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الم حل أو  1بكر أبو  خولة  2رح 

 

 نظري  بسط

   أحد املدرسة تعتبر
سات أهم  تي املجتمع في املؤسَّ

َّ
ة عليها تقع ال  وتنمية تنشئة مسؤوليَّ

ب
َّ

َّل
ُّ
ة وقيم حياتية مهارات ومنحهم الط ة اجتماعيَّ ت ضمان جانب إلى وثقافيَّ ة مهرفاهيَّ فسيَّ  النَّ

ة  .والعاطفيَّ

ول  تشهد ة، الدُّ تي الغربيَّ
َّ
مة، رفاه بخدمات تمتاز ال  

نوات في متقد   تمديًدا األخيرة السَّ

ضوج: متوازيتان ظاهرتان فيها تحصل حيث املراهقة، ملرحلة    في الجنس ي النُّ
ر  سن   

 
ا ةمبك  جدًّ

 & Roudsari, Javadnoori, Hasanpoui, Hazavehef; 1996, ארהרד) جهة من لليافعين

Tdghipour, 2013 )وتأجيل   
واج سن   ,Golman) أخرى  جهة من العشرين سنوات نهاية إلى الزَّ

غيير ٰهذا عن نتج. (2008 شاط تبكير التَّ
َّ
 ) لليافعين الجنس ي الن

ً
 ,Karpi, Laris, & Rolleri مثَّل

2007; Kohler, Manhart, & Lafferty, 2008; Lau, Zhao, Gao, & Shah, 2006 ) دون 

  
ات تحضير أي  ة، العَّلقة ملسؤوليَّ , וויסבלאי) وقاية أو تخطيط للعَّلقة يكون  أن وبدون  الجنسيَّ

2010 ;Golman, 2008 .)ض 
لوك ٰهذا يعر  ة إلى اليافعين الجنس ي السُّ  العدوى : منها مخاطر عدَّ

ة، بأمراض  ,Shrestha, Otsuka, Poudel) اإلجهاض فيه، املرغوب غير الحمل جنسيَّ

Yasuoka, Lamichhane & Jimba, 2013)، ة اإلساءات ة عَّلقات إقامة أو الجنسيَّ  جنسيَّ

ة ه   ضوء على(. Roudsari et al., 2013) قسريَّ تائج، ٰهذ  سعت النَّ
َّ
ة ات  تجاه املدرسة مسؤوليَّ

بها،
َّ

بها بتعليم تطالب بحيث طَّل
َّ

ة صلة ذات مضامين طَّل ته اإلنسان بصحَّ  تدريس تمَّ . وجنسانيَّ

ه      ٰهذ 
ول  معظم في املواد  ة الدُّ ثقيف برنامج" موضوع تحت الغربيَّ  ."الجنس ي التَّ
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ثقيف   ويتمُّ مَّلءمتها  تندرج برامج التَّ
دريس املدرس ي العام  الجنس ي ضمن برنامج التَّ

فوف  ب في جميع الصُّ
َّ

َّل
ُّ
قافي القائم في مجتمع املدرسة. ُيدرَّس البرنامج لجميع الط

َّ
للمبنى الث

ة الفرد، سيرورة النُّضج  ويهدف لتوفير معلومات أمينة وصادقة وشاملة حول جنسانيَّ

فس يالجسدي، العاطفي و  -الجنس ي ي ) -النَّ  
ح   

ر الجنس ي الص  طوُّ كاثر والتَّ , וויסבלאיجهاز التَّ

2010 ;UNESCO, 2016; Francisa & DePalmab, 2014.) 

الية: ة التَّ ب األمور الهامَّ
َّ

َّل
ُّ
ثقيف الجنس ي للط ر برنامج التَّ  

 
 يوف

ة، الحمل غير  (1) ب بمعلومات حول الجنس اآلمن، األمراض الجنسيَّ
َّ

َّل
ُّ
د الط املرغوب يزو 

تائج  واج، بهدف حماية اليافعين من النَّ ة فقط بعد الزَّ فيه، تعزيز إقامة عَّلقات جنسيَّ

شاط الجنس ي غير اآلمن )
َّ
ة للن لبيَّ  (.UNESCO, 2016السَّ

ب ) (2)
َّ

َّل
ُّ
فس ي بين الط فاه النَّ ; 1996, ארהרדيساهم في املحافظة على تطوير شعور الرَّ

Smylie, Maticka-Tyndale & Boyd, 2008; Robinson, Smith, & Davies, 

حيح مع(2017 عامل الصَّ هني، الجنس ي،  ( بواسطة التَّ  
 
ليم: الذ ر السَّ طوُّ سيرورة التَّ

فس ي ) ; Smith, Fotinatos, Duffy & Burked, 2013; 1996, ארהרדالعاطفي والنَّ

Shrestha et al. 2013 .) 

ة تعتمد على  (3) يَّ  
ه إلى أن تكون القرارات ذات العَّلقة بالجنس سليمة وصح  يوج 

 ,Berger, Bernard, Carvalho, Munoz, & Clement, 2007; UNESCO)معلومات

2016) . 

ة  (4) ة الجنسيَّ  ,SIECUS in Pandey, 2015; Duffy, Fotinatos)يساعد في بلورة الُهويَّ

Smith, & Burke, 2013)  شاط الجنس ي وفق الجهاز
َّ
ة تجاه الن وتطوير مواقف إيجابيَّ

 Smylie, Maticka-Tyndale & Boyd, 2008; Shrestha)القيمي القائم في املجتمع 

et al. 2013) . 

ة  (5) ي إلى أن يرض ى البالغون الحًقا عن حياتهم الجنسيَّ  
 & ,Constantine, Jerman)يرب 

Huang, 2007)  ل اآلخر ةوإلى تقبُّ  & Kennedy) املختلف في اختياراته الجنسيَّ

Covell, 2009).  
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ر ه   تتغيَّ   هناك. املجتمعات بحسب األهداف ٰهذ 
ً

ز مجتمعات مثَّل
َّ
ثقيف برنامج يترك  التَّ

ة الغرائز ضبط على الجنس ي ة عَّلقات إقامة عن واالمتناع الجنسيَّ واج قبل جنسيَّ , ארהרד) الزَّ

1996 ,Francisa & DePalmab, 2014)، ين  
  كالص 

ً
 أو ،(Leung-Ling & Chen, 2017) مثَّل

ة العائَّلت لدى نة املسيحيَّ  
ة ميتيسيبي والية في املتدي   أو ،(Dent & Maloney, 2016) األمريكيَّ

ول  بعض في ة الدُّ  .(Al- Zaabi, Heffernan, Holroyd & Jackson, 2018) مانكعُ  اإلسَّلميَّ

راسات معظم أشارت  
ة وضع إلى الد  ثقيف مسؤوليَّ  بعد املدرسة عاتق على الجنس ي التَّ

رون ال العالم في األمور  أولياء معظم أنَّ  االستنتاج  
 
ا تثقيًفا يوف هم أو ألبنائهم جنسيًّ رون أنَّ  

 
 يوف

ة معلومات َك  مخطوءة، معلومات أو جزئيَّ ل 
ٰ
قيقة املعلومات غياب بسبب َوذ قافة الدَّ

َّ
 والث

ة  بسبب أو أبنائهم، مع املوضوع عن الحديث من حرجهم بسبب أو لديهم املوضوع في الحقيقيَّ

ث عندما للموضوع اإلصغاء األبناء رفض  ,Golman, 2008; Duffy) معهم والداهم فيه يتحدَّ

Fotinatos, Smith, & Burke, 2013 .)،تي األبحاث أشارت لذا
َّ
 معرفة مستوى  فحصت ال

ر  صلة ذات ملواضيع املراهقين طوُّ ه إلى الجنس ي بالتَّ ليمة املعلومات في شديد نقص يوجد أنَّ  السَّ

 (.Yo, 2010) مخطوءة املعلومات بعض وأنَّ 

ي ضرورة في ساهم إضافي عنصر هناك  
ثقيف تبن  ق املدارس، قبل من الجنس ي التَّ

َّ
 يتعل

ذين - األقران مجموعات ضغوطات بتأثير
َّ
عون  ال  

ة عَّلقات إقامة يشج  ة جنسيَّ  واإلعَّلم، - إباحيَّ

ذي
َّ
ة املضامين من الكثير على يحتوي  ال تي الجنسيَّ

َّ
ع ال  

باع تشج   
 
   سلوك ات

 نمط بواسطة جنس ي 

لوك نمط الحديث، نمط األزياء، ه   تساهم. أشبه وما السُّ  عة املضامين ٰهذ 
 عَّلقات إلقامة املشر 

ة    في جنسيَّ
 

   القيم لجهاز مناقضة رسائل بث
ذي املجتمع في العام 

َّ
  َوال

ُّ
ف على املراهقين يحث عفُّ  التَّ

 (. 2007, ברוש)) الجنس ي

ْن على الرَّغم من ٰهذا، ما  ك 
ٰ
ثقيف الجنس ي في املدارس، َول ة التَّ يَّ  

ون على أهم  فق املربُّ يتَّ

ظر تجاهه   Cohen, Byers, and)زالت معظم دول العالم تواجه مقاومة واختَّلف وجهات النَّ

Sears, 2012; Orji & Esimai, 2003) قافي
َّ
. تتفاوت طبيعة الرَّفض ومضمونه وفق املبنى الث

مين وعلى مدى استعدادهم 2009للمجتمع )أبو بكر،   
 
ر ٰهذا مباشرة على مواقف املعل  

 
( ويؤث
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ثقيف الجنس ي. وفي ٰهذا مين  لتدريس برامج التَّ  
 
ياق، تشير األبحاث إلى أنَّ مواقف املعل  

الس 

ة  ثقيف العامَّ ا على مدى نجاح برامج التَّ ا وهامًّ ل عنصًرا مركزيًّ  
 
 ;Bowden et al., 2003)تشك

Borawski, Tufts, Trapl, Hayman, et al., 2015)  ثقيف الجنس ي على وجه وبرامج التَّ

 ,Aggleton, Dennison, and Warwick, 2010; Cohen, Byers, Heather) الخصوص

Sears & Angela, 2004; Ollis & Harrison, 2016 ; Reis & Vilar, 2006; Zimmerman, 

مين في جودة تدريس البرنامج أو في استخدام . فمن املمكن أن يمسَّ موقف (2015  
 
سلبيٌّ للمعل

ة في أماكن Cohen, et al, 2004أدوات تدريس ناجعة ) بب أجريت دراسات عدَّ ٰهذا السَّ (. ل 

ثقيف الجنس ي وطبيعة تطبيقه في جهاز  مين تجاه التَّ  
 
مختلفة في العالم لفحص مواقف املعل

عليم.  التَّ

مين مواقف ِّ
 
ثقيف امجبر  تجاه املعل

َّ
ة في الجنس ي الت  ثقافات عدَّ

عي ه( Roudsari et al., 2013) يد  ة املجتمعات في أنَّ قليديَّ ة، التَّ  وجود بسبب واإلسَّلميَّ

   الحظر
ام   العتماد الحاجة حول  حاصل جدل هناك الجنس، موضوع تداول  على( تابو) التَّ

ه   تنطلق. املدارس في جنس ي تثقيف برنامج ة من املجتمعات ٰهذ  ف فرضيَّ عفُّ    عن التَّ
 نشاط أي 

واج قبل جنس ي ه   فإنَّ  هنا، من. املراهقين معظم لدى الزَّ ثقيف تستخدم املجتمعات ٰهذ   التَّ

ة الجنس ي ة العَّلقات ملنع تدعو كمنصَّ واج قبل الجنسيَّ  املدارس في معلومات بتزويد وتكتفي الزَّ

ضوج حول  ناسلي الجهاز وعمل الجنس ي النُّ  . (Francisa & DePalmab, 2014) طفق التَّ

قافات في الجنس عن عَّلنية الحديث حول ( تابو) الحظر رغم
َّ
ة، الث قليديَّ   التَّ

َّ
 العالم أنَّ  إال

ثقيف تجاه املواقف في تغييًرا األخيرين العقدين في شهد  انكشاف إلى ٰهذا يعود. الجنس ي التَّ

قافات
َّ
ة لتأثيرات الث ة غربيَّ ت عصريَّ ى لتغييرات أد  بيبة املراهقين لدى شتَّ

َّ
 العالم، أنحاء في والش

ة لعَّلقات املبادرة مثل ة ولتجارب غراميَّ واج قبل جنسيَّ راسات أشارت. الزَّ  
 نسبة ارتفاع إلى الد 

ذين املراهقين
َّ
ة عَّلقات أقاموا ال واج، قبل جنسيَّ ٰهذا، ونتيجة الزَّ  املصابين عدد ارتفاع إلى ل 

ة األمراض بعدوى  كنولوجيا ساهمت(. 2008, אלנעמה) الجنسيَّ  
بكات واإلعَّلم الت 

َّ
 والش

ة  ,.Roudsari et al) الجنس موضوع في كثيرة معلومات على املراهقين انكشاف في االجتماعيَّ
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ه   قادت (.2008, אלנעמה; 2013 غييرات ٰهذ  ة التَّ ة القيادات استنتاج إلى العامليَّ ربويَّ
َّ
 تلك في الت

ول  ثقيف موضوع إدراج ضرورة إلى الدُّ    كموضوع الجنس ي التَّ
ربية برنامج في هام 

َّ
 . للمراهقين الت

 اإلسلمي العالم من أبحاث

ة املدارس في إندونيسيا في جرى  بحث في ة االبتدائيَّ  وجود عدم استنتاج تمَّ  واإلعداديَّ

ثقيف برامج عليمي، املنهاج في الجنس ي التَّ ة إشارة هنالك ٰهذا وبدل التَّ  في للموضوع سطحيَّ

ة املرحلة في البيولوجيا دروس انويَّ
َّ
مون  يسمح ال املدارس، تلك في. الث  

 
   املعل

 نقاش أو أسئلة بأي 

ا. املنهاج في املكتوبة املعطيات بتعليم ويكتفون  املوضوع، في تي املدارس في أمَّ
َّ
ثقيف بادرت ال  للتَّ

ه   بتنفيذ فقامت عَّلنية، الجنس ي ة تدارس كحلقة الدروس ٰهذ  ا. بحثيَّ ة املدارس في وأمَّ ينيَّ  
 الد 

ة تدريس فتمَّ  املسلمة، ين دروس في املادَّ  
يانة إنَّ  القول  حريٌّ . الد   

ة الد   مواقف تحمل اإلسَّلميَّ

ة ة تجاه إيجابيَّ ة عَّلقات إقامة وتجاه الفرد جنسانيَّ واج إطار ضمن سليمة جنسيَّ  الزَّ

(Bennett, 2007 .) 

تي أستراليا في شبيه وضع هناك
َّ
ثقيف تدريس فيها املقبول  من َوال  الحظت. الجنس ي التَّ

ًبا يصبح املوضوع أنَّ ( Sanjakdar, 2009) سانجاكدار 
َّ
 املدارس في املوضوع فحص عند مرك

ة راسة أظهرت حيث اإلسَّلميَّ  
ه الد   سين أمام تقف أنَّ

ذين املدر 
َّ
 املوضوع تدريس في يرغبون  ال

ة، القيم محظورات األمور، أولياء رفض: منها الحواجز بعض ين أيديولوجيا االجتماعيَّ  
 الد 

ق فيما اإلسَّلمي
َّ
قافة اإلعَّلم تأثير بالجنس، يتعل

َّ
ائدة والث ب إدراك على السَّ

َّ
َّل

ُّ
 ملوضوع الط

ة حَّ  
ة الص  ة الجنسيَّ يَّ  

ائدة الهيمنة مواجهة وأهم  ب فكر على السَّ
َّ

َّل
ُّ
 . الط

ياق، نفس في  
 أنَّ ( Francisa & DePalmab, 2014) إفريقيا جنوب في بحث أشار الس 

ثقيف برنامج دريس برنامج من بنيويٌّ  جزء هو الجنس ي التَّ  قرار ويترك املدارس في الرَّسمي التَّ

مين لطاقم تدريسه اختيار  
 
اقم، لسلوك متابعة في. املعل

َّ
ضح الط  تدريس يختار من معظمهم أنَّ  اتَّ

ص بشكل وضوعامل
َّ
 عن ويمتنعون  الحمل، ومنع الجنس ي البلوغ موضوعي على يقتصر مقل

لوك تدريس ه   ألنَّ  الحمل منع وسائل واستخدام اآلمن الجنس ي السُّ  مع تتناقض املواضيع ٰهذ 
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ة قيمهم ينيَّ  
الء   من قسم أشار. الد 

ُ
مين ٰهؤ  

 
هم إلى املعل بهم يظنَّ  أن يخشون  أنَّ

َّ
 قاموا إذا خطأ، طَّل

دريس هم الحمل، منع وسائل عن بالتَّ عون  وكأنَّ ة عَّلقات إقامة يشر  واج قبل جنسيَّ  لذا. الزَّ

ة مواضيع بانتقاء يكتفون   .شائكة وغير بيولوجيَّ

ذي أفريقيا، جنوب في لوسوتو في آخر بحث في
َّ
مين مواقف في بحث َوال  

 
 إدخال حول  املعل

ثقيف موضوع مين قبل من للفكرة شامل   تأييد   هناك كان للمدارس، الجنس ي التَّ  
 
دت. املعل

َّ
 أك

عاءات  
مين اد   

 
عاون  املوضوع لتدريس األساس املصدر تكون  أن املدرسة على أنَّ  املعل  أولياء مع بالتَّ

مون  أشار. البرنامج إنجاح بهدف األمور   
 
ة إلى البحث ٰهذا في املعل يَّ  

ب حصول  أهم 
َّ

َّل
ُّ
 على الط

ثقيف مين تأهيل وضرورة الجنس ي التَّ  
 
ه   مثل لتمرير املناسب املعل  بين تدمج بحيث املواضيع، ٰهذ 

ليمة املعلومات تدريس طرُّق  وبين السَّ قاليد االجتماعي للعرف التَّ ة والتَّ قافيَّ
َّ
 تطوير وإلى الث

ة ة بالحاالت واالهتمام الحساسيَّ ب الفرديَّ
َّ

َّل
ُّ
مون  استنتج. للط  

 
 ضرورة هناك أنَّ  تجاربهم من املعل

   تأهيل على للحصول 
ب، استشارة منح موضوع في منهي 

َّ
َّل

ُّ
 عناوين تحوي  قائمة وتوفير للط

سات ة مؤسَّ ب لتحويل املحيطة، البيئة في موجودة مناسبة مختصَّ
َّ

َّل
ُّ
 الخصوص ٰهذا في إليها الط

رورة عند  (.Francisa & DePalmab, 2014) الضَّ
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 أبحاث من العالم العربي

ثقيف الجنس ي في املدارس في العالم  هناك أبحاث قليلة درست مدى تطبيق برامج التَّ

راسات   
ه  الد  ه  البرامج. أشارت إحدى ٰهذ  مين تجاه ٰهذ   

 
 ,DeJong, Jawad)العربي ومواقف املعل

Mortagy & Shepardd, 2005)  ة، و عليميَّ ا في البرامج التَّ ه  البرامج نادرة جدًّ وجدت إلى أنَّ ٰهذ 

ة،  طرُّق ملواضيع الجنسانيَّ مون عدم التَّ  
 
عليم، يختار املعل ه عندما ُيعرض البرنامج في منهاج التَّ أنَّ

ل بحث آخر لديجونغ وزمَّلئه  ة. توصَّ ة الجنسيَّ حَّ  
كاثر والص  -DeJong, Shepard, Roudi)التَّ

Fahimi, & Ashford, 2007)  تي أجريت
َّ
راسات ال  

إلى نتائج مشابهة حيث تمَّ تحليل نتائج الد 

راسة إلى معارضة   
رق األوسط وشمال إفريقيا. أشارت نتائج الد 

َّ
ة في الش ول العربيَّ في الدُّ

هم يشعرون بعدم كفاءتهم لتدريس املوضوع  ثقيف الجنس ي، ألنَّ مين تدريس مضامين التَّ  
 
املعل

ه. إضافة، في دول الجزائر، إيران، املغرب، تونس والبحرين تمَّ إدراج وإلى شعورهم بالحرج من

مون لها.   
 
ْن نادًرا ما تطرَّق املعل ك 

ٰ
، َول  

دريس العام  ة ملنهاج التَّ ة الجنسيَّ حَّ  
كاثر والص  موضوع التَّ

لين للجامعات ف  
لبة املتسج 

َّ
  للط

ثقيف الجنس ي كمساق إلزامي  ي إيران لذا، تمَّ إقرار موضوع التَّ

(DeJong et al, 2007.) 

 عن املعلومات في النَّقص مدى عن الكشف تمَّ  ،(Geel, 2012) مصر في جرى  بحث في

ة كاثر الجنسانيَّ مين مواقف فحص عند. اليافعين بين والتَّ  
 
ثقيف برنامج تجاه املعل  الجنس ي التَّ

ضح ربية برنامج توفير بضرورة يؤمنون  معظمهم أنَّ  اتَّ
َّ
ة الت ب، الجنسيَّ

َّ
َّل

ُّ
ٰهذا ورأوا للط ة ب   مسؤوليَّ

عليم جهاز ة جانب إلى التَّ غم. الوالدين مسؤوليَّ ا صغيًرا جزًءا أنَّ  تبيَّن ٰهذا، من بالرَّ  من جدًّ

ة املعلومات ب تدريسها يتمُّ  البرنامج في األساسيَّ
َّ

َّل
ُّ
مين عدد نصف أشار. فقط للط  

 
 املشتركين املعل

ه   أنَّ  البحث في ب كافية القليلة املعلومات ٰهذ 
َّ

َّل
ُّ
 صف أشار بينما للط

 تكامل عدم إلى اآلخر الن 

ه حيث البرنامج، ة، األمراض عن معلومات يحوي  ال إنَّ واج عن الجنسيَّ ر الزَّ  
 
. الحمل وعن املبك

غم   للبرنامج دعمهم من وبالرَّ
َّ

مين معظم أنَّ  عن كشف البحث أنَّ  إال  
 
 كثيرة موادَّ  يحذفون  املعل

ه   عن للحديث األهل معارضة بسبب أحياًنا منه، ين رجال معارضة بسبب أو املواضيع ٰهذ   
 الد 

ين والقادة  
ين االجتماعي   

ياسي   
ذين والس 

َّ
مون  أشار(. تابو) كمحظور  املوضوع مع يتعاملون  ال  

 
 املعل
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ه   في راسة ٰهذ   
ه   لتدريس واضحة معايير غياب إلى الد   أنفسهم يجدون  ما وغالًبا ين،املضام ٰهذ 

 موضوع في الحديث عند بالحرج شعورهم جانب إلى بأنفسهم معلومات جمع على مرغمين

ة واألدوات املهارة تنقصهم حيث الجنس، ه   للقيام املهنيَّ ٰهذ  ة ب   . بنجاح املهمَّ

مين، مواقف على باالعتماد  
 
ربية برنامًجا (Sanjakdar, 2009) سنجقدار اقترحت املعل

َّ
 للت

ة اًسا الجنسيَّ قافة، حسَّ
َّ
ين على يعتمد للث  

 القرآن من آيات اقتباس يتمُّ  حيث اإلسَّلمي الد 

ة وأحاديث ق  نبويَّ ة، الجنس ملوضوع تتطرَّ ة إبراز بهدف والجنسانيَّ ربية تدريس شرعيَّ
َّ
 الت

ة ل. املدارس في الجنسيَّ مون  توصَّ  
 
 ،االستنتاج نفس لىإ( Geel, 2012) جيل بحث في أيًضا املعل

ة املعلومات دمج واقترحوا علميات املعلومات مع العلميَّ ة والتَّ ينيَّ  
 توصيات في جيل اقترحت. الد 

ة تربية" من البرنامج اسم تغيير إلى دراستها ي جنس" أو" جنسيَّ  
ة" إلى" صح  ة صحَّ  بهدف" أسريَّ

ة مسايرة ة الحساسيَّ قافيَّ
َّ
ة جنس مصطلحي تجاه الث  (. Geel, 2012) وجنسانيَّ

 

مين مواقف ِّ
 
ثقيف برنامج تجاه املعل

َّ
 الغرب دول  في الجنس ي الت

ة هناك قافات في اليافعين معظم أنَّ  سائدة فرضيَّ
َّ
ة الث ة الغربيَّ يبراليَّ  

 
 عَّلقات يقيمون  والل

ة واج، قبل جنسيَّ تي شاملة برامج لتفعيل تشجيع هناك ولذا الزَّ
َّ
ق  ال ة لألمراض تتطرَّ  الجنسيَّ

قاش يدور . اآلمن والجنس الحمل وملوضوعي  
ه   في الن  قافات ٰهذ 

َّ
نُّ : حول  الث  

 لبداية املناسبة الس 

ثقيف  ،(McKee et al., 2014; Robinson et. al., 2017;2010, וויסבלאי) الجنس ي التَّ

ة املواضيع تي الضروريَّ
َّ
ها أن يجب ال  ,.Robinson et al ;2010, וויסבלאי) البرنامج يتضمنَّ

2017; Bowden et al. 2003) ة أهيل نوعيَّ مين املنهي التَّ  
 
 Bowden et)) البرنامج لتدريس للمعل

al., 2003، ة/املنهي جندر (Sanjakdar, 2009 )ة ا/ومزاياه خصيَّ
َّ

 ;Hellve et al., 2011) الش

Bowden et al., 2003.) 

مين دعم إلى سابقة دراسات أشارت  
 
 وتعاملهم للمدارس جنس ي تثقيف برامج إلدراج املعل

ثقيف توفير عن كمسؤولين أنفسهم مع بهم الجنس ي التَّ
َّ

 ;Bowden et al., 2003) لطَّل

Castillo, Derluyn, Jerves, & Valcke, 2019) .وزمَّلئه باودين دراسة في (Bowden et 
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al., 2003) ، مون  صرَّح  
 
هم املعل ة بثقة يشعرون بأنَّ  تدريس على قدرتهم حول  كبيرة شخصيَّ

ثقيف مضامين    الجنس ي التَّ
د  بهم تساؤالت على والرَّ

َّ
د. طَّل

َّ
مين معظم أك  

 
 في املشتركين املعل

راسة  
ة على الد  يَّ  

ة اآلثار تدريس أهم  لبيَّ شاطات السَّ
َّ
ة للن رة الجنسيَّ  

 
ات املبك ة وللفعاليَّ  الجنسيَّ

واج إطار خارج ربية اإليدز مرض من العدوى  منع تدريس ضرورة إلى بعضهم أشار. الزَّ
َّ
ة والت  لصحَّ

ة مين ثلث حوالي أشار ٰهذا، جانب إلى. سليمة جنسيَّ  
 
 حول  لهم واضح موقف غياب إلى املعل

تي املواضيع
َّ
 برنامج تفعيل بضرورة إيمانهم مع جنب إلى جنًبا. البرنامج في إدراجها يجب ال

ثقيف مون  رأى ،الجنس ي التَّ  
 
ة املعل يَّ  

ب كبح أهم 
َّ

َّل
ُّ
ة لغرائزهم الط فهم الجنسيَّ  العَّلقات عن وتعفُّ

ة واج قبل الجنسيَّ مين ثلث رأى. الزَّ  
 
ثقيف موضوع عن مسؤولين بأنفسهم املعل  الجنس ي التَّ

ب
َّ

َّل
ُّ
 . دورهم وليس األمور  أولياء دور  ٰهذا بأنَّ  اآلخرون رأى بينما املدارس، في للط

مين معظم دعم نيجيريا، في (Orji & Esimai, 2003) وإيسيماي أورجي بحث في  
 
 املعل

ثقيف موضوع إدراج دريس برنامج في الجنس ي التَّ  مواقف بين اختَّلف هناك كان. املدرس ي التَّ

مين  
 
ثقيف أهداف بخصوص املعل فق. ومضامينه الجنس ي التَّ مين معظم اتَّ  

 
 ضرورة على املعل

ط غير الحمل منع موضوع تدريس
َّ
ة ووافق له املخط

َّ
مين من قل  

 
 العَّلقات تدريس على املعل

ة ة وحمل ونتائجها الجنسيَّ مين جمهور  من %5 فقط. تجاهها املسؤوليَّ  
 
 يكون  أن وافقوا املعل

بهم،
َّ

، ٰهذه في لطَّل  
ن   

ة عَّلقات الس   .اآلخر الجنس مع سليمة جنسيَّ

 (Cohen, et al., 2004)في كندا، بحث كوهين وزمَّلؤه  في دراسة في نيو برونسويك

دوا تعميم تدريس  ة ووجدوا أنَّ معظمهم أيَّ ة واإلعداديَّ مين في املرحلة االبتدائيَّ  
 
مواقف معل

لوا أن يبدأ ٰهذا ثقيف الجنس ي في املدارس وفضَّ ة، رغم أنَّ معظمهم  التَّ في املرحلة اإلعداديَّ

ة أكثر حيال  كور مواقف إيجابيَّ
ُّ
مون الذ  

 
ة. أظهر املعل ة البدء في املرحلة االبتدائيَّ أشار إلى إمكانيَّ

ة  مو املرحلة اإلعداديَّ  
 
مات اإلناث بينما أظهر معل  

 
ثقيف الجنس ي، مقارنة مع املعل برنامج التَّ

ة أكثر ت مين مواقف إيجابيَّ  
 
ة. وافق معظم املعل مي املرحلة االبتدائيَّ  

 
جاه البرنامج، مقارنة مع معل

ة في  مين إلنجاح البرنامج، خاصَّ  
 
عاون مع املعل ة الوالدين في التَّ راسة على مسؤوليَّ  

ه  الد  في ٰهذ 

ة.   املرحلة اإلعداديَّ
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مين اقفمو  حول  دراسة( Reis & Vilar, 2006) وفيَّلر ريس أجرى  البرتغال، في  
 
 املعل

ثقيف موضوع حول     شبه إجماًعا ووجدوا الجنس ي التَّ
ة حول  تام  يَّ  

ثقيف برنامج أهم   الجنس ي التَّ

مين من ضئيلة نسبة أنَّ  الباحثون  وجد أخرى، جهة من. املدارس في تطبيقه وضرورة  
 
 املعل

هم إلى أشاروا ا منهم القليل وبادر املوضوع، ٰهذا بتدريس بأنفسهم يقومون  أنَّ  تدريس في فعليًّ

سبة. املوضوع  
 
ه   بالن ٰهذ  مين من الفئة ل   

 
ذين املعل

َّ
 سون  ال

ة مواقف لديهم كانت املوضوع، ُيَدر   إيجابيَّ

ثقيف تجاه ة، املواضيع نقاش عند أقلَّ  حرًجا وأظهروا اآلخرين من أكثر الجنس ي التَّ  الجنسيَّ

دة معلومات لديهم وكانت  
ة املواضيع حول  جي  ولة قوانين تفرضها كما -الجنسيَّ  .الدَّ

ه بحثهما في( Westwood & Mullan, 2007) ومولَّلن ويستوود وجد إنجلترا، في  أنَّ

مين تنقص  
 
ة األمراض حول  الكافية املعلومات املعل ْن  الحمل، ومنع الجنسيَّ ك 

ٰ
 معلوماتهم َول

ة ة موضوع في العامَّ ة الجنسانيَّ يَّ  
ح   

مين معظم أقرَّ . كافية كانت الص   
 
 البحث ٰهذا في املعل

ه   تدريس في الكفاءة بعدم بشعورهم  بل عاتقهم، على أخذها عدم وتفضيلهم املواضيع، ٰهذ 

 ,.Smithet al) أستراليا في بحثان استنتجها تماًما مشابهة نتيجة. املوضوع في لخبراء تركها

2013; Duffy et al. 2013)، تي
َّ
مون  بها دعم َوال  

 
ثقيف برنامج املعل هم الجنس ي التَّ كنَّ

ٰ
 أشاروا ول

طرُّق  خوفهم إلى ة والعَّلقات الجنس ي البلوغ اإلنجاب، ملواضيع للتَّ  الحاجة عند. الحميميَّ

ق  طرُّ ه   للتَّ ٰهذ  ه املواضيع ل  ه   في املسؤولون  توجَّ  .املدرسة خارج من خبيرة عناصر إلى املدارس ٰهذ 

نتائج دراسة أخرى أجريت  (Cohen, et al., 2004)تشبه نتائج بحث كوهين وزمَّلؤه 

ة Cohen, Byers & Sears, 2012أيًضا في كندا ) مو املرحلة اإلعداديَّ  
 
( حيث أظهر معل

تي 
َّ
ضح أيًضا أنَّ العناصر ال ة. اتَّ مي املرحلة االبتدائيَّ  

 
استعداًدا فاق ذاك املوجود لدى معل

ة،  مي املرحلة اإلعداديَّ  
 
ثقيف الجنس ي تشمل: معل مين لتدريس التَّ  

 
ة الكافية للمعل ى الجهوزيَّ تتبنَّ

ي تأهيل مناسب في املوض  
ة تلق  يَّ  

وع، سنوات خدمة قليلة، ثقة في املعلومات وإيمان في أهم 

 املوضوع. 

 ,Martinez, Carcedo, Fuertes, Vicario-Molina) إسبانيا في جرى  بحث في

Fernandez-Fuertes & Orgaz, 2012)، ه وجد ثقيف برنامج اعتماد تمَّ  أنَّ  عام الجنس ي التَّ
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ة مواضيع مع دمجه وتمَّ  2006 م معظم أظهر. املدرسة في قائمة أخرى  تدريسيَّ  
 
 املشتركين نياملعل

ته وأشادوا للبرنامج دعمهم البحث ٰهذا في يَّ  
 في املدارس من كبيرة نسبة هنالك ٰهذا، رغم. بأهم 

تي إسبانيا
َّ
تي األسباب بين من. الفترة نفس في البرنامج تتبنَّ  لم ال

َّ
رت ال  لجميع البرنامج دخول  أخَّ

ة مواقف املجتمع، رفض من الخوف: إلى اإلشارة تمَّ  املدارس مين سلبيَّ  
 
 البرنامج، تجاه للمعل

ة ديَّ عدُّ ة التَّ قافيَّ
َّ
مين وشعور  الصفوف داخل الث  

 
أهيل بنقص املعل  لتدريس لديهم املناسب التَّ

ياق، نفس في. املوضوع  
ظهر الس 

ُ
حدة الواليات في األبحاث بعض ت دريب تقديم أنَّ  املتَّ  ملنهيا التَّ

مين الكافي  
 
ثقيف تعليم على وقدرتهم بأنفسهم ثقتهم يزيد أن شأنه من للمعل  في الجنس ي التَّ

 .(Fisher & Cummings 2016) املدارس

ًرا  لفحص دراسة (Castilla, et al., 2019) وزمَّلئها كاستيلو أجرت األكوادور، في مؤخَّ

مين مواقف  
 
صين غير معل  

ثقيف تدريس في متخص     إزاء الجنس ي، التَّ
   تثقيف ضم 

   جنس ي 
 شمولي 

مين آراء الباحثة وقارنت. املدرسة في  
 
رات بحسب املعل  

اتهم متغي  ة خلفيَّ  كالجندر،) االجتماعيَّ

ص خصُّ كن مكان العلمي، التَّ ثقيف لتعليم عالًيا دعًما البحث نتائج أظهرت(. السَّ  الجنس ي التَّ

مولي،
ُّ

ة فروق دون  الش رات بحسب هامَّ  
اتهم متغي  ة خلفيَّ  .االجتماعيَّ

ثقيف الجنس ي،  مين لبرنامج التَّ  
 
ابقة حول دعم املعل غم من نتائج األبحاث السَّ على الرَّ

مون على تقديم ٰهذا  
 
احة من  قد يعترض املعل ة لشعورهم بالقلق وعدم الرَّ البرنامج، خاصَّ

ة أسباب، من ضمنها وجود (Harrison & Ollis, 2015) تقديمه ه  املشاعر إلى عدَّ . تعود ٰهذ 

ة  خصيَّ
َّ

مين الش  
 
ا ومخالفة لقيم املعل  ,Manzano & Jerves)مضامين مثيرة للجدال ثقافيًّ

مين حو  (2018  
 
ل مضامين البرنامج جنًبا إلى جنب، مع نقص املعلومات املحدودة للمعل

ة  مين بثقتهم بكفاءتهم في تدريس املادَّ  
 
ر مباشرة على شعور املعل  

 
ذي يؤث

َّ
أهيل املناسب ال التَّ

(Smith et al., 2013 ;Shrestha et al., 2013 َك إلى نقص املوارد وضيق ل 
ٰ
ذ

َ
مون ك  

 
(. أشار املعل

دريس ) رت على مواقف Martinez et al., 2012الوقت املتاح للتَّ
 
تي أث

َّ
ة ال (. من األمور اإلضافيَّ

ة في  ة ثقافيَّ ديَّ مين: خشيتهم من رفض األهالي املوافقة على تفعيل البرنامج ووجود تعدُّ  
 
املعل

  
 

ف  Martinez et(، الخوف من رفض املجتمع Cohen, Byers & Sears, 2012الواحد ) الصَّ

https://www-tandfonline-com.proxy3.library.mcgill.ca/doi/full/10.1080/14681811.2019.1640112
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al., 2012)ثقيف الجنس يُمسبقة  (، أحكام ة في املجتمع تجاه التَّ  ;Barr et al. 2014) سلبيَّ

Cohen, Sandra Byers, & Sears 2012)  ة الوالدين عليم هو مسؤوليَّ واإليمان أنَّ ٰهذا التَّ

 (.Orji & Esimai, 2003وليس املدرسة )

عليم في إسرائيل
َّ
ثقيف الجنس ي في جهاز الت

َّ
 الت

ز د إسرائيل في االجتماعي املبنى يتميَّ قافات بتعدُّ
َّ
قافتين بينها من واألكبر الث

َّ
ة الث  اليهوديَّ

ة ل. والعربيَّ  
 
ة املجموعة من %75 اليهود يشك كانيَّ ( 2019, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה) السُّ

تين لطائفتين وينقسمون  ا مهاجري : مركزيَّ ذين وأميركا أوروبَّ
َّ
ين، كيهود لهم يشار وال  

 إشكنازي 

ذين واليهود
َّ
ين" كيهود لهم ويشار اإفريقي وشمال العربي العالم من هاجروا ال  

 يعتبر". شرقي 

ولة مواليد من( %75) اليوم إسرائيل في املوجودين اليهود معظم ة في ويتشاركون  الدَّ  الُهويَّ

ة ة االجتماعيَّ قافيَّ
َّ
ة والث  ودرجة مستوى  زال ما(. 2013, וקריסטל הברפלד, כהן) اإلسرائيليَّ

ن ديُّ ر التَّ  
 
ن تقليدي، علماني،) إلى وتنقسم اإلسرائيلي املجتمع في تؤث  

د متدي   
ر(. ومتشد   

 
 ٰهذا يؤث

قسيم ة اليهودي املجتمع مستويات جميع على التَّ عليم جهاز في وخاصَّ  . التَّ
ً

 وصف يتمُّ  إجماال

ه اإلسرائيلي املجتمع  & Western-Individualistic (Sagy, Orr) فرداني-غربي منحى ذو أنَّ

Bar-On, 1999; Weiss, 2003، ى عليمي منهاجه في يتبنَّ ًها التَّ ا توجُّ ا، -غربيًّ  باستثناء فردانيًّ

عليمي املنهاج دين لليهود التَّ  
غمب. (Swirski, 1999) املتشد  مون  يواجه ٰهذا، من الرَّ  

 
 املعل

ثقيف برنامج مضمون  إدراكهم عدم بسبب األمور  أولياء من االعتراض  . الجنس ي التَّ

ل  
 
ة إسرائيل مواطن الفلسطيني املجتمع يشك يَّ  

 
ة أقل كان مجمل من %21 نصابها قوميَّ  السُّ

ة اإلحصاء دائرة)  إسرائيل، شمال في وبلدات مدن في يسكنون  مسلمون  معظمهم( 2019 ،املركزيَّ

ث منطقة
َّ
قب املثل  فون ( 2012 ،בקר אבו) والنَّ

هم على غالًبا أنفسهم ويعر   تقليدي مجتمع أنَّ

ع( Haj- Yahia, 2019; Gregg, 2005) ومحافظ
َّ
 بركات،) والعرف للقيم االمتثال منه يتوق

2006Haj- Yahia, 2019 ; )هم على البعض يراهم بينما  .(2012 ،בקר אבו) انتقالي مجتمع أنَّ

https://www-tandfonline-com.proxy3.library.mcgill.ca/doi/full/10.1080/14681811.2019.1640112
https://www-tandfonline-com.proxy3.library.mcgill.ca/doi/full/10.1080/14681811.2019.1640112
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واج ة خارج إطار الزَّ ، בקר אבו) منع اإلسَّلم، املسيحية والدرزية إقامة عَّلقات جنسيَّ

ة، 2009 بويَّ ع اإلسَّلم، كما انعكس في مضامين القرآن واألحاديث النَّ (. من جهة أخرى، شجَّ

قيض  ْن، على النَّ ك 
ٰ
. َول  

  هام 
عامل معه كموضوع حياتي  ة والجنس والتَّ الحديث عن الجنسانيَّ

ا اعتبر به الحديث 
ً
َّلثة، عرف

َّ
ر املجتمع العربي، على أديانه الث يني، طوَّ  

عن من املوقف الد 

(  
ز العام   

 (. 2012 ;2002, בקר אבוالجنس "تابو" ومنعه في الحي 

ر  ثقيف موضوع تطوَّ ولة قيام قبل اليهود لدى الجنس ي التَّ  لتشجيع استغَّلله تمَّ  حيث الدَّ

 تدريس فتمَّ . الوقت ذاك في دخلهم نسبة ولرفع املواطنين، عدد زيادة بهدف اليهود بين الوالدة

ثقيف عليم جهاز في برامج عبر وليس ومحاضرات مقاالت بواسطة الجنس ي التَّ  قيام بعد. التَّ

ولة، ثقيف برامج استغَّلل تمَّ  الدَّ ط مسؤولة بطريقة الحمل لترشيد الجنس ي التَّ
َّ
 لها، ومخط

ة ة األسر بين خاصَّ ة اليهوديَّ رقيَّ
َّ

 (.2007, 1997, קאבאליון) األوالد كثيرة الش

بعين سنوات في برزت ات السَّ ة سلوكيَّ واج قبل جنسيَّ ين اليافعين لدى الزَّ  
 أبناء العلماني 

ة، األمراض معها وظهرت غربي، أصل من األسر . املراهقات لدى واإلجهاضات الحمل الجنسيَّ

ثقيف موضوع إدراج ٰهذا عن نجم    بشكل الجنس ي التَّ
عليم، لجهاز رسمي   داخل وأقيمت كما التَّ

ربية وزارة
َّ
عليم الت ثقيف الوحدة والتَّ  مرَّ  الفترة، تلك من(. 2007, קאבאליון) العائلة لحياة للتَّ

ثقيف برنامج ة بتغييرات إسرائيل في الجنس ي التَّ نوات مدار على جمَّ  املضامين كانت حيث السَّ

ى مانينات بداية َحتَّ
َّ
   طابع ذات الث

لت محافظ تقليدي  ا، طابًعا لتحمل ٰهذا بعد وتحوَّ  ليبراليًّ

ة األمراض لذكر تتطرَّق  وصارت ة وملوضوع الجنسيَّ ة املثليَّ   (.1997, קאבאליון) الجنسيَّ

مين مواقف ِّ
 
ثقيف تجاه إسرائيل في واليهود العرب املعل

َّ
 املدارس في الجنس ي الت

رة دراسة في  
 
مين من مجموعة على( Oz, 1991) عوز  أجرتها مبك  

 
 إسرائيل، في العرب املعل

ثقيف إدراج من مواقفهم فحصت مين من دعًما ستنتجتا املدارس، في الجنس ي التَّ  
 
ٰهذا املعل  ل 

مات ومالت املوضوع  
 
ة لتأكيد املعل يَّ  

مين من أكثر املوضوع أهم   
 
 أنَّ  أيًضا عوز  وجدت. املعل

مات  
 
ات املعل ثقيف برامج دعمن الشابَّ ا أكثر الجنس ي التَّ مات من نسبيًّ  

 
مات املعل  

   في املتقد 
ن   

. الس 
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ر لم  
 
مين عمر يؤث  

 
ق فيما مواقفهم على املعل

َّ
ثقيف برنامج بتفعيل يتعل  انتقاء في أو املدرسة في التَّ

مين دعم كان: عدا ما مضامينه  
 
مين املعل  

   في املتقد 
ن   

 اإلخصاب، الجسم، مبنى ملواضيع الس 

ا، األصغر دعم من أقلَّ  والوالدة الحمل د لم حين في سنًّ  
مون  يؤي   

 
 إدخال العمر مقتبل في املعل

ة، العَّلقة حول  مضامين ة األمراض عن موادَّ  تدريس الجميع رفض الجنسيَّ  ,Oz) الجنسيَّ

1991.) 

 مدارس خمس في دراسة( 2002, דעבול) دعبول  أجرت عوز، دراسة من عقدين بعد

ة ه واستنتجت القدس، شرق  في عربيَّ  قبل من مطلق بشكل الفكرة رفض تمَّ  منها أربع في أنَّ

هم إلى املديرون أشار. اإلدارة ها على املضامين مع يتعاملون  ال أنَّ ة أنَّ ة، أساسيَّ  يدرجوها ولن وهامَّ

 
ً

ا أنَّ  الباحثة وجدت. املدرسة برنامج في مستقبَّل  موضوع يدرس الخامسة املدرسة في واحًدا صفًّ

ثقيف ن حيث الجنس ي، التَّ ر  حول  مواضيع البرنامج يتضمَّ طوُّ  بين الفروقات الجسدي، التَّ

كور 
ُّ
 في خجل شعور  لسيطرة الخامسة املدرسة مدير أشار. الجسم حماية وضرورة واإلناث الذ

ب لجميع البرنامج تمرير
َّ

ذ لن ولذا املدرسة، طَّل   البرنامج ينفَّ
ً

عاءاتا إحدى كانت. مستقبَّل  
 د 

مين  
 
ه   في املعل ثقيف أنَّ  املدرسة ٰهذ  ة هو الجنس ي التَّ ة وليس الوالدين مسؤوليَّ  املدرسة، مسؤوليَّ

ه   بتدريس زمَّلئهم إقناع صعوبة إلى وأشاروا كما ة ٰهذ  بهم املادَّ
َّ

 .لطَّل

ب مواقف حول  دراسة( 2007, ברוש) بروش أجرت اليهودي، املجتمع في
َّ

ات في طَّل يَّ  
 
 كل

دريس ثقيف برنامج إدراج موضوع من التَّ تهم ومدى املدارس، في الجنس ي التَّ  ٰهذا لتدريس جهوزيَّ

م املشتركين بعض كان. املوضوع
َّ
عليم سلك في ويشتغل يتعل تائج أشارت. املدارس في التَّ  إلى النَّ

ه وجود ة إلى املشتركون  وأشار كما. املدارس في البرنامج إلدراج إيجابي توجُّ يَّ  
 مواضيع إدراج أهم 

ى ثقيف لدعم شتَّ تي املواضيع من. الجنس ي التَّ
َّ
ة حيث من عال   تدريج على حصلت ال يَّ  

: كانت األهم 

ا". واغتصاب جنس ي عنف جنس ي، استغَّلل" ،"دعم مراكز عن معلومات" تي املواضيع أمَّ
َّ
 ال

   بتدريج حظيت
ة حيث من متدن  يَّ  

ة األعضاء وعمل مبنى" ،"االستمناء: "فكانت األهم   ،"الجنسيَّ

ة األفَّلم حول  معلومات مصادر"و ة الجنسيَّ َك  بروش وجدت". وتأثيرها اإلباحيَّ ل 
ٰ
ذ

َ
مين أنَّ  ك  

 
 املعل

ثقيف برنامج في البدء فكرة دعموا أطول، خبرة سنوات ذوي  وضة مرحلة من التَّ  من أكثر الرَّ
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مين  
 
مون  قام. املبتدئين املعل  

 
ثقيف املطروحة املواضيع بتدريج املعل وضة في الجنس ي للتَّ  فكان الرَّ

م" موضوع
ُّ
ة األقلُّ  وكان رأسها، على" الجسم مبنى تعل يَّ  

 ".األطفال يولد كيف" أهم 

 الكيفي املنهج اعتمدت دراسة (Hartman & Samet, 2007) وسميث هارتمان أجرى 

مين مواقف حول   
 
ثقيف تجاه إسرائيل في اليهود املعل ة املدارس في الجنس ي التَّ نة اليهوديَّ  

. املتدي 

راسة خرجت  
ة ثيمات بأربع الد  د مركزيَّ  

 
مين قدرة وعدم الفشل شعور  البلبلة، على تؤك  

 
 على املعل

ثقيف برنامج تنفيذ ة املدرسة إطار في الجنس ي التَّ ة اليهوديَّ ينيَّ  
ه   وكانت. الد  تائج ٰهذ   نتائج تشبه النَّ

ة املجتمعات نة العربيَّ  
د وبرز  كما. املتدي  مين تردُّ  

 
 تمنع حيث املوضوع، تدريس أسلوب حول  املعل

يانة  
ة الد  ة عَّلقات إقامة تمنع عَّلنية، الجنس عن الحديث اليهوديَّ واج، إطار خارج جنسيَّ  الزَّ

ة املدرسة وينقص ة شخصيَّ مين تشر ع دينيَّ  
 
ب مع الجنس عن الحديث للمعل

َّ
َّل

ُّ
 صر ح. الط

مون   
 
هم املعل    في الجنس عن الحديث ضطرارهما عند مواربة أساليب ينتهجون  بأنَّ

 
ف  مع الصَّ

بهم
َّ

مون  فيختار. طَّل  
 
   مثل في املدرسة من ليسوا ملراهقين تجارب املعل

بهم، سن 
َّ

 كما طَّل

ثون  بهم تعامل ألساليب اقتراحاتهم عن ويتحدَّ
َّ

  الجنس مع طَّل
ً

 ممارسته تصبح حين -مستقبَّل

ا أمًرا ا. لهم شرعيًّ ة، عن للحديث حاجة وجود عند أمَّ مون  يتناول  الجنسانيَّ  
 
 عن الحديث املعل

ثون  وال فرداني بشكل املوضوع ب أمام عَّلنية عنه يتحدَّ
َّ

   طَّل
 

ف دوا ٰهذا، مع. الصَّ
َّ
 شعورهم أك

ه   تناول  عند بالفشل أهيل غياب بسبب املواضيع، ٰهذ   أن عليهم ماذا معرفة وعدم له واملهارة التَّ

ا يقولوا ب حقًّ
َّ

َّل
ُّ
 .للط

تي األبحاث نتائج تشير
َّ
مين جمهور  دعم إلى استعراضها، تمَّ  ال  

 
 تثقيف برامج لتفعيل املعل

ة البرامج من جزًءا وجعلها املدارس في جنس ي عليميَّ راسات أشارت. املدرسة في القائمة التَّ  
 إلى الد 

ول  في كانت األعلى الرَّفض نسبة أنَّ  ة الدُّ ة أو/و العربيَّ ه كما. اإلسَّلميَّ  فإنَّ  الغربي، املجتمع في أنَّ

نة شرائح من أيًضا يأتي قد البرامج رفض  
غم على. متدي  َك، من الرَّ ل 

ٰ
 –بين مقارنة هناك تكن لم ذ

ة، ن درجات تأثير بخصوص قاطعة معطيات وال ثقافيَّ مين تديُّ  
 
 من بالرَّغم. مواقفهم على املعل

د تي األبحاث تعدُّ
َّ
  أجريت، ال

َّ
ال ه إ  ة تأثير لدراسة حاجة هناك زالت ما أنَّ ة الخلفيَّ  ومدى االجتماعيَّ

ن ديُّ مين مواقف على التَّ  
 
ٰهذا. املوضوع في املعل بب، ل   مواقف دراسة هو الحالي البحث هدف السَّ
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مين  
 
ين املعل  

ثقيف دمج موضوع في واليهود العرب الفلسطيني   وإجراء املدارس في الجنس ي التَّ

قافتين، بين املواقف مقارنة
َّ
ن درجات وبين الث ديُّ  .املختلفة التَّ

ات  البحث فرضيَّ

ي نظًرا( 1  
ة، ثقافة اإلسرائيلي اليهودي املجتمع لتبن   لكونه الفلسطيني املجتمع يميل حين في غربيَّ

ا، مجتمًعا
ً
ة تقترح محافظ ه األولى الفرضيَّ مين مواقف في فارق  هنالك سيكون  أنَّ  

 
 املعل

ين  
ثقيف تجاه واليهود العرب الفلسطيني  مون  سيدعم بحيث الجنس ي، التَّ  

 
 ضمَّ  اليهود املعل

ثقيف برنامج مين من أكثر املدارس إلى الجنس ي التَّ  
 
ين املعل  

لون  العرب، الفلسطيني   وسيتقبَّ

 .أكثر مضامين فيه

ن درجة في واضح تقسيم لوجود نظًرا( 2 ديُّ  ٰهذا وتأثير اإلسرائيلي اليهودي املجتمع في التَّ

قسيم نا العربي،  الفلسطيني املجتمع في سائد هو ما بخَّلف املجتمع، على التَّ  أنَّ  نقترح فإنَّ

ن درجة ديُّ ر التَّ  
 
مين مواقف على ستؤث  

 
ثقيف تجاه فقط، اليهود املعل  .ومضامينه الجنس ي التَّ

 

 :البحث مساهمة

ة تكمن يَّ  
ه   أهم  راسة ٰهذ   

ها في الد  قافتين تحوي  أنَّ
َّ
تين الث ة: إسرائيل في املركزيَّ  العربيَّ

ة، تي واليهوديَّ
َّ
ة عقائدها في تتشابه َوال ينيَّ  

ها املوضوع، في الد  نَّ ك 
ٰ
 القيمي مبناها في تختلف َول

مات
َّ
ة واملسل تي االجتماعيَّ

َّ
ر ال  

 
ة الحالي للبحث تكون  أن املمكن من. عليها تؤث  مساهمات عدَّ

ات البحث يثري  أن املمكن فمن( 1: )محتملة ة األدبيَّ تي املهنيَّ
َّ
ة تأثير بحث في تختصُّ  ال  الخلفيَّ

ة ة االجتماعيَّ ينيَّ  
ربية تجاه املواقف على والد 

َّ
ة، الت احية من( 2) الجنسيَّ ة، النَّ طبيقيَّ  يساهم التَّ

ة صورة إضفاء في البحث مين مواقف على عامَّ  
 
رات وفق واليهود العرب املعل  

قافة متغي 
َّ
 الث

ن، ديُّ ربية برامج واضعي البحث ٰهذا يساعد (3) والتَّ
َّ
ة الت ه   أخذ على الجنسيَّ رات ٰهذ   

 ونتائج املتغي 

تائج تساهم (4) إضافة برامجهم، كتابة عند الحسبان بعين البحث  مواقف تصحيح في النَّ

ة املواضيع تجاه مخطوءة ل برنامج وضع بواسطة الجنسيَّ  يساهم( 5) وأخيًرا، لتصحيحها، تدخُّ
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تائج عرض لة النَّ    املفصَّ
   جنس ي تثقيف برنامج بناء في ثقافة لكل 

ا. لثقافتها وحساس بها خاص   أمَّ

ه   ساهمت املنهجي، الجانب على راسة ٰهذ   
ة من البحث استمارة ترجمة في الد  غة العبريَّ

ُّ
ة لل  العربيَّ

   جودة تحسين وفي
غة في االستمارة نص 

ُّ
ة الل  . العبريَّ

 

ة  البحث منهجيَّ

 املشتركون 

ين 302 البحث في اشترك  
ًما 64) عرًبا 206 منهم ويهوًدا، عرًبا معلم   

 
مة 142 و معل  

 
 الفئات في ،(معل

ة ط كان حيث ،61-23 العمريَّ  
 الخبرة سنوات عدد ،(7.69= معياري  انحراف) 37.64 العمر متوس 

مين  
 
ل حيث سنة، 38-0 مجال في العرب للمعل  املعياري  االنحراف) 12.61 الخدمة سنوات معدَّ

ًما 96 واشترك كما(. 7.48=   
 
ا معل ًما 53) يهوديًّ  

 
مة 43 -و معل  

 
ة الفئات في( معل  وكان ،61-25 العمريَّ

ل مين الخدمة وسنوات ،(8.77=  معياري  انحراف) 40.43 العمر معدَّ  
 
 بين تراوحت اليهود للمعل

ل وكان ،1-40 نظروا(. 9.00=  معياري  انحراف) 13.61 املعدَّ
ُ
 1 رقم جدول  ا

 

سبة بين العرب واليهود 1جدول   
 
د والن ردُّ

َّ
ة حسب الت رات الخلفيَّ  

. وصف إحصائي ملتغي 

(N=302.) 

مون عرب  ِّ
 
 معل

    (n=206) 

مون يهود ِّ
 
 معل

 (n= 96) 

 املجموع

ة رات خلفيَّ ِّ
N متغي 

  
N نسبة

  
  نسبة

      جندر

  55.2 53 31.1 64 نساء

  44.8 43 68.9 142 رجال

      مكان سكن

  1.0 1 50.5 104 قرية
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  66.7 64 49.5 102 مدينة

  24.0 23 0 0 كيبوتس

ة    8.3 8 0 0 (موشاب)قرية تعاونيَّ

ة     الحالة االقتصاديَّ

ا دة جدًّ  
  3.1 3 20.9 43 جي 

ط مرتفع  
  16.7 16 23.3 48 متوس 

ط  
  40.6 39 52.9 109 متوس 

ط منخفض  
  13.5 13 1.9 4 متوس 

  3.1 3 1.0 2 منخفض

تي املدرسة نوع
َّ
م بها شتغل/ت/ي ال ِّ

 
 ة/املعل

ة   39.6 38 53.4 110 ابتدائيَّ

ة   34.4 33 24.3 50 إعداديَّ

ة   26.0 25 21.8 45 ثانويَّ

ن ديُّ
َّ
      درجة الت

ا ت جدًّ  
  5.2 5 4.9 10 متزم 

ن  
  12.5 12 46.1 95 متدي 

  26.0 25 46.1 95 تقليدي

  56.3 54 2.9 6 علماني

ثقيف الجنس ي
َّ
أهيل لتدريس الت

َّ
 الت

  46.9 45 32.0 66 نعم

  53.1 51 67.0 138 ال

م تقييم ِّ
 
أهيل لجودة ة/املعل

َّ
ذي الت

َّ
 عليه ت/حصل ال

ا دة جدًّ  
  14.6 21 5.8 12 جي 

دة  
  21.9 14 15.0 31  جي 
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طة  
  8.3 8 11.7 24 متوس 

دة  
  1.0 1 6.8 14 غير جي 

ئة  
  1.0 1 1.5 3 سي 

 تدريس تثقيف جنس ي 

  28.1 27 8.7 18 نعم

  71.9 69 90.8 187 ال

م تقييم ِّ
 
ثقيف موضوع في ا/معرفته ملستوى  ة/املعل

َّ
  الجنس ي الت

ا دة جدًّ  
  42.7 41 15.0 31 جي 

دة  
  42.7 41 53.9 111  جي 

طة  
  5.2 5 24.3 50 متوس 

دة  
  7.3 7 4.9 10 غير جي 

ئة  
  2.1 2 1.5 3 سي 

 

 أدوات البحث

ت غة البحث استبيان ترجمة تمَّ
ُّ
ة لل رجمة جرت. العربيَّ

َّ
ة من الت ة العبريَّ ة ثمَّ  للعربيَّ  ثمَّ  للعبريَّ

ة ن  مجموعتين، قبل من للعربيَّ ة هي األمُّ  لغتهما ماجستير طالبتي من منهما كلٌّ  تتكوَّ  بعد .العربيَّ

ت ٰهذا يغ بين املقارنة تمَّ  
د بهدف الص 

ُّ
أك ة من التَّ

َّ
رجمة دق

َّ
عديَّلت إجراء بعد. الت ت التَّ  تجربة تمَّ

يغة  
يغة اعتماد تمَّ  وبعدها ماجستير طالبة 11 من مجموعة على الص   

 .الص 

 

 :األسئلة مضامين

 ديموغرافي استبيان

ن . البحث ٰهذا لغرض االستبيان ٰهذا وضع تمَّ . أ   11 من االستبيان يتكوَّ
ً

 معلومات يجمع سؤاال

، الجندر،: حول   
ن   

ة، سنوات الس  ن، درجة األقدميَّ ديُّ أهيل التَّ ثقيف تدريس موضوع في التَّ  التَّ

 .الجنس ي
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مين مواقف استبيان. ب  
 
ثقيف موضوع في معل  بليندون  استمارة استخدام تمَّ : الجنس ي التَّ

(Blendon, 2004 )مين ملواقف مواءمته بعد  
 
بهم تجاه املعل

َّ
 عن تعديلها تمَّ  33-1 األسئلة. طَّل

ت املواءمة، بعد. أبنائهم تجاه األمور  أولياء مواقف لفحص استبيان غة االستبيان ترجمة تمَّ
ُّ
 لل

ة    املواضيع تحديد في 7-1 رقم األسئلة مجموعة تفحص. العربيَّ
مين نظر في األهم   

 
 فيما املعل

ق
َّ
ثقيف بمضامين يتعل بهم الجنس ي التَّ

َّ
: بينها من املضامين من نوًعا 39 األسئلة تضمُّ . لطَّل

ة، أمراض به، املرغوب غير الحمل ة، عَّلقات إيدز، جنسيَّ ة مشاكل جنسيَّ ة اجتماعيَّ  مثل وأسريَّ

ثقيف تجاه مواقف تفحص 33-8 البنود. وطَّلق اجتماعي ضغط سات في الجنس ي التَّ  املؤسَّ

ة عليميَّ ة مثل التَّ يَّ  
ثقيف أهم     كجزء الجنس ي التَّ

عليمي، البرنامج من بنيوي  ع املضامين التَّ
َّ
 املتوق

ة عَّلقات تجاه مواقف تدريسها، ه   في لهم تدريسها الواجب واملواضيع املراهقين بين جنسيَّ  ٰهذ 

  
ن   

رنا بحثنا، ألهداف. أشبه وما الس  ى 8 من البنود فحص قرَّ ة. فقط 33 َحتَّ ة املوثوقيَّ اخليَّ  الدَّ

ة في لَّلستمارة ق فيما 0.71 هي العبريَّ
َّ
ق فيما 0.95 و 7-1 بالبنود يتعل

َّ
ة. 33-8 بالبنود يتعل  املوثوقيَّ

ة اخليَّ    في الدَّ
ص  ة املترجم النَّ  .33-8 للبنود 0.80 و 7-1 للبنود 0.52 هو للعربيَّ

رات  
 :البحث متغي 

ر  
ل  املرتبط غير املتغي  قافي االنتماء: األوَّ

َّ
 .يهود( 2) عرب،( 1) :الث

ر  
اني املرتبط غير املتغي 

َّ
ن مستوى : الث ديُّ ن( 1: )التَّ  

ا متدي  ن( 2) جدًّ  
 .علماني( 4) تقليدي( 3) متدي 

ر  
 .جنس ي تثقيف برنامج تجاه مواقف: مرتبط متغي 

 :البحث سير

لة االستمارة بواسطة املعطيات جمع تمَّ  تي أعَّله املفصَّ
َّ
عت ال  

مين على وز   
 
 ويهوًدا عرًبا معل

ة، مدارس في يعملون  ة ابتدائيَّ ة إعداديَّ نسيق تمَّ . إسرائيل في وثانويَّ  املدارس مديري  مع التَّ

مين اشتراك وكان موافقتهم على والحصول   
 
 في استمارة 230 توزيع تمَّ . طواعية البحث في املعل

 إمَّلء تمَّ  اليهودي املجتمع في استمارة 149 و سليمة، بطريقة منها 216 إمَّلء تمَّ  –العربي املجتمع

 االشتراك أنَّ  وعن البحث أهداف عن شرح فيها صفحة االستمارة رافقت. سليمة بطريقة منها 96
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ة، ومجهول  طوعي هو به ه الُهويَّ    في املشاركة من االنسحاب للمشترك يمكن وبأنَّ
 كانت. مرحلة أي 

ة ل في دقيقة 20 االستمارة تعبئة مدَّ  .املعدَّ

تائج
َّ
 الن

ين   
ين الفلسطيني   

 
مين اليهود واملعمل  

 
ه سيكون هنالك فارق بين املعل ة األولى أنَّ تقترح الفرضيَّ

ثقيف الجنس ي، بحيث سيدعم اليهود مضامين  العرب في إسرائيل في مواقفهم تجاه التَّ

ون العرب. تظهر نتائ مون الفلسطينيُّ  
 
ا سيفعل املعل ه إلى املدارس أكثر ممَّ ج اختبار البرنامج وضمَّ

ع كاي  ثقيف  (Chi- Square)مربَّ قافتين يدعمون ضمَّ برنامج التَّ
َّ
مين من كَّل الث  

 
ة املعل أنَّ غالبيَّ

قافتين 
َّ
مون من كَّل الث  

 
فق املعل ا. كما ويتَّ عليمي، وأن يكون برنامًجا إلزاميًّ الجنس ي إلى املنهاج التَّ

ب عن موانع الحمل وأدوات
َّ

َّل
ُّ
ة آمنة  على أنَّ تعليم الط ي إلى القيام بعَّلقة جنسيَّ  

الوقاية يؤد 

ة  ه  املواقف لم نجد أيَّ فارق ذي داللة إحصائيَّ  . (P>0.05)في املستقبل. في ٰهذ 

ة في بعض املواقف، قسمناها إلى ثَّلثة جداول  اللة اإلحصائيَّ تظهر الفروقات ذات الدَّ

قافتين في مواقف  2بحسب املشترك بينها. يظهر الجدول 
َّ
مين من كَّل الث  

 
ا بين املعل

ً
أدناه فروق

ن في الجدول،  ثقيف الجنس ي وما يجب أن يشتمل عليه. كما هو مبيَّ ة تجاه برنامج التَّ عامَّ

ب بحاجة لضوابط 
َّ

َّل
ُّ
مين اليهود يرون أنَّ الط  

 
ين العرب أكثر من املعل  

مين الفلسطيني   
 
فإنَّ املعل

 ل برنامج تثقيف جنس ي يمنع القيام بعَّلقات في سلوكهم الجنس ي، 
وعلى الحكومة أن تمو 

، من نظرائهم 
ً

َّل ين العرب أقلُّ تقبُّ  
مين الفلسطيني   

 
َك، فإنَّ املعل ل 

ٰ
ذ واج. إضافة ل  ة قبل الزَّ جنسيَّ

ة بشكل فردي، وتعليم مضامين  خاذ قرارات جنسيَّ  
 
الب على ات

َّ
 الط

ُّ
اليهود، ملضامين تحث

ق با
َّ
ة الحصول على موانع حمل.تتعل ة وكيفيَّ ة الجنسيَّ   ملثليَّ
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ين العرب . 2جدول   
مين اليهود والفلسطيني   

 
ة في مواقف املعل اللة اإلحصائيَّ الفروقات ذات الدَّ

ثقيف الجنس ي ومضامينه   .(N=302)تجاه برنامج التَّ

***p<0.001 

مين بين الفروقات 3 رقم الجدول  ُيظهر  
 
قافتين كَّل من املعل

َّ
 مضمون  تجاه مواقفهم في الث

تائج بحسب. الحمل وموانع الوقاية أدوات ة فإنَّ  النَّ مين غالبيَّ  
 
 نظرائهم من أكثر) اليهود املعل

ين  
ي تعليمه عدم أنَّ  ويرون املضمون، ٰهذا يدعمون ( العرب الفلسطيني   

 بعَّلقات القيام إلى يؤد 

ة ة جنسيَّ ة فإنَّ  املقابل، في. آمنة غير مستقبليَّ مين غالبيَّ  
 
ين املعل  

ه يعتقدون  العرب الفلسطيني   أنَّ

ع  
ة بعَّلقات القيام على الطَّلب سيشج     في جنسيَّ

رة سن   
 
 .مبك

ثقيف الجنس ي نيمضام
َّ
 يهود برنامج الت

n=96 

ون  فلسطينيُّ

 إسرائيلمواطنو 

n=206 

df 2χ 

ب إلى ضبط سلوكهم الجنس ي، 
َّ

َّل
ُّ
يحتاج الط

عليهم أن يعرفوا ما هو مسموح وما هو ممنوع 

 في ٰهذا املوضوع. 

41.7% 81.6% 3 60.55*** 

ة إزاء  خذوا قرارات شخصيَّ ب أن يتَّ
َّ

َّل
ُّ
على الط

ة  روريَّ الجنس بعدما نعطيهم املعلومات الضَّ

 حول املوضوع.

50.0% 10.2% 3 60.55*** 

عليم تمويل برنامج  ربية والتَّ
َّ
على وزارة الت

ة  تثقيف جنس ي يمنع القيام بعَّلقات جنسيَّ

واج.  قبل الزَّ

15.6% 54.9% 4 46.32*** 

عليم تمويل برامج تثقيف  ربية والتَّ
َّ
على وزارة الت

م عن وسائل منع الحمل.  
 
 جنس ي يعل

71.9% 33.0% 4 46.32*** 

علم عن  ة بدون عَّلقة يجب التَّ ة الجنسيَّ املثليَّ

 لكونها أمًرا صحيًحا أو خاطًئا.

45.8% 20.9% 5 21.86*** 
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مين اليهود. 3جدول   
 
ة في مواقف املعل اللة اإلحصائيَّ ين العرب  الفروقات ذات الدَّ  

والفلسطيني 

 .(N=302)تجاه أدوات الوقاية ومنع الحمل 

ثقيف الجنس ي نيمضام
َّ
 يهود برنامج الت

n=96 

ون  فلسطينيُّ

 مواطنو إسرائيل

n=206 

df 2χ 

ب تعليم
َّ

َّل
ُّ
 أدوات على الحصول  طريقة عن الط

ة الحمل منع ووسائل الوقاية  استعمالها وكيفيَّ

عهم  
ة بعَّلقة القيام على يشج     في جنسيَّ

 سن 

رة  
 
 مبك

16.7% 57.3% 3 51.85*** 

ب تعليم
َّ

َّل
ُّ
 أدوات على الحصول  طريقة عن الط

ة الحمل منع ووسائل عازلة  ال استعمالها وكيفيَّ

عهم  
ة بعَّلقة القيام على يشج     في جنسيَّ

 سن 

رة  
 
 مبك

52.1% %18.0 3 51.85*** 

ب تعليم عدم
َّ

َّل
ُّ
 على الحصول  طريقة عن الط

 في يتسبَّب الحمل منع ووسائل عازلة أدوات

ة بعَّلقة القيام  .آمنة غير جنسيَّ

70.8% 42.2% 4 24.02*** 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

د
ُّ
أك ه   أنَّ  من للتَّ تائج ٰهذ  رات ترتبط ال النَّ  

ة بمتغي  ة الخلفيَّ مين االجتماعيَّ  
 
قافتين، من للمعل

َّ
 الث

نيتين بين الفروقات فحصنا  
تين العي  قافيَّ

َّ
ه   في الث رات ٰهذ   

ين اليهود أنَّ  وجدنا. املتغي   
 والفلسطيني 

ساء من أعلى نسبة تتواجد بحيث الجندر، في فقط يختلفون  العرب  
 
نة في الن  

ة العي  ا اليهوديَّ  ممَّ

نة في هي  
ة العي   

ة الفلسطيني  رنا وعليه. العربيَّ  الجندر تأثير يفحص اختبار استكمال إجراء قرَّ

مين مواقف على  
 
   في املعل

ع اختبار نتائج بحسب. حدة على ثقافة كل  مين لدى كاي مربَّ  
 
 املعل

ين،  
نا الفلسطيني  ثقيف تجاه مواقفهم على للجندر تأثيًرا نجد لم فإنَّ  كان الفارق . الجنس ي التَّ

ة: مضمونين في فقط مين غالبيَّ  
 
مات املعل  

 
ب أنَّ  يرون واملعل

َّ
َّل

ُّ
 لسلوكهم ضوابط إلى بحاجة الط
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ه   أنَّ  غير الجنس ي، سبة ٰهذ   
 
مات من لدى أعلى هي الن  

 
مين من( 87.3%) املعل  

 
 )3( =(68.8%) املعل

101.17, p<0.05) 2(χ َك، إضافة ل 
ٰ
ذ مين لدى أعلى نسبة فإنَّ  ل   

 
مات مقارنة( %39.1) املعل  

 
 باملعل

ة تعليم أنَّ  يرون( %35.9) ة املثليَّ  . )p<0.05, 13.02= )5(2χ(  مقبول  أمر هو الجنسيَّ

 

َّلع  
 
تي املضامين على لَّلط

َّ
فق ال مون  عليها اتَّ  

 
مات املعل  

 
تهم واملعل  .4 رقم جدول  ي/انظر بغالبيَّ

ون مضامين . 4جدول  مون الفلسطينيُّ  
 
فق عليها املعل تهم بدون  اتَّ مواطنو إسرائيل بغالبيَّ

ة بحسب جندر.  .(N=206) فروقات ذات داللة إحصائيَّ

ثقيف الجنس ي نيمضام
َّ
مون  برنامج الت ِّ

 
 معل

n=64 

مات ِّ
 
 معل

n=142 

عليمي. ثقيف الجنس ي جزًءا من املنهاج التَّ  %88.0 %78.1 يجب أن يكون برنامج التَّ

عليم تمويل برنامج تثقيف جنس ي يمنع القيام  ربية والتَّ
َّ
على وزارة الت

واج. ة قبل الزَّ  بعَّلقة جنسيَّ

51.6% 56.3% 

ا. ثقيف الجنس ي إلزاميًّ  %77.5 %62.5 يجب أن يكون برنامج التَّ

ب عن طريقة الحصول على أدوات الوقاية ووسائل منع 
َّ

َّل
ُّ
تعليم الط

ة استعمالها  عهمالحمل، وكيفيَّ  
   يشج 

ة في سن  على القيام بعَّلقة جنسيَّ

رة.  
 
 مبك

57.8% 57.0% 

ب عن طريقة الحصول على أدوات الوقاية ووسائل منع 
َّ

َّل
ُّ
تعليم الط

ة استعمالها  يالحمل وكيفيَّ  
ة آمنة في  يؤد  إلى القيام بعَّلقة جنسيَّ

 املستقبل.

62.5% 70.4% 

ثقيف الجنس ي. لين لتعليم التَّ مون غير مؤهَّ  
 
 %66.9 %59.4 املعل

 

ا ة الفروقات نتائج أمَّ مين لدى الجندريَّ  
 
نة فهي اليهود املعل تائج بحسب. 5 رقم الجدول  في مبيَّ  النَّ

نا مات. املضامين من أكثر عدد في للجندر تأثيًرا وجدنا فإنَّ  
 
مين من أكثر املعل  

 
ب أنَّ  يرين املعل

َّ
َّل

ُّ
 الط

ص املدرسة الجنس ي، سلوكهم على لضوابط بحاجة  
  وقًتا تخص 

ً
ثقيف لتعليم قليَّل  الجنس ي، التَّ
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ب
َّ

ا جاهزون املدرسة طَّل عامل جزئيًّ ثقيف وبرنامج الجنس، موضوع مع للتَّ ذي الجنس ي التَّ
َّ
 ال

اه ب بعض تلقَّ
َّ

َّل
ُّ
ا يساعدهم املدرسة في الط عامل على جزئيًّ  املقابل، في. الجنس موضوع مع التَّ

مين فإنَّ   
 
مات من دعًما أكثر كانوا املعل  

 
الية للمواقف املعل ب على: التَّ

َّ
َّل

ُّ
خذوا أن الط  قرارات يتَّ

ة يهم بعد شخصيَّ  
ثقيف تلق  ص املدرسة الجنس ي، للتَّ  

ثقيف لتعليم كافًيا وقًتا تخص   الجنس ي، التَّ

ثقيف وبرنامج ذي الجنس ي التَّ
َّ
اه ال ب تلقَّ

َّ
َّل

ُّ
عامل على كبير بشكل يساعدهم املدرسة في الط  التَّ

ة أمور  مع  .جنسيَّ

مين اليهود. 5جدول   
 
ة في مواقف املعل اللة اإلحصائيَّ ثقيف  الفروقات ذات الدَّ تجاه برنامج التَّ

 .(N=96) .الجنس ي بحسب الجندر

ثقيف الجنس يمضامين 
َّ
مون  برنامج الت ِّ

 
 معل

n=53 

مات ِّ
 
 معل

n=43 

df 2χ 

ب إلى ضبط سلوكهم الجنس ي، عليهم أن 
َّ

َّل
ُّ
يحتاج الط

 يعرفوا ما هو مسموح وما هو ممنوع في ٰهذا املوضوع.

32.1% 53.5% 3 9.29* 

ة إزاء الجنس  خذوا قرارات شخصيَّ ب أن يتَّ
َّ

َّل
ُّ
على الط

ة حول املوضوع.بعدما نعطيهم املعلومات  روريَّ  الضَّ

52.8% 46.5% 3 9.29* 

ثقيف الجنس ي.  للتَّ
ً

ص املدرسة وقًتا قليَّل  
 ***22.89 5 %65.1 %30.2 تخص 

ثقيف الجنس ي. ص املدرسة وقًتا كافًيا للتَّ  
 ***22.89 5 %11.6 %45.3 تخص 

عامل مع مواضيع  ا للتَّ ب املدرسة جاهزون جزئيًّ
َّ

طَّل

 الجنس.

41.5% 62.8% 5 14.22* 

ب 
َّ

َّل
ُّ
ذي درسه الط

َّ
ثقيف الجنس ي ال برنامج التَّ

عامل مع مواضيع الجنس.  يساعدهم كثيًرا على التَّ

30.2% 11.6% 4 12.41* 

ب 
َّ

َّل
ُّ
ذي درسه الط

َّ
ثقيف الجنس ي ال برنامج التَّ

عامل مع مواضيع الجنس. ا على التَّ  يساعدهم جزئيًّ

41.5% 67.4% 5 12.41* 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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مين بين الجندر نسبة اختَّلف في الفرق  فإنَّ  ورد، ما على بناء  
 
ين املعل  

ر ال واليهود الفلسطيني   
 يفس 

ة الفروقات قافيَّ
َّ
  مواقفهم، في الث

ً
ال أثير ألنَّ  أوَّ نة في هامش يٌّ  الجندري  التَّ  

ة، العي   وثانًيا الفلسطينيَّ

أثير ٰهذا ألنَّ  ته يختلف فهو اليهودي، املجتمع في ُوجد وإن التَّ تي تلك عن ومضمونه بكيفيَّ
َّ
 ال

قافتين بين ُوجدت
َّ
ة إنَّ  القول  يمكن ولٰهذا. الث قت قد األولى الفرضيَّ  .تحقَّ

ة في انية، الفرضيَّ
َّ
أنا الث ر أن تنبَّ  

 
ن مستوى  يؤث ديُّ مين مواقف على التَّ  

 
 فقط اليهود املعل

ثقيف تجاه ين وليس الجنس ي التَّ  
قت. إسرائيل مواطني الفلسطيني  ه   تحقَّ ة، ٰهذ   لم بحيث الفرضيَّ

ظهر
ُ
ع اختبار نتائج ت ة داللة ذات فروقات كاي مربَّ مين مواقف ظمعُم  في إحصائيَّ  

 
 املعل

ين  
ثقيف برنامج مضامين تجاه إسرائيل، مواطني الفلسطيني  نهم مستوى  بحسب الجنس ي التَّ  تديُّ

(p>0.05) (َّلع  
 
تي املواقف على لَّلط

َّ
فق ال مون  عليها اتَّ  

 
تهم املعل  داللة ذي فارق  وجود بدون  بغالبيَّ

ة  (. 6 رقم جدول  انظروا إحصائيَّ

  .6جدول 

تهم بدون فروقات ذات  ون مواطنو إسرائيل بغالبيَّ مون الفلسطينيُّ  
 
فق عليها املعل مضامين اتَّ

ن. ديُّ ة بحسب مستوى التَّ  .(N=206) داللة إحصائيَّ

ثقيف الجنس ي
َّ
ا مضامين برنامج الت ن جدًّ ِّ

 متدي 

n=10 

ن ِّ
 متدي 

n=95 

 تقليدي

n=95 

 علماني

n=6 

ثقيف الجنس ي جزًءا من  يجب أن يكون برنامج التَّ

عليمي.  املنهاج التَّ

80.0% 84.2% 86.3% 83.3% 

ا ثقيف الجنس ي إلزاميًّ  %33.3 %75.8 %72.6 %70.0 يجب أن يكون برنامج التَّ

ب عن طريقة الحصول على أدوات 
َّ

َّل
ُّ
تعليم الط

ة استعمالها  الوقاية ووسائل منع الحمل وكيفيَّ

عهم  
   يشج 

ة في سن  على القيام بعَّلقة جنسيَّ

رة.  
 
 مبك

60.0% 55.8% 57.9% 66.7% 
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ب عن طريقة الحصول على أدوات 
َّ

َّل
ُّ
تعليم الط

ة استعمالها  الوقاية ووسائل منع الحمل وكيفيَّ

ي   
.يؤد 

ً
ة آمنة مستقبَّل  إلى عَّلقة جنسيَّ

40.0% 67.4% 70.5% 83.3% 

ب في 
َّ

َّل
ُّ
ذي حصل عليه الط

َّ
ثقيف الجنس ي ال التَّ

عامل مع مواضيع  املدرسة يساعدهم كثيًرا على التَّ

 الجنس. 

20.0% 34.7% 30.5% 50.0% 

َك  مع ل 
ٰ
ا وجدنا ذ

ً
ب سلوك ضبط إزاء آرائهم في واحًدا فارق

َّ
َّل

ُّ
 )p<0.001, 31.36= )9( الجنس ي الط

2(χ مين من أعلى نسبة إنَّ  بحيث  
 
نين املعل  

ا املتدي  نين( %100) جدًّ  
 أنَّ  ترى ( %84.2) واملتدي 

ب
َّ

َّل
ُّ
مين مقارنة الجنس ي، سلوكهم ضبط إلى بحاجة الط  

 
ين باملعل  

قليدي  ين( %81.1) التَّ  
 والعلماني 

(16.7% .) 

مين بين الفروقات فحص في  
 
نهن، مستوى  بحسب اليهود املعل ظهر تديُّ

ُ
ع اختبار نتائج ت  مربَّ

ة مواقفهم بعض في فروقات كاي ثقيف برنامج إزاء العامَّ  هو كما(. 7 جدول  انظروا) الجنس ي التَّ

مون  يدعم الجدول، في مبيَّن  
 
ون  املعل قليديُّ ون  التَّ نين نظرائهم من أكثر بشكل والعلمانيُّ  

 املتدي 

الية املواقف عليمي املنهاج إلى البرنامج ضمُّ : التَّ ا، برنامًجا يكون  أن املدرسة، في التَّ  يأخذ أن إلزاميًّ

ب
َّ

َّل
ُّ
ة قرارات الط ق فيما شخصيَّ

َّ
ي بعد بالجنس يتعل  

 وضوابط حدود وضع جنس ي، تثقيف تلق 

ب
َّ

َّل
ُّ
ل  وأن الجنس، في للط  

ربية وزارة تمو 
َّ
عليم الت م جنس ي تثقيف برنامج والتَّ  

 
 أدوات عن يعل

مين نسبة فإنَّ  أخرى، جهة من. الحمل وموانع الوقاية  
 
نين املعل  

 األخير املضمون  أنَّ  رأوا املتدي 

ع  
الب يشج 

َّ
ة بعَّلقة القيام على الط    في جنسيَّ

رة سن   
 
 .مبك
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مين اليهود. 7جدول   
 
ة في مواقف املعل اللة اإلحصائيَّ ثقيف  الفروقات ذات الدَّ تجاه برنامج التَّ

ن.الجنس ي  ديُّ  .(N=96) بحسب مستوى التَّ

ثقيف الجنس ي
َّ
ن  مضامين برنامج الت ِّ

متدي 

ا  جدًّ

n=5 

ن ِّ
 متدي 

n=12 

 تقليدي

n=25 

 علماني

n=54 

df 2χ 

ثقيف  يجب أن يكون برنامج التَّ

عليمي.  الجنس ي جزًءا من املنهاج التَّ

40.0% 66.7% 84.0% 96.3% 12 33.53*** 

ب إلى ضبط سلوكهم 
َّ

َّل
ُّ
يحتاج الط

الجنس ي، عليهم أن يعرفوا ما هو 

مسموح وما هو ممنوع في ٰهذا 

 املوضوع.

20.0% 50.0% 64.0% 31.0% 9 84.05*** 

خذوا قرارات  ب أن يتَّ
َّ

َّل
ُّ
على الط

ة إزاء الجنس بعدما  شخصيَّ

ة حول  روريَّ نعطيهم املعلومات الضَّ

 املوضوع.

20.0% 8.3% 36.0% 68.5% 9 84.05*** 

عليم تمويل  ربية والتَّ
َّ
على وزارة الت

م عن   
 
برامج تثقيف جنس ي يعل

 موانع الحمل وأدوات الوقاية.

40.0% 8.3% 72.0% 88.9% 9 55.45*** 

ثقيف  يجب أن يكون برنامج التَّ

ا.  الجنس ي إلزاميًّ

40.0% 66.7% 76.0% 88.9% 6 27.64*** 

ب عن طريقة الحصول 
َّ

َّل
ُّ
تعليم الط

على أدوات الوقاية ووسائل منع 

ة استعمالها  عهمالحمل وكيفيَّ  
 يشج 

  
ة في سن  على القيام بعَّلقة جنسيَّ

رة.  
 
 مبك

60.0% 16.7% 24.0% 9.3% 9 24.25** 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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مون  اختلف  
 
نهم بحسب أيًضا اليهود املعل ثقيف لبرنامج تقييمهم في تديُّ  املدرسة في الجنس ي التَّ

ع اختبار فنتائج عنه، رضاهم ومدى ظهر كاي مربَّ
ُ
 وقت تخصيص: مواقف ثَّلثة في اختَّلفات ت

ثقيف كاف ة الجنس ي، للتَّ ب جاهزيَّ
َّ

َّل
ُّ
عامل الط ة، أمور  مع للتَّ ثقيف برنامج وتأثير جنسيَّ  التَّ

ب على الجنس ي
َّ

َّل
ُّ
ة األمور  مع تعاملهم في الط تائج بحسب. الجنسيَّ نة النَّ  فإنَّ  ،8 جدول  في املبيَّ

مين  
 
ًنا األكثر املعل ص املدرسة أنَّ  رأوا تديُّ  

ٰهذا كافًيا وقًتا تخص   نظرائهم من أكثر البرنامج، ل 

ين  
قليدي  ين التَّ  

ب أنَّ  األخيرون رأى باملقابل،. والعلماني 
َّ

َّل
ُّ
ون  الط ا مستعدُّ عامل جزئيًّ  األمور  عم للتَّ

ة، ثقيف برنامج وأنَّ  الجنسيَّ ب يساعد الجنس ي التَّ
َّ

َّل
ُّ
ا الط عامل، ٰهذا على جزئيًّ  من أكثر التَّ

ًنا األكثر نظرائهم  .تديُّ

اللة ذات الفروقات. 8 جدول  ة الدَّ مين مواقف في اإلحصائيَّ  
 
ثقيف برنامج تجاه اليهود املعل  التَّ

ن مستوى  بحسب الجنس ي ديُّ  .(N=96) التَّ

ثقيف 
َّ
مضامين برنامج الت

 الجنس ي

ن  ِّ
متدي 

ا  جدًّ

n=5 

ن ِّ
 متدي 

n=12 

 تقليدي

n=25 

 علماني

n=54 

df 2χ 

ص املدرسة وقًتا كافًيا   
تخص 

ثقيف الجنس ي.  للتَّ

%60.0 %25.0 %36.0 %25.9 15 38.52*** 

ا  ب املدرسة جاهزون جزئيًّ
َّ

طَّل

عامل مع مواضيع الجنس.  للتَّ

%20.0 %16.7 %56.0 %59.3 15 58.38*** 

ذي حصل 
َّ
ثقيف الجنس ي ال التَّ

ب في املدرسة 
َّ

َّل
ُّ
عليه الط

عامل  يساعدهم كثيًرا على التَّ

 مع مواضيع الجنس. 

%40.0 %25.0 %56.0 %59.3 12 25.28* 

*p<0.05, ***p<0.001 
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 مناقشة واستنتاجات

ة  ة )استطَّلعيَّ سيَّ ى Pilotُيعتبر ٰهذا البحث دراسة تحسُّ ( األولى من نوعها في البَّلد )َحتَّ

ة ة والفلسطينيَّ قافتين اليهوديَّ
َّ
مين من الث  

 
تي فحصت مواقف املعل

َّ
طور( ال ه  السُّ في  كتابة ٰهذ 

ة  ة ودينيَّ ثقيف الجنس ي. هدف ٰهذا البحث إلى إجراء مقاربة ثقافيَّ إسرائيل، تجاه برنامج التَّ

تائج العامَّ  بين املشاركين. قافتين، وبدون فوارق ذات داللة أظهرت النَّ
َّ
ة دعًما كبيًرا من كَّل الث

عليم املدرس ي، بحيث يكون برنامًجا  ثقيف الجنس ي إلى منهاج التَّ   برنامج التَّ
ة، لضم  إحصائيَّ

ب عن موانع 
َّ

َّل
ُّ
قافتين على أنَّ تعليم الط

َّ
مين من كَّل الث  

 
فقت مواقف املعل ا. كما واتَّ إلزاميًّ

ةالوقاية الحمل ووسائل  ة آمنة في  من األمراض الجنسيَّ ي إلى القيام بعَّلقة جنسيَّ  
سيؤد 

مين  املستقبل.  
 
تائج مع ما سبق من نتائج دراسات في العالم حول دعم املعل ه  النَّ فق ٰهذ  تتَّ

ثقيف الجنس ي )مثَّل،   ,.Castilla et al, 2019; Geel, 2012; Martinez et alلبرنامج التَّ

2012; Duffy et al., 2013; Smithet al., 2013 .)ا يًّ  
 
تختلف نتائج بحثنا مع ما وجدته ، محل

ثقيف الجنس ي 2002دعبول ) ي التَّ  
ين لتبن   

( في مدارس القدس من رفض للمديرين الفلسطيني 

تائج في الوقت ذاته مع نتائج بح فق النَّ ْن تتَّ ك 
ٰ
ذين ضمن برنامج املدرسة. ل

َّ
ث جبران وزمَّلئها ال

  في املدرسة
  ٰهذا البرنامج وتعليمه كبرنامج إلزامي 

 ,Joubran, Marcus) وجدوا دعًما كبيًرا لضم 

Lancu, Hartman, et al., 2012)  هم أجروا البحث على أولياء األمور ظ بأنَّ حفُّ مع التَّ

مين،   
 
ين مواطني إسرائيل وليس على املعل  

 الفلسطيني 

ثقيف الجنس ي  مين اليهود أكثر دعًما لبرنامج التَّ  
 
ة األولى أن نجد املعل عنا في الفرضيَّ

َّ
توق

ين مواطني إسرائيل. في فحص تفاصيل املواقف،   
ومضامينه مقارنة بنظرائهم الفلسطيني 

ون مواطنو إسرائيل أكثر م مون الفلسطينيُّ  
 
ظ املعل قافتين، بحيث تحفَّ

َّ
ا بين الث

ً
ن وجدنا فروق

خاذ القرارات   
 
ة ات يَّ  

لوك الجنس ي، حر  ق بالسُّ
َّ
تي تتعل

َّ
نظرائهم اليهود، على بعض املضامين ال

ٰهذا املضمون  سبة ل   
 
ة، وموانع الحمل ووسائل الوقاية. بالن ة الجنسيَّ بشأن الجنس، املثليَّ

  
ه قد يشج  ين مواطني إسرائيل يعتقدون أنَّ  

مين الفلسطيني   
 
الب على األخير، فإنَّ املعل

َّ
ع الط

رة.  
 
  مبك

ة في سن  ه  االختَّلفات  القيام بعَّلقة جنسيَّ مع ما ُوجد في أبحاث سابقة، تتوافق ٰهذ 
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( Al-Zaabi et al., 2018; Geel, 2012; Joubran et al., 2012بحيث يميل املجتمع العربي )

قافات  ، وبعض(Al-Zaabi et al., 2018; Francisa & DePalmab, 2014)واإلسَّلمي 
َّ
الث

ة  رقيَّ
َّ

ين املحافظة الش  
 ,O’Sullivan, Byers)والهند ( Leung-Ling & Chen, 2017)كالص 

& Mitra, 2018 ) واج. برامج إلى اختيار ة قبل الزَّ تتَّلءم مانعة ملمارسة العَّلقة الجنسيَّ

ة، فيها  ين مواطني إسرائيل وثقافتهم االجتماعيَّ  
مين الفلسطيني   

 
ل املجتمع مواقف املعل  

يفض 

  
ز الخاص   

ة في الحي  واج  مناقشة األمور الجنسيَّ ة خارج الزَّ  אבו)ويرفض القيام بعَّلقات جنسيَّ

احة إزاء تعليم مضامين  ;2002Abu- Baker, 2009, בקר مون بعدم الرَّ  
 
ٰهذا، قد يشعر املعل (. ل 

ة ) (.  Ollis & Harrison, 2016; Manzano & Jerves, 2018تتناقض مع قيمهم االجتماعيَّ

ة )  اته ثقافة غربيَّ ى في سلوكيَّ  & Sagy, Orrفي املقابل، فإنَّ املجتمع اليهودي اإلسرائيلي يتبنَّ

Bar-On, 1999; Weiss, 2003فتتماش ى نتائجه مع ،)  
ً

تلك املوجودة في الغرب )مثَّل

(Castillo, et al. 2019  ة شموليَّ حيث مين في تعليم مواضيع جنسيَّ  
 
 لدى املعل

ً
َّل ة. أظهرت تقبُّ

ين مواطني إسرائيل من أنَّ مضمون وسائل منع   
مين الفلسطيني   

 
سبة لخشية املعل  

 
ا بالن أمَّ

رة، فقد أظهرت أبحاث   
 
  مبك

ة في سن  ب على ممارسة العَّلقة الجنسيَّ
َّ

َّل
ُّ
 الط

ُّ
الحمل قد يحث

 Kohler et al., 2008; Borawski et al., 2015في ٰهذا املوضوع )
ُّ
ب عن ( أنَّ تعليم الط
َّ

َّل

ة األولى. ر سنَّ املمارسة الجنسيَّ  
 
 موانع الحمل ووسائل الوقاية يؤخ

ظر مين لدى الفروقات إلى بالنَّ  
 
ين املعل  

 مستوى  بحسب إسرائيل مواطني الفلسطيني 

ن ديُّ رين لٰهذين وجدنا فقد والجندر، التَّ  
  تأثيًرا املتغي 

ً
مين مواقف على قليَّل  

 
ه ٰهذا يعني. املعل  في أنَّ

مين كانت املضامين، ُمعظم  
 
ثقيف مضامين في متشابهة آراء للمعل  فمعظمهم. الجنس ي التَّ

ة على يجمعون  يَّ  
ثقيف برنامج ضم أهم  ، كبرنامج للمدرسة الجنس ي التَّ  

ربية إلى يهدف إلزامي 
َّ
 الت

ة بعَّلقة القيام ملنع واج قبل جنسيَّ ر كما. الزَّ مون  وعبَّ  
 
ب تعليم أنَّ  من خشيتهم عن املعل

َّ
َّل

ُّ
 الط

عهم قد الواقية والوسائل الحمل موانع عن  
ة بعَّلقة القيام على يشج     في جنسيَّ

رة سن   
 
. مبك

ة في كان األساس يُّ  الفارق  يَّ  
الب لسلوك حدود وضع أهم 

َّ
مات دعمته بحيث الجنس ي، الط  

 
 املعل

نون   
مين من أكثر واملتدي   

 
كور  املعل

ُّ
   الذ

نا واألقل  فاق تفسير يمكن. تديُّ  
 
   االت

ه على العام   ُمحافظ توجُّ

https://www-tandfonline-com.proxy3.library.mcgill.ca/doi/full/10.1080/14681811.2019.1640112
https://www-tandfonline-com.proxy3.library.mcgill.ca/doi/full/10.1080/14681811.2019.1640112
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ثقيف تجاه ة بأنَّ  بكر أبو ترى (. 2012, בקר אבו) أبوبكر  ذكرته ما خَّلل من الجنس ي التَّ  املرجعيَّ

ة ة املعايير ومنشأ القيميَّ تي األخَّلقيَّ
َّ
قافي املشهد على طغت ال

َّ
 باألساس هي العربي املجتمع في الث

ة ه  . دينيَّ ة ٰهذ  ع املرجعيَّ
َّ
ة بعَّلقة القيام وعدم الجنس ي سلوكه ضبط الفرد من تتوق  قبل جنسيَّ

واج ن ودرجة الجندر دور  فإنَّ  لذا. الزَّ ديُّ ثقيف تجاه املواقف في هامش ي هو التَّ  الجنس ي التَّ

 .ومضامينه

َك، مقابل في ل 
ٰ
مين لدى وجدنا ذ  

 
ن ودرجة للجندر أكثر تأثيًرا اليهود املعل ديُّ  على التَّ

مات، رأت حيث. مواقفهم  
 
مين، من أكثر املعل  

 
ة املعل يَّ  

لوك لضبط أهم   يجدن ولم الجنس ي، السُّ

ص املدرسة أنَّ   
ثقيف كافًيا وقًتا تخص  ا. الجنس ي للتَّ مون، أمَّ  

 
مات، من أكثر رأوا فقد املعل  

 
 أنَّ  املعل

ثقيف برنامج ب لتمكين كاف الجنس ي التَّ
َّ

َّل
ُّ
عامل من الط ه الجنس، مع التَّ ب بإمكان وأنَّ

َّ
َّل

ُّ
 الط

خاذ  
 
ة قرارات ات ة العَّلقات بشأن شخصيَّ ر أن املمكن من. الجنسيَّ ه   تفسَّ  خَّلل من النتائج ٰهذ 

ور  عتبر بحيث الجندري، الدَّ
ُ
ساء ت  

 
اعي الن ل  الرَّ فل لسلوك األوَّ  

 
 ،(Nelson, 2006) وتعليمه الط

ٰهذا ما َول  مات كانت ربَّ  
 
ى أقلَّ  املعل مين من رض ً  

 
ثقيف برنامج كفاية عن املعل  وأقلَّ  الجنس ي، التَّ

الب سلوك تجاه تسامًحا
َّ
ته الجنس ي الط يَّ  

خاذ في وحر   
 
ة قرارات ات  .الجنس إزاء شخصيَّ

ا ن، درجة حيث من أمَّ ديُّ تائج التَّ ة فالنَّ ين املحافظين أنَّ  أظهرت األساسيَّ  
 اليهود والعلماني 

   دعًما أكثر كانوا
عليمي، املنهاج إلى البرنامج لضم  ا، يكون  بحيث التَّ ب يأخذ وأن إلزاميًّ

َّ
َّل

ُّ
 الط

ة قراراتهم ق فيما الشخصيَّ
َّ
ا بالجنس، يتعل نون  أمَّ  

ة فرأوا املتدي  يَّ  
لوك ضبط في أهم   الجنس ي السُّ

ب،
َّ

َّل
ُّ
عليم وأنَّ  للط   الحمل وموانع الوقاية وسائل عن التَّ

ُّ
الب يحث

َّ
ة بعَّلقة القيام على الط  جنسيَّ

   في
رة سن   

 
تي االختَّلفات. مبك

َّ
مين لدى ُوجدت ال  

 
   إلى تدعم اليهود، املعل

 سابًقا وجده ما كبير حد 

(Hartman & Samet, 2007 )ة املدارس في ة، اليهوديَّ  ومالوني دينت إلى إضافة اإلسرائيليَّ

(Dent & Malony, 2016 )حدة، الواليات في نين بأنَّ  املتَّ  
 أكثر محافظة مواقف لديهم املتدي 

ة املضامين تجاه  .املدارس في الجنسيَّ

ظهر
ُ
ه   ت راسة ٰهذ   

مين أنَّ  الد   
 
قافتين كَّل من املعل

َّ
 برنامج ضمَّ  كبير بشكل يدعمون  الث

ثقيف  الوقت ففي. أخرى  إلى ثقافة من يختلف املضامين اختيار أنَّ  غير املدارس، إلى الجنس ي التَّ
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ذي
َّ
مون  يفضل ال  

 
ون  املعل ف إسرائيل مواطنو الفلسطينيُّ عفُّ ثقيف مضامين في التَّ  الجنس ي التَّ

الب سلوك وضبط
َّ
ا، الط ظ نسبة تتفاوت جنسيًّ حفُّ سامح أو التَّ

َّ
 بحسب اليهودي املجتمع في الت

ن ودرجة الجندر ديُّ ه نرى  هنا، من. التَّ ين بإمكان أنَّ  
ين مستشارين) املهني   

( مديرين أو تربوي 

ة كقاعدة معطياتنا على االعتماد ة بيانيَّ ليَّ اس جنس ي تثقيف برنامج بناء أجل من أوَّ ا، حسَّ  ثقافيًّ

ة أبحاث وبناء املضامين، بعض إزاء خاطئة آراء تصويب ق أن شأنها من مستقبليَّ  
 فهمنا تعم 

ثقيف إزاء للمواقف نا كما. الجنس ي التَّ ثقيف برامج أنَّ  نرى  وأنَّ  والحديث املدرسة في الجنس ي التَّ

ة املوضوع عن ة كمادَّ ع علميَّ  
البات يشج 

َّ
ب الط

َّ
َّل

ُّ
مين إعَّلم والط  

 
 أي عن األمور  وأولياء املعل

ة إلساءة محاولة ة اإلساءات منع في يساهم بدوره َوٰهذا وقوعها حال لهم تحدث جنسيَّ  الجنسيَّ

 .القاصرين ضد

 

ة اقتراحات  مستقبليَّ

ة، ألسباب ه   تشمل لم لوجيستيَّ راسة ٰهذ   
نة الد   

مات من عي   
 
مين معل  

 
 ولم دروًزا، ومعل

نة تشمل  
مين من كبيرة عي   

 
ين، املعل  

 أن نقترح .مسلمين املشتركين معظم اعتبار تمَّ  ولذا املسيحي 

ة األبحاث تضيف قاط املستقبليَّ  
الية الن  مين إشراك( أ: )التَّ  

 
مات معل  

 
يانات من ومعل  

َّلث الد 
َّ
: الث

ين إسَّلم،  
مين إشراك( ب) ودروز، مسيحي   

 
ة مدارس من معل نة االكتفاء وعدم خاصَّ  

 من بعي 

مين  
 
ة املدارس في املعل ة الرسميَّ ر إضافة( ج) الحكوميَّ  

   متغي 
ن   

 مواقف بين الفرق  لفحص الس 

مين  
 
 .املعل

ثقيف الجنس ي، فإنَّ  مين تجاه التَّ  
 
عامل مع مضمون مواقف املعل من حيث ضرورة التَّ

ثقيف الجنس ي" بطريقة ال تناسب  ة تتعامل مع مفهوم "التَّ إجاباتهم تعكس مواقف تقليديَّ

ب املدارس يعني تعليم املمارسة 
َّ

ثقيف الجنس ي لطَّل هدفه، بحيث يظنُّ املعظم أنَّ التَّ

ة َوٰهذ تائج إلى أنَّ  االجنسيَّ ة. ومن جهة ثانية تشير النَّ مين ال يواكبون  ليس صحيًحا البتَّ  
 
 املعل

ربية  انكشافتأثير استخدام اإلنترنت على مدى 
َّ
ة تس يء للت ب املدارس على مواقع جنسيَّ

َّ
طَّل

ة، وتس يء ملواقفهم تجاه  ضهم ملخاطر االستغَّلل الجنس ي.  عامَّ
اآلخرين وتجاه الجنس وتعر 
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ة  دراسةففي  ب ملضامين جنسيَّ
َّ

َّل
ُّ
بادر لها البرملان في إسرائيل تمَّ الكشف عن مدى تعرُّض الط

  ثاني )
 

  .(2011, וויסבלאיعبر اإلنترنت بدًءا من صف

ثقيف الجنس ي في املدارس داخل إسرائيل  عليم قرار دمج التَّ ربية والتَّ
َّ
خذت وزارة الت اتَّ

بعينات من القرن امل نفيذ وتفاصيله بأيدي املديرين منذ منتصف السَّ اض ي، وترك قرار التَّ

ن   ك 
ٰ
عاون مع أولياء األمور. َول اختار املعظم عدم دمج البرنامج بسبب املواقف املسبقة  وبالتَّ

ثقيف الجنس ي وبين رفع حصانة القاصرين في املوضوع  مين. هناك رابط واضح بين التَّ  
 
للمعل

  بمكان تصحيح األفكار املسبقة 2006ومنع االستغَّلل الجنس ي )أبوبكر، 
( ولذا من املهم 

ص في  خصُّ عي لتأهيل كوادر مناسبة للتَّ ثقيف الجنس ي إضافة للسَّ مين حول التَّ  
 
للمعل

ب. هناك خطوة مباركة في العالم العربي في 
َّ

َّل
ُّ
ة للط املوضوع، للعمل مع جميع املراحل العمريَّ

أن حيث بادرت تونس، 
َّ

عاو ٰهذا الش مة األمم بالتَّ
َّ
ن مع املعهد العربي لحقوق اإلنسان ومنظ

ة في مطلع العام  ة اإلنجابيَّ حَّ  
ة للص  ونسيَّ ة التُّ كان بتونس، والجمعيَّ حدة للسُّ  13في  2020املتَّ

ة في املنهج  ربية الجنسيَّ
َّ
ن إدراج الت ة تتضمَّ ربية فترة تجريبيَّ

َّ
ة تابعة لوزارة الت يَّ  

 
دائرة محل

عليمي في ة واملجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل  التَّ ول العربيَّ ى باقي الدُّ املدارس. نأمل أن تتبنَّ

ة  ي الجسدي والعاطفي وملنع اإلساءة الجنسيَّ  
ح   

ر الص  طوُّ قراًرا مشابًها ملا فيه من مصلحة للتَّ

ب. 
َّ

َّل
ُّ
 عن الط
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Abstract 

The Opinions of Teachers about Sex Education Programs:  

A Cross-cultural View 

Khawla Abu-Baker and Ahlam Rahhal 

This study aimed to explore Jewish-Israeli and Palestinian teachers’opinions towards sex 

education programs. The Jewish-Israeli society adopts a Western culture, whereas the 

Palestinian society in Israel adopts a collectivistic culture, which follows Islamic values. 

The degree of observance of religion in Jewish-Israeli society influences its social life, 

which is not the case in the Palestinian society in Israel. Little is known about teachers’ 

attitudes towards sex education in Israel and the influence of socio-cultural background 

and religious degree on these attitudes. This study assumed that: First, Jewish-Israeli 

teachers would be more supportive of sex education programs than their Palestinian 

counterparts. Second, a greater degree of religious observance would influence teachers’ 

attitudes, only among Jewish participants. The study sample included 302 teachers: 206 

Palestinians (64 males, 142 females) whose ages range between 23 and 61 years 

(M=37.64; SD=7.69), along with 96 Jewish-Israelis (53 males, 43 females), whose ages 

range between 25 and 61 years (M=40.43, SD=8.77). The participants answered a 

demographic questionnaire and a sex education questionnaire. The research results 

indicate that teachers strongly support the inclusion of sex education programs in 

schools’ curricula; however, Palestinian teachers were more reluctant of discussing 

students’ sexual behaviors, compared to Jewish teachers. As expected, the religious 

degree was more influential in Jewish teachers’ attitudes than in Palestinians. Religious 

Jewish teachers supported including content that prevents students from having sexual 

intercourse, more than secular or non-religious teachers. Our study highlights socio-

cultural and religious influences on teachers’ attitudes towards sex-education. 

Recommendations for researchers and education practitioners are also provided in this 

article. 

Keywords: sex-education, attitudes, society, culture, religion, school, Palestinian 

teachers, Jewish teachers. 


