سيما لمف ىـ
في سف المراىقة كما قبميا عبر كسائؿ التعميـ كاإلعالـ.

كاشار الفاتيكاف إلى حؽ الكالديف في اختيار نكعية التثقيؼ المناسب ألبنائيما ,كانتقدت كفكد

الدكؿ األسالمية عدـ ربط ىذه الدعكة بضكابط الديف كالخمؽ ،كرفضتىا كحذرت منيا كجعؿتىا
كدينيا،
خمقيا
ن
محصكرة في مرحمة عمرية مناسبة ،عمى أف يقكـ بعممية التثقيؼ أفراد مؤىمكف ن
شرت إلى حؽ الكالديف في اختيار نكعية التثقيؼ المناسب ألبنائيما.
كا ا
كبالنسبة ؿلخدمات الصحية اإلنجابية كالجنسية استخدمت الكثيقة لفظ "خدمات الصحة الجنسية

كاإلنجابية" ،كالتعريؼ المتعارؼ عميو الخاص بيذا اؿلفظ يتضمف خدمة "اإلجياض اآلمف ،حيث

اكد الفاتيكاف عمى عدـ تراجع الكنيسة عف مكقفيا تجاه اإلجياض ،فممفاتيكاف مكقؼ كاضح جدا
التأكي عمى أف االغتصاب ال يبرر اإلجياض كيصفو بأنو
مف مناىضة فكرة اإلجياض ،ك د

خطيئة مميتة.
كاعترضت الكفكد األسالمية عمى المفيكـ الجديد ألنو فضفاض ،كلككنو يتضمف حرية

اإلجياض.

كحذرت مف ىذا المفظ ألنو يعتبر اإلجياض اآلمف حقا مكتسبا لممراىقيف ،بغض النظر عف
ضرره عمى المجتمع ،كعف تعارضو مع الشرائع الدينية كالضكابط االجتماعية.
كاعمنت ىذه الكفكد اف المؤتمر عمد الى تيميش دكر األسرة ,ككصفت ذلؾ بأنو محاكلة ألخراج

الطفؿ مف السياؽ األسرم ،حيث أككمت الكثيقة ميمة رعاية الصغار إلى مؤسسات الدكلة ،كلـ
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تذكر الكثيقة لفظ األسرة إال مرات محدكدة كدكرىا ،حيث ترل الدكؿ االسالمية اف دكر األسرة

دكر محكرم كال يمكف إغفالو أك التقميؿ مف شأنو.

فيما اكد الفاتيكاف انو ال يكجد بديال عف دكر األسرة في رعاية األطفاؿ.
كما كدعا ائتالؼ المنظمات اإلسالمية دكؿ العالـ إلى احتراـ التعددية الدينية كالثقافية كاليكيات

الخاصة بالشعكب ,كذؿؾ ألف المشكالت تختمؼ مف مجتمع ألخر  ،كمف ثقافة ألخرل ،كالحمكؿ
يجب اف تختمؼ حسب ذلؾ  .كأكد االئتالؼ في بياف كزعو عمى الكفكد الرسمية المشاركة في

اجتماعات المؤتمر إلى ضركرة كضع حمكؿ جذرية تتعامؿ مع المشكالت برؤية متكاممة  ،تأخذ
في االعتبار الحيمكلة دكف قياـ المشكمة ،كليس االقتصار عمى عالج آثارىا.

كأكضح البياف أف اإلسالـ عالج مشكالت مثؿ األمراض التي تنتقؿ جنسيا كاإليدز كحمؿ

المراىقات عف طريؽ ترسيخ "ثقافة العفة" كاالبتعاد عف الممارسة الجنسية خارج إطار الزكاج،
دكف انتظار لتفشي تمؾ المشكالت ثـ االنشغاؿ بعالج آثارىا.

كعف مكقؼ االزىر ،يخبرنا عنو عميد كمية الدعكة  /جامعة األزىر محمد عبد السميع جاد،
حيث يقكؿ مف خالؿ لقاء صحفي ,اجرم معو (عرض بتاريخ) 2001/04/23:

أف " :اإلسالـ منيج شامؿ متكامؿ يضـ جميع نكاحي الحياة ،ككؿ ما يتصؿ باإلنساف منذ

نشأتو إلى لقاء ربو إلى اآلخرة كما فييا ،كمف بيف متطمبات كجكد اإلنساف في الحياة التثقيؼ

الثقافة الجنسية التي يحث عمييا اإلسالـ ،كما يحث عمي أم ثقافة
الذم ال بد أف يمـ بو ،ؼ
بشرط أف تتـ بقدر فيـ الفتى كالفتاة ليذه األمكر.

كينادم عبد الرحمف (في مقالة عرضت بتاريخ  ) 2001/04/23بمصطمح الثقافة األسرية بدالن

بي األسرية تكحي بجك األسرة ،كتييء الجنسيف ليذه الحياة
مف مصطمح الثقافة الجنسية ،فالتر ة
األسرية بما فييا العالقة الجنسية بيف الزكجيف.

كيضيؼ اف االسالـ يبيف كيتناكؿ أحكاـ الزكاج كأحكاـ الخمكة كحدكد العالقة مع أىؿ الزكج

كحقكؽ األكالد ،كحقكؽ الجار كصمة األرحاـ ،كالعالقات االجتماعية كاإلنسانية في إطار الحدكد
كالضكابط كاآلداب اإلسالمية.
 :2.4الخالصة
تكضح معظـ الدراسات كالتقارير التي اجريت في المجتمعات العربية (الجندم كالسيد ،1993

عبد المؤمف كاخريف ،2002السركرم كاخريف ) 2002أف الغالبية مف الطالب الذككر كاإلناث

ال يكجد لدييـ معرفة كافية باألمراض كالمشاكؿ الجنسية ،كـ ا كتكضح أيضا أف المصدر
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الرئيسي لتكاتر المعمكمات الجنسية (القميمة كالمشكىة) ىك األصدقاء بشكؿ كبير ،يميو األعالـ
غير المكجو بكافة أشكالو.

م  ،2000صالح
كما كدلت بعض ىذه الدراسات ( طميش  ،1996أبك فارة  ،2004أبكالؼ

 ،2000الجندم كالسيد  )1993أف ىنالؾ تقبؿ كترحيب جيد لفكرة التثقيؼ الجنسي بيف فئات

المجتمع المختمفة ،كبعضيا تطرؽ الى مدل فيـ النساء لحقكقيـ األنجابية (ابك شبانة كاخريف،
.)2003
كما كتبيف بعض ىذه الدراسات ندرة كشح الدراسات كالبرامج التي تتطرؽ الى مكاضيع التربية

الجنسية ،2005 - et al Shepard (.ابك شبانة كاخريف .) 2003

أما في الدكؿ األجنبية فينالؾ مناىج تعميمية كبرامج مختمفة حكؿ الصحة الجنسية مقدمة مف
قبؿ المؤسسات الحككمية كغير الحككمية كالتي تركز بشكؿ أساسي عمى الطرؽ األفضؿ لتجنب

األمراض المنقكلة جنسيا ،ككيؼ يمكف تجنب الحمؿ غير المرغكب بو كعف جدكل كتأثير

اعطاء مادة التثقيؼ الجنسي كالعكامؿ التربكية األخرل عمى المعرفة كالتكجيات كالسمككيات.
كىذا ما يتضح مف بعض الدراسات:

( , 2002 Gillian et all , 2001 Cowley ,2005 calero ,2004 Low

 ,) 2000 Agha&Vanكبعضيا تناكؿ مكضكع حقكؽ المراىقيف الجنسية كاألنجابية ككيفية

التعامؿ معيا (  ,)2005Caleroكما اف الباحثاف ) )1998 ,Kumar&Thakorبحثا مكضكع
األحتياجات فيما يخص التربية الجنسية في أكساط الطالب.

كما كنجمؿ مكقؼ الديانتيف األسالمية كالمسيحية – بالتأكيد عمى دكر العائمة المحكرم في عممية

التثقيؼ الجنسي ,كانو ال بد اف يككف ىنالؾ ضكابط دينية كخمقية ترافؽ اية عممية تثقيؼ جنسي.
كاف األدياف ,لـ تغفؿ قط األمكر الجنسية بؿ ذكرتيا في اكثر مف مناسبة في الكتب السماكية.

كمما يستحؽ الذكر اف ىنالؾ تحركا قد بدأ مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية عمى صعيد

التثقيؼ الجنسي في المدارس التابعة ليا ,ففي العاـ  2003تـ عمؿ مسح شامؿ لمفاىيـ الصحة
األنجابية في المناىج المدرسية الفمسطينية ,حيث ناقش فريؽ العمؿ مف خالؿ استعراض نتائج

المسح محتكل المناىج مف ناحية دقة المعمكمات كحداثتيا كتناسبيا كمراعاتيا لمحساسية الثقافية.

كما حمؿ الفريؽ بمزيد مف العمؽ منياج الصفيف التاسع كالعاشر مف ناحية محتكاه مف مكاضيع
الصحة األنجابية كالمفاىيـ المتعمقة بيا.كقد تـ اعداد خارطة بكافة مكاضيع الصحة األنجابية

المتضمنة في كافة الكتب الخاصة بيذيف الصفيف ،كتـ كضع عدد مف التكصيات بناء عمى

نتائج المسح كالتحميؿ المعمؽ بخصكص المكاضيع التي يمزـ دمجيا في منياج الصفيف التاسع

كالعاشر ،كـ ا كتـ مؤخ ار خالؿ العاـ  2005رفد المعمميف بمرشد لمصحة األنجابية ،لكي يككف
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ليـ كمساعد كمدرب في حالة تكجيو الييـ اية اسئمة تتعمؽ باألمكر الجنسية مف قبؿ الطالب اك

الطالبات ،كالذم يتناكؿ المكضكعات التالية ( المراىقة ،الجيازاف التناسمياف " الذكرم كاألنثكم"،
الزكاج كالحكمة منو ،كاختيار الزكج المناسب ،كالمعاشرة الزكجية الصحيحة كالصحية ،العقـ,
تنظيـ األسرة كالنسؿ ،النكع األجتماعي ).

الفصل الثالث

األطار النظري والمفاىيمي
األطار النظري:
المراىقة  :ىي الفترة األنتقالية ما بيف مرحمة الطفكلة كمرحمة البمكغ ،كىي الفترة التي تظير فييا
بشكؿ كاضح مختمؼ التغيرات الجسدية كالنفسية كالفكرية كاالكظيفية .
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تقسـ فترة المراىقة حسب المرحمة العمرية الى ثالثة مراحؿ  ،بداية المراىقة ككسطيا كاخرىا .
ّ
التغيرات الجسدية والوظيفية التي تط أر عمى األنسان خالل ىذه الفترة :
تتميز مرحمة المراىقة بالتغيرات الكبيرة كالكاضحة كالتي تظير عمى الفرد كتنقمو مف دنيا الطفكلة
الى دنيا الكبار.

يعبر عنيا بما يعرؼ بعممية البمكغ كالتي تشمؿ مختمؼ التغيرات الجسدية
كىذه التغييرات ه
كالجنسية كالنفسية  ,كالتي تحدث تحت تأثير اليرمكنات التي يفرزىا الجزء األمامي لمغدة

النخامية كذلؾ بأمر مف الدماغ ( .)Whaley and Wong , 1999. Goodchild, 1996
حبذأ الخغيشاث الجسذيت بالضيادة السشيعت في الطْل ّالْصى ّ ,الخي حبذأ عادة عٌذ األًاد قبل
الزكْس بسٌخييُّ ,زٍ الضيادة في الْصى ُي عباسة عي الٌوْ السشيع في األًسجت العضليت عٌذ
الذككر كاألنسجة الدىنية عند األناث بشكؿ اساسي (Whaley and Wong,1999
.)Swanwick & Oliver , 1995.
كمف مظاىر النضكج الجنسي الثانكية  ،التغيرات الجسدية التالية.
 -1نمك الشعر في منطقتي العانة كتحت األبطيف( عند الجنسيف ) .
 -2بداية نمك األثداء بسف  9سنكات ،كالنمك الكامؿ ما بيف  18-12سنة ( عند األناث).
 -3بداية الدكرة الشيرية (عند اإلناث).
 -4التغير في الصكت (عند الذككر).
كأما عمى الصعيد الدماغي كالعقمي ،فينالؾ بعض الدراسات التي تفيد بأف النمك الدماغي ال
يكتـ ؿ أال في نياية مرحمة المراىقة ).(Whaley and Wong, 1999

النمو المعرفي:

مع بداية مرحمة المراىقة يبدأ الفرد بالتحكؿ في طريقة كنمط تفكيره مف النظرة الصمبة
المجردة الى النظرة العممية المرنة ).(Piaget, 1972

كىذا يحصؿ عادة ما بيف العمر  11ك  14كما كيصبح قاد انر عمى جدكلة مستقبمو أكثر مف
ري قبل ). (Greene, 1994
كفي اكاسط مرحمة المراىقة تكتمؿ عنده القدرة عمى التفكير المنطقي كما ىك الحاؿ عند البالغيف

كيبدأ في البحث عف اسباب كؿ ما يجرم حكلو كمف ضمف ذلؾ األمكر السياسية
ّالذيٌيت ّحصشفاث ّسلْكياث الْالذيي ).)Piaget ,1972
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يبدأ المراىؽ بكصؼ ذاتو بشكؿ اكثر مثالي ،كما كيميز المراىؽ خالؿ ىذه المرحمة فترات مف

حب ألذات ،كىذا ما يجعؿ المراىؽ يشعر بأنو محط انظار الجميع كانو فريد بتفكيره
ّخبشاحَ ( .)Harter, 1990
كما كتتغير القيـ األخالقية عند المراىؽ كتنضج بشكؿ متكازم مع تطكر المعرفة المجتمعية لديو،
كيبدأ في السعي نحك األستقالؿ الذاتي ( Garbarinoكآخركف.) 1989 ،

كيصؿ المراىؽ لألستقالؿ الذاتي كالقيـ األخالقية الخاصة بو عندما يطكر مجمكعة قيـ تميزه عف

القيـ السائدة عند البالغيف  ،كيبدأ في محاكالتو لتكضيح كجية نظره  ،كقيمو كجزء مف استقالليتو
كلنيؿ مساحة اكبر لتصرفاتو.
النمو النفسي واألجتماعي
ىنالؾ مكاضيع عديدة يتعامؿ معيا المراىؽ خالؿ فترة نمكه نحك البمكغ ،كمف أىميا
اليكية االجتماعية كالشخصية ،النمك الجنسي كاليكية الجنسية.
اليوية الشخصية :
كصؼ  Ericksonفي  1965 Maierتحقيؽ اليكية الشخصية ككاحدة مف اىـ المياـ التي

يسعى الييا المراىؽ  ،فخالؿ ذلؾ ىك يسعى لألجابة عمى سؤاؿ ( مف انا )  ،كىذا يحصؿ عمى

مدار مرحمة المراىقة  ،كبشكؿ غير كاع يبدأ في بناء كجيات نظره المختمفة بتأثير مف األخريف (

األىؿ  ،األصدقاء األقراف )  ،كيبدأ بتصنيؼ ما يحب كما ال يحب .

اما ( ) Marcia,1982فقد كصفت اليكية الشخصية بأنيا نظاـ مف الدكافع كاألمكانيات

كالمعتقدات كالتاريخ الشخصي ،المرف كالمنظـ ،الذم يبنيو المراىؽ كالذم مف خاللو يشكؿ الفرد
منظكمة قيمو كاخالقو كافكاره كعالقاتو الجنسية كاألجتماعية المتكقعة.

كما كتمعب القكل األجتماعية دك انر كبي انر في تحديد الشخصية

 ،فقد كصؼ اريكسكف مفتاح

الشخصية ،بأنو عبارة عف العالقة التبادلية ما بيف الفرد كاآلخريف  ،كالتي مف خالليا يتعمـ الفرد
ما يتكجب عميو فعمو كما عميو اف يتجنبو .

اما  Garbarinoكآخريف ) (1989فقد أشارك إلى أىمية الدكر الذم يمعبو المجتمع في تحديد
مساحة الخيارات كالفرص اماـ المراىؽ في اكتشاؼ الخيارات الممكنة كالتي ليا عالقة في تشكيؿ

فكره كعممو.
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كما كأف المراىؽ يجب اف يحيط باألحداث الفكرية في المجتمع الذم يعيش فيو كذلؾ كجزء ميـ

في تشكيؿ شخصيتو ،كىذا يالحظ بشكؿ اكبر عندما تككف ىذه األحداث قكية.

كما يميز المراىقيف الفمسطينييف أف نمك شخصيتيـ قد تمت اذابتو مع افكار النضاؿ الكطني.
التطور الجنسي واليوية الجنسية:
مف الطبيعي أف يزداد اىتماـ المراىؽ في الجنس األخر بشكؿ عاـ  ،مع انو يتميز في بدايات

مرحمة المراىقة بتشيكؿ صداقة حميمة مع احد اقرانو (ىا) مف نفس الجنس  ،كلكنو بعد ذلؾ يبدأ
بالتفكير كاألىتماـ بالجنس األخر.

كيختمؼ كؿ مف الصبياف كالبنات في النظرة الى المكاضيع كاألنشطة الجنسية  ،كالتي تؤثر عمى

النمك النفسي كاألجتماعي كبالتالي تؤثر عمى العالقة مع المجتمع .
)(Whaley and Wong, 1999
فبينما يظير الذككر اىتمامان اكبر في المظاىر الجسدية كالجمالية لمطرؼ األخر  ,نرل اف

األناث ييتمكف بشكؿ اكبر باألمكر العاطفية كاألخالقية مع مف يحبكف اك يرغبكف بالزكاج منو

(. ) CWATAR, 2003

األطار المفاىيمي :
يتضمف األطار المفاىيمي ليذه الدراسة البحث في عدة عكامؿ مؤثرة في عممية التثقيؼ الجنسي
كمعتقدات كمعمكمات كتكجيات و
كؿ مف المعمميف كالطالب ،فيما يخص التثقيؼ الجنسي كعالقة

ذلؾ بمختمؼ المتغيرات لعينة البحث فئة الطالب ( السف ،الصؼ  ،الجنس  ،مكاف السكف ,حجـ

العائمة ،المستكل الثقافي كالميني لمكالديف ) ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لفئة المعمميف ( السف,
الجنس ,مكاف السكف ,التخصص ,المكاد كالصفكؼ التي يدرسيا ).
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 -1المعتقدات

 3.1النموذج المفاىيمي

المعنى المغكم لكممة معتقد ىي ما يعقد االنساف عميو ضميره ,أم التصديؽ القاطع بشيء معيف

(معجـ المحيط.)1977 ،

فاالعتقاد بشيء ىك االقتناع بصحة ذلؾ الشيء .ك ليس مف الضركرم اف تككف المعتقدات
مبنية عمى منطؽ ،كما انو ليس متكقعا اف تككف معبرة عف الكاقع .بالرغـ مف اف المعتقدات ىي

التي تكجو حياة االنساف (تكريتي.)2003 ،

المعتقدات ىي تراكمات كترسبات مف القيـ كاألفكار كالمفاىيـ ,تشكؿ سمة اك طابع لمفرد
ؼ
كالمجتمع ,كالتي مف خالليا تتشكؿ مكاقفو كاتجياتو كتصرفاتو تجاه مختمؼ القضايا كاألمكر التي

تكاجيو .كىي غير قابمة لمتغيير بسيكلة (األستانبكلي.)1982 ،
 -2األتجاه

ىك الذم يصبغ سمكؾ الفرد اك الجماعة بحيث يمكف التنبؤ بو ألنو يعمؿ عمى تكجيو نشاط

الفرد اك الجماعة كجيو معينة كثابتة نسبيا ،كيظير االتجاه مف خالؿ ما يعبر عنو الفرد اك
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الجماعة مف عكاطؼ اك افكار اك تصرفات كقد يككف ايجابيا اك سمبيا (الصفدم ،ابك حكيج،

العماد .)2001 ،

كيعرفو اكلبكرت ( )1935بانو حالة مف االستعداد اك التاىب العصبي كالنفسي ،تنتظـ مف خالؿ

خبرة الشخص ،كتككف ذات تاثير تكجييي اك ديناميكي عمى استجابة الفرد لجميع المكضكعات
كالمكاقؼ التي تستثيرىا ىذه االستجابة.
كلقد اشتممت استبانة الطمبة (ممحؽ رقـ  ) 1عمى األسئمة مف  18-11كالتي كاف اليدؼ منيا
تحديد معتقدات كتكجيات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كمصادره.

ككذلؾ اشتممت استبانة المعمميف ( ممحؽ رقـ  ) 2عمى األسئمة مف  ,22-15كالتي كاف اليدؼ
منيا تحديد معتقدات كتكجيات المعمميف نحك التثقيؼ الجنسي كمصادره.

 -3المواصفات المتعمقة بالطمبة كالتي تشتمؿ عمى ( العمر ،الصؼ  ،الجنس  ،مكاف السكف،
عدد افراد االسرة ،المستكل األقتصادم كالثقافي لألسرة) فمقد تـ التكصؿ الييا مف خالؿ األسئمة

مف .10-1
 -4المواصفات المتعمقة بالمعممين كالتي تشتمؿ عمى (العمر ،الجنس  ،مكاف السكف ،مكضكع
يدرسيا ،معمكمات حكؿ الثقافة الجنسية) ,فمقد تـ التكصؿ
التدريس ،التخصص  ،الصفكؼ التي ّ
الييا مف خالؿ األسئمة مف .6-1

الفصل الرابع
االساليب

 4.1المقدمة
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في ىذا الفصؿ يتناكؿ الباحث األجراءات كاألساليب التي اتبعيا في تطبيؽ ىذه الدراسة ،كالتم
شممت تصميـ البحث كتحديد العينة كمكاف كادكات البحث كاألعتبارات األخالقية كطرؽ جمع

كتحميؿ المعمكمات.

باالضافة الى اعطاء لمحة عف مجتمع الدراسة كعف المؤسسة التي تشرؼ عمى مجتمع الدراسة

(ككالة الغكث)

 :4.2تصميم البحث
تعتـ د ىذه الدراسة المنيج الكصفي المقطعي ( ) cross sectionalالتحميمي ،لدراسة ككصؼ

مشكمة البحث ،كالذم يتالءـ مع طبيعة ىذه الدراسة.

كييدؼ ىذا المنيج إلى كصؼ الظاىرة محؿ الدراسة كتشخيصيا كالقاء الضكء عمى مختمؼ
جكانبيا كجمع البيانات الالزمة عنيا مع فيميا كتحميميا مف أجؿ الكصكؿ إلى اىـ المبادئ

كالقكانيف المتصمة بيا (شفيؽ ) 1998 ،

كقد ارتأل الباحث اف ىذا المنيج يعتبر مف اكثر المناىج مالئمة ليذه الدراسة كذلؾ لعدة
اسباب:

اكال:عدـ تكفر دراسات سابقة محمية كالتي تتعامؿ مع ىذه الفئة مف الطالب ،مما يدفع الباحث
الى البدء بالعممية اؿكصفية لكاقع الحاؿ.

ثانيا:عدـ تكفر األمكانيات المكجستية الكافية ألجراء الدراسة بأستخداـ نيج اخر ( ،الكادر

البشرم كاألمكانيات المادية ).
 :4.3تحديد العينة
تتككف عينة الدراسة مف فئتيف:
 -1فئة الطالب

 -2فئة المعمميف

اكال :فئة الطالب – لـ يستطع الباحث الكصكؿ الى مجتمع البحث مف خالؿ مدارس ككالة
الغكث كذلؾ لممانعة الجيات التربكية المسؤكلة في المؤسسة طرح ىذا األستبياف عمى جميكر

الطمبة مف خالؿ القسـ الذم تشرؼ عميو كالذم يشمؿ المدارس ،مما اضطر الباحث لمبحث

عف آلية اخرل لمكصكؿ الى طمبة ىذه المدارس ،كبعد مكافقة كترحيب قسـ الدعـ النفسي في
ككالة الغكث بيذه الدراسة كتقديـ كافة المساعدة الالزمة ألنجاحيا كذلؾ مف خالؿ برامجيا

الفاعمة في مختمؼ مؤسسات الككالة كمف ضمنيا المدارس.
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تـ اختيار افراد عينة الطمبة مف بيف مجمكعات الطالب كالطالبات الذيف يدرسكف في مدارس

ككالة الغكث كالمكزعيف في جميع انحاء الضفة الغربية كذلؾ لمعاـ الدراسي 2006-2005

كاعمارىـ تتراكح بيف  16-13كيشارككف في دكرات ارشاد كتدعيـ كتقكية تشرؼ عمييا ككالة
الغكث مف خالؿ قسـ الدعـ النفسي كالذم يشرؼ عمى برامج ارشادية مختمفة في المدارس

كالعيادات الصحية كالمؤسسات األجتماعية كالثقافية العاممة ضمف نطاؽ ككالة الغكث الدكلية.
كقد كاف عدد الطالب كالطالبات الذيف شارككا في ىذه الدكرات خالؿ الفترة الزمنية المقررة

لعممية جمع المعمكمات كألتي امتدت مف بداية شير ابريؿ 2005/كحتى نياية شير تشريف

اكؿ 960 ,2005 /طالب كطالبة ،حيث تـ عرض المشاركة بتعبئة األستمارات عمى جميع

الطمبة في دكرات االرشاد ،كقد كافؽ عمى المشاركة منيـ بيذه الدراسة  332طالبا كطالبة مف
مختمؼ المناطؽ الجغرافية في الضفة الغربية.
ثانيا فئة المعمميف – لقد اعتمد الباحث العينة الطبقية المستيدفة كبنسب متقاربة لمناطؽ عمؿ

الككالة الجغرافية كاألدارية الثالث (الشماؿ ،الكسط  ،الجنكب ) مف مجتمع الدراسي األصمي

كالذم يشتمؿ عمى معممي كمعممات مدارس ككالة الغكث الدكلية/الضفة الغربية لمسنة الدراسية

 2006-2005دكف تحديد لمسف اك السكف اك الجنس اك التخصص ،كلقد كاف عدد المعمميف
كالمعممات الذيف كافقكا عمى المشاركة بيذه الدراسة 133معممان كمعممة.

حيث تـ عرض االستمارات عمى المدرسيف كالمدرسات خالؿ الفترة الزمنية لجمع المعمكمات ليذه
الفئة كالتي امتدت مف بداية شير ابريؿ كحتى نيايتو ،كقد كانت تكزع ىذه األستمارات عمى

المعمميف كالمعممات المذيف تصادؼ كأف كاف لدييـ حصة فراغ في يكـ تعبئة االستمارات في
المدارس.

 4.4لمحة عن وكالة الغوث الدولية وعن برنامجيا التعميمي وعن برنامج الدعم النفسي
يشكؿ البرنامج التعميمي الخاص بككالة الغكث الدكلية-االكنركا اليكـ أضخـ البرامج التي
تقدميا الككالة لالجئيف الفمسطينييف في مناطؽ عمميا الخمس ،حيث يحظى أطفاؿ الالجئيف

المسجميف لدل الككالة بحرية تمقي الخدمات التعميمية االبتدائية ( 6سنكات) كاإلعدادية (4-3
سنكات) بشكؿ مجاني في تمؾ المناطؽ .أما في لبناف ،فتدير الككالة خمسة مدارس ثانكية منذ
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العاـ  1993نظ انر لمقيكد المفركضة عمى التحاؽ الالجئيف في المدارس الحككمية ،كالكمفة العالية
لرسكـ االنتساب لممدارس الخاصة.

كما تكفّر الككالة خدماتيا في مجاؿ التربية الخاصة لألطفاؿ الالجئيف الذيف يكاجيكف
تشغؿ الككالة ثمانية مراكز لمتدريب الميني باإلضافة إلى مشركع
صعكبات خاصة لمتعمّـ .كما ّ

خاص لتأىيؿ المعمميف.فبالنسبة إلى ككالة األمـ المتحدة لغكث الالجئيف ،كحسب التعريؼ الذم

مدة ال تق ّؿ عف عاميف
حدد سنة  ،1952يعتبر الجئا فمسطينيا الشخص الذم أقاـ في فمسطيف ّ
ّ
قبؿ نزاع  ،1948كالذم فقد ،بسبب ىذا النزاع ،بيتو ككسائؿ عيشو معا ،ككجد عاـ ،1948
تتدخؿ فييا الككالة األممية نفسيا .كلكؿ شخص يستجيب ليذا
ممتجأ في أحد البمداف التي ّ
الحؽ في تمقّي المساعدة مف الككالة في المناطؽ التي ثبت
لذريتو المباشريف،
ّ
التعريؼ ،ككذلؾ ّ
غزة ،كالضفّة الغربية.
تدخميا فييا ،كنعني بيا لبناف ،كاألردف ،كسكرية ،كقطاع ّ
كجكب ّ
كاذا نظرنا إلى التعميـ في فمسطيف ،فإننا نجد أف االنتداب البريطاني كاف يحارب التعميـ كال

يعمؿ عمى إنشاء المدارس ككاف التعميـ قاص ار عمى األغنياء القادريف عمى دفع نفقاتو ،كليذا

كثر الجيؿ كتعمقت األمية ،كالقمة ىـ الذيف فقط يعرفكف القراءة كالكتابة ،كظير ذلؾ جميان،

عندـ ا تكلت الحككمة المصرية حكـ قطاع غزة كالحككمة األردنية في الضفة الغربية ،كشاركيا
في اإلشراؼ عمى التعميـ ككالة الغكث الدكلية () UNRWAكفي ذلؾ الكقت لـ يجدكا معمميف
يقكمكف بميمة التعميـ إال مف حممة االبتدائية.

كمنذ عاـ  1948كحتى زمف قريب كاف التعميـ في فمسطيف( الضفة الغربية كقطاع غزة ) ،يتبع

نظاميف :نظاـ التعميـ األردني في الضفة الغربية باعتبار أف الضفة الغربية كانت جزء ال يتج أز
مف المممكة األردنية الياشمية ،كنظاـ التعميـ المصرم باعتبار أف قطاع غزة يخضع لمحكـ

المصرم في الجكانب كافة ،كىذاف النظاماف يختمفاف في المناىج كاألنظمة كالمكائح ،فالفمسطيني

الذم يتعمـ كفؽ النظاـ األردني يدرس المغة اإلنجميزية مف الصؼ الخامس في حيف يدرس

الفمسطيني الذم يتعمـ بالنظاـ المصرم المغة اإلنجميزية مف الصؼ األكؿ اإلعدادم ،كما أف
االىتماـ بالمغة العربية أكبر في حيف كاف التالميذ في قطاع غزة يتعممكف الفرنسية إلى جانب

المغة اإلنجميزية.

تطبؽ الككالة المنوا ج الدراسي الذم تستخدمو الحككمات/السمطات المضيفة .غير أنيا تؤلؼ
مكاد تعميمية إضافية لدعـ المنواج المحمي.

كمف الجدير يالذكر اف الطالب الممتحقيف بمدارس ككالة الغكث يشكمكف ما نسبتو  ,%25مف

المجمكع الكمي لمطالب كالطالبات في جميع انحاء الضفة الغربية ,حيث تشكؿ البنات ما نسبتو

 %50مف بيف تالميذ مدارس الككالة.
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برنامج الدعم النفسي
تـ تأسيس ىذا البرنامج مف قبؿ ككالة الغكث الدكلية عاـ  ،2001كذلؾ بعد اف تفاقمت

األكضاع األجتماعية كاألقتصادية كازدادت سكءآ في السنكات األخيرة ،كقد كاف مف اىـ اىدافو

تعزيز الصحة النفسية كالمجتمعية لالجئيف الفمسطينييف.
حيث يكفر ىذا البرنامج خدمات عدة كعمى اكثر مف مستكل كىي:

خدمات ارشاد نفسي اجتماعي في العيادات كالمدارس ،كخدمات برامج مجتمعية في المراكز

الجماىيرية كالنسكية داخؿ المخيمات ،مراكز لألطفاؿ ،ابحاث في الصحة النفسية ،كذلؾ مف
خالؿ  150مكظفا كمكظفة.
 :4.5المكان المحدد لمبحث
بالنسبة لمطمبة كبعد اف ابدل مسؤكلي التعميـ في ككالة الغكث عدـ استعدادىـ ألقحاـ الطمبة

مف خالؿ القسـ الذم يشرفكف عميو في مكاضيع يعتبركنيا حساسة جدا في مجتمعنا مع انيـ

كبشكؿ شخصي عبركا عف أىمية مكضكع البحث كعف قناعتيـ باىداؼ الدراسة ،كبعد مكافقة

المسؤكليف في قسـ الدعـ النفسي كترحيبيـ بالتعاكف مع الباحث في عممية جمع المعمكمات
الالزمة مف الطمبة كمف خالؿ المرشديف األجتماعييف كالنفسييف العامميف في ىذا البرنامج في

مختمؼ مخيمات الالجئيف في الضفة الغربية ،فقد تـ األتفاؽ معيـ عمى اف تتـ عممية تعبئة

االستمارات كعرض اىداؼ الدراسة عمى الطمبة مف خالؿ دكرات تجرل ليـ خارج نطاؽ مدارس
ككالة الغكث.
اما يالنسبة لممعمميف كالمعممات فقد تـ عرض االستمارات عمييـ في مختمؼ المدارس التي تقع

ضمف مسئكلية ككالة الغكث الدكلية في الضفة الغربية ،حيث تشكؿ المدارس التابعة لككالة
الغكث ما نسبتو  %12تقريبا مف مجمكع مدارس الضفة الغربية اما عف نسبة المعمميف

كالمعممات المذيف يعممكف في المدارس التابعة لككالة الغكث الى اجمالي اعدادىـ في الضفة

الغربية فيك.%20

 : 4.6االعتبارات األخالقية
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بما أف التثقيؼ الجنسي ىك مكضكع حساس كحديث نسبيا في مجتمعنا فالباحث اكد مف خالؿ

ىذا البحث عمى:

 -1حق المشاركين بالمعرفة

استباف( ممحؽ رقـ  ، ) 3تحكم شرح مكجز عف الدراسة
ة
 -رسالة تكضيح ارفقت مع كؿ

كعف كيفية تعبئة االستبانة كعف الية االستفسار في حاؿ عدـ كضكح أم امر بما يتعمؽ

باالستبانة.

 -اكضح الباحث طبيعة ىذه الدراسة كأىدافيا لؿمرشديف االجتماعييف المشاركيف في عممية

جمع بيانات الدراسة ،كذلؾ حتى يسيؿ عمييـ شرحيا لممشاركيف.

 -2حق المؤسسة المشاركة بالمعرفة كذلؾ بالحصكؿ على اذف مسبؽ منيا ألجراء الدراسة
كرسائؿ مكافقة مف مسؤكلي جياز التعميـ ( ممحؽ رقـ  )4كقسـ الدعـ النفسي ( ممحؽ رقـ )5
في ككالة الغكث الدكلية لمسؤكلي المكاقع التدريسية المنكم أجراء الدراسة فييا.
 -3المشاركة طوعيو

كبذلؾ يحؽ لمطمبة كاألساتذة المكافقة عمى المشاركة كتعبئة األستباف اك عدـ المشاركة ،كذلؾ

يحؽ ليـ األنسحاب مف الدراسة كعدـ تكممة األستباف اذا ما شاءكا ذلؾ.
 -4حق الحماية.
تـ التأكد مف اف ىذا البحث لف يتسبب باألذل لعينة الدراسة ،ال مف الناحية الجسدية كال مف
الناحية النفسية.
 -5المحافظة عمى السرية
لقد تـ التأكيد عمى جميع المشاركيف بأف السرية التامة سيتـ المحافظة عمييا في جميع األكقات
كاف المعمكمات التي سيتـ جمعيا ستعامؿ بسرية تامة كألغراض البحث فقط كما كتـ التأكيد

عمى المشاركيف بانو ال ضركرة لكضع األسماء الشخصية اك اسـ المدرسة ،كما تـ التأكيد عمى
المشاركيف بأرجاع األستبانات بعد تعبئتيا الى المشرؼ األجتماعي.
 :4.7ادوات البحث
أداة الدراسة:
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اعتمدت الدراسة عمى أداة أساسيو كىي األستبانة  ،كقد تـ اعداد استبانتاف  ،كاحدة لمطمبة كاخرل
لممعمميف كقد تـ تصميميا لتتناسب مع اسئمة كاىداؼ الدراسة.

كلمتأكد مف مصداقية كثبات األداة (األستبانة)  ،تـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف كىـ يمثمكف

اساتذة في عدد مف التخصصات ذات العالقة بالدراسة ،كقد طمب منيـ ابداء ارائيـ حكؿ تحقيؽ
االستبانة ألىداؼ الدراسة كتساؤالتيا كصياغة مفرداتيا ككضكحيا  ،كقد تمقى الباحث اجابات
منيـ تؤكد عمى دقة المقياس بعد تعديؿ بعض البنكد التي ابدل المحكميف مالحظاتيـ عمييا.

كما كتـ اجراء دراسة تجريبية بعد ذلؾ لمتأكد مف كضكح اسئمة األستبانة كمفرداتيا حيث سيتـ

استعراضيا الحقان.

كلقد حكت كؿ مف األستبانتاف عمى عدة اجزاء ,ككانت كاالتي:

 - 1استبانة الطمبة ( ممحق رقم ) 1

الجزء األكؿ -األسئمة مف  ،10-1تمحكرت حكؿ الخصائص

الديمكغرافية

كاؿمعمكمات العامو عف المشارؾ.

الجزء الثاني -البنكد مف  ,17-11تمحكرت حكؿ أتجاىات المشارؾ نحك التثقيؼ
الجنسي كالمصدر الذم يفضمو لمحصكؿ عميو.

الجزء الثالث  -األسئمة مف  ،25-18تمحكرت حكؿ المعرفة كالمعمكمات التي
لدل المشارؾ حكؿ المكاضيع الجنسية.
 األسئمة مف  36-34كالتي كانت اسئمة مفتكحة تمحكرت حكؿالمعرفة الحقيقية كاألكثر دقة لدل المشارؾ.

الجزء الرابع – األسئمة مف  33-26تمحكرت حكؿ المصادر التي استخدميا
المشارؾ لمحصكؿ عمى ىذه المعمكمات.

الجزء الخامس – سؤاؿ  37خصص ألضافة اية تكصيات اك اقتراحات مف قبؿ
المشاركيف فيما يخص مكضكع التثقيؼ الجنسي.
 -2استبانة المعممين ( ممحق رقم ) 2
الجزء األكؿ  -األسئمة مف (  ، ) 6-1كالتي تمحكرت حكؿ الخصائص
الديمكغرافية كاؿمعمكمات العامو عف المشارؾ.
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الجزء الثاني  -البنكد مف ( ، )14-7تمحكرت حكؿ مدل المعرفة كالمعمكمات
التي لدل المشارؾ حكؿ المكاضيع الجنسية.

 السؤاؿ رقـ  21كالذم كاف سؤاآل ذك نياية مفتكحة حكؿ مفيكـالمشارؾ لمتثقيؼ الجنسي.

الجزء الثالث  -البنكد مف ( )20-15تمحكرت حكؿ أتجاىات المشارؾ
نحك
التثقيؼ الجنسي كالمصدر الذم يفضمو ليككف المصدر األساسي
لمتثقيؼ.

الجزء الرابع  -سؤاؿ رقـ  22ىدؼ الى معرفة ما اذا كانت فئة الطمبة العمرية

( ) 16-13مناسبة لعممية التثقيؼ الجنسي حسب رأم المشاركيف.

الجزء الخامس – سؤاؿ  23خصص ألضافة اية تكصيات اك اقتراحات مف قبؿ
المشاركيف.

 :4.8الدراسة التجريبية
االستباف ،كمدل التجاكب
ة
قاـ الباحث باجراء دراسة تجريبية ليتأكد مف شمكلية كمصداقية

األستباف .
ة
المنتظر مف عينة الدراسة األساسية ،كذلؾ ليزيد مف دقة ككضكح معمكمات ىذق
االستباف عمى خمس طالب كخمس طالبات كخمس معمميف كخمس معممات.
ة
فقد تـ تكزيع

كما قاـ الباحث بعد ذلؾ بتحؿمؿ المعمكمات لكشؼ أم أسئمة غير مفيكمو أك غير مناسبة.

حيث تـ التأكد مف اف اجابات جميع المشاركيف عمى كؿ األسئمة تمت بشكؿ مكضكعي كسميـ،

مما يشير الى كضكح كدقة ىذٍ األستبانة.

بعدىا قاـ الباحث بأستثناء ىذه العينة التجريبية مف نتائج الدراسة النيائية.

 :4.9طرق جمع المعمومات

أ :طرق جمع المعمومات من فئة الطالب.
بعد مكافقة مسؤكلي برنامج الدعـ النفسي في ككالة الغكث عمى اف يقكـ المرشديف (األخصائييف
األجتماعييف) ببرنامج الدعـ النفسي كالمكزعيف في المناطؽ الجغرافية الثالث لمضفة الغربية

باألشراؼ عمى عممية تعبئة األستبانات مف قبؿ الطالب المشاركيف في الدراسة ( ممحؽ رقـ )5
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 ،قاـ الباحث بشرح كافة جكانب الدراسة لممرشديف كما ككضح الظركؼ المناسبة التي يجب
تييئتيا لممشاركيف.

كقد تـ تقسيـ مجمكع األستبانات الى ثالث مجمكعات متساكيو لكؿ مف المناطؽ الثالثة ،كتـ

تسميميا باليد لكؿ مف األخصائييف األجتماعييف كؿ في منطقتو.
ب :طرق جمع المعمومات من فئة المعممين
بعد مكافقة مدير البرنامج التعميمي كمدراء المدارس في ككالة الغكث ( ممحؽ رقـ  )4تـ تكزيع

األستبانات مف خالؿ مكاتب مسؤكلي التعميـ في كؿ منطقة مف المناطؽ الجغرافية الثالثة لكي

يتـ ايصاليا لسكرتارية كؿ مف المدارس التي شممتيا الدراسة في مظاريؼ مغمقة ،كذلؾ بعد

شرح كافي مف قبؿ الباحث عف طبيعة الدراسة كاىدافيا ليـ عف طريؽ رسائؿ التغميؼ التي

صاحبت كؿ استبانة باألضافة الى الرسالة التي كجيت لمدير البرنامج التعميمي كالتي تحكم

المكافقة كالسماح لمباحث باجراء الدراسة ،كقد تـ ابالغيـ بضركرة تييئة الظركؼ المناسبة الفراد
العينة ككذلؾ بالمبادمء االساسية التي يجب مراعاتيا عند تعبئة االستبانات.
األستباف عمى معممي كمعممات المرحمة األعدادية كالذيف
ة
حيث تـ األتفاؽ معيـ عمى عرض

لدييـ حصص فراغ في يكـ استالميـ لألستمارات.

كقد اعطيت األستمارات باليد الى كؿ مف مسؤكلي المناطؽ الثالث كتمت اعادتيا بنفس الطريقة

بعد تعبئتيا.

 :4.10طرق تحميل المعمومات
المعالجة االحصائية:
تمت المعالجة االحصائية الالزمة لمبيانات كاالعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية

كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار ت كنتائج اختبار تحميؿ التبايف االحادم كنتائج اختبار
شيفو ك معامال الثبات كركنباخ الفا كالتجزئة النصفية كذلؾ باستخداـ الحاسكب عف طريؽ

برنامج الرزـ االحصائية لمعمكـ االجتماعية (.)statistical package for social science
ّقذ قام الباحذ بوساعذة اخصائي هخخص بعوليت ادخال الوعلْهاث.
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كقد تمت المعالجة األحصائية بالخطكات التالية

 -1تحديد كترميز المعمكمات Defining & coding data
 -2تنقية المعمكمات

Cleaning of data.

كذلؾ بعد اف تـ عزؿ ما مجمكعو اربعة استبانات بعد اف لكحظ بأف تعبئتيا لـ تتـ بشكؿ

مكضكعي كجاد.

 -3جداكؿ لمختمؼ المتغيرات

Frequency table for all study variables.

 -4التقاطع بيف مختمؼ المتغيرات فيما بينيا

Cross-tabulation of the results.

 :4.11الخالصة
لقد شمؿ ىذا الفصؿ كصفا دقيقا لألساليب التي اتبعيا الباحث في اتماـ ىذه الدراسة ،حيث قاـ
بأعطاء صكرة كاضحة عف مجتمع كعينة الدراسة ،كمكاف الدراسة ،كاألسس التي قاـ باختيار

العينة بناء عمييا ،ككذلؾ االعتبارات األخالقية التي تعامؿ عمى اساسيا مع كؿ المعنييف في
الدراسة.

كذلؾ قاـ الباحث باعطاء فكرة مكجزة عف البرنامج التعميمي في ككالة الغكث كتطكره كحجمو

مقارنة بالبرنامج التعميمي في الضفة الغربية ككؿ ،كعف برنامج الدعـ النفسي في ككالة الغكث،
كما قاـ الباحث بشرح كتكضيح األجزاء المختمفة الداة الدراسة كىي االستبانة كعف بناءىا

كاجزاءىا ،كؽد تـ عرض نتائج الدراسة االكلية التي اجراىا الباحث في بداية ىذه الدراسة.

كلقد اشتمؿ ىذا الفصؿ ايضا عمى الطرؽ التي استخدميا الباحث في جمع كتحميؿ المعمكمات.

الفصل الخامس
النتائج

 :5.1المقدمة
بعد تطبيؽ كامؿ اجراءات الدراسة كجمع المعمكمات مف قبؿ الباحث كافراد الطاقـ المساعد
كاجراء الترميزات األحصائية ليذه البيانات ,قاـ الباحث (بمساعدة األحصائي ) باجراء المعالجة

األحصائية ليذه البيانات كذلؾ حسب اسئمة الدراسة كفرضياتيا ،كفي ىذا الفصؿ سيتـ عرض
ىذه النتائج مرفقة بمجمكعة مف الجداكؿ كاالشكاؿ حسب كؿ سؤاؿ ككؿ فرضية.
 :5.2عرض النتائج
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 :5.2.1النتائج المتعمقة بالطمبة
التوزيع الديموغرافي لمعينة

يظير الشكؿ ( )5.1مشاركة مختمؼ األعمار (مف الفئة العمرية

 ) 16-13بنسب متفاكتة ،

كانت اعالىا مشاركة الذيف اعمارىـ 13سنة تمييا الذيف اعمارىـ 16سنة كيأتي بعد ذلؾ الذيف

اعمارىـ 15سنة كاقؿ فئة مشاركة كانت لمذيف اعمارىـ  14سنة.

13سنة
31%

14سنة
19%

16سنة
29%

15سنة
21%

شكل  :5.1توزيع العينة حسب العمر
يظير الشكؿ (  )5.2المشاركة العالية لمطالبات في تعبئة األستبانة ,حيذ بلغج ًسبخِن %64
هي هجوْع الوشاسكيي
.

ذكر
% 63
أنثى
% 46

شكل  :5.2توزيع العينة حسب الجنس
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يظير مف خالؿ الشكؿ (  )5.3مشاركة الطمبة مف الصؼ السادس األبتدائي كحتى الصؼ
الحادم عشر كالتي كانت مشمكلة بالفئة العمرية (.)16-13

السادس
إحدى عشر
%9
% 31
سابع
% 31
العاشر
% 41
ثامن
% 12

تاسع
% 03

شكل  : 5.3توزيع افراد العينة حسب الصف
كما يظير مف خالؿ الشكؿ ( )5.4مشاركة عالية لمطمبة سكاف المخيـ.

مدينة
قرية %8
%61
مخيم
%67

شكل  : 5.4توزيع العينة حسب مكان السكن.
كما كيظير مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ) 5.1بعض الخصائص الديمكغرافية األخرل لعينة
الدراسة ,مثؿ انماط كاحجاـ عائالت الطمبة ,عـؿ الكالديف كالتحصيؿ العممي لمكالديف.
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جدول  : 5.1الخصائص الديموغرافية
المتغيرات
عدد أفراد األسرة
ىل يسكن احد األجداد

واألعمام في نفس الدار
عمل األب

التحصيل العممي لألب

العدد

النسبة المئوية

 4فما دون

106

32.8

 9-5أفراد

164

50.8

 10أفراد فمافوق

53

16.4

نعم

64

20.0

ال

256

80.0

موظف

48

22.6

عامل

93

43.9

ال يعمل

71

33.5

أمي

17

5.4

ابتدائي

53

16.9

إعدادي

88

28.0

ثانوي

97

30.9

جامعي

59

18.8

55

القيم الناقصة
9

12

120

18

عمل األم

التحصيل العممي لألم

موظفة

26

16.3

ال تعمل

134

83.8

أمي

11

3.4

ابتدائي

63

19.6

إعدادي

103

32.1

ثانوي

97

30.2

جامعي

47

14.6

172

11

نتائج اسئمة الدراسة المتعمقة بالطمبة.
نتائج السؤال األول :ماىي تكجيات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي ؟
كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كاالنحرافات
المعيارية مف حيث ككنيا مرتفعة اك متكسطة اك متدنية كفؽ التقسيمة التالية

قكم مف . 5 – 3,5
اتجاه ّ
اتجاه متكسط مف . 3,4 – 2,5
اتجاه ضعيؼ مف . 2,4 -1

كقد اظيرت نتائج التحميالت اف متكسط اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي بشكؿ عاـ كاف

قكم .
(  ) 3.56كبانحراؼ معيارم (  ) 0,88أم اف ىذه األتجاىات كانت ّة
كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ (. )5.1
جدول : 5.1المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري التجاىات الطمبة نحو التثقيف الجنسي.
المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اتجاىات الطمبة نحو التثقيف الجنسي

3.56

.88

حيث تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ (  )5.2اف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي

قكية لدل  147طالب كطالبة بنسبة (%44.3المذيف كافقكا بشدة) في حيف كانت ىذه
كانت ّ
الدرجة متكسطة لدل % 37.3كضعيفة لدل % 18.4منيـ.
جدول رقم  :5.2األعداد والنسب المئوية ألتجاىات الطمبة نحو التثقيف الجنسي
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العدد

النسبة المئوية

األتجاىات
قوي(اوافق بشدة)
اتجاه ّي
اتجاه متوسط

147

%44,3

124

%37,3

اتجاه ضعيف

61

%18,4

المجموع

332

%100

نتائج السؤال الثاني:ماىك المصدر األساسي المفضؿ لعممية التثقيؼ الجنسي لدل الطمبة ؟
كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كذلؾ كما
ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.3

لممصدر األساسية المفضمة
ا
جدول  :5.3األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية
لعممية التثقيف الجنسي لدى الطمبة.
المصدر األساسي

المفضل لعممية التثقيف

غير متأكد

إلى حد قميل

الجنسي

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة
مئوية

إلى حد كبير
عدد

نسبة

المتوسط

الحسابي

مئوية

المدرسة

73

23.2

11

3.5

230

73.2

3.87

األىل

68

21.4

28

8.8

222

69.8

3.82

الجيات الصحية

77

24.6

31

9.9

205

65.5

3.59

المؤسسات االجتماعية

91

29.3

52

15.7

168

54.4

3.39

األصدقاء

101

33.1

38

12.5

166

54.0

3.29

وسائل اإلعالم المختمفة

133

40.1

49

14.8

125

40.7

2.95

يتضح لنا مف الجدكؿ (  ) 5.3أف غالبية الطمبة يفضمكف أف تككف المدرسةىي المصدر األكؿ

لعممية التثقيؼ الصحي حيث أكد عمى ذلؾ ما نسبتو ،%73.2جاء في المقاـ الثاني األىؿ بنسبة

مئكية  ,%69.8تالىا في المقاـ الثالث الجيات الصحية بنسبة مئكية  ,%65.5تالىا في المقاـ
الرابع المؤسسات االجتماعية بنسبة مئكية  ,%54.4تالىا في المقاـ الخامس األصدقاء بنسبة
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مئكية  ,%54كأخي ار تالىا في المقاـ السادس كسائؿ اإلعالـ المختمفة بنسبة مئكية .% 40.7
نتائج السؤال الثالث :ماه م درجة إلماـ الطمبة بجكانب التثقيؼ الجنسي.
كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كذلؾ كما

ىك كاضح مف الجدكؿ (.)5.4

حيث تـ دمج األجابات “معمكمات قميمة كال يكجد معمكمات“ بفئة كاحدة ,كالتي تعبر عف الماـ
منخفض بجكانب التثقيؼ الجنسي ,ككذلؾ تـ دمج االجابات “معمكمات جيدة جدا كجيدة “ بفئة

كاحدة ,كالتي تعبر عف كجكد الماـ جيد بجكانب التثقيؼ الجنسي.

جدول  : 5.4األعداد والنسب المئوية المتوسطات الحسابية لدرجة إلمام الطمبة بجوانب
التثقيف الجنسي.

درجة إلمام الطمبة بجوانب التثقيف
الجنسي

معمومات قميمة
عدد

نسبة

مئوية

معمومات جيدة
عدد

نسبة

المتوسط الحسابي

مئوية

مشاكل سن المراىقة

139

42.8

186

57.2

2.67

الزواج المبكر

147

45.4

177

54.6

2.64

مفيوم التثقيف الجنسي

157

48.5

167

51.3

2.51

الخطبة والزواج

172

53.4

150

46.6

2.46

االعتداءات الجنسية عمى األطفال

177

54.6

147

45.4

2.40

وظيفة األعضاء الجنسية التناسمية

197

61.0

126

39.0

2.28

192

57.8

125

39.4

2.26

200

62.7

119

37.3

2.22

التركيب التشريحي لألعضاء
التناسمية األنثوية
التركيب التشريحي لألعضاء
التناسمية الذكرية

المتوسط الحسابي أللمام الطمبة

2.43

بجوانب التثقيف الجنسي المختمفة
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يتضح مف الجدكؿ ( )5.4اف إلماـ الطمبة بجكانب التثقيؼ الجنسي المختمفة كانت ضعيفة (

بمتكسط حسابي ، ) 2.43 ,حيث أكد  %57.2منيـ أنيـ يعرفكف بشكؿ جيد مشاكؿ سف

المراىقة ،تاله ا في المقاـ الثاني كبنسبة مئكية  %54.6الذيف يعرفكف عف الزكاج المبكر بشكؿ

جيد ،كلؽد كانت درجة اإللماـ الثالثة الجيدة كالمتعمقة بالمعرفة عف التثقيؼ الجنسي كذلؾ بنسبة
مئكية تبمغ  ،%51.3كلؽد أكد  %46.6منيـ أف لدييـ إلماـ جيد بمكاضيع الخطبة كالزكاج.

كيبيف الجدكؿ ( )5.4باف معمكمات الطمبة قميمة في مكضكعات األعتداءات الجنسية ,التركيب

التشريحي لالعضاء التناسمية ككظائؼ ىذه األعضاء.

حيث تبيف اف  %54.6منيـ ال تكجد لدييـ معرفة كافية عف االعتداءات الجنسية عمى األطفاؿ،

كلؽد أكد  %61منيـ أنو ال تكجد لدييـ معرفة كافية فيما يتعمؽ بكظيفة األعضاء الجنسية
التناسمية ،كما كأكد %57.8منيـ أنو ال تكجد لدييـ معرفة كافية عف التركيب التشريحي

لألعضاء التناسمية األنثكية ،كذلؾ أكد  %62.7منيـ أنو ال تكجد لدييـ معرفة كافية عف التركيب

التشريحي لألعضاء التناسمية الذكرية.

جدول رقم (  )5.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة إلمام الطمبة بجوانب الصحة

الجنسية.

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة إلمام الطمبة بجوانب الصحة الجنسية

2.43

.71

يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ ( ) 5.5اف درجة إلماـ الطمبة بجكانب الثقافة الجنسية بشكؿ عاـ
كانت منخفضة حيث بمغت متكسط إجاباتيـ نحك ذلؾ  ,2. 43كبأنحراؼ معيارم ( .).71
نتائج السؤال الرابع :ماه م مصادر معمكمات الطمبة الحالية ؿلتثقيؼ الجنسي.
كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كذلؾ كما
ىك كاضح مف الجدكؿ ( )5.6
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الجدول :5.6األعداد والنسب المئوية المتوسطات الحسابية للمصدر األساسي لعممية التثقيف
الجنسي .

المصدر األساسي لعممية التثقيف
الجنسي

حصمت عمى معموماتي عن الثقافة
الجنسية عن طريق مصادر طبية

حصمت عمى معموماتي عن الثقافة
الجنسية عن طريق االنترنت

إلى حد قميل
عدد

نسبة

مئوية

غير متأكد
عدد

نسبة

مئوية

إلى حد كبير
عدد

المتوسط

الحسابي

نسبة

مئوية

69

21.3

76

23.5

179

55.2

3.48

98

30.6

65

19.6

157

49.1

3.42

حصمت عمى معموماتي عن الثقافة
الجنسية عن طريق المؤسسات

98

30.0

59

18.0

170

52.0

3.40

االجتماعية
حصمت عمى معموماتي عن الثقافة
الجنسية عن طريق األىل واألقارب
حصمت عمى معموماتي عن الثقافة

الجنسية عن طريق الفيديو والتمفاز
حصمت عمى معموماتي عن الثقافة
الجنسية عن طريق المدرسة

119

36.4

30

9.2

178

54.4

3.32

131

40.6

40

12.4

152

47.1

3.15

130

40.0

19

5.8

176

54.2

3.14

60

حصمت عمى معموماتي عن الثقافة
الجنسية عن طريق الكتب

141

47

43.3

14.4

138

3.04

42.3

والمجالت

حصمت عمى معموماتي عن الثقافة
الجنسية عن طريق الزمالء

162

30

50.8

9.4

127

2.87

39.8

واألصدقاء

يتضح لنا مف الجدكؿ الرقـ ( )5.6إف ابرز المصادر لمحصكؿ عمى المعمكمات كانت المصادر

الطبية بنسبة مئكية  ،%55.2تاله ا في المقاـ الثاني األىؿ كاألقارب بنسبة مئكية  %54.4تالىا
في المقاـ الثالث المدرسة بنسبة مئكية  ،%54.2تالىا في المقاـ الرابع المؤسسات االجتماعية
بنسبة مئكية  ،%52تاله ا في المقاـ الخامس االنترنت بنسبة مئكية  ،%49.1تاله ا في المقاـ

السادس الفيديك كالتمفاز بنسبة مئكية  ،%47.1تاله ا في المقاـ السابع الكتب كالمجالت بنسبة
أخير الزمالء كاألصدقاء بنسبة مئكية .%39.8
مئكية  ،%42.2ك ا
نتائج التحميل المتعمق بالفرضيات (بالنسبة لمطمبة)
الفرضية األولى:
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي كدرجة المعرفة بامكر الصحة الجنسية تعزل الى الصؼ .

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ك

اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة

بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الصؼ ,كما ىك مبيف في الجداكؿ ( )5.7ك ( )5.8ك( )5.9

.

جدول : 5.7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق بين اتجاىات الطمبة نحو
التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى الصف .
المجال

الصف

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االتجاىات نحو

السادس

27

3.04

.65

سابع

41

3.66

1.02

ثامن

63

3.35

.90

التثقيف الجنسي

61

درجة المعرفة عن
الجوانب الجنسية

تاسع

99

3.60

.85

العاشر

44

3.83

.73

إحدى عشر

41

3.62

.88

المجموع

315

السادس

28

2.23

.77

سابع

41

2.12

.64

ثامن

68

2.23

.70

تاسع

101

2.46

.65

العاشر

44

2.48

.69

إحدى عشر

41

2.69

.77

المجموع
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تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.7أف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي

كانت أعمى شيء لدل طمبة الصؼ العاشر بمتكسط حسابي  ،3.83تاله ا في المقاـ الثاني طمبة
الصؼ السابع بمتكسط حسابي ، 3.66كجاء في المقاـ الثالث طمبة الصؼ الحادم عشر

بمتكسط حسابي  ،3.62كجاء في المقاـ الرابع طمبة الصؼ التاسع بمتكسط حسابي  ،3.60كـ ف
أخير طمبة الصؼ السادس بمتكسط حسابي
ثـ طمبة الصؼ الثامف بمتكسط حسابي  ،3.35ك ا

.3.04

أما فيما يتعمؽ بالمعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد كانت أكثر شيء لدل طمبة الصؼ الحادم

عشر بمتكسط حسابي  ،2.69تاله ا في المقاـ الثاني طمبة الصؼ العاشر بمتكسط حسابي
2.48
،كمف ثـ طمبة الصؼ التاسع بمتكسط حسابي  ،2.46كـ ف ثـ طمبة الصؼ الثامف كالسادس
أخير طمبة الصؼ السابع بمتكسط حسابي  .2.12كلمعرفة فيما إذا كاف
بمتكسط حسابي  ،2.23ك ا
ىنالؾ فركقا بيف متكسط استجابات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي ،كدرجة معرفتيـ بأمكر الصحة

الجنسية حسب الصؼ تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ

رقـ (.)5.8
جدول :5.8نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين اتجاىات الطمبة نحو التثقيف
الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى الصف.
المجال

مصدر التباين

االتجاىات

بين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع
14.0

5

62

قيمة ف

مستوى الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

2.8

3.8

.002

نحو

المجموعات

التثقيف

داخل

الجنسي

المجموعات

227.4

309

المجموع

241.4

314

9.9

5

بين

المجموعات

0.7

2.0

داخل

المجموعات

المجال

الصف

150.7

المتوسط

الحسابي

درجة

السادس

317

.475

السابع

الثامن

المعرفة عن

التاسع العاشر
4.1

الحادي

عشر

.001

الجوانب

الجنسية

المجموع

160.6
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تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.8انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات
الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الصؼ ،حيث

كلمعرؼ مصدر الفركؽ تـ استخراج نتائج
ة
كانت الداللة اإلحصائية < 0.05كىي دالة إحصائيا،
اختبار شيفيو لممقارنات الثنائية البعدية كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.9
جدول : 5.9نتائج اختبار شيفو لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين اتجاىات ودرجة إلمام
الطمبة نحو الثقافة الجنسية حسب الصف .

63

االتجاىات السادس

نحو

التثقيف

الجنسي

درجة

المعرفة

عن

الجوانب

الجنسية

-0.79

3.04

سابع

3.66

ثامن

3.35

تاسع

3.60

العاشر

3.83

إحدى عشر

3.62

السادس

2.23

سابع

2.12

ثامن

2.23

تاسع

2.46

العاشر

2.48

إحدى عشر

2.69

0.79

-0.57

0.57

تشير المقارنات الثنائية البعدية أف الفركؽ كانت في المجاؿ المتعمؽ باتجاىات الطمبة نجك

التثقيؼ الجنسي بيف طمبة الصؼ العاشر كالسادس لصالح طمبة الصؼ العاشر الذيف كانت

اتجاىاتوـ نحك التثقيؼ الجنسي اعمى مف طمبة الصؼ السادس كبفارؽ  0.79كسط حسابي ،أما
بالثقاؼ الجنسية فقد كانت ما بيف السابع كالحادم عشر لصالح الفئة الثانية
ة
بالنسبة درجة إلماـ

كبفارؽ .0.57

الفرضية الثانية:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة

بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الجنس.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ك نتائج

اختبار  Tلمفركؽ بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة
الجنسية تعزل إلى الجنس ,كما ىك مبيف في الجداكؿ رقـ (. )5.10
جدول :5.10المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  Tلمفروق بين

اتجاىات الطمبة نحو التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى

الجنس.
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المتغيرات

الجنس

العدد

االتجاىات

ذكر

108

3.44

التثقيف

أنثى

188

3.59

.92

ذكر

108

2.33

.72

نحو

الجنسي

درجة

المعرفة

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة T

مستوى

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

الداللة

.81

107
187

107

اإلحصائية

-1.4

عن

.173

-1.1

الجوانب

أنثى

الجنسية

194

2.42

.71

.275

193

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.10انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الجنس

،حيث كانت الداللة اإلحصائية > 0.05كىي غير دالة إحصائيا ،حيث بمغت متكسط استجابات
الذككر فيما يتعمؽ بأتجاىاتيـ نحك التثقيؼ الجنسي  3.44مقابؿ  3.59لدل اإلناث ،أما درجة

المعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد بمغت متكسط استجابات الذككر نحك ذلؾ  2.33مقابؿ 2.42

لدل اإلناث.

الفرضية الثالثة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة

بأمكرالصحة الجنسية تعزل إلى العمر.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفركؽ
بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى

العمر ,كما ىك مبيف في الجداكؿ رقـ ( )5.11ك( )5.12ك ()5.13
جدول  :5.11المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين اتجاىات الطمبة نحو
التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى العمر.

المجال

العمر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االتجاىات نحو

 13سنة

88

3.45

.88

65

 14سنة

54

3.36

.85

التثقيف الجنسي

 15سنة

62

3.65

.88

 16سنة

86

3.65

.85

المجموع

290

3.54

.86

درجة المعرفة

 13سنة

90

2.14

.68

عن الجوانب

 14سنة

55

2.38

.62

 15سنة

62

2.46

.69

 16سنة

86

2.65

.69

المجموع

293

2.38

.70

الجنسية

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.11أف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كانت

أعمى شيء لدل الطمبة الذيف اعـ ارىـ  16سنة ك  15سنة بمتكسط حسابي  ،3.65كمف ثـ

أخير الطمبة الذيف اعـ ارىـ  14سنة
الطمبة الذيف اعـ ارىـ  13سنة بمتكسط حسابي  ،3.45ك ا
بمتكسط حسابي .3.36

أما فيما يتعمؽ بالمعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد كانت أكثر شيء لدل الطمبة الذيف أعمارىـ

 16سنة بمتكسط حسابي  2.65تالىا في المقاـ الثاني الطمبة الذيف أعمارىـ  15سنة بمتكسط

أخير الطمبة الذيف
حسابي  ،2.46كـ ف ثـ الطمبة الذيف عمرىـ  14سنة بمتكسط حسابي  ،2.38ك ا
عمرىـ  13سنة بمتكسط حسابي .2.14كلمعرفة فيما إذا كاف ىنالؾ فركقا بيف متكسط استجابات
الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي ،كدرجة معرفتيـ بأمكر الصحة الجنسية حسب العمر تـ استخراج
نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.12

جدول :5.12نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين اتجاىات الطمبة نحو التثقيف
الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى العمر.
المجال

االتجاىات

نحو

التثقيف
الجنسي

درجة

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

5.0

4

1.2

داخل المجموعات

208.1

285

0.7

المجموع

213.1

289

بين المجموعات

9.4

4

قيمة
F
المحسوبة
1.7

66

2.4

5.0

مستوى
الداللة

اإلحصائية
.150

.001

المعرفة

داخل المجموعات

134.9

288

المجموع

144.3

292

عن

الجوانب

الجنسية

0.5

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.12انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي تعزل إلى العمر ،حيث كانت الداللة اإلحصائية >0.05

كىي غير دالة إحصائيا ،ـف جية أخرل تبيف لنا انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة
المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى العمر ،حيث كانت الداللة اإلحصائية < 0.05كىي

كلمعرؼ مصدر الفركؽ تـ استخراج نتائج اختبار شيفيو لممقارنات الثنائية البعدية
ة
دالة إحصائيا،
كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ ()5.13

جدول 5.13نتائج اختبار شيفو لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين درجة المعرفة عن

الجوانب الجنسية حسب العمر.
المجال

العمر

المتوسط الحسابي

درجة

13سنة

2.14

المعرفة عن

14سنة

2.38

15سنة

2.46

16سنة

2.57

الجوانب

الجنسية

13

14

15

16
*-0.43

*0.43

تشير المقارنات الثنائية البعدية أف الفركؽ كانت في المجاؿ المتعمؽ بدرجة المعرفة عف الجكانب

الجنسية حسب العمر ,بيف الطمبة الذيف اعمارىيـ  13سنة ك 16سنة لصالح الفئة الثانية
كبفارؽ 0.43كسط حسابي.
الفرضية الرابعة:
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة
بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى مكاف السكف.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفركؽ

بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى مكاف

السكف ,كما ىك مبيف في الجداكؿ رقـ ( )5.14ك ) (5, 15ك (.)5.16
جدول رقم :5.14المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين اتجاىات الطمبة
نحو التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى مكان السكن.
المجال

مكان السكن

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االتجاىات نحو

مدينة

26

3.13

.78

التثقيف الجنسي

قرية

48

3.69

.98

مخيم

226

3.58

.85

المجموع

300

3.56

.87

26

2.67

.65

قرية

48

2.48

.74

مخيم

233

2.33

.71

المجموع

307

2.38

.71

درجة المعرفة عن مدينة
الجوانب الجنسية

تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.14أف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي
كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف يسكنكف القرل بمتكسط حسابي  ،3.69تاله ا في المقاـ

أخير الطمبة الذيف يسكنكف المدف بمتكسط
الثاني طمبة المخيمات بمتكسط حسابي  ،3.58ك ا
حسابي . 3.13

أما فيما يتعمؽ بالمعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد كانت أكثر شيء لدل الطمبة الذيف يسكنكف

بالمدف بمتكسط حسابي  ،2.67تاله ا في المقاـ الثاني الطمبة الذيف يسكنكف في القرل بمتكسط
حسابي  ،2.48كأخي ار الطمبة الذيف يسكنكف في المخيمات بمتكسط حسابي  ,2.33كىذا اف دؿ

عمى شيء فانما يدؿ عمى اف شدة التكجو نحك التثقيؼ الجنسي ينبع مف النقص في المعمكمات

في ىذا المجاؿ بشكؿ اساسي.كلمعرفة فيما إذا كاف ىنالؾ فركقا بيف متكسط استجابات الطمبة
نحك التثقيؼ الجنسي ،كدرجة معرفتيـ بأمكر الصحة الجنسية حسب مكاف السكف تـ استخراج
نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.15

جدول رقم  :5.15نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين اتجاىات الطمبة نحو
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التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى مكان السكن.
المجال

مصدر التباين

االتجاىات
نحو

التثقيف

الجنسي
درجة

المعرفة
عن

الجوانب

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

5.6

2

2.8

بين

المجموعات
داخل

المحسوبة

اإلحصائية

3.7

المجموعات

221.8

297

المجموع

227.4

299

3.1

2

بين

المجموعات

0.02

0.7

1.6
3.1

داخل

المجموعات

152.5

304

المجموع

155.6

306

الجنسية

المربعات

قيمةF

مستوى الداللة

0.04

0.5

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.15انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات
الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى مكاف السكف،حيث

كانت الداللة اإلحصائية < 0.05كىي دالة إحصائيا ،كلمعرفة مصدر الفركؽ تـ استخراج نتائج
اختبار شيفيو لممقارنات الثنائية البعدية كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.16

جدول رقم :5.16نتائج اختبار شيفو لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين اتجاىات ودرجة
إلمام الطمبة نحو الثقافة الجنسية حسب مكان السكن.
المجال

مكان السكن

المتوسط

االتجاىات نحو

مدينة

3.13

الجنسي

قرية

3.69

*0.55

مخيم

3.58

*0.45

درجة المعرفة

مدينة

2.67

عن الجوانب

قرية

2.48

*0.19

مخيم

2.33

*0.34

التثقيف

الجنسية

مدينة

الحسابي

قرية

مخيم

*-0.55

*-0.45

*-0.34
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*-0.19

تشير المقارنات الثنائية البعدية أف الفركؽ كانت في المجاؿ المتعمؽ باتجاىات الطمبة نحك

التثقيؼ الجنسي بيف الطمبة الذيف يسكنكف في المدف مف جانب ,كمف جانب اخر الذيف يسكنكف
في المخيمات كالقرل كلصالح طمبة القرل كالمخيـ حيث كانت الفركؽ بيف طمبة المدف كالقرل

 0.55كبيف طمبة المدف كالمخيمات  0.45كسط حسابي .

بالثقاؼ الجنسية فقد كانت ما بيف طمبة المدف مف جانب كمف جانب
ة
أما بالنسبة لدرجة اإللماـ

اخر طمبة القرل كالمخيمات لصالح فئة طمبة المدف كبفارؽ  0.34كسط حسابي( بينيا كبيف فئة
طمبة المخيـ),كبفارؽ  0.19كسط حسابي ( بيف فئة طمبة المدف كالقرية).
الفرضية الخامسة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي ك درجة المعرفة

بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عدد أفراد األسرة.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفركؽ

بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عدد
أفراد األسرة.

كما ىك مبيف في الجداكؿ رقـ ( )5.17ك( )5.18ك ()5.19

جدول رقم  :5.17المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين اتجاىات الطمبة
نحو التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى عدد أفراد األسرة.
عدد أفراد األسرة
المجال
 4فما دون
االتجاىات نحو
 9-5أفراد
التثقيف الجنسي  10أفراد فمافوق
المجموع
درجة المعرفة عن  4فما دون
 9-5أفراد
الجوانب الجنسية  10أفراد فمافوق
المجموع

المتوسط الحسابي
3.56
3.51
3.66
3.55
2.09
2.49
2.56
2.37

العدد
101
161
50
312
105
162
53
320

االنحراف المعياري
.91
.91
.76
.89
.71
.64
.78
.71

تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.17أف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي
كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ  10أفراد فما فكؽ بمتكسط حسابي ،3.66

أخير
تاله ا في المقاـ الثاني طمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ  4فمادكف بمتكسط حسابي  ،3.56ك ا
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الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ  9-5أفراد بمتكسط حسابي .3.51

أما فيما يتعمؽ بالمعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد كانت أكثر شيء لدل الطمبة الذيف عدد أفراد

أسرىـ  10أفراد فما فكؽ بمتكسط حسابي  ،2.56تاله ا في المقاـ الثاني الطمبة الذيف عدد أفراد
أسرىـ  9-5أفراد بمتكسط حسابي  2.49كمف ثـ الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ  4فما دكف

بمتكسط حسابي .2.09كلمعرفة فيما إذا كاف ىنالؾ فركقا بيف متكسط استجابات الطمبة نحك

التثقيؼ الجنسي ،كدرجة معرفتيـ بأمكر الصحة الجنسية حسب عدد أفراد األسرة تـ استخراج
نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.18

جدول رقم :5.18نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين اتجاىات الطمبة نحو التثقيف
الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى عدد أفراد اآلسرة.

المجال

االتجاىات
نحو

التثقيف

الجنسي
درجة

المعرفة
عن

الجوانب

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

0.8

2

0.4

بين

المجموعات
داخل

المجموعات

243.3

المجموع

244.1

311

12.4

2

المجموعات

اإلحصائية

.59

6.2
13.2

149.8

الداللة

0.8

داخل

المجموعات

المحسوبة

0.5
309

بين

قيمة F

مستوى

317

71

0.5

.001

الجنسية

المجموع

162.2

319

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.18انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي تعزل إلى عدد أفراد اآلسرة ،حيث كانت الداللة اإلحصائية

> 0.05كىي غير دالة إحصائيا ،كـ ف جية أخرل تبيف لنا انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف درجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عدد أفراد األسرة ،حيث كانت الداللة

كلمعرؼ مصدر الفركؽ تـ استخراج نتائج اختبار شيفيو
ة
اإلحصائية < 0.05كىي دالة إحصائيا،
لممقارنات الثنائية البعدية كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.19

جدول رقم  :5.19نتائج اختبار شيفو لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين درجة إلمام الطمبة
نحو الثقافة الجنسية حسب عدد أفراد األسرة.
المجال
درجة المعرفة
عن الجوانب
الجنسية

الصف
 4فما
دون
 9-5أفراد
 10أفراد
فمافوق

المتوسط الحسابي

 4فما دون

2.09
2.49

*0.40

2.56

*0.47

 9-5أفراد

 10أفراد فمافوق

*-0.40

*-0.47

تشير المقارنات الثنائية البعدية أف الفركؽ في المجاؿ المتعمؽ بدرجة إلماـ الطمبة بجكانب
الصحة الجنسية حسب عدد أفراد األسرة كانت بيف الطمبة الذيف عدد افراد اسرىـ  10فما فكؽ

كالذيف عدد افراد اسرىـ مف  9 -5مف جية كبيف الطمبة الذيف عدد افراد اسرىـ  4فما دكف مف

جية اخرل ,كلصالح الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ  10فما فكؽ كالذيف عدد افراد اسرىـ مف -5
 ,9حيث كانت الفركؽ ما بيف الطمبة الذيف عدد أفراد أسرىـ  4فما دكف كالطمبة الذيف عدد افراد
اسرىـ  10فما فكؽ ىي  ،0.47كبيف الطمبة الذيف عدد افراد اسرىـ  4فما دكف كالطمبة الذيف
عدد افراد اسرىـ مف  9-5افراد كانت الفركؽ ىي .0.40
الفرضية السادسة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة

بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى كجكد أجداد أك أعماـ في األسرة.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية كنتائج

اختبار  Tلمفركؽ بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة

الجنسية تعزل إلى كجكد أجداد أك أعماـ في األسرة .كما ىك مبيف في الجداكؿ رقـ (.)5.20
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جدول رقم: 5.20المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  Tلمفروق بين

اتجاىات الطمبة نحو التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى وجود

أجداد أو أعمام في األسرة.
ىل يسكن مع
المتغيرات

األجداد اواألعم ام

العدد

االتجاىات

نعم

63

ال

250

في نفس الدار

نحو

التثقيف

المتوسط

االنحراف

درجات

الحسابي

المعياري

الحرية

3.49

.79

62

3.58

.89

249

قيمة T
المحسوبة

مستوى الداللة
اإلحصائية

-.75

.46

الجنسي
درجة

المعرفة
عن

الجوانب

نعم

ال

64

253

2.35

2.39

.61

63

-.40

.74

.69

252

الجنسية

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.20انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى كجكد

أجداد أك أعماـ في األسرة ،حيث كانت الداللة اإلحصائية > 0.05كىي غير دالة إحصائيا،

حيث بمغت متكسط استجابات الطمبة الذيف يكجد أجداد أك اعماـ في أسرىـ في تكجياتيـ نحك
التثقيؼ الجنسي  3.49مقابؿ  3.58لدل الطمبة الذيف اليكجد أجداد أك أعماـ في أسرىـ ،أـ ا

درجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد بمغت متكسط استجابات الذيف يكجد أجداد أك أعماـ في

أسرىـ نحك ذلؾ 2.35.مقابؿ  2.39لدل الطمبة الذيف اليكجد أجداد أكأعماـ في أسرىـ.
الفرضية السابعة:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة

بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عمؿ األب.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفركؽ
بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عمؿ

األب  ,كما ىك مبيف في الجداكؿ رقـ ( )5.21ك (. )5.22
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جدول رقم  : 5.21المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين اتجاىات الطمبة
نحو التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى عمل األب.
المجاؿ

المتكسط

االنحراؼ

العدد

عمؿ األب

الحسابي

المعيارم

47

3.45

.98

عامؿ

90

3.58

.84

ال يعمؿ

68

3.72

.88

المجمكع

205

3.60

.89

مكظؼ

48

2.42

.74

عامؿ

93

2.29

.68

ال يعمؿ

71

2.53

.74

المجمكع

212

2.40

.72

االتجاىات نحك مكظؼ
التثقيؼ

الجنسي
درجة المعرفة
عف الجكانب

الجنسية

تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.21أف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي
كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف أبائيـ اليعممكف بمتكسط حسابي  ،3.72تاله ا في المقاـ

أخير الطمبة الذيف أبائيـ مكظفيف
الثاني الطمبة الذيف أبائيـ عماؿ بمتكسط حسابي  ،3.58ك ا

بمتكسط حسابي .3.45

أما فيما يتعمؽ بالمعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد كانت أكثر شيء لدل الطمبة الذيف أبائيـ ال

يعممكف بمتكسط حسابي  ،2.53تاله ا في المقاـ الثاني الطمبة الذيف أبائيـ مكظفيف بمتكسط

حسابي  2.42كمف ثـ الطمبة الذيف أبائيـ عماؿ بمتكسط حسابي .، 2.29كلمعرفة فيما إذا كاف
ىنالؾ فركقا بيف متكسط استجابات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي ،كدرجة معرفتيـ بأمكر الصحة

الجنسية حسب عمؿ األب تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف

الجدكؿ رقـ (.)5.22

جدول رقم  :5.22نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين اتجاىات الطمبة نحو
التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى عمل األب.

المجال

مصدر

مجموع

التباين

المربعات

درجات الحرية

74

متوسط
المربعات

قيمة F
المحسوبة

مستوى
الداللة

اإلحصائية

االتجاىات
نحو

التثقيف

الجنسي
درجة

المعرفة عن
الجوانب

الجنسية

بين
المجموعات
داخل

2.1

2

1.4

المجموعات

158.3

202

المجموع

160.4

204

2.2

2

بين
المجموعات

1.1
0.8

1.1

داخل

المجموعات
المجموع

.259

2.2
209

107.5
109.7

.119

0.5

211

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.22انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عمؿ

األب ،حيث كانت الداللة اإلحصائية > 0.05كىي غير دالة إحصائيا.
الفرضية الثامنة:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة

بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى المستكل التعميمي لألب.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفركؽ
بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى

المستكل التعميمي لألب ,كما ىك مبيف في الجداكؿ رقـ ( )5.23ك(. )5.24

جدول رقم  :5.23المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين اتجاىات الطمبة
نحو التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى المستوى التعميمي

لألب.

المجال

المستوى التعميمي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف

االتجاىات نحو

أمي

14

3.21

.80

ابتدائي

52

3.60

1.01

إعدادي

83

3.43

.77

ثانوي

96

3.69

.76

التثقيف الجنسي

لألب

75

المعياري

جامعي

59

3.62

.99

المجموع

304

3.57

.86

17

2.27

.63

ابتدائي

52

2.28

3.21

إعدادي

87

2.34

3.60

ثانوي

96

2.46

3.43

جامعي

59

2.39

3.69

المجموع

311

2.37

3.62

درجة المعرفة عن أمي
الجوانب الجنسية

تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.23أف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي
كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف مستكل تعميـ أبائيـ ثانكم بمتكسط حسابي  ،3.69تالىا

في المقاـ الثاني الطمبة الذيف مستكل تعميـ أبائيـ جامعي بمتكسط حسابي  3.62كمف ثـ الطمبة
الذيف مستكل تعميـ أبائيـ ابتدائي بمتكسط حسابي  ،3.60كمف ثـ الطمبة الذيف مستكل تعميـ

إبائيـ إعدادم بمتكسط حسابي  3.43كأخي ار الطمبة الذيف مستكل تعميـ أبائيـ أمي بمتكسط

حسابي .3.21

أما فيما يتعمؽ بالمعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف مستكل

تعميـ أبائيـ ثانكم بمتكسط حسابي  ،2.46تاله ا في المقاـ الثاني الطمبة الذيف مستكل تعميـ

أبائيـ جامعي بمتكسط حسابي  2.39كمف ثـ الطمبة الذيف مستكل تعميـ أبائيـ إعدادم بمتكسط

حسابي  ،2.34كمف ثـ الطمبة الذيف مستكل تعميـ أبائيـ ابتدائي بمتكسط حسابي  2.28كأخي ار

الطمبة الذيف مستكل تعميـ أبائيـ أمي بمتكسط حسابي .3.27كلمعرفة فيما إذا كاف ىنالؾ فركقا
بيف متكسط استجابات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي ،كدرجة معرفتيـ بأمكر الصحة الجنسية

حسب المستكل التعميمي لألب تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف
الجدكؿ رقـ (.)5.24
جدول رقم  : 5.24نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين اتجاىات الطمبة نحو

التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى المستوى التعميمي لألب.
مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

4

1.3

1.7

299

0.7

المجال

مصدر التباين

االتجاىات

بين المجموعات

5.1

داخل

220.8

نحو

قيمة F
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مستوى
الداللة

اإلحصائية
.146

التثقيف

المجموعات

الجنسي
درجة

المعرفة عن
الجوانب

المجموع

225.9

303

بين المجموعات

1.5

4

0.4

داخل

المجموعات

153.5

306

المجموع

155.0

310

الجنسية

0.5

0.7

.567

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.24انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى المستكل

التعميمي لألب ،حيث كانت الداللة اإلحصائية > 0.05كىي غير دالة إحصائيا.

الفرضية التاسعة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة

بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عمؿ األـ.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية كنتائج

اختبار  Tلمفركؽ بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة
الجنسية تعزل إلى عمؿ األـ كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ (.)5.25

جدول رقم  :5.25المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  Tلمفروق بين

اتجاىات الطمبة نحو التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى عمل

األم.

المتغيرات

عمل

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

االتجاىات

موظفة

24

3.40

1.07

التثقيف

ال تعمل

نحو

الجنسي
درجة

األم

موظفة

130
26

3.65
2.47

االنحراف

درجات
الحرية

قيمة T

المحسوبة

مستوى
الداللة

اإلحصائية

23

.87
.93

77

129
25

-1.3

.214

المعرفة عن
الجوانب

الجنسية

ال تعمل

132

2.38

131

.71

0.5

.648

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.25انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى عمؿ

األـ ،حيث كانت الداللة اإلحصائية > 0.05كىي غير دالة إحصائيا ،حيث بمغت متكسط

ات في اتجاه اتيـ نحك التثقيؼ الجنسي  3.40مقابؿ 3.65
استجابات الطمبة الذيف أمواتو ـ مكظؼ
لدل الطمبة الذيف أمياتيـ ال يعممف ،أـا درجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد بمغت متكسط

ات نحك ذلؾ  2.47مقابؿ  2.38لدل الطمبة الذيف أمياتيـ
استجابات الطمبة الذيف أمياتيـ مكظؼ
ال يعممف.

الفرضية العاشرة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة

بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى المستكل التعميمي لألـ.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفركؽ

بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى

المستكل التعميمي لالـ كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ ()5.26

جدول رقم  : 5.26المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين اتجاىات الطمبة

نحو التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى المستوى التعميمي

لالم.

المجال

االتجاىات نحو

التثقيف الجنسي

مستوى تعميم األم

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف

أمي

9

3.50

.87

ابتدائي

60

3.64

.91

إعدادي

99

3.45

.78

ثانوي

97

3.62

.80

جامعي

46

3.57

1.10

المجموع

311

3.56

.87

78

المعياري

درجة المعرفة عن أمي
الجوانب الجنسية

11

2.20

.51

ابتدائي

61

2.25

.65

إعدادي

102

2.37

.74

ثانوي

97

2.47

.65

جامعي

47

2.42

.83

المجموع

318

2.38

.70

تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.26أف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي
كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف مستكل تعميـ أمياتيـ ابتدائي بمتكسط حسابي  ،3.64تاله ا

في المقاـ الثاني الطمبة الذيف مستكل تعميـ أمياتيـ ثانكم بمتكسط حسابي  3.62كمف ثـ الطمبة
الذيف مستكل تعميـ أمياتيـ جامعي بمتكسط حسابي  ،3.57كمف ثـ الطمبة الذيف مستكل تعميـ

أمياتيـ أمي بمتكسط حسابي  3.50كأخي ار الطمبة الذيف مستكل تعميـ أمياتيـ إعدادم بمتكسط

حسابي .3.45

أما فيما يتعمؽ بالمعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف مستكل

تعميـ امياتيـ ثانكم بمتكسط حسابي  ،2.47تاله ا في المقاـ الثاني الطمبة الذيف مستكل تعميـ
امياتيـ جامعي بمتكسط حسابي  2.42كمف ثـ الطمبة الذيف مستكل تعميـ امياتيـ إعدادم

بمتكسط حسابي  ،2.37كمف ثـ الطمبة الذيف مستكل تعميـ امياتيـ ابتدائي بمتكسط حسابي

 2.25كأخي ار الطمبة الذيف مستكل تعميـ امياتيـ أمي بمتكسط حسابي .2.20كلمعرفة فيما إذا
كاف ىنالؾ فركقا بيف متكسط استجابات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة معرفتيـ بأمكر

الصحة الجنسية حسب المستكل التعميمي لألـ ,تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ
كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (. )5.27
جدول رقم  :5.27نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين اتجاىات الطمبة نحو

التثقيف الجنسي ودرجة المعرفة بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى المستوى التعميمي لالم.
المجال

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

االتجاىات

بين المجموعات

1.9

4

0.5

الجنسي

داخل المجموعات

230.4

306

0.8

المجموع

232.3

310

درجة المعرفة

بين المجموعات

2.2

4

نحو التثقيف

درجات

متوسط

79

المربعات

0.5

قيمة F

المحسوبة

0.6

1.1

مستوى
الداللة

اإلحصائية
.634

.359

عن الجوانب
الجنسية

داخل المجموعات

155.2

313

المجموع

157.4

317

0.5

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.27انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى المستكل

التعميمي لألـ ،حيث كانت الداللة اإلحصائية > 0.05كىي غير دالة إحصائيا.

بالنسبة لنتائج األسئمة التحميمية:
ؼلقد كانت معظـ إجابات الطمبة عمى سؤاؿ معرفتيـ باألمراض التي تنتقؿ جنسيا تتمحكر حكؿ
األمراض التالية:
م ,التيفؤئيد ,الزىرم,
اإليدز ,الثالسيما ,السؿ ,أنفمكن از الطيكر ,الككلي ار ,اؿحمى المالطية ,المالر ا

التياب الكبد ,السيالف.

كالتي شممت إجابات خاطئة بنسبة عالية كنتيجة لمخمط بيف األمراض المعدية بشكؿ عاـ كتمؾ
التي تنتقؿ عف طريؽ الجنس.
أما عف طرؽ الكقاية فركزت معظـ اإلجابات عمى أىمية عمؿ الفحكصات الطبية لمتأكد مف

الخمك مف أألمراض الجنسية ,النظافة الجسمية ,عدـ االقتراب مف المصابيف باألمراض الجنسية
المعدية ,عدـ االقتراب مف الجنس األخر.
كقد عكست ىذه االجابات مستكل الثقافة الجنسية السائدة كالتي لـ تأخذ بعيف االعتبار مكضكع
األعداد المسبؽ لممراىقيف كتزكيدىـ بالمعرفة كالعمـ كاألخالؽ كذلؾ حتى يككنكا بمنأل عف ىذا

النكع مف األمراض كغيرىا مف أفات كمشاكؿ ىذا العصر.
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 : 5.2.2النتائج المتعمقة بالمعممين
1 5.2.2.1لتوزيع الديموغرافي لمعينة
يظير الشكؿ ( ) 5.5اف ًسبت المشاركيي في الذساست مف كال الجنسيف كانت بنسب متقاربة.

ذكر
%25

أنثى
%84

شكؿ  : 5.5تكزيع عينة المعمميف حسب الجنس .
يظير لنا الشكؿ  5.6مشاركة كؿ الفئات العمرية لممعمميف كالمعممات ,كالتي كانت اعالىا الفئة

العمرية  35سنة فما فكؽ.

81

25سنة فما
دون
25%

35سنة فما فوق
41%

35-25سنة
34%

شكؿ  5.6تكزيع عينة المعمميف حسب الفئة العمرية.

كيبيف شكؿ  5.7تكزيع العينة حسب التخصص ,كالذم يظير المشاركة العالية نسبيا لذكم

التخصصات األدبية اكثر مف غيرىـ.

تخصصات
تربوية
%42

مواد أدبية
%64

مواد علمية
%03

شكؿ  5.7تكزيع عينة المعمميف حسب التخصص.
كيبيف شكؿ  5.8تكزيع العينة حسب المكاد التي يقكـ بتدرمسيا افراد العينة.
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تخصصات
ت ربوية
م واد أدبية

%32

%94
م واد عممية
%82

شكؿ  5.8تكزيع عينة المعمميف حسب المكاد التي يقكـ بتدريسيا المعمميف كالمعممات.

 :.5.2نتائج األسئمة والفرضيات
نتائج السؤال األول :ما ىي أبرز مظاىر إلماـ المعمميف بجكانب التثقيؼ الجنسي?
كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كذلؾ كما

ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.29

جدول رقم  : 5.29األعداد والنسب المئوية المتوسطات الحسابية ألبرز مظاىر إلمام
المعممين بجوانب التثقيف الجنسي.

درجة إلمام المعممين بجوانب
التثقيف الجنسي

معمومات

معمومات ضئيمة

متوسطة

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة

مئوية

معمومات

جيدة جدا
عدد

نسبة

المتوسط
الحسابي

مئوية

الخطبة والزواج

14

10.5

52

39.4

66

50.0

3.39

الزواج المبكر

20

15.0

51

38.3

62

46.6

3.32

مشاكل سن المراىقة

23

17.4

55

41.7

54

40.9

3.23
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التثقيف الجنسي
وظيفة األعضاء

الذكرية واألنثوية

االعتداءات الجنسية
عمى األطفال
التركيب التشريحي لألعضاء
الجنسية الذكرية

التركيب التشريحي لألعضاء
الجنسية األنثوية

18

13.5

63

47.4

52

39.1

3.24

34

25.6

51

38.3

48

36.1

3.08

44

31.1

47

35.6

44

33.3

2.88

46

34.6

45

33.8

42

31.6

2.92

44

33.3

52

39.4

36

27.3

3.01

المتوسط الحسابي لدرجة
األلمام بمختمف جوانب

3.13

التثقيف الجنسي

يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ ( )5.29اف أبرز مظاىر إلماـ المعمميف بجكانب التثقيؼ الجنسي

بالخطب كالزكاج ،حيث أكد عمى ذلؾ ما نسبتو  %50مف المعمميف تالىا في
ة
كانت فيما يتعمؽ
 ،%46.6تاله ا في المقاـ الثالث المعرفة،

المقاـ الثاني المعرفة بالزكاج المبكر بنسبة مئكية

بمشاكؿ سف المراىقة بنسبة مئكية  ،%40.9تالىا في المقاـ الرابع المعرفة بالتثقي ؼ الجنسي

بنسبة مئكية ، %39.1تالىا في المقاـ الخامس المعرفة بكظيفة األعضاء التناسمية الذكرية

كاألنثكية بنسبة مئكية  ،36.1تاله ا في المقاـ السادس المعرفة باالعتداءات الجنسية عمى

األطفاؿ بنسبة مئكية  ،%33.3تاله ا في المقاـ السابع المعرفة بالتركيب التشريحي لألعضاء

أخير تالىا في المقاـ الثامف المعرفة بالتركيب التشريحي
ا
الجنسية الذكرية بنسبة مئكية ،%31.6
لألعضاء الجنسية األنثكية بنسبة مئكية .%27.3
نتائج السؤال الثاني :ما ىك أفضؿ المصادر لعممية التثقيؼ الجنسي كالتي يرشحيا المعمميف
لمقياـ بعممية التثقيؼ الجنسي?
كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخراج األعداد كالنسب المئكية المتكسطات الحسابية كذلؾ كما

ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.30

جدول رقم  :5.30األعداد والنسب المئوية المتوسطات الحسابية لممصدر األساسي لعممية
التثقيف الجنسي من وجية نظر المعممين.
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المصدراألساسي لعممية

إلى حد قميل

التثقيف الجنسي

غير متأكد

المتوسط

إلى حد كبير

الحسابي

الجيات الصحية

13

9.9

1

0.8

117

89.3

4.33

األىل

25

19.4

4

3.1

100

77.5

4.04

المدرسة

32

25.0

4

3.1

92

71.9

3.72

المؤسسات االجتماعية

33

25.6

7

5.4

89

69.0

3.67

وسائل اإلعالم المختمفة

54

42.9

10

7.9

62

49.2

3.06

األصدقاء

68

51.9

9

6.9

45

41.2

2.68

يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ (  )5.30إف ابرز المصادر لعممية التثقيؼ الجنسي كالتي يرشحيا

المعمميف لمقياـ بعممية التثقيؼ الجنسي كانت المصادر الصحية بنسبة مئكية  ،%89.2تاله ا في

المقاـ الثاني األىؿ كاألقارب بنسبة مئكية  %77.5تالىا في المقاـ الثالث المدرسة بنسبة مئكية

 ،%71.9تالىا في المقاـ الرابع المؤسسات االجتماعية بنسبة مئكية

 ،%69تاله ا في المقاـ

الخامس كسائؿ اإلعالـ المختمفة بنسبة مئكية  ،%49.2كأخي ار الزمالء كاألصدقاء بنسبة مئكية

.%41.2

كىذا يعزز فكرة اف التثقيؼ الجنسي ىك عممية شمكلية تطاؿ مختمؼ مناحي الحياة كيجب اف

يشارؾ فييا مختمؼ الجيات التي ليا عالقة مباشرة اك غير مباشرة بالعممية التربكية.
نتائج السؤال الثالث
الكشؼ عف مدل مالئمة الفئة العمرية ( )16-13مف الطمبة لعممية التثقيؼ الجنسي كذلؾ

حسب كجية نظر المعمميف.

كلألجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج النسب المئكية كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ

(.)5.31
جدول رقم  : 5.31يبين مدى مالئمة الفئة العمرية ( )16-13من الطمبة لمتثقيف الجنسي
حسب وجية نظر المعممين .
اإلجابات

العدد

النسبة المئوية

نعم

111

%83.5

ال

19

%14.3

قيم ناقصة

3

%2.2
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تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.31إف أغمبية المعمميف كالمعممات كبنسبة %83.5
منيـ يركف باف األطفاؿ مف الفئة العمرية مف  16-13سنة ىـ في مرحمة عمرية مناسبة ألف يتـ

م حيف عارض ذلؾ ما نسبتو .%14.3
تثقيفيـ جنسيا ،ؼ
نتائج التحميل المتعمقة بالفرضيات ( بالنسبة لممعممين)
الفرضية األولى:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى
الجنس.

كلتحميؿ ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية كنتائج

اختبار  Tلمفركؽ بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الجنس كما ىك
مبيف في الجدكؿ رقـ (.)5.32

جدول رقم  : 5.32المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  Tلمفروق بين
درجة إلمام المعممين بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى الجنس .
المتوسط

االنحراف

درجات

.71

68

.60

63

المجال

الجنس

العدد

درجة إلمام

ذكر

69

3.13

أنثى

64

3.11

المعممين بجوانب
الصحة الجنسية

الحسابي

المعياري

الحرية

قيمة
T

.13

مستوى
الداللة

اإلحصائية
.894

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.32انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الجنس ،حيث كانت الداللة اإلحصائية

> 0.05كىي غير دالة إحصائيا ،حيث بمغت متكسط استجابات الذككر نحك ذلؾ  3.13مقابؿ
 3.11لدل المعممات.
الفرضية الثانية:
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى

العمر.

كلتحميؿ كاختبار ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية

لمفركؽ بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى العمر ,كما ىك مبيف في
الجدكؿ رقـ (.)5.33
جدول رقم  : 5.33المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين درجة إلمام

المعممين بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى العمر.
المجال
درجة إلمام

المعممين بجوانب
الصحة الجنسية

االنحراف

الصف

العدد

المتوسط الحسابي

 25سنة فمادون

27

3.18

.59

35-26

37

3.17

.77

 36سنة فما فوق

45

3.07

.62

المجموع

109

3.13

.66

تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ (

المعياري

 )5.33أف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة

الجنسية كانت أكثر شيء لدل المعمميف الذيف أعمارىـ  25سنة فمادكف بمتكسط حسابي ,3.18

يؿم ذلؾ المعمميف الذيف اعمارىـ مف  35-26بمتكسط حسابي ، 3.17تالىا في المقاـ الثالث

المعمميف الذيف اعمارىـ مف  36سنة فما فكؽ بمتكسط حسابي . 3.07كلمعرفة فيما إذا كاف

ىنالؾ فركقا بيف متكسط استجابات المعمميف نحك التثقيؼ الجنسي كدرجة معرفتيـ بأمكر الصحة

الجنسية حسب العمر تـ استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ

رقـ (.)5.34

جدول رقم  : 5.34المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين درجة إلمام
المعممين بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى العمر.
درجات

متوسط

المجال

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

درجة

بين المجموعات

0.32

2

قيمة F

مستوى الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

0.16

.36

.702
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المعرفة

عن

داخل

المجموعات

46.94

106

0.44

الجوانب

الجنسية

المجموع

47.26

108

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.34انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى العمر ،حيث كانت الداللة اإلحصائية
> 0.05كىي غير دالة إحصائيا.
الفرضية الثالثة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى
مكاف السكف.

كلتحميؿ كاختبار ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية

لمفركؽ بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى مكاف السكف ,كما ىك مبيف

في الجدكؿ رقـ (.)5.35

جدول رقم  : 5.35المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين درجة إلمام
المعممين بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى مكان السكن.
المجال

مكان السكن

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة إلمام

مدينة

53

3.24

.63

قرية

42

3.01

.75

مخيم

38

3.08

.59

المجموع

133

3.12

.66

المعممين بجوانب
الصحة الجنسية

تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ (

 )5.35أف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة

الجنسية كانت أكثر شيء لدل المعمميف الذيف مكاف سكنيـ في المدف بمتكسط حسابي

،3.24

تاله ا في المقاـ الثاني المعمميف الذيف يسكنكف في المخيمات بمتكسط حسابي  .3.08كأخي ار لدل
المعمميف الذيف يسكنكف في القرل بمتكسط حسابي  3.01كلمعرفة فيما إذا كاف ىنالؾ فركقا بيف
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متكسط استجابات المعمميف نحك كدرجة معرفتيـ بأمكر الصحة الجنسية حسب مكاف السكف تـ

استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.36

جدول رقم  : 5.36نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين درجة إلمام المعممين بأمور
الصحة الجنسية تعزى إلى مكان السكن.
المجال

مصدر التباين

درجة

بين المجموعات 1.37

المعرفة

داخل

عن

الجوانب

الجنسية

المجموعات

المجموع

مجموع

المربعات

56.16
57.52

درجات

متوسط

2

.69

الحرية

130

المربعات

.43

قيمةF

مستوى الداللة

المحسوبة اإلحصائية

1.58

.209

132

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.36انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى مكاف السكف ،حيث كانت الداللة

اإلحصائية > 0.05كىي غير دالة إحصائيا.
الفرضية الرابعة:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى
التخصص.

كلتحميؿ كاختبار ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية

لمفركؽ بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى التخصص.
كما ىك مبيف في الجداكؿ رقـ ( )5.37ك( )5.38ك(.)5.39

جدول رقم  :5.37المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين درجة إلمام
المعممين بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى التخصص.
المجال

التخصص

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة إلمام المعممين

تخصصات أدبية

57

2.89

.65

89

بجوانب الصحة الجنسية

تخصصات عممية

37

3.46

.57

تخصصات تربوية

29

3.14

.68

المجموع

123

3.12

.67

 )5.37أف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة

تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ (

الجنسية كانت أكثر شيء لدل المعمميف مكاف الذيف تخصصاتيـ عممية بمتكسط حسابي ،3.46

تاله ا في المقاـ الثاني المعمميف الذيف تخصصاتيـ ترب كية بمتكسط حسابي  .3.14كأخي ار لدل

المعمميف الذيف تخصصاتيـ أدبية بمتكسط حسابي  ,2.89كلمعرفة فيما إذا كاف ىنالؾ فركقا بيف
متكسط استجابات المعمميف نحك كدرجة معرفتيـ بأمكر الصحة الجنسية حسب التخصص تـ

استخراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.38

جدول رقم  : 5.38نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين درجة إلمام المعممين
بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى إلى التخصص.
المجال

مصدر

التباين
بين

درجة

المعرفة عن
الجوانب

المجموعات

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

7.11

2

3.55

المربعات

داخل
المجموعات

قيمةF

المحسوبة

8.85
48.25

120

مستوى الداللة
اإلحصائية

.001

0.40

الجنسية
المجموع

55.36

122

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )5.38انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة

المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى التخصص ،حيث كانت الداللة اإلحصائية <0.05

كلمعرؼ مصدر الفركؽ تـ استخراج نتائج اختبار شيفيو لممقارنات الثنائية
ة
كىي دالة إحصائيا،
البعدية كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.39
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جدول رقم  : 5.39نتائج اختبار شيفو لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين درجة إلمام
المعممين نحو الثقافة الجنسية تعزى إلى التخصص.
المجال

التخصص

درجة المعرفة

تخصصات

الجنسية

تخصصات

عن الجوانب

أدبية

عممية

تخصصات
تربوية

تخصصات أدبية

تخصصات عممية

المتوسط

2.90

-

*-0.56

3.46

*0.56

3.14

-

الحسابي

تخصصات تربوية

*0.32

*-0.32

تشير المقارنات الثنائية البعدية أف الفركؽ كانت بيف المعمميف

-

الذيف يدرسكف مكاد عممية مف

جانب كمف جانب أخر الذيف يدرسكف مكاد أدبية كتربكية لصالح المعمميف الذيف يدرسكف مكاد

عممية ،حيث بمغت الفركؽ ما بيف مدرسي المكاد العممية كاألدبية

 0.56كسط حسابي ,كبيف

مدرسي المكاد العممية كالتربكية  0.32كسط حسابي .
الفرضية الخامسة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى المكاد

التي يدرسيا المعمـ.

كلتحميؿ كاختبار ىذه الفرضية قاـ الباحث بأستخراج المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية

لمفركؽ بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى المكاد التي يدرسيا المعمـ كما

ىك مبيف في الجدكؿ رقـ (.)5.40

جدول رقم  :5.40المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية لمفروق بين درجة إلمام
المعممين بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى المواد التي يدرسيا المعمم.
المجال

المواد التي

درجة إلمام المعممين بجوانب الصحة

مواد أدبية

يدرسيا المعمم

العدد
62

91

المتوسط

الحسابي
2.93

االنحراف

المعياري
0.66

الجنسية

مواد عممية

36

3.45

0.56

مواد تربوية

30

3.05

0.63

المجموع

128

0.66

المتوسط الحسابي لدرجة األلمام

3.14

بمختمف جوانب التثقيف الجنسي

تشير لنا المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ (

 )5.40أف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة

الجنسية كانت أكثر شيء لدل المعمميف الذيف يدرسكف مكاد عممية بمتكسط حسابي

،3.45

تاله ا في المقاـ الثاني المعمميف الذيف يدرسكف مكاد في التربية بمتكسط حسابي  .3.05كأخي ار
لدل المعمميف الذيف يدرسكف مكاد أدبية بمتكسط حسابي

 ,2.93كلمعرفة فيما إذا كاف ىنالؾ

فركقا بيف درجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية حسب المكاد التي يدرسيا المعمـ تـ

استخراج

نتائج تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.41

جدول رقم  : 5.41نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين درجة إلمام المعممين
بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى المواد التي يدرسيا المعمم.

المجال
درجة

المعرفة

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات

عن

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

7.11

2

3.55

48.25

120

0.40
8.85

مستوى
الداللة

اإلحصائية

.001

الجوانب
الجنسية

المجموع

55.36

122

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ (  )5.41انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة
المعرفة بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى المكاد التي يدرسيا المعمـ ،حي

ث كانت الداللة

كلمعرؼ مصدر الفركؽ تـ استخراج نتائج اختبار شيفيو
ة
اإلحصائية < 0.05كىي دالة إحصائيا،
لممقارنات الثنائية البعدية كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ رقـ (.)5.42
92

جدول رقم  : 5.42نتائج اختبار شيفو لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين درجة إلمام
المعممين بأمور الصحة الجنسية تعزى إلى المواد التي يدرسيا المعمم.
المجال
درجة
المعرفة
عن

الجوانب

الجنسية

المادة

المتوسط الحسابي

مواد أدبية

مواد عممية

مواد تربوية

مواد أدبية

2.93

-

*0.52

-

مواد عممية

3.45

*-0.52

3.05

-

مواد تربوية

*-0.40
*0.40

-

تشير المقارنات الثنائية البعدية أف الفركؽ كانت لصالح المعمميف الذيف يدرسكف مكاد عممية مف
جانب كالذيف يدرسكف مكاد أدبية كتربكية مف جانب أخر لصالح المعمميف الذيف يدرسكف مكاد

عممية ،حيث بمغت الفركؽ ما بيف مدرسي المكاد العممية كاألدبية

 0.52كسط حسابي ،أـ ا

الفركؽ بيف معممي المكاد العممية كالتربكية فقد بمغت  0.40كسط حسابي.
 :5.3الخالصة

اظيرت لنا النتائج اف تكجيات كؿ مف المدرسيف كالطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كانت مرتفعة,

كما كقد كافؽ اغمبية المدرسيف مع فكرة اف الفئة العمرية لمطمبة (

 )16-13ىي في عمر

مناسب لمتثقيؼ الجنسي.
كمف جية اخرل تبيف اف الخمفية المعمكماتية لدل و
كؿ مف الطمبة كالمدرسيف بالنسبة ؿلجكانب
الجنسية األساسية كانت منخفضة ,كما اف المصادر المفضمة لمحصكؿ عمى التثقيؼ الجنسي

كانت كبالترتيب التنازلي :المدرسة ,األىؿ كاألقارب ,الجيا ت الصحية ,المؤسسات األجتماعية,
األصدقاء ككسائؿ االعالـ المختمفة ىذا فيما يتعمؽ بالطمبة ,اما بالنسبة لممعمميف كالمعممات فقد

كانت اجاباتيـ مغايرة بعض الشيء ,اذ بينت النتائج اف اغمبية المدرسيف

يرشحكف الجيات

الصحية في المقاـ األكؿ كي تككف مصدر اساسي يمييا األىؿ كاألقارب يمي ذلؾ المدرسة

كبعدىا المؤسسات األجتماعية كاخي ار األصدقاء.

كما كبينت النتائج انو:

93

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي

كدرجة المعرفة بامكر الصحة الجنسية تعزل إلى الصؼ ،مكاف السكف.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  0.05بيف درجة معرفة الطالب بأمكر الصحة

الجنسية تعزل إلى العمر ,الصؼ ,مكاف السكف كعدد أفراد األسرة.

التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  0.05بيف درجة معرفة الطالب بأمكر الصحة

الجنسية تعزل إلى الجنس ,كجكد اجداد اك اعماـ في االسرة ,عمؿ األب عـ ؿ األـ ,المستكل

التعميمي لألب كاألـ.

 0.05بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ

التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

الجنسي تعزل إلى الجنس ،العمر  ,عد د أفراد األسرة ،كجكد أجداد اك اعماـ في األسرة ،عـ ؿ
األب ،عـ ؿ األـ ،ألتحصيؿ العممي لألب كاألـ.
ككذلؾ بالنسبة لممعمميف فقد اظيرت النتائج انو التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل
 0.05بيف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تعزل إلى الصؼ الذم يدرسو اكالجنس
اكالعمر  ,بينما اظيرت النتائج في اف ىنالؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل

0.05

بيف درجة الماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية تتعمؽ بالتخصصات كبالمكاد التي يدرسكىا.
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الفصل السادس
االستنتاجات والتضمينات
 : 6.1المقدمة
بعد اف استعرضنا نتائج الدراسة مف خالؿ الفصؿ السابؽ ,سنقكـ مف خالؿ ىذا الفصؿ بعرض

اىـ االستنتاجات كالتضمينات حكؿ النتائج ,حكؿ طبيعة المشكمة ,حكؿ افراد عينة البحث كحكؿ
ذكم العالقة مع مكضكع البحث.

كسيتناكؿ ىذا الفصؿ اقتراحات كتكصيات قد تككف مفيدة كبناءة لمقدمي الخدمات كألصحاب

القرار كلمباحثيف في نفس المجاؿ.
 :6.2األستنتاجات الرئيسية
بعد استعراض كامؿ النتائج التي تكصؿ الييا الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة يمكف تمخيصيا في
النقاط التالية.
 6.2.1استنتاجات متعمقة بالطمبة:
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لقد اشتممت عينة الطمبة عمى مختمؼ عناصر المجتمع األصمي لمدراسة مف حيث

أ.العمر :حيث اشتممت العينة عمى مختمؼ اعمار الفئة العمرية المطمكبة بنسب مختمفة ,كقد
كانت اعمى نسبة مشاركة لمطمبة المذيف اعمارىـ  13سنة ,كىك السف الذم تتبمكر فيو مرحمة
المراىقة كيزداد فيو االىتماـ في المكاضيع الجنسية.
ب.الجنس :لقد احتكت عينة الطمبة عمى كمى الجنسيف ,األناث كالذككر ,بنسب مختمفة حيث
كانت نسبة األناث اعمى مف نسبة الذككر ,كذلؾ بسبب األقباؿ األكبر مف قبميـ عمى المشاركة

في ىذه الدراسة ,كىذا قد يعكس التطكر الحاصؿ عمى مكانة األنثى في مجتمعنا ,كأندماجيا
األكثر فاعمية في كافة مناحي الحياة كمف ضمنيا عممية التثقيؼ الجنسي.

ت.الصف:لقد كانت المشاركة مف كافة الصفكؼ التي تقع ضمف الفئة العمرية ( ,) 16-13مع
مالحظة اف الصفكؼ الثامف كالتاسع ,كانت االكثر اقباالن مف باقي الصفكؼ.

ث.مكان السكن:نظ ار الف مدارس ككالة الغكث تقع بشكؿ اساسي داخؿ مخيمات الالجئيف فقد
احتكت العينة عمى العدد األكبر مف سكاف المخيمات مع اشتراؾ عدد اقؿ مف الطمبة سكاف

المدينة كالقرية.

استنتاجات حول األجابات عمى اسئمة الدراسة.
 .1استنتاجات حول توجيات الطمبة نحو التثقيف الجنسي ,ودرجة الماميم بجوانب الثقافة
الجنسية.

لقد كانت اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي بشكؿ عاـ فكؽ المتكسط ,كىذا يظير مدل
الرغبة كالحاجة التي يبدييا نسبة عالية مف الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي.

حيث كانت شدة التكجو نحك التثقيؼ الجنسي اعمى عند الطمبة الذيف يسكنكف القرل كمف ثـ
الذيف يسكنكف المخيمات كاقؿ درجة كانت لمطمبة القاطنيف في المدف ,كىذه النتيجة تخالؼ

النتيجة التي تكصؿ الييا الباحث ابكالفي عاـ  ,2000كالتي بينت أف تكجيات ابناء المدف نحك
التثقيؼ الجنسي ىي اعمى مف تكجيات غيرىـ مف سكاف المناطؽ الجغرافية األخرل.

كاذا ما تـ ربط نتيجة اف شدة التكجو نحك التثقيؼ الجنسي ىي أعمى عند الطمبة الذيف يسكنكف

القرية ,بنتيجة اخرل تـ التكصؿ الييا مف خالؿ ىذه الدراسة ,كىي اف سكاف المدينة مف الطمبة

لدييـ معرفة اعمى مف سكاف القرية كالمخيـ فيما يتعمؽ بالثقافة الجنسية ,فأف األستنتاج المنطقي

الذم نخرج بو مف ىاتيف النتيجتيف ,ىك اف حجـ المعرفة عف األمكر الجنسية كالمتكفر بشكؿ
96

اكبر في المدينة كالذم يعكد لتكفر مصادر اكثر عف الجنس كاألمكر الجنسية يؤثر عمى شدة

التكجو نحك عممية التثقيؼ الجنسي كيتناسب معيا تناسبا عكسيا ,كاذا ما اخذنا بعيف األعتبار اف
درجة الماـ الطمبة بشكؿ عاـ كانت منخفضة ,كذلؾ ألف المصادر التي تـ استقاء المعمكمات

منيا قد تنكعت كبنسب متقاربة لكؿ مف القنكات التربكية كغير التربكية ,نمـس مف ىذا جميا كـ
تؤثر المعمكمات المغمكطة كالمفاىيـ الخاطئة في تخفيض شدة التكجو نحك التثقيؼ الجنسي.
كقد تعكس ىذه النتائج شدة الحاجة لمبدء بعممية التثقيؼ الجنسي في مدارسنا كمف ضمنيا

مدارس ككالة الغكث كالتي تعمؿ كبشكؿ اساسي في مخيمات الالجئيف.

اث كبير عمى تكجيات
مما سمؼ نرل ايضا اف لنمط كاسمكب الحياة ,ـا بيف بساطتيا كتعقيدىا ,ر

الفرد نحك التثقيؼ الجنسي ,كعمى مخزكنو مف المعرفة عنو.

فمقد كاف ابناء األباء كاألميات العامميف كمكظفيف اقميـ تكجيا" كمعرفة بأالمكر الجنسية ,كىذا
يعكس التناقض المكجكد عمى ارض الكاقع بيف القدرة عمى اداء ىذه الميمة كعمى القبكؿ

كاألستعداد النفسي لمقياـ بيا ,كما كانو قد يشير الى تغييب جانب التثقيؼ الجنسي مف اجندة
التربية كالتثقيؼ العاـ ,كلقد كاف الباحث طميش عاـ  1996قد تكصؿ لنتيجة مشابية مفادىا اف
الجميكر األقؿ ثقافة كاف اكثر تقبال" لمكضكع التثقيؼ الجنسي كاشد تعطشا" لممعرفة.

 .2استنتاجات حول المصدر األساسي المفضل لدى الطمبة لمقيام بعممية التثقيف الجنسي.
يتضح مف خالؿ النتائج أف غالبية الطالب يفضمكف أف تككف المدرسة ىي المصدر األساسي

م حيف
األكؿ لعممية التثقيؼ الصحي يأتي األىؿ في الدرجة الثانية كمف ثـ الجيات الصحية ,ؼ
كانت النتائج في الدراسة التي اجراىا كؿ مف (  ) Kumar&Thakorعاـ  1998في اليند

تشير الى أف الجيات الصحية ىي الجية المفضمة ألجراء عممية التثقيؼ ,تمييا الييئة التدريسية,
قد يرجع األختالؼ ما بيف نتائج الدراستيف في تفضيؿ جية عف اخرل الى األختالفات الثقافية

كاالجتماعية ما بيف المجتمعيف ,كلكف كال النتيجتيف تدالف عمى اف لدل الطمبة نظرة ايجابية نحك

عممية التثقيؼ كالتي يرغبكف في أف تقدـ ليـ ضمف األطر التربكية كاألسرية ,كقد كانت المدرسة
مف اكثر المصادر التي تـ التركيز عمييا مف خالؿ الدراسة ىذه لكي تككف المصدر األساسي,

كذلؾ عكضا عف المصادر الغير أمنة (كسائؿ األعالـ ,األصدقاء ).

كقد يككف ذلؾ مرده الى التطكر كالتقدـ الذم ط أر عمى العممية التربكية ,كالتي اثرت العالقة ما

بيف الطمبة كالمعمميف ,كزادت مف الثقة في اعضاء الييئة التدريسية.

 .3استنتاجات حول مصادر معمومات الطمبة بجوانب التثقيف الجنسي الحالية.
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لقد كانت المصادر الصحية ىي الجية األكلى التي يتكجو الييا الطمبة لمحصكؿ عمى المعمكمات
فيما يتعمؽ بالجكانب الجنسية يأتي بعد ذلؾ األىؿ كاألقارب ,يمي ذلؾ المدرسة كمف ثـ

المؤسسات االجتماعية ،تاله ا في المقاـ الخامس االنترنت ،تاله ا في المقاـ السادس الفيديك
أخير الزمالء كاألصدقاء ,كقد كانت النسب
كالتمفاز ،تاله ا في المقاـ السابع الكتب كالمجالت ,ك ا

المختمفة متقاربة جدا ,كىذه النتيجة الى حد ما تغاير األعتقاد الذم عبر عنو الباحث ككثيريف
ممف كتبكا في ىذا المجاؿ ,بأف المصادر األساسية كالتي يستقي الطمبة منيا معمكماتيـ عف
الجكانب الجنسية ىي األصدقاء ككسائؿ األعالـ بمختمؼ اشكاليا.

استنتاجات حول فرضيات الدراسة

أ .لقد كانت اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي مرتفعة ,حيث كانت أعمى شيء لدل طمبة
الصؼ العاشر ،تاله ا في المقاـ الثاني طمبة الصؼ السابع ،كجاء في المقاـ الثالث طمبة الصؼ
أخير
الحادم عشر ،كجاء في المقاـ الرابع طمبة الصؼ التاسع ،كـف ثـ طمبة الصؼ الثامف ،ك ا

طمبة الصؼ السادس (,نالحظ انو كباستثناء الصفيف الحادم عشر كالسابع ىنالؾ عالقة طردية
كتسمسؿ منطقي ما بيف قكة األتجاه كالصؼ االعمى).

قد نجد التفسير ليذه النتائج اذا ما اخذنا بعيف األعتبار عامميف ميميف.

األول :اف طالب الصؼ السابع ال زالكا يخطكف اكلى خطكاتيـ في مرحمة المراىقة كىذا ما
يجعميـ شغكفيف كمتعطشيف اكثر مف غيرىـ لمتعمـ كاألستيضاح عما يتعمؽ بالتثقيؼ الجنسي.
كالثاني :اف ىنالؾ كـ ال بأس بو مف المكاد التي تعطى لطالب الصؼ العاشر حسب

المنياج الفمسطيني الجديد كالتي تشمؿ مكضكعات عف التثقيؼ الجنسي كلكف مف خالؿ المكاد

المقررة األخرل ,اما الصؼ الحادم عشر فكـ المكاد التي تعطى ليـ اقؿ مف المكاد المقررة
لمصؼ العاشر ,كلكنيا تدرس ليـ مف خالؿ مادة منفصمة تحت مسمى عمكـ حياتية.

نستنتج مف ذلؾ اف قمة المعرفة اك المعرفة الغير مكتممة قد تزيد مف شدة التكجيات لدل الطمبة.

أما فيما يتعمؽ بالمعرفة بأمكر الصحة الجنسية فقد كانت أكثر شيء لدل طمبة الصؼ الحادم

عشر ،تاله ا في المقاـ الثاني طمبة الصؼ العاشر ،كـف ثـ طمبة الصؼ التاسع ،كـف ثـ طمبة
أخير طمبة الصؼ السابع.
الصؼ الثامف كالسادس ،ك ا

ككذلؾ كانت أكثر شيء لدل الطمبة الذيف أعمارىـ  16سنة ,تاله ا في المقاـ الثاني الطمبة الذيف

أخير الطمبة الذيف اعـ ارىـ  13سنة.
أعمارىـ  15سنة ،كـ ف ثـ الطمبة الذيف اعـ ارىـ  14سنة ،ك ا
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كىذا يعكد الى اف المعرفة ىي عممية تراكمية تثرل كتزيد مع العمر مف جية ,كمف جية اخرل

فاف لمرحمة المراىقة مراحؿ مختمفة يتبايف فييا شدة التكجو نحك المعرفة كالتثقيؼ الجنسي مف
جانب كالتكجو كالشغؼ بالجنس اك ما يمت الى الجنس بصمة مف جانب اخر.
ب .تبيف النتائج عدـ كجكد اختالفات كاضحة ما بيف اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي

تتعمؽ بالجنس اك العمر مع انو كفي دراسة ابك الفي ( ) 2000تكصؿ الباحث الى اف تكجيات

األناث كانت أعمى منيا عند الذككر ,كفي دراسة الجندم كالسيد (  ) 1993النتيجة كانت عكسية
حيث كانت تكجيات الذككر اعمى مف تكجيات األناث نحك التثقيؼ الجنسي.

كبالرغـ مف اختالؼ النتائج حكؿ ىذه النقطة كالتي في األغمب تعكد ألختالؼ المجتمعات التي

اجريت عمييا ىذه الدراسات ,فأف مكضكع التثقيؼ الجنسي ىك مكضكع حيكم كىاـ لبناء
شخصية الفرد كتفاعمو المجتمعي بغض النظر عف العمر اك الجنس.

ت .لـ يتضح كجكد عالقة ما بيف حجـ األسرة اك كجكد اجداد اك اعماـ فييا مع اتجاىات

فؽ تككف القدرة
الطمبة ,بينـ ا تبيف اف درجة المعرفة عند الطمبة تتناسب طرديا مع حجـ العائمة ,د
عمى التكاصؿ كانتقاؿ المعمكمات اسيؿ بالنسبة لمف يعيش/تعيش مع اخكة كاخكات كثيريف

مقاربيف لعمره/ىا ,كعمى العكس مف ذلؾ فقد يككف الطالب المنتمي لعائمة صغيرة ال يجد لغة

مشتركة بينو كبيف احد افراد العائمة الذم يكبره اك يصغره بالسف كثي ار ,اذا ما افترضنا اف ىنالؾ

تكات انر لممعمكمات ما بيف األخكة اك األخكات المتقاربيف بالسف كمصدر لممعرفة.

كىنالؾ نتيجة مشابية تكصؿ الييا اديب كأخركف(  )2002في دراستيـ عف السمكؾ كالكعي حكؿ

األمراض الجنسية بيف فئة الشباب في لبناف ,كىي كاف مستكل السمكؾ الجنسم الخطر األعمى
يرتبط بالعائالت األقؿ عددان.
ث .لـ يتبيف اف لعمؿ الكالديف اك مستكاىما التعميمي دكر في اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ
الجنسي ,ىذا بالرغـ مف اف دراسة ابك الفي (  ,) 2000بينت اف لتعميـ األـ اثر ايجابي عمى
تكجيات األبناء كالبنات لصالح األميات الجامعيات.

كعمى العكس مف ذلؾ فمف خالؿ نتائج ىذه الدراسة نستطيع اف نالحظ اف ىنالؾ عالقة ما

(كلكنيا ليست بفركؽ ذات داللة احصائية) تربط ىذاف المتغيراف ,حيث اتضح أف اتجاىات

الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي كانت أعمى شيء لدل الطمبة الذيف أبائيـ اليعممكف ،تاله ا في
المقاـ الثاني الطمبة الذيف أبائيـ عماؿ ،كاقؿ شيء كانت لدل الطمبة الذيف أبائيـ مكظفيف ,كقد

كاف ىنالؾ نتيجة مشابية لدراسة (اديب كأخركف )2002 ,حيث تبيف اف مستكل السمكؾ الجنسم
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الخطر األعمى( كالذم يأتي كنتيجة لعدـ كجكد تثقيؼ جنسي كافي) ,يرتبط بمستكل التعميـ
األعمى.

يظير مف ىذه النتيجة اف المستكل المادم األعمى كالمستقر لمعائمة قد يؤثر عمى شدة التكجو
نحك التثقيؼ الجنسي بشكؿ عكسي.

ككأف األستقرار المادم يعطي احساس بالمناعة عند ىذه العائالت ,كيجعميـ يعتقدكف بانيـ
بمنأل عف مختمؼ مشاكؿ كأفات حالة عدـ كجكد تثقيؼ جنسي مناسب ألبنائيـ كبناتيـ.

كبالمقابؿ فاف ابناء عائالت العاطميف عف العمؿ اك العماؿ ,تككف معرضة بشكؿ اكبر لمختمؼ
المشاكؿ التي قد تنجـ عف الجيؿ باألمكر الجنسية ,كليذا تككف تكجياتيـ نحك التقيؼ الجنسي

اعمى مف غيرىـ ,امال منيـ اف تساعدىـ في تجنب كتخطي مختمؼ العقبات اك المشاكؿ.

كقد كاف مف المنطقي اف يككف لطبيعة عمؿ الكالديف كمستكاىـ التعميمي دكر ايجابي عمى كؿ

مف التكجو كالمعرفة ,كلكف مف خالؿ نتائج ىذه الدراسة لـ يظير اف لعمؿ االب تأثير كبير عمى
درجة الماـ األبناء بجكانب التثقيؼ الجنسي ,كـا كاف المستكل التعميمي لألب لـ يظير كعامؿ
مؤثر في التكجو اك درجة األلماـ بالجكانب الجنسية.

ككذلؾ ىك االمر بالنسبة لعمؿ األـ اكالمستكل التعميمي لألـ فمـ يكف ليما التأثير الكاضح عمى

اتجاىات الطمبة نحك التثقيؼ الجنسي اك درجة المعرفة بأمكر الصحة الجنسية.

كقد كنا قد اسمفنا في مقدمة ىذه الدراسة باف خمفية الثقافة الجنسية تكتسب قكانيف مختمفة كذلؾ

كفقان لتركيبة كؿ مجتمع كظركفو كثقافتو ,كىي تتفاكت بنسب مختمفة بيف مختمؼ االفراد

كالمجمكعات داخؿ ىذا المجتمع ,كىذه القكانيف تتأصؿ كتتجذر في شخصية الفرد اك المجمكعة,

كتصبح سمة كمظير ليذا المجتمع ,كال نستطيع تغييرىا بسيكلة اك خالؿ كقت قصير.

كلقد تبيف مف خالؿ األجابات عمى األسئمة التحميمية اف فئة الطمبة مف ( ) 16-13تنقصيـ

المعرفة السميمة كالدراية الالزمو فيما يتعمؽ باألمراض كالجكانب الجنسية.

كىذا ما اشار اليو الباحثاف الجندم كالسيد (  )1993مف خالؿ دراستيما التي اجرياىا كالتي

بينت اف الطمبة مف كال الجنسيف كانت تنقصو المعرفة باألمراض الجنسية ,كأف ىنالؾ اختالفا"
بيف األتجاىات لصالح الذككر كىذا ما فسره الباحثاف بأنو جاء نتيجة لتحريـ مكاضيع الجنس

عمى األناث.

كقد عبر الكثير مف الطمبة كذلؾ مف خالؿ تكصياتيـ ,بتكثيؼ البرامج كعقد الندكات المتعمقة

بالتثقيؼ الجنسي.

كبنسب اقؿ فقد طالب قسـ مف الطمبة بفرض القكانيف كالعقكبات اإلسالمية لمحد مف الممارسات

الجنسية الخاطئة.
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 6.2.2استنتاجات متعمقة بالمعممين:
تشير النتائج الى اف عينة الييئة التدريسية احتكت عمى مختمؼ عناصر المجتمع األصمي

لمدراسة ,مف حيث الجنس كمختمؼ الفئات العمرية كالتخصصات كالمكاد التي تدرس.
كقد كاف األقباؿ كالتعاكف كبيريف مف قبؿ مدراء المدارس كالطاقـ التدريسي.

كقد بينت نتائج ىذه الدراسة اف تكجيات كؿ مف المعمميف كالمعممات نحك تطبيؽ التربية الجنسية

لمفئة العمرية مف  16-13عالية جدا  ,كىذا ايضا" ما تكصمت اليو عدة دراسات اخرل(ابك فارة,
 ,2004صالح.) 2000,

في حيف كانت تكجياتيـ نحك تطبيؽ التربية الجنسية في المدارس( كالذم قد يضعيـ كييئة

تدريسية في مكقع مسؤكلية تكلي ىذه الميمة) منخفضة نسبيا كىذا قد يككف بسبب حساسية

المكضكع كتخكفيـ مف اف يسبب احراجات داخؿ المدرسة اك اف يكدم الى النتيجة العكسية مثؿ
اثارة فضكؿ الطمبة ليذه المكاضيع كقد يككف السبب انيـ ليسكا مدربيف بما فيو الكفاية لمكاجية

ىكذا مكاضيع ,كىذه األمكر يمكف تجنبيا مف خالؿ تدريب الطكاقـ التدريسية تدريبا جيدا
كتزكيدىـ بكافة التعميمات الالزمة لمتعامؿ مع مكضكع التربية الجنسية.

لقد عبر أغمبية المعمميف كالمعممات انيـ يركف باف األطفاؿ مف الفئة العمرية مف  16-13سنة
ىـ في مرحمة عمرية مناسبة ألف يتـ تثقيفيـ جنسيا ,كىذا يتماشى مع الفكرة التي تدعكا لمبدء
بعممية التثقيؼ الجنسي في سف مبكرة قبؿ اف تطاؿ المراىؽ التغيرات الفسيكلكجبة كالجسدية,

كالتي مف الممكف اف تشكش افكاره اك اف تؤثر عمى حالتو النفسية.

بالنسبة لدرجة المعرفة باألمكر الجنسية لدل المعمميف فقد كانت دكف المتكسط بشكؿ عاـ.

حيث تبيف لنا مف خالؿ النتائج اف الطكاقـ التعميمية تفتقر الى القدرة عمى القياـ بالدكر االساسي
في عممية التثقيؼ الجنسي مف ناحية استعدادىا المعمكماتي.
لقد عبر اغمبية المعمميف كالمعممات عف اعتقادىـ بأف

المصادر الصحية ىي العنكاف األنسب

ؿتقديـ خدمات التثقيؼ الجنسي ,يأتي بعدىا في المقاـ الثاني األىؿ كاألقارب ,يمي ذلؾ في المقاـ
الثالث المدرسة ،تالىا في المقاـ الرابع المؤسسات االجتماعية ،تاله ا في المقاـ الخامس كسائؿ

اإلعالـ المختمفة ،كأخي ار الزمالء كاألصدقاء.

اف تركيز الطكاقـ التدريسية عمى اف الجيات الصحية ىي األنسب كي تقكـ بدكر المقدـ لخدمة

التثقيؼ الجنسي ,انما يعكس النظرة الخاطئة لمكضكع التثقيؼ الجنسي في انو يرتكز عمى عممية
نقؿ معمكمات فقط دكف ام بعد تربكم شامؿ ,اك قد يككنكا متخكفيف مف اخذ زماـ األمكر بايدييـ
كذلؾ نتيجة ألفتقارىـ الى المعمكمات كالتدريب الالزميف.
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كقد بينت عدة دراسات (, 2001 Cowley , 2005 Calero , 2004 Agha & Rossem

 ) 2004 Low , 2002 Daniel et alاف ىنالؾ عدة عكامؿ كجكانب تؤثر عمى عممية

التثقيؼ الجنسي ,كىي ال بد مف اف تتكفر كبشكؿ متناسؽ حتى نضمف النجاح ألية عممية تثقيؼ
جنسي .

كىذا ايضا يعزز فكرة اف التثقيؼ الجنسي ىك عممية شمكلية تطاؿ مختمؼ مناحي الحياة كيجب

اف يشارؾ فييا مختمؼ الجيات التي ليا عالقة مباشرة اك غير مباشرة بالعممية التربكية كذلؾ بعد
التدريب كالتجييز الالزميف.
لـ يكف ىنالؾ فركؽ تذكر بيف تكجيات كؿ مف المعمميف اك المعممات ,ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة
لدرجة األلماـ باألمكر الجنسية كىذا يشير الى نيؿ األناث فرص متكافئة مع الذككر فيما يتعمؽ

بالحؽ بالمعرفة كالتعميـ ,عممان بأف درجة الماـ كال الجنسيف بأمكر التثقيؼ الجنسي كانت متدنية,
مما يشير ايضا الى اف فرص كمى الجنسيف في الحصكؿ عمى تثقيؼ جنسي مناسب كانت

محدكدة.

بالرغـ مف اف نسبة مشاركة المعمميف كالمعممات مف الفئة العمرية  25سنة فما دكف ىي األقؿ
بيف مختمؼ الفئات العمرية األخرل فقد تبيف انيا تتمتع بدرجة الماـ بامكر الصحة كالتثقيؼ

الجنسي اعمى نسبيا" مف باقي الفئات ,يمييا بعد ذلؾ الفئة العمرية  ,35-25كاقؿ مستكل لدرجة
األلماـ كانت لمفئة العمرية  35سنة فما فكؽ ,مع األخذ بعيف األعتبار اف الفركؽ بيف ىذه الفئات
العمرية لـ تكف ذات داللة احصائية.

ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لتأثير منطقة السكف عمى مستكل كدرجة األلماـ فالنتائج اظيرت عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة احصائية.

اما بالنسبة لمتخصص التعميمي الذم حصؿ عميو المعمـ اك المعممة ,ا

ك المادة التي يقكـ

بتدريسيا فؽد اشارت النتائج أف درجة إلماـ المعمميف بأمكر الصحة الجنسية كانت اعمى شيء
لدل المعمميف الذيف تخصصاتيـ عممية اك يدرسكف مكاد عممية ،تاله ا في المقاـ الثاني المعمميف

الذيف تخصصاتيـ في التربية ,كأخي ار لدل المعمميف الذيف تخصصاتيـ أدبية.

كبالنسبة ألىـ تكصيات المعمميف كالمعممات ,فقد أكد البعض منيـ عمى أىمية الرعاية كاالىتماـ

كالرقابة األسرية عمى األبناء كالبنات ,كأما البعض األخر فقد أكد عمى أىمية أف يككف لممدرسة
دكر في عممية التثقيؼ الجنسي.
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 3 .6استنتاجات حكؿ مشكمة البحث
.1انو ال زاؿ ىنالؾ تحفظ مف قبؿ مسؤكلي التعميـ كالطكاقـ التدريسية لمبدء بعممية التثقيؼ

الجنسي مف خالؿ المدارس ,كىذا يتطمب اف تكثؼ الجيكد لحثيـ عمى األمساؾ بزماـ األمكر
فيما يخص التثقيؼ الجنسي كالميارات الحياتية األخرل كالتي ترفد ابنائنا كبناتنا بدعائـ

تساعدىـ عمى بناء الشخصية السميمة العفية القادرة عمى ممارسة دكرىا األجتماعي كاألسرم

عمى اكمؿ كجو ,كىذه الميارات مثؿ القدرة عمى األختيار كالحكار كالتفاكض كاتخاذ القرار

 .2نالحظ مف خالؿ النتائج التي تكصمنا الييا في ىذا البحث ازدياد الحاجة لمتثقيؼ الجنسي

الشمكلي كذلؾ في ظؿ ازدياد القنكات غير الشرعية كغير المكثكؽ بيا كالتي قد يمجأ الييا معظـ

شبابنا كشاباتنا ضمف ظركؼ التجاىؿ الذم نمارسو كأباء كاميات كمربيف.

 .3تعاكف كؿ مف البيت كالمدرسة كالمؤسسات االجتماعية كالجيات الدينية في برامج تثقيفية
شاممة تتضمف التثقيؼ الجنسي.

 4. 6تضمينات كتكصيات لمنظرية
لقد اصبح جميا اف عممية التربية الشاممة ال تكتمؿ اال بجزئية التثقيؼ الجنسي ,كما كتـ استقراء

مف خالؿ ىذه الدراسة كغيرىا كجيات نظر مختمؼ ذكم العالقة بالمكضكع ( اىؿ كاقارب,

مديريف كمعمميف ,رجاؿ ديف ,مفكريف ككتاب ,شباف كشابات ) كالذيف اجمعكا عمى اىمية البدء
بعممية التثقيؼ الجنسي تحت مختمؼ التسميات كضمف مختمؼ المكاد المقررة كلمختمؼ

األعمار.

كبعد مراجعة نتائج الدراسة كالتكصيات التي سجميا افراد عينة البحث(طمبة كمعمميف) ,كنظ ار لما
يتمتع بو الجياز التعميمي مف شرعية تربكية كتقبؿ اجتماعي كقدرة اكبر عمى ضبط عممية

التثقيؼ الجنسي ,يتبيف اف ميمة األخذ بزماـ المبادرة يجب تباشر بيا ك ازرة التربية كالتعميـ ,كىذا
يتطمب منيا اف تبدا بتقييـ األحتياجات كالمتطمبات الالزمة لفئة األطفاؿ كالمراىقيف فيما

يتعمؽ بالتثقيؼ الجنسي كذلؾ حسب العمر كالظركؼ المحيطة بيذه الفئة.
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كاف تباشر بتحضير كتدريب الكادر الذم يجب اف تناط بو ميمة التربية كالتثقيؼ الجنسي.

 5. 6تكصيات لمسياسة كالعرؼ(المينة)
يجب عمينا أف ننظر إلى التثقيؼ الجنسي كجزء مف التطكير الصحي العاـ .كالذم يجب أف

يككف مبنيا عمى أسس ,تقكدىا الحاجة كتجرل عمييا عمميات تقييـ مستمرة ,ككذلؾ يجب أف
أىداؼ بعيدة النظر لممستقبؿ.
نا
تككف

كلتحقيؽ ذلؾ في إطار التثقيؼ الجنسي في المدارس يجب عمينا كضع خطة عمؿ تأخذ بعيف

األعتبار جدكلة األىداؼ حسب األكلكيات كاألمكانيات.

ككذلؾ عمينا كمف خالؿ ىذه الخطة كضع برامج لمالئمة سمككيات جديدة ,كلتنمية عادات قديمة

تتعمؽ بأخذ القرار كالتخطيط كالتطكير ,كالمراقبة التحفيزية.

كما كيجب اف ال ننسىأف الميارات االجتماعية المتعمقة بالسمككيات الجنسية في الظركؼ

المدرسية ,تتطمب أخصائي في تصميـ البرامج ك تقديميا.

اف النظريات كالبرامج المصممة لتحسيف ىذه الميارات ,كالمبنية عمى أساس التقييـ المستمر
لمنتائج ضركرية كيجب اف تتناسب مع كؿ مف البعد الديني كاألجتماعي لمجتمعنا.

فمقدمي خدمات التطكير الصحي يجب أف تككف لدييـ دراية كاممة بيذه المعطيات ,كبالتالي
عمييـ تقديـ ىذه الخدمات في إطار مف التالئـ مع الظركؼ المحيطة في التطبيؽ.

كما كاف تشكيؿ مجمس اشراؼ مكحد مف مختمؼ الجيات ( الييئة التدريسية ,األباء ,اعضاء مف
المجالس كالييئات المحمية كاخركف) ,كالذم ييدؼ الى تكسيع قاعدة التخطيط كاتخاذ القرار
كسيكلة تسكيقو بيف المعنييف كاصحاب القرار ,كاعطاء دعـ اكبر لعممية التثقيؼ الجنسي.
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المالحؽ-:
ممحؽ رقـ ( - )1اداة الدراسة(األستبانة) الخاصة بالطمبة.
ممحؽ رقـ ( - )2اداة الدراسة(األستبانة) الخاصة بالمعمميف.
ممحؽ رقـ ( - )3األرشادات كالتعميمات التي ارفقت مع كؿ استبانة.
ممحؽ رقـ ( - )4مختمؼ الكتب كالرسائؿ المتعمقة بأخذ المكافقة عمى اجراء الدراسة.
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استبانة ][A

ممحق رقم ( ) 1

لمطمبة
ضع(ي) إشارة ( √ )في المربع المالئم ,أو امأل(ي) الفراغ إن وجد.
 - 1الصؼ

 - 1سادس

 - 2سابع

 - 4تاسع

 - 5عاشر

-2

الجنس

-4

مكان السكن

 - 3السن (

 - 1ذكر

 - 3ثامف
 - 6إحدل عشر

 - 2أنثى

)
 - 1مدينة

 -5عدد أفراد األسرة (

 - 3مخيـ

 - 2قرية

)
 - 2ال

 -6ىل يسكن أحد األجداد أو األعمام في نفس الدار  - 1نعـ
 -7عمل األب:

 -8التحصيل العممي لألب  - 1أمي  - 2ابتدائي  - 3إعدادم  - 4ثانكم  - 5جامعي
 -9عمل األم-:

أمية  - 2ابتدائي  - 3إعدادم
-10التحصيل العممي لألمّ - 1

 - 5جامعية

 - 4ثانكم

ما ىورأيك بضرورة التثقيف الجنسي ؟

5

4

غير موافق بشدة غير موافق
- 11إن التثقيف الجنسي ىو

ضرورة لمثل من ىم في مثل سنك
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3

2

1

غير متأكد

موافق

موافق بشده

5

4

3

2

1

إلى حد قميل

إلى حد قميل

غير متأكد

إلى حد ما

إلى حد كبير

جدا
-12الجيات الصحية
 -13المدرسة
 -14األىل
 -15األصدقاء
-16

المختمفة

وسائل اإلعالم

أي جية تفضل(ين) كي تكون مصدر اساسي لممعمومات حول التثقيف الجنسي.
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-17المؤسسات
االجتماعية

4

3

2

1

معمومات جيدة جدا

معمومات م توسطة

معمومات قميمة

ليس لدي معمومات

ىل لديك(ي) معرفة عما يمي:
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 -18التثقيف الجنسي
-19مشاكل سن المراىقة
 -20الزواج المبكر
 -21االعتداءات الجنسية
عمى األطفال

 -22الخطبة والزواج
 -23التركيب التشريحي
لألعضاء الجنسية(التناسمية)
الذكرية

 -24التركيب التشريحي
لألعضاء الجنسية(التناسمية)
األنثوية

 -25وظيفة ىذه األعضاء
الجنسية(التناسمية الذكرية

واألنثوية)

5

4

إلى حد قميل إلى حد
جدا

قميل

ما ىي مصادر معموماتك ؟
115

3

2

غير متأكد إلى حدا ما

1
إلى حد كبير

 -26لدي معمومات عن الثقافة
الجنسية من األىل واألقارب

 - -27لدي معمومات عن الثقافة
الجنسية من المدرسة

 - -28لدي معمومات عن الثقافة
الجنسية من المصادر طبية

 - -29لدي معمومات عن الثقافة
الجنسية من الزمالء واألصدقاء

 - - 30لدي معمومات عن الثقافة
الجنسية من السينما أو الفيديو أو

التمفاز

 - -31لدي معمومات عن الثقافة
الجنسية من االنترنت

 - -32لدي معمومات عن الثقافة
الجنسية من الكتب و المجالت

 - -33لدي معمومات عن الثقافة

الجنسية من المؤسسات االجتماعية

 -34عدد(ي) بعض السموكيات الجنسية الخاطئة حسب وجية نظرك:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………….
 -35عدد(ي) بعض األمراض التي تنتقل جنسيا.
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........................................................ 1
…………………………………… 2
…………………………………. 3
 -36اذكر(ي) كيف نحمي أنفسنا من األمراض التي تنتقل جنسيا:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………
 -37اقتراحات وتوصيات
ىل لديك(ي) أية اقتراحات وتوصيات (حول نفس الموضوع) تود(ين) ذكرىا ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………..

استبانة ][B

ممحق رقم ( ) 2

لمييئة التدريسية

ضع إشارة ( √ )في المربع المالئم ,أو امأل الفراغ إن وجد.

 -1الجنس

 - 1ذكر

 -2العمر:
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-2

أنثى

 - 1مدينة

 -3مكان السكن

 - 3مخيـ

 - 2قرية

 -4التخصص -----------------------------------------
-----------------------------------------------------

 - 5اسم الم واد التي تدرسيا(تدرسييا) --------------------------------
-------------------------------------------------------

 - 6الصفوف التي تدرسيا(تدرسييا) ---------------------------------
------------------------------------------------------

ىل لديك(ي) فكره عما يمي:

4
معمومات

3
معمومات

2
معمومات

1
معمومات

جيدة جدا

جيدة

م توسطة

ضئيمة

 -7التثقيف الجنسي
 -8مشاكل سن المراىقة
 -9الزواج المبكر
-10االعتداءات الجنسية عمى األطفال
 - 11الخطبة والزواج
-12التركيب التشريحي لألعضاء
الجنسية(التناسمية) الذكرية
 -13التركيب التشريحي لألعضاء
الجنسية(التناسمية) األنثوية

 -14وظيفة ىذه األعضاء الجنسية(التناسمية
الذكرية واألنثوية)

أي جية تفضل(ين) كي تكون مصدر أساسي لعممية التثقيف الجنسي?
5

4

3

2

1

إلى حد قميل جدا

إلى حد قميل

غير متأكد

إلى حدا ما

إلى حد كبير
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 -15الجيات الصحية
 -16المدرسة
 -17األىل
 -18األصدقاء
 -19وسائل اإلعالم
المختمفة

 -20المؤسسات
االجتماعية

 - 21ما ىو مفيومك لمتثقيف الجنسي.

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
 - 22ىل ترى(ين) بان األطفال من الفئة العمرية  ,16-13ىم في مرحمة عمرية مناسبة
ألن يتم تثقيفيم جنسيا.

 -2ال

 -1نعـ

 -23ىل لديك(ي) أية اقتراحات وتوصيات (حول نفس الموضوع) تود(ين) ذكرىا…...
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..........................................................................................

ممحق رقم (  ) 3رسالة األرشادات والتعميمات التي ارفقت مع كل استبانة
حضرة المشارك الكريم
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▼ ىذه الدراسة يجرييا الباحث تحت إشراؼ كامؿ مف جامعة القدس.
▼ لؾ(م) كامؿ الحؽ كالحرية في أف تمتنع عف المشاركة في ىذه الدراسة ,كفي حاؿ
مشاركتؾ فأف كافة المعمكمات التي تشارؾ بيا ,سكؼ تعامؿ بمينية كسرية تامة ,لخدمة البحث
العممي فقط كال داعي لكضع اسمؾ عمى ىذه االستبيانة.
▼ مشاركتؾ(م) في تعبئة ىذه االستبيانة طكعيو  ,كىي تساعد في إجراء دراسة  ,نستطيع
مف خالليا تقييـ الجكانب المختمفة لمتثقيؼ كالتربية الجنسية في مدارس ككالة الغكث الدكلية/

الضفة الغربية.

▼ الرجاء تعبئة االستبيانة بعناية فقط مع العمـ بأف تعبئتيا قد تستغرؽ  10دقائؽ.
▼عند االنتياء مف تعبئة االستبيانة الرجاء إعادتوا إلى المشرؼ االجتماعي.
▼نقدر لؾ(م) اىتمامؾ بتعبئة االستبيانة كاذا ما كاف ىنالؾ تساؤؿ لديؾ(م) فأرجك تكجيو ذلؾ
عف طريؽ المشرؼ االجتماعي إلى الباحث.

كشك ار لتعاكنكـ
الباحث
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