
  474 - 459، 2014، 4، عدد 10 المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد

459  

تدريس املوضوعات الجنسية في محتوى كتب العلوم الحياتية لالحدود اآلمنة 
  من وجهة نظر معلمي األحياء في إقليم شمال األردن

  

  *** زياد الجراحو **حازم عناقرهو *ود بني خلفمحم
  

 4/8/2014 تاريخ قبوله                   20/3/2014 تاريخ تسلم البحث

ــة لتــدريس الموضــوعات الجنســية   الحــدود ا تعــّرف هــدف البحــث إلــى  :ملخــص آلمن
المتضــمنة فــي كتــب العلــوم الحياتيــة للمــرحلتين األساســية والثانويــة مــن وجهــة نظــر  

، باإلضــافة إلــى تعــّرف أثــر كــل مــن الجــنس،  معلمــي األحيــاء فــي إقلــيم شــمال األردن 
ــرة   ــا لتــدريس الموضــوعات       وســنوات الخب فــي تقــديراتهم لدرجــة األمــان فــي اتباعه

أسلوبًا تدريسيًا، تم التحقـق مـن   ) 45(لك من خالل استبانة مكونة من ذوالجنسية، 
) 239(العشـوائية البـالغ عـددها     البحـث قهـا علـى عينـة    يصدقها وثباتهـا، وجـرى تطب  

 معالجـة بعـد  و .معلمًا ومعلمة، مـن الـذين يعملـون فـي المـدارس الحكوميـة والخاصـة       
أسـلوبًا تدريسـيًا آمنـًا بدرجـة     ) 39(أظهرت النتائج أن هنـاك  البيانات كميًا ووصفيًا، 

ــاك       ــدارس، وهنـ ــي المـ ــة فـ ــية للطلبـ ــوعات الجنسـ ــيم الموضـ ــة لتعلـ ــاليب ) 6(عاليـ أسـ
تباعهـا متوسـطة، كمـا أشـارت تقـديرات المعلمـين؛       اتدريسية كانت درجـة األمـان فـي    

؛ أي بدرجــة أمــان عاليــة  )2.58( الكلــي فقــد بلــغ المتوســط الحســابي لدرجــة األمــان  
عـــدم وجـــود فروقـــات ذات داللـــة النتـــائج نـــت وبّي. المتبـــع فـــي البحـــثوفقـــًا للمعيـــار 

فــي تقــديرات معلمــي األحيــاء لدرجــة األمــان فــي األســاليب   ) α  =0.05(إحصــائية 
المدرجة في األداة تعزى لمتغير الجنس أو الخبرة التعليمية أو التفاعل بـين متغيـري   

 يةصـ التو البحـث تمـت  صل إليها وبناًء على النتائج التي تو. الجنس والخبرة التعليمية
تباع هذه األساليب اآلمنة من خالل ابرفع مستويات التوعية والتثقيف والتدريب على 

 .برامج التنمية المهنية للمعلمين

الحدود اآلمنة، تدريس الموضوعات الجنسية، العلوم الحياتيـة،  : الكلمات المفتاحية
  .كتب العلوم، معلمو األحياء

ربيــــة الجنســــية أحــــد أهــــم الموضــــوعات التربويــــة  ُتعــــدُّ الت :مقدمــــة
مــن خــالل    ،واالجتماعيــة، التــي ينبغــي العنايــة بهــا وتســليط الضــوء عليهــا       

ــة علــى فهــم الجــنس          ــوي وعلمــي، يســاعد الطلب تقــديمها وفــق أســلوب ترب
ــة والســــليمة،    ــة الدقيقــ ــية، ويمــــدهم بالمعلومــــات العلميــ والمســــائل الجنســ

لمية، وفــق التعــاليم الدينيــة والمعــايير والخبــرات الصــالحة، واالتجاهــات الســ
االجتماعيـــة التـــي تـــؤهلهم لحســـن التكّيـــف، والتعامـــل الســـليم مـــع المواقـــف  

  .)2008جمعة، (والمشكالت الجنسية 

بأن التربية الجنسية من المواضيع التربوية )  2004(ويؤكد الشكعة 
مـن أجـل   الحيوية، التي القت االهتمام منذ القدم وعبر الحضارات المختلفـة  

تهــذيبها بطريقــة ســليمة، وهــي مهمــة لألســرة مــن حيــث ُحســن تربيــة األبنــاء  
ــى        ــاعدته علـ ــلوكه ومسـ ــذيب سـ ــث تهـ ــن حيـ ــب مـ ــلوكهم، وللطالـ ــه سـ وتوجيـ
التكّيــف، وللمعلــم مــن حيــث اســتخدام أســلوب التــدريس المناســب لتــدريس    
 التربية الجنسية، وللمجتمع من حيث تكامله وتقليل السلوكيات الشاذة فيه،

_________________________  
  .، األردنجامعة اليرموكقسم المناهج والتدريس،  *   
  .قسم المناهج والتدريس، جامعة طيبة، السعودية **   
  .قسم المناهج والتدريس، جامعة الملك سعود، السعودية ***   

  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: This research aims at identifying the safe boundaries for 
teaching sex-related topics in basic and secondary stage biology 
textbooks as perceived by biology teachers in the northern region of 
Jordan.  It further aims at determining the potential effects of gender 
and years of experience on the teachers' estimation of these safe 
boundaries. A 45-item questionnaire, checked for reliability and 
validity, was distributed to a sample of (239) male and female teachers 
from the public and private schools of the northern region of Jordan. 
A quantitative approach was used, and the findings revealed that, of 
the (45) methods surveyed, (39) achieved high safe boundaries 
whereas six achieved moderate safe boundaries in teaching sex-related 
topics to students. The teachers estimated an overall mean of safe 
boundaries at 2.58, which is high per the standards set for the study. 
The findings further revealed no significantly statistical differences (α 
= 0.05) in teachers' estimates of safe boundaries which can be 
attributed to either gender or teaching experience or the interaction 
between the two. In light of the findings, a number of 
recommendations, pertaining to raising teachers' awareness of and 
training on the issues of safe boundaries, were put forth. 
Keywords: Safe Boundaries, Teaching Sex-Related Topics, Science 
Textbooks, Biology Textbooks, Biology Teachers 

  

المفردات والموضوعات المالئمة ولواضعي المناهج من حيث اختيار 
للمراحل الدراسية المختلفة، وكيفية التكامل في طرح الموضوع في 

  .المباحث الدراسية المختلفة باتساق وبدون تناقضات

ــدلي   ــد العبيــ ــا يؤكــ ــة   ) 2001(كمــ ــة التربيــ ــن مواجهــ ــام عــ أن اإلحجــ
الجنسية يعني بالضرورة اإلصرار عن قصد على إخفاء مظهر قد يكون أهـم  

ن مظاهر النمو الجسدي والنفسي للطالب، ويشـير إلـى أن تجاهـل التربيـة     م
الوالــدين، والمدرســين، والمباحــث الدراســية، : (الجنســية مــن قبــل المعنيــين
أدى إلى دفـع المـراهقين إلـى تتبـع وسـائل غيـر        ،)والتربويين، وعلماء الدين

: سـالمي مثـل  تربوية ال تتوافق مع الدين اإلسالمي وقيم المجتمع العربـي اإل 
المجــالت الجنســية، وأفــالم الجــنس، والقنــوات الفضــائية اإلباحيــة، ومواقــع        
الجــنس والدردشــة علــى اإلنترنــت، وأجهــزة الهواتــف النقالــة بمــا تحملــه مــن   

  .ميزات أصبحت أداة لمتابعة الصور واألفالم الجنسية
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إضافة إلـى األقـران الـذين أصـبحوا يمارسـون دورًا يقـارب       
ــين و ــنس    دور المدرســـ ــديم الجـــ ــي تقـــ ــدين فـــ ــربين والوالـــ المـــ

وموضوعاته، وكان نتيجة لهذه المصادر المعرفية غيـر المألوفـة   
سابقًا االنتشار الواسع لألشـكال الخطيـرة مـن السـلوك الجنسـي      
لدى المراهقين مثل البدايـة المبكـرة للحيـاة الجنسـية، والزيـادة      

  .جنسالكبيرة في أعداد وأنواع األمراض المنتقلة عن طريق ال

وردًا على هـذه المصـادر المعرفيـة المتطـورة والمتسـارعة      
تزايد االهتمام بالتربية الجنسية بمـا لهـا مـن دور فاعـل ومـؤثر      
فــي تشــكيل الســلوك الجنســي الســوي لــدى المــتعلم، وتزويــده    
بمــا يســاعده علــى التعامــل اإليجــابي مــع نفســه ومجتمعــه وفــق    

أخالقيـًا، انطالقـًا مـن    معايير أخالقية تشكل لديه إطارًا قيميـًا و 
مة تسـاعده علـى إدراك الجـنس الـذي     يأن التربية الجنسية السـل 

العمـــارين، (ينتمـــي إليـــه وتشـــعره بالراحـــة النفســـية المطلوبـــة      
خاصــة وأن النشــاط الجنســي يســتحوذ علــى مســاحة     ). 2011

أكبر مـن تفكيـره، ويبـدأ يعـاني مـن صـراع بـين رغباتـه الجنسـية          
ادات التي تكبح رغباته الجنسـية، األمـر   الجامحة وبين القيم والع

ــة        ــة أخالقيـ ــية دينيـ ــة جنسـ ــديم تربيـ ــام بتقـ ــّتم االهتمـ ــذي ُيحـ الـ
  ).  2003خطاب، (وصحية، تقيه من االنحراف والرذيلة 

ــة الجنســية      ويشــير الواقــع إلــى أن عــبء ومســؤولية التربي
يقــــع علــــى عــــاتق المؤسســــات التربويــــة الممثلــــة بالمدرســــة       

ــين والمباحـــث   ــدريس التربيـــة    والمدرسـ ــية، وضـــرورة تـ الدراسـ
ــدم وفـــق طرائـــق     ــية، وأن تقـ ــمن المباحـــث الدراسـ ــية ضـ الجنسـ
وأســاليب تربويــة مقنعــة تتناســب مــع المرحلــة العمريــة للطلبــة        
وتجيــــــب عــــــن جميــــــع أســــــئلتهم واستفســــــاراتهم المنطقيــــــة      
والمشروعة، ذلك كله في ظل تنصل األسرة عـن القيـام بـدورها    

ؤسسـات التربويـة خاصـة فـي مرحلـة      المكمل والموازي لتلك الم
  ). 2004فرتون، (النضج والبلوغ لدى األبناء 

ــة       ــؤولية بفاعليـ ــذه المسـ ــل هـ ــدور وتحمـ ــذا الـ ــام بهـ وللقيـ
 المعلمينكد مؤتمر اليونسكو ضرورة رفع ثقافة واقتدار، فقد أ

كسـابهم مهــارات متخصصــة حتــى يقــدروا علــى تقــديم التربيــة  إو
وافر ســمات مختلفــة بمــن  الجنســية بصــورة صــحيحة، وينبغــي تــ 

يقوم بتعليم التربية الجنسية، فال بد أن يكـون ملمـًا بقـدر كـاٍف     
مــــن الحقــــائق عــــن ســــيكولوجية الجــــنس وفســــيلوجية الجــــنس 

 ،نظــرة أخالقيــة ســليمة واســعة األفــق  وذاواألمــراض الجنســية، 
 ،يحــس بمشــاعر الطلبــة إحساســًا حقيقيــًاوليــا ســليمة، ثــل ُعُمو
ذا قــدرة علــى فهــم  وا بهــم مــن حيــاء،  مــ إلــىذا بصــيرة تنفــذ  و

مشــــكالتهم الشخصــــية، مــــاهرًا فــــي التحــــدث إلــــيهم فــــي يســــر 
ــراحة ــة ا  ( وصـ ــة ومنظمـ ــحة العالميـ ــة الصـ ــدة  ألمنظمـ ــم المتحـ مـ

   ).2000 ،اليونسكو-للتربية والعلوم والثقافة 

ــارين   ــرى العمـ ــات  ) 2011(ويـ ــكالت ومعوقـ ــاك مشـ أن هنـ
ألحيــاء فــي مجــال   تواجــه المعلمــين أثنــاء تنفيــذ منــاهج علــم ا     

ــاء       التربيــة الجنســية ومنهــا الحــرج الــذي يواجــه المعلــم فــي أثن
تـــدريس الموضـــوعات الجنســـية وبخاصـــة إذا كـــان الموضـــوع      
ــزة     ــوظيفي لألجهـ ــريحي والـ ــن الجانـــب التشـ ــديث عـ يتعلـــق بالحـ
التناسلية عند الجنسين، أو أسباب اإلصـابة بـاألمراض المنتقلـة    

م إذا كانــــت ُتــــدّرس  بــــالجنس، والحــــرج الــــذي يواجــــه المعلــــ    
موضــوعات التربيــة الجنســية للــذكور مــن خــالل مــا يظهــر لــدى   
بعضهم من تغيرات نفسية وسلوكية كالخجل والحياء مـن جهـة،   
والوقاحة والحركات غير المرغوبة من جهة أخرى على بعضهم، 
ــًا عــن دروس       وقــد يحــدث غيــاب كثيــر مــن الطلبــة ذكــورًا وإناث

  .  التربية الجنسية

ــ ــية مـــن   وتختلـــف أسـ اليب وطرائـــق تقـــديم التربيـــة الجنسـ
مجتمــع إلــى آخــر، ومــن أســرة إلــى أخــرى، ومــن فــرد إلــى آخــر،   
فيــــرى بعضــــهم أن ُيتــــرك األبنــــاء يتعلمــــون المعرفــــة الجنســــية 
بأنفسهم، وبعضهم يرى أن ُتترك عملية تعلم أبنائهم للمعلومات 
 الجنسية للطبيعة، وفي كلتا الحالتين سيصار باألبنـاء إلـى تعلـم   

معلومــات خطــأ، ففــي حالــة تــركهم ليتعلمــوا بأنفســهم ســيتلقون   
يحــيط بهــم ســواء أكانــت صــحيحة أم  نالمعلومــات مــن جميــع مــ

خطــأ، وفــي حالــة الــتحكم بــتعلم األبنــاء فقــد ُيمنــع المراهــق مــن 
تعلــم كثيــر مــن األمــور الجنســية المهمــة، وبالتــالي يصــبح لديــه     

كثيـرة، ولهـذا    جهل باألمور الجنسية مما يؤدي بـه إلـى مشـاكل   
يجــب أن ال ُيتــرك تعلــم األبنــاء للمعرفــة الجنســية للصــدفة، بــل    
ــة     ــودة وعلميـ ــة مقصـ ــية بطريقـ ــات الجنسـ ــديم المعلومـ يجـــب تقـ
ــذا       منظمــة، بحيــث ال تصــبح ســرًا أو ُيتــرك تعلمهــا عشــوائيًا، ل
ينبغــي أن تكــون اإلجابــات عـــن أســئلة األبنــاء حــول المواضـــيع       

اســب ُعُمــر الطفــل ومرحلــة  الجنســية صــادقة وصــريحة وبلغــة تن 
  ).2004أبو فارة، ( نموه ومدى استيعابه 

وتعـــد الطرائـــق واألســـاليب التـــي يـــتم مـــن خاللهـــا تقـــديم 
وينبغي ، المعلومات الجنسية أحد أهم مرتكزات التربية الجنسية

أن تتصف هذه األساليب بالمصداقية والواقعية؛ ليـتمكن الطلبـة   
ة الستفســـاراتهم، مـــن الحصـــول علـــى إجابـــات واضـــحة وصـــادق 

وبشكل يتناسب مع مستواهم العقلي من بلوغ ونضج، وبمقدار 
اســــتيعابهم لحقــــائق الموقــــف، دون تقصــــير وهــــروب، وبــــدون 

  ).  2000صالح، ( مغاالة في التعبير الصريح إلجاباتهم 

وتختلـف وجهـات النظــر حـول تقــديم المعلومـات الجنســية     
بــويين التوجيــه  بطريقــة فرديــة أو جماعيــة، فُيفّضــل بعــض التر    

الفردي بسبب وجود فروق في مستوى النضـج، ويتجـه آخـرون    
نحـو التعلــيم الجمــاعي معتقــدين أن هـذا النــوع مــن التعلــيم قــد   
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ه مـن حولـه يسـألون    خفف من خجل الطالب، حيـث يـرى زمـالؤ   ي
ويناقشون، ويفضل آخرون اسـتخدام الوسـائل المناسـبة لتعلـيم     

بعض األفـالم العلميـة حـول    المعلومات الجنسية مثل االستعانة بـ 
النمــو والتناســل، واســتخدام الصــور والنمــاذج، وزيــارة بعــض       
المتـــاحف الطبيعيـــة والطبيـــة، وإعـــداد الكتيبـــات البســـيطة التـــي  

  ).  2004أبو فارة، (تشرح المبادىء األولية للتربية الجنسية 

ــع        ــة، منــذ مطل ــة العربي ــدأ االهتمــام فــي المنطق ــا، ب مــن هن
ضايا ذات الصـلة بموضـوعات التربيـة الجنسـية     الثمانينيات، بالق

مـت  ّظفي إطار مشاريع التربية السكانية فـي التعلـيم النظـامي، فن   
موضوعاتها محورًا حول الصحة والسكان، يشتمل على الجانب 
التشــــريحي للتكــــاثر البشــــري وفســــيولوجية اإلنجــــاب وتنظــــيم  
األســـرة، واألمـــراض المنقولـــة باإلتصـــال الجنســـي فـــي كـــل مـــن  

ــة مصـــر     الم ــية، وجمهوريـ ــة التونسـ ــة، والجمهوريـ ــة المغربيـ ملكـ
العربيــة، وجمهوريــة الســودان، وجمهوريــة الــيمن، والجمهوريــة    
العربيــــة الســــورية، والمملكــــة األردنيــــة الهاشــــمية، وفلســــطين، 

  ).2000الجوخدار، (وجيبوتي 

وانطالقًا مما تقـدم، فالتربيـة الجنسـية جـزء ال يتجـزأ مـن       
ــة، وحلقــة أ  ــة،    علــم التربي ساســية مــن حلقــات المنظومــة التربوي

والمعلم هو المحرك الحقيقي للعملية التربوية، ومـن هنـا، تـأتي    
أهمية القيام بهذا البحث بقصد الوقوف على الحدود اآلمنة في 
تدريس الموضوعات الجنسية في محتوى كتـب العلـوم الحياتيـة    

  .من وجهة نظر معلمي األحياء

ــدة درا ألورد اوأ ــوي عــ ــات تناولــــت دب التربــ ــوع  ســ موضــ
ففــي مجــال االتجاهــات  التربيــة الجنســية مــن جوانــب مختلفــة،  

أن ) 2000(فقــد بّينــت دراســة صــالح ، الجنســيةنحــو التربيــة 
 –اتجاهـــــات المعلمـــــين والمعلمـــــات تتـــــأثر بالمجـــــال الـــــديني  

االجتماعي، فقـد احتـل المركـز األول فـي الكشـف عـن اتجاهـات        
المجـــال العلمـــي، وكانـــت المعلمـــين تـــاله المجـــال التربـــوي ثـــم  

اتجاهات الذكور أعلى منهـا عنـد اإلنـاث فيمـا يتعلـق بالمجـالين       
العلمي والتربوي، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

ــال الـــديني    ــاعي، وظهـــرت  –الـــذكور واإلنـــاث فـــي المجـ االجتمـ
فروق دالة إحصـائية لصـالح التخصصـات العلميـة مقارنـة بـذوي       

كما بّينت دراسة أبـو فـارة   . من أفراد العينةالتخصصات األدبية 
أن اتجاهات مديري المدارس إيجابية في نظرتهم إلى ) 2004(

التربيـــة الجنســـية، ومتوســـطة فـــي نظـــرتهم إلـــى تطبيقهـــا فـــي        
المدارس، وكانـت هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي نظـرتهم        

ســـنوات، ولصـــالح مـــن ) 10(لصـــالح الخبـــرة التـــي تزيـــد علـــى  
لمدينة مقارنة بسكان القرى، وعدم وجود فروق ذات يسكنون ا

  .  داللة إحصائية تعزى للجنس

وفي مجال خبـرات وآراء المعلمـين حـول التربيـة الجنسـية      
عـن  ) (Sinkinson, 2009، فقـد كشـفت دراسـة    فـي المـدارس  

اعتقــاد معلمــي مــا قبــل الخدمــة بضــرورة الــتعلم حــول الســالمة   
مهــم مــن التربيــة الجنســية   الجســدية للطالــب أو الطالبــة كجــزء   

الفاعلة، وال توجد فروق دالة إحصـائيًا فـي تصـورات المعلمـين     
نحــو اعتبــار الســالمة الجســدية كأحــد المواضــيع الرئيســة فــي        

 ,Seabert(لكن من جهة أخرى كشفت دراسة . التربية الجنسية

Pigg, Weiler, Behar-Horenstein, Miller & Varnes, 
ــين ) 2002 ــم المعلمـ ــون    أن معظـ ــين يتطرقـ ــذر حـ يتوخـــون الحـ

لمواضــيع التربيــة الجنســية فــي منــاهج العلــوم، وأظهــرت النتــائج   
عـــدم وجـــود فـــروق تعـــزى لجـــنس المعلـــم، وســـنوات الخدمـــة،   

، بينمـا كانـت الفـروق تعـزى إلـى      والعمر، والصـف الـذي يدرسـه   
كمـا كشـفت   . الجامعة التي تخرج فيها، والمؤهل العلمي األعلـى 

 ,Weerakoon, Sitharthan & Skowronski(دراســة 

وجود عالقة ارتباطيـة بـين الحـدود اآلمنـة فـي تـدريس       ) 2008
مواضــــيع التربيــــة الصــــحية والجنســــية وبــــين شــــعور العــــاملين  
والمعلمين بالراحة خـالل تـدريس موضـوعات التربيـة الجنسـية،      
ــية     ــة الجنســ ــال التربيــ ــي مجــ ــاملون فــ ــَعَر المعلمــــون والعــ إذ َشــ

حة مـن قبـل المؤسسـات التربويـة     بضرورة وضـع سياسـات واضـ   
بّينـت دراسـة   و. لتدريس مثل هذه المواضيع الجنسـية المحرجـة  

التـي هـدفت الكشـف عـن تـأثير      ) Blinn-Pike, 2008(بلن بـك  
الهوية المجتمعية المدركـة علـى قـرارات التربـويين حـول تقـديم       
التربية الجنسية في المدارس، أن المعلمين في المناطق الريفية 

أن هنــاك اختالفــًا بيــنهم وبــين المعلمــين فــي مــدارس    يعتقــدون 
المدن، وأن لديهم درجة أكبر بالمعتقدات الدينيـة، وأن قـرارات   
مــديري المــدارس تتــأثر بــبعض المؤسســات الدينيــة ومجــالس       
ــة ال يجــدون        ــاطق الريفي ــإن المعلمــين فــي المن ــه ف ــاء، وعلي اآلب

ن ضــرورة لتــدريس التربيــة الجنســية فــي مدارســهم، خاصــة وأ       
العصـابات،  : طبيعة المشكالت التي تواجهها مناطق المـدن مثـل  

والعنــف، والجريمــة، والمخــدرات غيــر واضــحة بشــكل كبيــر فــي   
  .المناطق الريفية

، وفــي مجــال واقــع تــدريس التربيــة الجنســية فــي المــدارس
مـن  %) 75(أن أكثر من ) 2007(فقد كشفت دراسة الغدوني 

ــية مختل  ــاهدات جنســ ــتم  الطــــالب يمارســــون مشــ ــا تــ ــة أبرزهــ فــ
بوساطة القنـوات الفضـائية وأجهـزة الجـوال، مشـيرة إلـى وجـود        
ضعف في التربية الجنسية لدى الطالب يحتاج إلى وضع تدابير 
ــدور الوقــائي والعالجــي فــي       ــام المعلمــين بال ــة، وعــدم قي عالجي

وبّينت . التربية الجنسية بتقديم التوجيهات واإلرشادات للطالب
وجـود  ) Key, Jones & Jantaraweragul, 2008(دراسـة  

معوقــات واضــحة لــدى المعلمــين فيمــا يتعلــق بتــدريس التربيــة    
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ــة      ــي والبيئـ ــام المدرسـ ــت بالنظـ ــدارس تمّثلـ ــل المـ ــية داخـ الجنسـ
المدرسية واإلمكانات التعليمية المعززة وقلـة الخبـرة باألسـاليب    
التدريسية المناسـبة واآلمنـة، وعـدم وجـود فـروق فـي تصـورات        

تـدريس التربيـة الجنسـية تعـزى للمؤهـل العلمـي        المعلمين نحـو 
). مسلم، مسيحي، بوذي(للمعلم والمعايير االجتماعية وديانته 

ــة   ــة جمعـ ــافت دراسـ ــة  ) 2008(وأضـ ــوعات التربيـ ــة موضـ أن قلـ
ــة اإلســالمية هــي أحــد        ــا فــي كتــب التربي الجنســية وعــدم كفايته

ــا  ــارين   . المعوقــــات ومــــن أبرزهــ ــة العمــ فــــي حــــين بّينــــت دراســ
االهتمــام الواضــح بمفــاهيم التربيــة الجنســية، وتفــاوت  ) 2010(

االهتمــام بمفــاهيم التربيــة الجنســية فــي كتــب علــم األحيــاء مــن     
ــاثر     صــــف آلخــــر، وركــــزت كتــــب المرحلــــة علــــى مفهــــومي التكــ

وفـي دراسـة الحقـة بـّين العمـارين      . واألمراض المنتقلـة بـالجنس  
م قصور مناهج علم األحيـاء فـي احتوائهـا علـى مفـاهي     ) 2011(

ــة، إذ ركــّزت منــاهج      البلــوغ، وتنظــيم األســرة، والصــحة اإلنجابي
علم األحياء على مفاهيم التكـاثر، واألمـراض المنتقلـة بـالجنس،     
وأن هناك حرجًا يصيب المعلمين في تدريس المفاهيم الجنسية 

 ,Causarano( كما أكدت دراسة. واعطائها حقها من االهتمام

Pole,  Flicker & The Toronto Teen Survey  Team, 
أن المعلمــين يعــانون مــن بعــض الصــعوبات فــي التطــرق     2010

ــئلة      ــدريس، وأن األســ ــالل التــ ــية خــ ــات الجنســ ــبعض المعلومــ لــ
المطروحـــة مـــن الطلبـــة تســـبب اإلحـــراج للمعلمـــين والمعلمـــات  

ــة الصـــفية   ــة   . والطلبـــة اآلخـــرين داخـــل الغرفـ فقـــد أكـــدت دراسـ
Yazici, Zengin & Karanisoglu, 2011) (  أن

من الطلبة يرون أن محتـوى الكتـب المقـررة تضـّمن     %) 69.2(
بعض المواضيع المحرجة، وعّبر المعلمون عن القلق الناتج عن 
تـــدريس مواضـــيع التربيـــة الجنســـية والصـــحة اإلنجابيـــة لطـــالب  
المرحلة الثانوية، كما أظهرت النتائج وجـود فـرق دال إحصـائيًا    

  . في تصوراتهم يعزى لمتغير الجنس

، فقـد  ي مجال آراء الطلبة وتصوراتهم للتربيـة الجنسـية  وف
 ,Smerecnik, Schaalama, Gerjo, Meijer( بّينت دراسـة  

& Poelman, 2010 (     أن هناك فروقـًا واضـحة بـين المـراهقين
المسلمين وغير المسلمين فيما يتعلق بالجنس خـارج مؤسسـة   
ــارج    الـــزواج؛ حيـــث يعـــد المراهقـــون المســـلمون أن الجـــنس خـ

ــ ــلوكًا      الـ ــك سـ ــدون ذلـ ــلمين يعـ ــر المسـ ــا غيـ ــًا، بينمـ زواج محرمـ
طبيعيـــــًا، وأن تصـــــورات المـــــراهقين المســـــلمين بـــــأن الـــــزواج 
اإلســالمي ال يكــون طبيعيــًا مــا لــم يحضــى بموافقــة الوالـــدين،        
بينمــا أشــار غيــر المســلمين إلــى أنــه ال ضــرورة للحصــول علــى    

ن كمـــا بّينـــت دراســـة زيـــن الـــدي . موافقـــة األبـــوين علـــى الـــزواج
)Zain Al-Dien, 2010 (   أنــه بــالرغم مــن أن بــرامج التربيــة

الجنســية المقدمــة فــي المــدارس الكنديــة مفيــدة للطلبــة إال أنهــا  

للمــراهقين المســلمين، وبــالرغم مــن أن     بالنســبةتثيــر مشــاكل  
المــراهقين المســلمين يفضــلون الحصــول علــى المعلومــات عــن     

ادر أن يتحـدث  الموضوعات الجنسية من ُأسـرهم إال أنـه مـن النـ    
هــؤالء اآلبــاء واألمهــات مــع أبنــائهم حــول التربيــة الجنســية، كمــا 
أشــاروا إلــى أن المراكــز اإلســالمية تــوفر تربيــة جنســية بديلــة        

  . للمراهقيين المسلمين

وفي مجال تتبع مفهوم التربية الجنسية والمعرفـة الجنسـية   
 أن التربية الجنسـية  )Kontula, 2010(، فقد بّين لدى الطلبة

تأخــذ دورًا أهــم فــي معرفــة الطلبــة الــذكور الجنســية مقارنــة مــع  
اإلنــاث، وهنــاك عالقــة ارتباطيــة بــين التحصــيل األكــاديمي لــدى   
ــين      ــة بـ ــاك عالقـ ــية، وهنـ ــة الجنسـ ــادة المعرفـ ــين زيـ ــات وبـ الطالبـ
االتجاهات اإليجابية بـين المعلمـين نحـو التربيـة الجنسـية وبـين       

 & Jackson(ت دراسـة  وأظهـر . زيادة معرفة الطالب الجنسـية 

Weatherall, 2010(  السياســــة الســــائدة للتربيــــة الجنســــية
تتمحور حول إيصال فكرة الجنس اآلمن، وأن الخطاب المـرتبط  

حـــــوادث (بعـــــدم التعـــــرض لإلســـــاءة الجنســـــية مـــــن اآلخـــــرين  
ــة، وأن     ) االختصــاب ــة اإلبتدائي ــاهج المرحل كانــت ســائدة فــي من

ومراجعـة لمحتـوى كتـب     السـائد يتطلـب تقيـيم    التربويالسياق 
وبّينـت دراسـة   . ومناهج التربية الجنسـية المقدمـة فـي المـدارس    

)Molina, Torrivilla & Sanchez, 2011  ( أن المفهــوم
الــذي يحملــه المعلمــون واألســر حــول التربيــة الجنســية يتــأثر       
بالخبرات الذاتية والثقافة والتقاليد، وأن معظم تصورات األسـر  

ــية   ــة الجنسـ ــول التربيـ ــو وســـيلة      حـ ــنس هـ ــأن الجـ ــة بـ ذات عالقـ
لإلنجــاب، كمــا أظهــرت النتــائج أن المدرســة تعمــل علــى تعزيــز      
ــدورات ذات      ــالل الـ ــن خـ ــية مـ ــة الجنسـ ــين بالتربيـ ــة المعلمـ معرفـ
العالقــة لتــدريس التربيــة الجنســية بشــكل أفضــل، وبّينــت النتــائج 
أن المشــاركة الوالديــة ذات العالقــة بالتربيــة الجنســية منخفضــة    

  .جدًا

ن معظم الدراسـات  إم، فإنه يمكن القول بناًء على ما تقّدو
السابقة تقف عنـد حـد وصـف واقـع تضـمين المفـاهيم الجنسـية        
فــي الكتــب المدرســية ومســتوى االهتمــام بهــا وكفايتهــا فــي تلــك 
ــن        ــق مـ ــَرج والقلـ ــة الَحـ ــى طبيعـ ــارة إلـ ــد اإلشـ ــد حـ ــب، وعنـ الكتـ

ر إلـى  تدريسها لدى المعلمـين والطلبـة علـى حـٍد سـواء، وتشـي      
التردد الواضح في قبول إدراجها في المناهج، لكنهـا فـي الوقـت    
ذاتـه تؤكـد علـى مخـاطر تجاهلهــا رغـم المعوقـات الواضـحة فــي        
ــز      ــة وعجـ ــة الحيلـ ــرز قلـ ــا تبـ ــة أخـــرى فإنهـ ــن جهـ ــها، ومـ تدريسـ
المعلمين وقصورهم في التصدي اآلمـن لتدريسـها، مـع إيمـانهم     

الضـرورة والمقـدار،   حدود المالءمـة و بعنها  االستعالمبضرورة 
وهنــاك قلــة قليلــة جــدًا مــن تلــك الدراســات تناولــت تدريســها        
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اآلمن، كما أن معظم تلك الدراسات لـم تركـز كثيـرًا علـى تنـاول      
المتغيــرات التــي تــؤثر فــي تدريســها بــل ركــزت علــى المتغيــرات    
ــي الكتـــب      ــا فـ ــو تقبلهـ ــورات نحـ ــات والتصـ ــي االتجاهـ ــؤثرة فـ المـ

وعليـه، فـإن الدراسـات    . ف الصـفية المدرسية وتنفيذها في الغـر 
السابقة بقيت تراوح في مكانها وتقف عند حد وصف الظاهرة، 
ــة التــي نجحــت فــي        ــرات المعلمــين الميداني ــم تســتفد مــن خب فل
تدريســها، ولــم تقــدم الحلــول اآلمنــة واألســاليب المناســبة فــي        
تناولها، وبالتـالي فـإن هـذا البحـث يتوقـع منـه أن يجبـر القصـور         

تدريســها، ويؤكــد علــى متغيــر الخبــرة التعليميــة      الحاصــل فــي  
للمعلمين في تدريسها باعتباره متغيرًا حاسمًا في هذا المجال، 
ــذي لـــه حضـــور تربـــوي وجـــذر         ــًال عـــن متغيـــر الجـــنس الـ فضـ
اجتمــاعي عنــد الحــديت عــن الموضــوعات الجنســية خاصــة فــي    

  . الغرف الصفية مع الطلبة المراهقين

  مشكلة البحث وأسئلته
ــًا ــرد      انطالقـ ــوين الفـ ــي تكـ ــية فـ ــة الجنسـ ــة التربيـ ــن أهميـ مـ

الــواعي صــحيًا وأخالقيــًا، ومــن أهميــة منــاهج علــم األحيــاء فــي   
ترسيخ مفاهيم التربية الجنسية وتحقيق أهـدافها، كونهـا منـاهج    
ــة      ــات البيولوجيــ ــين المعطيــ ــاط بــ ــق االرتبــ ــى تحقيــ ــاعد علــ تســ

ويم والحضارة الحديثة بالتركيز على تكوين السلوك العلمـي القـ  
لــدى الطلبــة، ذلــك أن التغيــرات التــي تطــرأ علــى الفــرد وانتقالــه  
من الطفولة إلى المراهقة، وتحّول الصـفات الجنسـية األوليـة فـي     
مرحلة الطفولة إلى الصفات الجنسية الثانوية فـي مرحلـة البلـوغ    
والمراهقـــة والتغيـــرات الهرمونيـــة، كـــل ذلـــك تـــتم دراســـته عبـــر   

  . مناهج  علم األحياء

ــة    ومــع ا لنظــرة القاصــرة لألهــل والمجتمــع لموضــوع التربي
والحيــاء الـــذي ال  ) الخجــل (الجنســية، وتغليفــه بلبــوس العيــب     

يجوز المصارحة به لألبناء، لذا يقع على عاتق المعلمين الـدور  
األكبر في نشر الوعي الجنسي من خالل استراتيجيات وأساليب 

مـن خـالل   تدريسهم المريحة والمأمونة،  وقـد الحـظ البـاحثون    
تـــــدريس مـــــادة األحيـــــاء أن معظـــــم الطلبـــــة يحملـــــون أســـــئلة   
ــية دون أن     ــة الجنســ ــوعات التربيــ ــق بموضــ ــارات تتعلــ واستفســ
يجـــدوا لهـــا إجابـــات واضـــحة، ويعـــانون مـــن التشـــذيب المخـــل  
ــة المعلومــات والصــد مــن جهــة أخــرى،       ــالمعنى مــن جهــة، وقل ب
وهـــذا يولـــد تنـــامي حاجـــة الطلبـــة إلـــى التربيـــة الجنســـية، ممـــا  
ــحيحًا      ــدرًا صــ ــّكل مصــ ــة تشــ ــة تربويــ ــود منهجيــ ــتدعي وجــ يســ
وموثوقًا ومأمونًا لتوصيل المعلومات الجنسية للطلبة، وتوضـح  
المقــدار المناســب مــن هــذه المعلومــات وطريقــة عرضــها، وهــذا 
يتطلب من المعلمين امتالك أساليب لتقـديم موضـوعات التربيـة    

ددًا من الجنسية بطريقة مبسطة وموضوعية وآمنة، خاصة أن ع

مفـــاهيم التربيـــة الجنســـية فـــي كتـــب األحيـــاء يكتنفهـــا الغمـــوض  
ــذلك يـــرى      ــبة، ولـ ــاليب مناسـ ــيط بأسـ ــى شـــرح وتبسـ ــاج إلـ وتحتـ
الباحثون أهمية القيام بهذا البحث للتعرف على األساليب اآلمنـة  
ــة    ــبة للطلبـ ــال المفـــاهيم والمعلومـــات الجنســـية المناسـ فـــي إيصـ

اإليجــابي مــن جهــة، بشــكل يــؤدي إلــى تكــوين الســلوك الجنســي 
وتصويب سلوكهم ومفاهيمهم المغلوطة عـن المفـاهيم الجنسـية    

حـــاول البحـــث اإلجابـــة عـــن  ولتحقيـــق ذلـــك،  . مـــن جهـــة ثانيـــة
 :يناآلتي السؤالين

ما األساليب اآلمنة لتدريس الموضوعات : السؤال األول
الجنسية المتضمنة في محتوى كتب العلوم الحياتية من وجهة 

 ياء؟نظر معلمي األح

هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة : السؤال الثاني
على أداة البحث ككل المتعلقة باألساليب ) معلمي األحياء(

اآلمنة لتدريس الموضوعات الجنسية المتضمنة في محتوى 
كتب العلوم الحياتية باختالف جنسهم أو عدد سنوات خبرتهم 

 أو التفاعل بينهما؟

  أهمية البحث
التربيــة الجنســية للطلبـة بمــا تهــدف إليــه مــن  تكمـن أهميــة  

بالمعلومـــات والمهـــارات التـــي تســـاعد علـــى اتخـــاذ       همتزويـــد
القـــرارات الصـــحية والســـلوك الجنســـي الســـليم، ومـــا يمكـــن أن  
تسببه من خفض للسلوكيات الجنسية الخطرة للمراهقين الذين 

 ).Mueller, 2008(لـم يـزودوا بالثقافـة الجنسـية الصـحيحة      

تبــرز أهميــة البحــث مــن خــالل توضــيح أهميــة تقــديم     وبالتــالي،
ــة، تســــاهم فــــي حــــل المشــــكالت    تربيــــة جنســــية علميــــة وقائيــ
ــة، واســتعراض األســاليب       الجنســية، التــي قــد يعــاني منهــا الطلب
التدريسية اآلمنة التي تمّكن المعلمـين مـن تقـديم تربيـة جنسـية      

نـة  تعريف المعلمين باألسـاليب اآلم  صحيحة ومناسبة، فضًال عن
ــا يتوافــــق     ــة بمــ ــية للطلبــ ــة الجنســ لتــــدريس موضــــوعات التربيــ

 .وحاجاتهم وميولهم

باختصـــار، فـــإن األهميـــة العمليـــة والتطبيقـــة لهـــذا البحـــث  
ــة      ــة لمعالجـ ــة وعلميـ ــة ومنطقيـ ــول واقعيـ ــديم حلـ ــي تقـ ــل فـ تتمثـ
الموضوعات الجنسية في البيئة المدرسية، وتسـاهم فـي تطـوير    

ث تشــكل هــذه األســاليب    تعليمهــا وتعلمهــا بطريقــة آمنــة، بحيــ     
ــة للمعلمــين والمعلمــات علــى حــٍد ســواء       محتــوى مــواد تدريبي
ــدها كثيــر مــن النــاس مــن         حــول تــدريس موضــوعات علميــة َيُع
الموضــوعات الحساســة أو المحظــورة لكنهــا فــي الوقــت نفســه       

أمــا أهميــة البحــث  . تبقــى مــن الموضــوعات الملحــة والضــرورية  
ــة تــدريس   النظريــة فتتمثــل فــي تقــديم دليــل بحثــي     علــى إمكاني
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التربية الجنسية بطريقة آمنة، التي طالما نادت دراسات عديـدة  
بضرورة إيجاد أسـاليب آمنـة ومناسـبة لتدريسـها، ممـا يعنـي أن       
هذا البحث يأتي استجابة لتوجهات كثير من الدراسات السـابقة  
ــي تناولــت الموضــوع ومنســجمًا مــع توصــياتها مثــل دراســة        الت

  ).2008(ة جمعة و دراس) 2000(صالح 
  حدود البحث ومحدداته 

 :اآلتيـــة حـــدودقابلـــة للتعمـــيم فـــي ضـــوء ال  بحـــثنتـــائج ال
ــي       ا ــن معلمـ ــة مـ ــى عينـ ــرية علـ ــدوده البشـ ــي حـ ــث فـ ــر البحـ قتصـ

ردن، وكـذلك اقتصـر   ت األحياء في إقليم الشـمال فـي األ  ومعلما
فـــي حـــدوده الموضـــوعية علـــى المحتـــوى التعليمـــي علـــى كتـــب  

اســــــية والثانويــــــة للعــــــام المتعلــــــق األحيــــــاء للمــــــرحلتين األس
ــى     ــر علــ ــها، واقتصــ ــاليب تدريســ ــية وأســ ــوعات الجنســ بالموضــ

،  2012/2013حدوده الزمانية المتمثلة فـي الفصـل الدراسـي    
تتحــدد نتــائج هــذا البحــث بــاألداة المســتخدمة  فــي جمــع      كمــا

ــه هــذه األداة،        ــع ب ــي تتمت ــات الت ــات، ومــدى الصــدق والثب البيان
  . ة تمثيلها للمجتمع الذي ُأخذت منهوعلى عينة البحث ودرج

  التعريفات اإلجرائية واإلصطالحية 

ورد فــي هــذا البحــث عــدٌد مــن المصــطلحات األساســية،       
  .وفيما يلي التعريفات اإلجرائية لها

ــة  األســاليب التدريســية التــي توصــف    مجموعــة: الحــدود اآلمن
مـي  بأنها موثوقة، وُمحَكمـة، وُمطمِئنـة ومكفولـة، التـي تمّكـن معل     

العلوم في إطارها من توضيح المفـاهيم والموضـوعات الجنسـية    
الواردة في محتوى كتـب األحيـاء بمـا يتناسـب وحاجـات الطلبـة       
ــة        ــرج للطلبـ ــك حـ ــى ذلـ ــب علـ ــر أن يترتـ ــن غيـ ــاراتهم مـ واستفسـ
وللمعلمــــين فــــي تعلمهــــا وتعليمهــــا، أو َيعُقــــب ممارســــتها أيــــة 

دارة المدرسية مساءالت قانونية وتربوية واجتماعية من قبل اإل
  .والتربوية وأولياء األمور

عملية تربوية تتضمن : إجرائيًا بأنها وتعرف: التربية الجنسية
تزويد طلبة المرحلـة األساسـية والثانويـة بالمعـارف مـن حقـائق       
ومفاهيم ومبادىء وتعميمـات ذات الصـلة بالمظـاهر البيولوجيـة     

ي تتعلــق للنشــاط الجنســي فــي حيــاتهم، والمهــارات الحياتيــة التــ 
ــي     ــليمة التـ ــحية السـ ــات الصـ ــة االتجاهـ ــي، وتنميـ ــدافع الجنسـ بالـ
تحمي الفرد من اإلصـابة بـاألمراض التناسـلية وتحقيـق السـلوك      
الجنسي الصحيح لضمان بناء مجتمع سـليم خـال مـن األمـراض     

  .الجنسية

هو العلم الذي يبحث فـي دراسـة الكائنـات الحيـة     : علم األحياء
ــا وت    ــوئها وتنوعهـ ــث نشـ ــن حيـ ــاطاتها   مـ ــا ونشـ ــا وتوزيعهـ ركيبهـ

الحيويــة كافــة، بمــا فــي ذلــك تفاعالتهــا مــع البيئــة المحيطــة بهــا    
وكـــــــــذلك عالقتهـــــــــا باإلنســـــــــان ومـــــــــدى اســـــــــتفادته منهـــــــــا 

  ).  21: 1993محاسنة،(

هم المعلمون الذين يحملون درجـة بكـالوريس    :معلمو األحياء
علـــوم حياتيـــة كحـــد أدنـــى ويدّرســـون مـــادة العلـــوم الحياتيـــة        

ــرح ــام     للمـ ــي العـ ــمال األردن فـ ــي شـ ــة فـ ــية والثانويـ لتين األساسـ
  .2012/2013الدراسي 

  الطريقة واإلجراءات
  بحث وعينتهمجتمع ال

معلمـات ومعلمـي األحيــاء   جميـع  مــن  بحـث تكـون مجتمـع ال  
ــة    ــدارس التابعـ ــي المـ ــات فـ ــون،   ( للمحافظـ ــرش، عجلـ ــد، جـ إربـ

 م، البـــالغ عـــدده2012/2013العـــام المدرســـي  فـــي) والمفـــرق
التربيـة  وزارة ، وفقًا للسـجالت الرسـمية لـ   معلمًا ومعلمة )331(

ــيم ــيم،  (والتعلـ ــة والتعلـ ــث    .)2012وزارة التربيـ ــة البحـ ــا عينـ أمـ
ــبة  )  239(مـــن العشـــوائية فقـــد تكّونـــت   ــًة وبنسـ ــًا ومعلمـ معلمـ

يّبــين ) 1(والجــدول . مــن مجتمــع الدراســة%)  72.2(تمثيــل 
 .ذلك

 حسب جنسهم وعدد سنوات خبرتهم) ي األحياءمعلم(فراد عينة الدراسة أتوزيع   :1جدول

 %النسبة المئوية العدد الخبرة الجنس

 3615.1 سنوات 5أقل من  ذكر

 3012.6 سنوات 10أقل من  – 5من 

 4719.7 سنوات فأكثر 10

 11347.3 الكلي

 4719.7 سنوات 5أقل من  أنثى

 4318.0 سنوات 10أقل من  – 5من 

 3615.1 سنوات فأكثر 10

 12652.7 الكلي

 8334.7 سنوات 5أقل من  الكلي

 7330.5 سنوات 10أقل من  – 5من 

 8334.7 سنوات فأكثر 10

 239100.0 الكلي
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  أداة البحث

األســاليب اآلمنــة  لتحديــد إعــداد اســتبانة وتصــميمها    تــم
لتــــدريس الموضــــوعات الجنســــية فــــي محتــــوى كتــــب األحيــــاء   

ة والثانوية من وجهـة نظـر معلمـي األحيـاء،     للمرحلتين األساسي
  :الخطوات المنهجية اآلتية في بنائها اتباعوقد تّم  

مراجعة الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بتدريس . أ
موضوعات التربية الجنسية في المقررات الدراسية بشكل 

عمارين، (عام ومقررات األحياء بشكل خاص 
؛ Yazici, Zengin & Karanisoglu, 2011؛2011

Causarano, Pole & Flicker, 2010 ،؛ عمارين
؛ أبو فارة، 2008؛ جمعة، Dariusz, 2008؛ 2010
، واالطالع على كتابات )2000؛ صالح،  2004

المهتمين بالتربية الجنسية ومشكالتها والمجالت 
 . والمنشورات ووسائل اإلعالم ذات الصلة

معلمًة يدرسون تلك معلمًا و) 50(توجيه سؤال مفتوح لـ . ب
الموضوعات حول األساليب المستخدمة في تدريس 

 .موضوعات التربية الجنسية

جمع األساليب المستخدمة في تدريس الموضوعات . ج
الجنسية من الدراسات والبحوث السابقة، وإجابات 
المعلمين والمعلمات عن السؤال المفتوح، ومراجعة 

ضها ودمج وتنقيح هذه األساليب، من خالل حذف بع
أسلوبًا بصورتها المبدئية، ) 52(المتشابه منها لتصبح 

وقد تم تحديد درجة األمان في إتباع األساليب المقترحة 
آمنة بدرجة (مقياس ليكرت ضمن تدريج ثالثي وفقًا ل

غير / عالية، آمنة بدرجة متوسطة، آمنة بدرجة قليلة
- 1.00: أي أن األساليب التي تقع متوسطاتها بين. )آمنة

بينما . تعد أساليب قلية األمان أو غير آمنة 1.66
تعد  2.33- 1.67األساليب التي تقع متوسطاتها بين 

أساليب متوسطة األمان، في حين أن األساليب التي تقع 
  .تعد أساليب عالية األمان 3.00-2.34متوسطاتها بين 

 صدق أداة البحث

 ا، تـم عرضـه  االستبانةللتحقق من دالالت صدق محتوى و
علـى لجنـة مكونـة     أسـلوباً ) 52(األولية، والمكونة من  ابصورته

 ،محكمـين، مـن المتخصصـين فـي علـم الـنفس التربـوي       ) 9(من 
، والتربيـة  ومناهج العلوم وأسـاليب تدريسـها   ،والقياس والتقويم

إبداء الرأي حـول   إليهملب ُط وقد. في جامعة اليرموك الصحية
، إضـافة  ضـعت مـن أجلـه   هـدف الـذي و  وانتمائها لل صياغتهادقة 

. ضــمونإلــى ســالمة الصــياغة اللغويــة ووضــوحها مــن حيــث الم  
علــى األقــل كنســبة اتفــاق بــين %) 70(تــم اعتمــاد معيــار  وقــد

ــة المحكمــين لحــذف أو إضــافة أي   أعضــاء  ــاًء أســلوبلجن ، وبن
بعــض  علــى آراء واقتراحــات لجنــة المحكمــين، فقــد تــم إعــادة      

كمــا تــم حــذف ودمــج   ، واســتبدال بعــض المفــردات،  اتصــياغال
وقـد أجمـع المحكمـون    . بعض األساليب لتشابهها في المضمون

الحـدود اآلمنـة فـي تـدريس     للكشـف عـن    سـتبانة على مناسـبة اال 
بدرجـة   سـتبانة ، وهذا مؤشر على تمتع االالموضوعات الجنسية

البحــث  هــذالتحقيـق أهــداف   هاصـدق مقبولــة تســمح باســتخدام 
  .سلوبًاأ) 45(لتصبح االستبانة مكونة من 

  صدق البناء ألداة البحث

وألغراض التحقق من صـدق البنـاء ألداة البحـث، فقـد تـم      
معلمـًا ومعلمـًة   ) 35(تطبيقها على عينـة اسـتطالعية مؤلفـة مـن     

من خارج عينـة البحـث، وجـرى حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون        
ــيم       ــت قـ ــد تراوحـ ــل، وقـ ــين األداة ككـ ــة وبـ ــاليب اآلمنـ ــين األسـ بـ

، ممــا يشــير إلــى أن )0.532 -0.201(ين االرتبــاط بــ تمعــامال
  .األداة تتمتع بدرجة صدق مقبولة ألغراض تطبيقها

  معامالت االرتباط المصحح ومعامل ارتباط بيرسون الرتباط كل فقرة بالمقياس ككل :2جدول
رقم

  الفقرة
  من المقترحآلسلوب األا

معامل االرتباط 
  بيرسون

رتباط معامل االرتباط المصحح ال
  كل اسلوب بالفقرات ككل

 2086. 259. .مكن في توضيح المفاهيم الجنسيةأاستخدام اللغة الفصحى ما  1

 1519. 211. .ثناء تدريس المواضيع الجنسيةأاظهار الجدية العلمية  2

 1450. 201. .استخدام المجسمات واللوحات لعرض الموضوعات الجنسية 3

لمسـاعدتهم علـى فهـممأمونـةصادر علميةلى مإتكليف الطلبة بالرجوع  4
  .شباع فضولهمإالموضوع و

.338  .2851 

سالمي والعادات والتقاليدإلطار الدين اإطرح الموضوعات الجنسية في 5
  .المجتمعية

.274 .2315 

 1084. 221. .خرىألربط موضوعات التربية الجنسية بالمواد المدرسية ا 6

 2729. 333. .الجنسية على السبورةألعضاءلجزاء الخارجيةألتجنب رسم ا 7
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رقم
  الفقرة

  من المقترحآلسلوب األا
معامل االرتباط 

  بيرسون
رتباط معامل االرتباط المصحح ال

  كل اسلوب بالفقرات ككل
و مرشـدأطبيـب: االستعانة بشخص له قيمة اعتبارية لدى الطلبة مثـل 8

  .و مشرف لتقديم الموضوعات الجنسية الحساسةأ
.460 .4112 

لتزام بعرض المفاهيم الجنسية الـواردة فـي الكتـاب المدرسـي مـع عـدمالا 9
  .التفصيل الدقيق

.446 .3968 

 3406. 392. .ستغالل وقت الحصة بشكل كامل للتقليل من تساؤالت الطلبة الجانبيةا 10

لـى زمالئهـم فـي الغرفـةإحالة اسئلة الطلبة المتعلقـة بالمفـاهيم الجنسـيةإ 11
  .الصفية

.239 .1759 

ــةأوليـــاءأوأداريـــين فـــي المدرســـةإلحـــد اأو أدعـــوة زميـــل  12 مـــور الطلبـ
  .لحضور عرض الموضوعات الجنسية

.364 .3088 

ســئلة نقديــة تثيــر تفكيــر الطلبــةأتقــديم الموضــوع الجنســي علــى شــكل 13
  .بشكل عقالني منطقي

.371 .3211 

مثلــة علــى المفــاهيم الجنســية مــن خــالل النبــات والحيــوان بــدلأتقــديم  14
  .نسانإلا

.473 .4224 

 3996. 445. .لى الطلبة تتضمن مفاهيم جنسية ثم مناقشتهاإوراق عمل أتقديم  15

اإلجابة عن أسئلة الطالب المتعلقـة بالمفـاهيم الجنسـية إلـى نهايـة تأجيل 16
  .الدرس

.410 .3563 

 2329. 295. .ثناء عرض المفاهيم الجنسيةأشارات الجسديةإليحاءات واإلتجنب ا 17

 3922. 439. .االستعانة بنشرات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة 18

ثنـــاء عـــرض المفـــاهيمأكثـــر مـــن الكـــالمأللكتابـــة علـــى الســـبورةاللجـــوء  19
  .الجنسية

.378 .3300 

تجاهل أسئلة الطلبـة المتعلقـة بالمفـاهيم الجنسـية والتـي تخـدش الحيـاء 20
  .العام

.298 .2301 

حد المفاهيمأتنظيم حلقات بحث بين الطلبة بحيث تناقش كل مجموعة 21
  .الجنسية

.448 .3997 

 3068. 415. .روض فيديو تعليمية علمية عن التكاثر في النبات والحيوانتقديم ع 22

ــة 23 ــة لدراســــة بعــــضأتنظــــيم زيــــارات لمتــــاحف علميــ و مختبــــرات علميــ
  .الموضوعات الجنسية

.481 .4339 

لــى المقــابالت الفرديــة مــع الطلبــة الفضــوليين فــي الموضــوعاتإاللجــوء  24
  .الجنسية

.469 .4169 

ت الجنســـــية مـــــن خـــــالل ربطهـــــا بالبعـــــد القـــــانونيعـــــرض الموضـــــوعا 25
  .واالجتماعي

.435 .3857 

 3226. 369. .تصميم برمجيات تعليمية حول بعض المفاهيم الجنسية 26

بمــا يتوافــق مــع عمــر الطالــب ونمــوهًاعــرض المفــاهيم الجنســية تــدريجي 27
  .العقلي والجسمي والعاطفي

.447 .4038 

والخطابة في تدريس موضـوعات)المحاضرة(لقاء إللى طريقة اإاللجوء  28
  .التربية الجنسية

.373 .3238 

 0683. 212. .ومداخالتهم حول المناهج الجنسيةإلبداءآرائهمتاحة الفرصة للطلبة إ 29

مـــور فـــي شـــرح بعـــض المفـــاهيم الجنســـية مـــن خـــاللألوليـــاء اأشـــراك إ 30
  .الواجبات البيتية

.311 .2518 

ــاد عــن اســتخدا   31 عضــاءأللــوان والظــالل المجســدة فــي رســم األم ااالبتع
  .التناسلية

.372 .3212 

 2395. 295. .عن دالالتها العاميةلفاظ العلمية للمفاهيم الجنسية بعيدًاألاستخدام ا 32

اســتخدام مفــردات غيــر حساســة فــي اللفــظ كبــديل عــن االســم الحســاس 33
  .الجنسي للمفهوم

.464 .4133 

ــةالتركيــز علــى البعــد    34  4898. 532.الــوظيفي واالبتعــاد عــن المشــاعر المتعلقــة بوظيف
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رقم
  الفقرة

  من المقترحآلسلوب األا
معامل االرتباط 

  بيرسون
رتباط معامل االرتباط المصحح ال

  كل اسلوب بالفقرات ككل
  .العضو

 3447. 402. .صغر بكثير من حجم العضو الطبيعيأوأكبر أاستخدام مجسمات  35

 4629. 513. .عرض العضو الجنسي الواحد على شكل مقاطع وليس كل متكامل 36

 3128. 374. .سيتجنب عرض الصورة الكاملة للجسم بما فيها العضو الجن 37

 4267. 476. .ةالجنسيثناء شرح المفاهيمأقمص دور الطبيب باللباس والهيئةت 38

االبتعـــاد عـــن المـــؤثرات الســـمعية والبصـــرية المصـــاحبة لشـــرح المفهـــوم 39
  .الجنسي

.398 .3451 

ــر عـــن بعـــض 40 ــية والرياضـــية والطبيـــة للتعبيـ ــتعانة بـــالرموز الهندسـ االسـ
  .المفاهيم

.477 .4286 

دوار الطبيـب والعـالمأتقديم الموضوعات الجنسية بجعل الطلبة يلعبـون 41
  والمعلم المختصين بهذه الموضوعات

.376 .3230 

مألوفــًاًاتكثيــف عــرض ومناقشــة الموضــوعات الجنســية لتصــبح موضــوع 42
  .للطلبة ويخبو وهج الموضوع

.371 .3175 

 2746. 329. .غير حيةالجنسية بموادلألعضاءاستخدام التشبيهات  43

عــرض الموضــوعات الجنســية مــن غيــر تشــذيب وتهــذيب يخــل بــالمعنى 44
  .والهدف من تدريسها

.203 .1271 

قبــــل عــــرضمســــبقًاالمدرســــيةدارةإلمــــور واألوليــــاء اأخــــذ موافقــــة أ 45
  الموضوعات الجنسية

.470 .4095 

 259. 259. الدرجة الكلية لألساليب اآلمنة 

  حثثبات أداة الب

تم التحقـق مـن ثبـات أداة البحـث مـن خـالل تطبيقهـا علـى         
عينــة اســتطالعية مــن مجتمــع البحــث وخــارج عينتــه بلــغ عــددها  

معلمًا ومعلمة بهدف التعرف علـى مـدى مناسـبة فقـرات     )  35(
ــى      ــوف علــ ــوى، والوقــ ــياغة والمحتــ ــث الصــ ــن حيــ ــتبانة مــ االســ

ات مقترحاتهم في بنود االستبانة، وتم تعديل صوغ بعـض الفقـر  
يومـًا، وتـم حسـاب معامـل الثبـات      ) 21(ثم أعيد التطبيـق بعـد   
وبعـد تطبيـق أداة البحـث    %). α =82(فكانت قيمته تساوي 

بشكل نهائي على أفراد العينة تم حساب معامـل الثبـات بطريقـة    
مما يـدل  %). α =87.5(لفا فكانت قيمته تساوي أكرومباخ 

ــة فــي قيــاس الســمة التــي     أعــدت مــن   علــى أن أداة البحــث دقيق
  . أجلها

  بحثال إجراءات تنفيذ

: اإلجــــراءآت اآلتيــــة اتبــــاعتــــم  بحــــث؛لتحقيــــق أهــــداف ال
تحديــد مجتمــع البحــث وعينتــه، وتصــميم اســتبانة البحــث وفــق    
إجــراءات البحــث العلمــي لــدالالت الصــدق والثبــات، وتوزيعهــا       
بصــورتها النهائيــة علــى أفــراد عينــة البحــث مــن معلمــي األحيــاء    

يب اآلمنـــــة لتـــــدريس الموضـــــوعات الجنســـــية لتحديـــــد األســـــال
آمنــة : المتضــمنة فــي محتــوى كتــب العلــوم، وفــق تــدريج ثالثــي  

  ، وآمنة بدرجة متوسطة )3(بدرجة كبيرة وتعطى العالمة 

أو غير آمنـة وتعطـى   / ، وآمنة بدرجة قليلة )2(وتعطى العالمة 
تبـاع هـذه األسـاليب    وقد قيست درجة األمان في ا). 1(ة العالم
يًا من خالل الدرجة التي يقدرها معلمـو األحيـاء علـى كـل     إجرائ

ــين    ــا بـ ــة عليهـ ــلوب، وتراوحـــت العالمـ ــرف  ). 3-1(أسـ ــا أشـ كمـ
الباحثون علـى إدارة تنفيـذ البحـث مـن حيـث تسـليم االسـتبانات        
 وتسلمها بعد شرح أهداف البحث للمسـتجيبين، وجـرى بعـدها   
 تفريـــغ اســـتجابات معلمـــي األحيـــاء فـــي الحاســـوب، وتحليلهـــا      

  .) SPSS(إحصائيًا باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

  تصميم البحث والمعالجة اإلحصائية

يصــّنف هــذا البحــث ضــمن الدراســات      : تصــميم البحــث 
الوصــفية التــي تتوجــه نحــو فهــم الظــاهرة، ذلــك ألن البحــث اتبــع  
منهجــــًا وصــــفيًا، للوقــــوف علــــى الحــــدود اآلمنــــة فــــي تــــدريس 

ــمنة    ــية المتضـ ــوعات الجنسـ ــوم  الموضـ ــب العلـ ــوى كتـ ــي محتـ . فـ
وفيما يتعلق بمعالجـة البيانـات إحصـائيًا، فقـد تـّم اسـتخدام مـا        

ــأتي ــطات الحســــــابية، واالنحرافــــــات    : يــــ اســــــتخرجت المتوســــ
المعيارية، والرتبة، ودرجة األمان، والنسبة المئوية لألمان، لكـل  

كما استخدم تحليـل التبـاين   . أسلوب لإلجابة عن السؤال األول
بــة عــن الســؤال الثــاني لوجــود متغيــرين مســتقلين    الثنــائي لإلجا

  . هما الجنس، والخبرة التعليمية
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    عرض النتائج ومناقشتها

مــا األســاليب : " الــذي يــنص علــىنتــائج الســؤال األول 
ــوى       ــدريس الموضــوعات الجنســية المتضــمنة فــي محت ــة لت اآلمن

ولإلجابـة   كتب العلوم الحياتية مـن وجهـة نظـر معلمـي األحيـاء؟     
الســؤال، تــم حســاب المتوســطات الحســابية لتقــديرات  عــن هــذا

على كـل فقـرة مـن فقـرات     ) معلمي األحياء(أفراد عينة الدراسة 

أداة البحـــث المتعلقـــة باألســـاليب اآلمنـــة لتـــدريس الموضـــوعات  
الجنســية المتضــمنة فــي محتــوى كتــب العلــوم الحياتيــة، حيــث        

رات ُعّداألســلوب بأنــه آمــن إذا كــان المتوســط الحســابي لتقــدي      
، )2.34(أكبر أو يساوي ) معلمي األحياء(أفراد عينة الدراسة 

  .ذلك) 3(ويبين الجدول 

على كل فقرة من فقرات أداة البحث المتعلقة باألساليب اآلمنة ) معلمي األحياء(المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  :3جدول 
  كتب العلوم الحياتية مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةلتدريس الموضوعات الجنسية المتضمنة في محتوى 

 رقم
 األسلوب

  المتوسط األسلوب
  *الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة   الرتبة
  األمان

نسبة األمان

االستعانة بنشرات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة أو وزارة 5
 .التربية والتعليم

 98.2 عالي  1 25. 2.95

تقديم الموضوع الجنسي على شكل أسئلة نقدية تثير تفكير الطلبة بشكل 27
 .عقالني منطقي

 98.2 عالي  2 28. 2.95

 96.6 عالي  3 38. 2.90 .استخدام المجسمات واللوحات لعرض الموضوعات الجنسية 18

 95.9 عالي  4 35. 2.88 .إظهار الجدية العلمية أثناء تدريس المواضيع الجنسية 1

تقديم أمثلة على المفاهيم الجنسية من خالل النبات والحيوان بدل 29
 .اإلنسان ما أمكن

 94.9 عالي  5 47. 2.85

سالمي والعادات والتقاليدإلطرح الموضوعات الجنسية في إطار الدين ا 2
 .المجتمعية

 94.2 عالي  6 48. 2.83

الموضوعاتاللجوء إلى المقابالت الفردية مع الطلبة الفضوليين في 32
 .الجنسية

 93.2 عالي  7 53. 2.80

 91.9 عالي  8 51. 2.76 .استخدام األلفاظ العلمية للمفاهيم الجنسية بعيدًا عن دالالتها العامية 6

االلتزام بعرض المفاهيم الجنسية الواردة في الكتاب المدرسي مع عدم 25
 .التفصيل الدقيق

 91.9 عالي  9 49. 2.76

غير حساسة في اللفظ كبديل عن االسم الحساس استخدام مفردات 8
 .للمفهوم الجنسي

 91.6 عالي  10 55. 2.75

 90.2 عالي  11 53. 2.71 .عرض العضو الجنسي الواحد على شكل مقاطع وليس كل متكامل 28

استخدام مجسمات أكبر أو أصغر بكثير من حجم العضو الجنسي 42
 .الطبيعي

 90.2 عالي  12 60. 2.71

ونة لمساعدتهم على فهميف الطلبة بالرجوع إلى مصادر علمية مأمتكل 22
 .شباع فضولهمإالموضوع و

 89.9 عالي  13 59. 2.70

26 ً تكثيف عرض ومناقشة الموضوعات الجنسية لتصبح موضوعًا مألوفا
 .للطلبة ويخبو وهج الموضوع

 89.6 عالي  14 55. 2.69

المصاحبة لشرح المفهوماالبتعاد عن المؤثرات السمعية والبصرية 15
 .الجنسي

 88.9 عالي  15 54. 2.67

 88.9 عالي  16 60. 2.67 .تقمص دور الطبيب باللباس والهيئة أثناء شرح المفاهيم الجنسة 39

طبيب أو مرشد: االستعانة بشخص له قيمة اعتبارية لدى الطلبة مثل 10
 .أو مشرف لتقديم الموضوعات الجنسية الحساسة

 88.6 عالي  17 62. 2.66

عرض المفاهيم الجنسية تدريجيًا بما يتوافق مع عمر الطالب ونموه 3
 .العقلي والجسمي والعاطفي

 88.2 عالي  18 63. 2.65

 87.9 عالي  19 63. 2.64 .استخدام اللغة الفصحى ما أمكن في توضيح المفاهيم الجنسية 4

مسبقًا قبل عرضالمدرسيةأخذ الموافقة من أولياء األمور واإلدارة 40
 الموضوعات الجنسية

 87.9 عالي  20 63. 2.64
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 رقم
 األسلوب

  المتوسط األسلوب
  *الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة   الرتبة
  األمان

نسبة األمان

 87.2 عالي  21 66. 2.62 .خرىألربط موضوعات التربية الجنسية بالمواد المدرسية ا 13

 86.9 عالي  22 56. 2.61 .تجّنب رسم األجزاء الخارجية لألعضاء الجنسية على السبورة 31

مورألمدرسة أو من أولياءدعوة معلم زميل أو أحد اإلداريين في ا 44
 86.2 عالي  23 73. 2.59  .الطلبة لحضور عرض الموضوعات الجنسية

 85.6 عالي  24 69. 2.57 .تجّنب عرض الصورة الكاملة للجسم بما فيها العضو الجنسي 23

تجاهل أسئلة الطلبة المتعلقة بالمفاهيم الجنسية والتي تخدش الحياء 35
 .العام

 85.2 عالي  25 68. 2.56

عرض الموضوعات الجنسية من غير تشذيب وتهذيب يخل بالمعنى 16
 .والهدف من تدريسها

 84.9 عالي  26 63. 2.55

اللجوء للكتابة على السبورة أكثر من الكالم أثناء عرض المفاهيم 41
 .الجنسية

 84.9 عالي  27 73. 2.55

 84.6 عالي  28 74. 2.54 .الجانبيةاستغالل وقت الحصة بشكل كامل للتقليل من تساؤالت الطلبة 14

إشراك أولياء األمور في شرح بعض المفاهيم الجنسية من خالل 36
 .الواجبات البيتية

 84.6 عالي  29 69. 2.54

 83.6 عالي  30 69. 2.51 .استخدام التشبيهات لألعضاء الجنسية بمواد غير حية 43

 82.9 عالي  31 67. 2.49 .حول المناهج الجنسيةرائهم ومداخالتهمآتاحة الفرصة للطلبة إلبداءإ 9

والخطابة في تدريس موضوعات)المحاضرة(لقاءإلاللجوء إلى طريقة ا 24
 .التربية الجنسية

 82.9 عالي  32 71. 2.49

تاجيل اإلجابة عن أسئلة الطالب المتعلقة بالمفاهيم الجنسية إلى نهاية 37
 .الدرس

 82.9 عالي  33 73. 2.49

م حلقات بحث بين الطلبة بحيث تناقش كل مجموعة أحد المفاهيمتنظي 38
 .الجنسية

 80.9 عالي  34 68. 2.43

االستعانة بالرموز الهندسية والرياضية والطبية للتعبير عن بعض 21
 .المفاهيم

 80.6 عالي  35 73. 2.42

 80.3 عالي  36 70. 2.41 .ثناء عرض المفاهيم الجنسيةأيحاءات واإلشارات الجسديةتجّنب اإل 11

عرض الموضوعات الجنسية من خالل ربطها بالبعد القانوني 12
 .واالجتماعي

 80.3 عالي  37 68. 2.41

التركيز على البعد الوظيفي واالبتعاد عن المشاعر المتعلقة بوظيفة 7
 .العضو الجنسي

 79.9 عالي  38 74. 2.40

 78.3 عالي  39 77. 2.35 .ة ثم مناقشتهاتقديم أوراق عمل إلى الطلبة تتضمن مفاهيم جنسي 19

 76.6 متوسط  40 83. 2.30 .تقديم عروض فيديو تعليمية علمية عن التكاثر في النبات والحيوان 17

االبتعاد عن استخدام األلوان والظالل المجسدة في رسم األعضاء 20
 .التناسلية

 74.9 متوسط  41 85. 2.25

الطلبة يلعبون أدوار الطبيب والعالمتقديم الموضوعات الجنسية بجعل 34
 .والمعلم المختصين بهذه الموضوعات

 73.3 متوسط  42 83. 2.20

إحالة أسئلة الطلبة المتعلقة بالمفاهيم الجنسية إلى زمالئهم في الغرفة 45
 .الصفية

 72.6 متوسط  43 89. 2.18

تنظيم زيارات لمتاحف علمية أو مختبرات علمية لدراسة بعض 33
 .ضوعات الجنسيةالمو

 71.9 متوسط  44 76. 2.16

 71.6 متوسط  45 82. 2.15 .تصميم برمجيات تعليمية حول بعض المفاهيم الجنسية 30

 85.9  عالي  22. 2.58 األساليب ككل 
  )1(والدرجة الدنيا ) 3(الدرجة القصوى *
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أســلوبًا تدريســيًا آمنــًا ) 39(أن هنــاك  )3(يبــين الجــدول 
باعهــــا فــــي تــــدريس ّتاكــــن لمعلمــــي األحيــــاء بدرجــــة عاليــــة يم

أسـاليب تدريســية متوســطة  ) 6(الموضـوعات الجنســية، وهنــاك  
تباعهــا عنــد تــدريس الموضــوعات الجنســية، ولــم ا يمكــناألمــان 

ــددها     ــابقة وعـ ــاليب السـ ــين األسـ ــن بـ ــن مـ ــلوبًا أي ) 45(يكـ أسـ
أي أن  .أســلوب غيــر آمــن فــي تــدريس الموضــوعات الجنســية      

باع هذه األساليب قد تـراوح بـين المتوسـطة    تدرجة األمان في ا
تباعها عالية، وذلك كما ، وأن الدرجة الكّلية لألمان في اوالعالية

  .عّبر عنها المعلمون أنفسهم

ــاليب       ــع األسـ ــى أن جميـ ــك إلـ ــي ذلـ ــبب فـ ــزى السـ ــد يعـ وقـ
المدرجــة فــي األداة قــد لّبــت طموحــات المعلمــين، وتماشــت مــع 

يس التربيــة الجنســية ضــمن بضــرورة تــدروجهــات النظــر القائلــة 
المنـــاهج الدراســـية، وأن تقـــدم وفـــق طرائـــق وأســـاليب تربويـــة   
مقنعــة تتناســب مــع المرحلــة العمريــة للطلبــة وتجيــب عــن جميــع  

ــة والمشــــــروعة   ــاراتهم المنطقيــــ ــئلتهم واستفســــ فرتــــــون، (أســــ
تصفت بالمصـداقية والواقعيـة،   اأن هذه األساليب كما  ،)2004

ل علـى إجابـات واضـحة وصـادقة     التي تمكـن الطلبـة مـن الحصـو    
الستفساراتهم، وبشكل يتناسـب مـع مسـتواهم العقلـي مـن بلـوغ       
ونضـــج، وبمقـــدار اســـتيعابهم لحقـــائق الموقـــف، دون تقصـــير      

صـالح،  (وهروب، وبدون مغاالة فـي التعبيـر الصـريح إلجابـاتهم     
ــي اختلفــت حــول       ). 2000 ــع وجهــات النظــر الت كمــا تماشــت م

أبــو فــارة، (طرق الفرديــة والجماعيــة تقــديم التربيــة الجنســية بــال
بضـرورة  الدراسـات التـي نـادت     توصـيات وتماشت مع ). 2004

وضع سياسـات واضـحة مـن قبـل المؤسسـات التربويـة لتـدريس        
. Dariusz, 2008)(مثــل هــذه المواضــيع الجنســية المحرجــة    

كمــا جمعــت هــذه األســاليب بــين مختلــف األســاليب التــي قــّدمها   
ــذا   ــي هــ ــوي فــ ــة    األدب التربــ ــاليب آمنــ ــا أســ ــى أنهــ ــال علــ المجــ

وموثوقــــة، وســــاهمت فــــي تقليــــل وخفــــض مســــتوى التخــــّوف   
والحـــرج والتـــردد لـــدى المعلمـــين فـــي تـــدريس الموضـــوعات       

وبالتــالي فــإن هــذه األســاليب تشــّكل فــي مجموعهــا     .  الجنســية
إطارًا واقيًا ومظلة علميـة وعمليـة تحمـي المعلمـين مـن الحـرج       

ل بين هذه األساليب بطريقة آمنـة   والمساءلة، وتمّكنهم من التنّق
   .في تناول الموضوعات الجنسية وإعطائها حقها من االهتمام

ــي      ــان فــ ــة األمــ ــت درجــ ــي كانــ ــاليب التــ ــا األســ ــا اأمــ تباعهــ
متوسطة، فقد تعّلقت بتصـميم البرمجيـات التعليميـة، والزيـارات     

ــروض الف   ــديم عـ ــة، وتقـ ــالميدانيـ ــة  يـ ــب األدوار، وإحالـ ديو، ولعـ
وقـد  . الطلبة أنفسهم، واستخدام األلـوان والظـالل  األسئلة على 

تباعهـا إلـى   ايعزى السبب في تقليل المعلمين لدرجة األمان فـي  
ــه، وصــعوبة        ــدرس عمــا ُخطــط ل تخــوفهم مــن إنحــراف مســار ال
ــؤ       ــيهم التنب ــة؛ ألن فــي اســتخدامها ربمــا يصــعب عل ضــبط الطلب

ومــن جهــة أخــرى . باأللفــاظ والحركــات التــي تصــدر عــن الطلبــة 
بلغ أهمية أن المعلمين ربما تنقصهم الخبـرة الكافيـة والكفـاءة    وأ

الذاتية فـي إدارة الصـفوف فـي ظـل ممارسـة هـذه األسـاليب، إذ        
إنهــــم لــــم يعتــــادوا علــــى ممارســــتها، وبالتــــالي يصــــعب علــــيهم 
المغامرة في استخدامها، وبالتالي تباينت تقديراتهم حولها ممـا  

  . رجة متوسطةأدى في المحصلة إلى اعتبارها آمنة بد

هــل تختلــف  : "الــذي يــنص علــى نتــائج الســؤال الثــاني  
على أداة البحـث  ) معلمي األحياء(تقديرات أفراد عينة الدراسة 

ككل المتعلقـة باألسـاليب اآلمنـة لتـدريس الموضـوعات الجنسـية       
المتضمنة في محتوى كتب العلوم الحياتية باختالف جنسهم أو 

ولإلجابــة عــن هــذا " همــا؟عــدد ســنوات خبــرتهم أو التفاعــل بين
السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينـة  

 ل عـــــامكبشـــــعلـــــى أداة البحـــــث ) معلمـــــي األحيـــــاء(الدراســـــة 
والمتعلقـــة باألســـاليب اآلمنـــة لتـــدريس الموضـــوعات الجنســـية      
المتضمنة في محتوى كتب العلوم الحياتية تبعـًا لمتغيـر الجـنس    

  .يبين ذلك) 4(جدول وعدد سنوات الخبرة، وال

على أداة البحث ككل المتعلقة باألساليب اآلمنة لتدريس ) معلمي األحياء(المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  :4جدول 
  الموضوعات الجنسية المتضمنة في محتوى كتب العلوم الحياتية تبعًا لمتغير الجنس وعدد سنوات الخبرة

المعياري االنحرافالحسابيالمتوسط الخبرة الجنس  العدد 
سنوات5أقل من ذكر  2.60 .29 36 

سنوات10أقل من–5من  2.58 .20 30 

سنوات فأكثر10  2.55 .22 47 

 113 24. 2.57 الكلي

سنوات5أقل من أنثى  2.65 .17 47 

سنوات10أقل من–5من  2.53 .21 43 

سنوات فأكثر10  2.55 .23 36 

ليالك  2.58 .21 126 
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المعياري االنحرافالحسابيالمتوسط الخبرة الجنس  العدد 

 الكلي

سنوات5أقل من  2.63 .23 83 

سنوات10أقل من–5من  2.55 .21 73 

سنوات فأكثر10  2.55 .22 83 

 239 22. 2.58 الكلي

ــدول    ــن الجــ ــين مــ ــين    ) 4(يتبــ ــة بــ ــروق ظاهريــ ــود فــ وجــ
معلمــي (المتوســطات الحســابية لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة   

ث ككـــل المتعلقــــة باألســـاليب اآلمنــــة   علـــى أداة البحــــ ) األحيـــاء 
لتـــدريس الموضـــوعات الجنســـية المتضـــمنة فـــي محتـــوى كتـــب   

العلـــوم الحياتيـــة تبعـــًا لمتغيـــر الجـــنس وعـــدد ســـنوات الخبـــرة،  
ولمعرفة الداللة اإلحصائية لتلك الفروق الظاهرية؛ تم اسـتخدام  

، والجــدول )Two Way ANOVA(تحليــل التبــاين الثنــائي  
  .يبّين ذلك) 5(

على أداة البحث ككل المتعلقة ) معلمي األحياء(نتائج تحليل التباين الثنائي للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  :5دولج
ل باألساليب اآلمنة لتدريس الموضوعات الجنسية المتضمنة في محتوى كتب العلوم الحياتية تبعًا لمتغير الجنس وعدد سنوات الخبرة، والتفاع

   مابينه
  اإلحصائية الداللة  فقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين

 897. 0169. 0008. 1 0008. الجنس

 055. 2.9380 1403. 2 2806. عدد سنوات الخبرة

 355. 1.0415 0497. 2 0995. عدد سنوات الخبرة×الجنس

   0477. 233 11.1253 الخطأ

    238 11.5061 المجموع

  ) = 0.05(حصائية اإلداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال *

داللــــة  يعــــدم وجــــود فــــرق ذ) 5(يتبــــين مــــن الجــــدول 
بــين  ) = 0.05( حصــائيةاإلداللــة إحصــائية عنــد مســتوى ال
معلمـي  (أفـراد عينـة الدراسـة     لتقـديرات المتوسطين الحسابيين 

ســـاليب اآلمنــــة  علـــى أداة البحــــث ككـــل المتعلقــــة باأل  ) األحيـــاء 
لتـــدريس الموضـــوعات الجنســـية المتضـــمنة فـــي محتـــوى كتـــب   

والخبـــرة التعليميـــة،  ،العلـــوم الحياتيـــة يعـــزى لمتغيـــري الجـــنس
وتتفق هذه النتيجة مع . والتفاعل بين الجنس والخبرة التعليمية

التـي بّينـت عـدم وجـود فـروق      ) Denise, 2002( نتـائج دراسـة  
  .المعلمينألثر الجنس والخبرة في تقديرات 

وتشير هذه النتيجة إلى توافق المعلمـين والمعلمـات علـى    
تبـاع األسـاليب التدريســية المعروضـة أمــامهم    ادرجـة اآلمـان فــي   

جنسـهم وخبـرتهم، وأن آراءهـم فيهـا منسـجمة       عـن بغض النظر 
وقــد يعــزى الســبب إلــى األســاليب     . ومتقاربــة وال فــرق بينهمــا  

مثـل لهـم أسـاليب علميـة     المعروضة أمامهم نفسها، بأنها كانـت ت 
وعمليـــة وواقعيـــة ومقنعـــة ويمكـــن الركـــون إليهـــا عنـــد تـــدريس  
ــة    ــًا ذا داللــ ــية، وبالتــــالي لــــم ُتحــــدث فرقــ الموضــــوعات الجنســ
إحصائية في تقـديراتهم لدرجـة األمـان فـي األسـاليب المعروضـة       

كمــا يمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى أن المعلمــين       . أمــامهم
هم وخبـرتهم يتعرضـون لتـدريس    والمعلمات علـى اخـتالف جنسـ   

هــذه الموضــوعات بــنفس المســتوى ويتعــاملون مــع استفســارات  

الطلبــة وقضــاياهم بــنفس الدرجــة مــن الضــغط والحــرج، األمــر       
الذي قد ُيوّحد وجهـة نظـرهم، ويقـّرب بـين قناعـاتهم بـأن هـذه        
األســـاليب تشـــّكل لهـــم الحـــل األســـلم واألمثـــل لمعالجـــة هـــذه        

رب أمــامهم لتجنبهــا؛ كونهــا مــن    مــا مــن مهــ   التــيالموضــوعات 
ــة     ــلوك الطلبـــ ــذيب ســـ ــرورية لتهـــ ــة والضـــ ــوعات الملحـــ الموضـــ

  .المراهقين، وبالتالي جاءت تقديراهم متقاربة وال فرق بينهما

ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن التقـــارب الثقـــافي بـــين المعلمـــين  
والمعلمات، فضـًال عـن التطـّور والتغيـر المجتمعـي جعـل اإلنـاث        

ء وال فرق بينهما سـوى فـي الوظيفـة    تساير الذكور في كل شي
كون للجنس فـروق ذات داللـة   كان متوقعًا أن ي فقد. البيولوجية
، مــن منطلــق أن الــذكور يــتم تنشــئتهم فــي مجتمعنــا       إحصــائية

ع علـى أن  ّجشـَ فالـذكر يُ  ؛مـا عـن اإلنـاث    بصورة مختلفة إلى حـدٍ 
ومــن ثــم اكتســاب الجـــرأة    ينــاقش اآلخــرين فــي مــا يطرحونـــه،     

لمناقشة مختلف المواضيع، بينما يغلب طابع الخجل والشجاعة 
ــة      ــيع المرتبطــ ــه الخصــــوص المواضــ ــى وجــ ــات وعلــ ــد الفتيــ عنــ

إال أن نتــــائج هــــذه الدراســــة توصــــلت إلــــى خالصــــة   بــــالجنس،
ــاث       ــذكور واإلن ــين ال ــين عــدم وجــود فــروق ب . مغــايرة، حيــث تب

الدور المتنامي للمرأة في المجتمع األردني، كعضـو  وهذا يؤكد 
قل مكافئ، وتغير الصورة النمطية للمرأة، والتعامل مع فاعل وع

المـرأة والرجـل بصـورة متقاربــة، واهتمـام اآلبـاء بتعلـيم الــذكور       
مناقشـة  متكافئـة فـي    واإلناث علـى حـد سـواء، وإعطـائهم فرصـاً     

  .المواضيع المختلفة
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ختامـــًا وبوجـــه عـــام، فقـــد يعـــزى اعتبـــار معلمـــي األحيـــاء  
بعضـــها أقـــل أمانـــًا إلـــى ثقـــافتهم لـــبعض األســـاليب بأنهـــا آمنـــة و

العلميـــة، وتنشـــئتهم األســـرية، وخبـــرتهم الذاتيـــة، وممارســـاتهم  
ــية والتربويـــــة واألكاديميـــــة     ــية، ومكونـــــاتهم الشخصـــ  التدريســـ

ســـكناهم وعـــاداتهم  ومواقـــعومـــؤهالتهم المســـلكية،  والنفســـية،
وتقاليـــدهم، آخـــذين بعـــين االعتبـــار طبيعـــة كـــل أســـلوب بغـــض  

ومـــن جهـــة . م ومـــدة خبرتـــه التعليميـــةالنظــر عـــن جـــنس المعلـــ 
أخرى، فإن الفهم الخطأ والخلط والواضح بين العملية الجنسية 
ذاتهـا وبـين الـتعلم عـن المفـاهيم الجنسـية بإسـلوب آمـن يشــكل         
تحـديًا قويـًا للمعلمــين والطلبـة علــى حـِد ســواء، ويفّسـر كثيــرًا      
مــن تصــورات المعلمــين العتبــار هــذا األســلوب أكثــر آمانــًا مــن     

وهـذا  . آلخر خاصة حين يختلط اللفظ مع العمليـة فـي أذهـانهم   ا
بحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث واالستقصــاء باتبــاع مــنهج نــوعي   

  . تفصيلي

  :الستنتاجاتا

يمكن إدماج موضوعات التربية الجنسية في الكتب  -1
المدرسية لكال الجنسين، وتنجح عملية تقديمها للطلبة 

ة التي تم التوصل بشرط تدريسها وفق األساليب اآلمن
  .إليها في هذا البحث

أن قائمة األساليب اآلمنة التي تم التوصل إليها تجيب عن  -2
كثير من التساؤالت وتبدد كل المخاوف حول تدريس 
الموضوعات الجنسية التي وردت في أدبيات مقدمة 

  .البحث وإطاره النظري

ة ضرورة التخلي عن الفكرة السائدة بأن اإلناث أقل جرأ -3
وأقل مقدرة من الذكور في تناول الموضوعات الجنسية 
في الغرفة الصفية، خاصة وأن النتائج أظهرت عدم وجود 

  .فروق بين الجنسين في هذا المجال

يمكن للخبرة التعليمية للمعلم أن تؤدي دورًا حاسمًا في  -4
تطوير وتحسين تدريس الموضوعات الجنسية بصورة 

ا بعقالنية؛ ال أن تكون الخبرة أكثر أمانًا إذا تم توظيفه
مجرد عدد من سنوات الخدمة غير المؤثرة في تعلم 
الطلبة وتعديل سلوكهم، خاصة وأن النتائج أظهرت أن 
متوسط ذوي الخبرة القصيرة أعلى من ذوي الخبرات 
المتوسطة والطويلة، بالرغم من عدم وجود فروق ذات 

  .داللة إحصائية بينها

  

 

  :التوصيات

لنتائج التي تم التوصل إليها، فإنه يمكن تقديم في ضوء ا
  :التوصيات اآلتية

تعميم قائمة األساليب اآلمنة التي تم التوصل إليها على  -1
المعلمين، وتدريبهم على ممارستها ومناقشتها معهم ومع 

  .الطلبة في إطار برامج التنمية المهنية للمعلمين

لتجاوب مع تعميق فهم الطلبة من الذكور واإلناث وا -2
أسئلتهم واستفساراتهم المشروعة من خالل معلميهم 
حول معتقداتهم وممارساتهم المتعلقة بالجنس لما 
لتجاهلها من أخطار آنّية ومستقبلية في حياة األفراد 
خاصة الحياة الزوجية التي قد تتصدع وتنتهي بسبب 
بعض الممارسات والمعتقدات التي يحملها أحدهم تجاه 

  .اآلخر

جراء مزيد من البحوث والدراسات حول تدريس إ -3
الموضوعات الجنسية وربط دراسة أثرها في ضوء 

الحالة االجتماعية للمعلم، والمؤهل : متغيرات أخرى مثل
  .العلمي والتربوي للمعلم، والفئة العمرية للمعلم

إجراء مزيد من البحوث والدراسات باستخدام المنهج  -4
الت والمالحظة الصفية النوعي المستند إلى المقاب

وتحليلها، التي تتبع بعمق آراء معلمي العلوم حول هذه 
القائمة من األساليب اآلمنة وممارستها في الغرفة الصفية، 
لمعرفة لماذا تعد بعض هذه األساليب آمنة وبعضها غير 

  .آمن من وجهة نظر المعلمين أنفسهم

  :المراجع

المدارس في اتجاهات مديري ). 2004(أبو فارة، يوسف 
مديرية التربية والتعليم في منطقة الخليل نحو 
، التربية الجنسية، واساليبها وتطبيقها في المدارس
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ورقة مقدمة الى الملتقى الدولي حول السكان المدرسية، 

والصحة االنجابية وقضايا النوع االجتماعي من منظور 
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