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تضمين مفاهيم التربية الجنسية في كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا درجة 

 في المرحلة االبتدائية
 

 جواهر بنت مسرع القحطاني
 تعليم الرياض

 طالل بن محمد المعجل
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

 
 هـ12/9/1439 وقبل -هـ 20/7/1439 قدم للنشر

تضمني كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ملفاهيم الرتبية اجلنسية، ولتحقيق أهداف  درجةإىل معرفة بحث هدف الالمستخلص: 
من مفاهيم الرتبية اجلنسية،  ا( مفهوم  31والسلوك مكونة من )ن قائمة مبفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي أن تتضمنها كتب الفقه اأعد الباحث بحثال

، واإلساءة وتندرج حتت مخسة جماالت هي: اجلنس يف اإلسالم، والبلوغ يف اإلسالم، والعورة يف اإلسالم، والسلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية
؛ ملعرفة مدى توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه باع أسلوب حتليل احملتوىبات ن املنهج الوصفيااجلنسية وما يرتتب عليها. ولقد استخدم الباحث

إىل وجود تفاوت يف توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك  بحثوالسلوك للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية. وأشارت نتائج ال
%(.  6,4) الصف الرابع %( مث9,6) %( مث الصف اخلامس 19،2ى النحو اآليت الصف السادس )للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية عل

؛ وعزا الباحثان ذلك إىل طبيعة املوضوعات اليت تناولتها كتب الفقه اكما مت تناول مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا ضمني  
إىل خلو وثيقة منهج العلوم الشرعية من أي أهداف تتعلق حبفظ العرض واليت مل يتم تناوهلا صراحة  أو ضمن ا يف والسلوك باملرحلة االبتدائية، وكذلك 

 .واملقرتحاتاملرحلة االبتدائية ويف ضوء النتائج قدمت بعض التوصيات 
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  مقدمة:

القرن العشرين،  منتصفمتثل املفاهيم بنية املعرفة، ومنذ 
بدأ الرتبويون يؤكدون على أمهية املفاهيم، وأمهية تعليم بنية 
املادة التعليمية، وطريقة التفكري والبحث فيها. وبناء على 
ذلك، أعيدت صياغة الكثري من املوضوعات حبيث ضمت 
حول جمموعات من املفاهيم احملورية. وتعد املناهج الدراسية 

تعلم املفاهيم؛ حبيث يتمكن املتعلم من األداة الرئيسة لتعليم و 
عمليات البناء املعريف وتنظيم املعلومات ضمن بنية عقلية 

 شاملة وحمددة.
ويكتسب تعليم املفاهيم أمهية خاصة يف مراحل التعليم 
األولية كاملرحلة االبتدائية اليت ال حيتاج فيها الطالب إىل 

وقيمتها، سرعان ما تفقد معناها  منفصلةحقائق ومعلومات 
ا وإمنا هو حباجة إىل تلك األفكار واملفاهيم اليت تشكل أساس  

لفهم احلقائق وتطوير املعرفة، ووسيلة للتفكري والفهم والتعامل 
 (.2005مع املستجدات )باهنر، 

وملناهج العلوم الشرعية النصيب األوفر يف ذلك؛ نظر ا ملا 
هلا من دور فعال يف إكساب التالميذ املفاهيم الرتبوية اليت 
تسهم يف تربيتهم تربية إسالمية صحيحة، ومتكنهم من فهم 
أمور دينهم، وتبصرهم حبقائق عقيدهتم، ومتدهم مبا يساعدهم 

فكرهم اإلسالمي على مواجهة كل ما يعرتض دينهم، وخيالف 
األصيل، وعلى حماربة األفكار املتطرفة، واليت ال أصل هلا يف 

 (. 2010الدين )احلكمي، 
لذا اهتمت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية بالعلوم 
الشرعية، وأقرهتا كمواد أساسية يف الصفوف الدراسية يف مجيع 

 اململكة مراحل التعليم العام، كما حددت سياسة التعليم يف
أهداف تعليم العلوم الشرعية يف املرحلة االبتدائية بتعهد 
العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفوس التالميذ، ورعايتهم 

(، وحتظى مادة 1416برتبية إسالمية متكاملة )وزارة التعليم، 
الفقه بأمهية بالغة بني مواد العلوم الشرعية، وتكمن أمهيتها يف 

ى تعلم املفاهيم والتمكن من أهنا تساعد الطالب عل

اسرتاتيجيات اكتساهبا، وتُعد وسيلة فعالة لربط فروع الرتبية 
الدينية املختلفة بعضها ببعض، وبذلك يتحقق مفهوم التكامل 
املعريف الديين وهو أحد االجتاهات اليت ينادي هبا املربون يف 

 (.هـ1434بناء مناهج الرتبية اإلسالمية الفاعلة )شلهوب،
املفاهيم الرتبوية اليت تناولتها الدراسات والبحوث؛ ومن 

يف كيفية  مالبحث يف مدى تضمني الكتب هلا، أسواء ب
( 2008أشار باحارث ) فقديتها، مفهوم الرتبية اجلنسية؛ تنم

إىل أنه عندما يُراد إدخال هذا املفهوم يف املناهج التعليمية؛ 
يف  فإن هذا األمر يكتنفه غموض كبري، وقد حدث هذا

نتج عنه صراع أخالقي حول طبيعة منهج  إذاألوساط الغربية، 
الرتبية اجلنسية، وموضوعاته، وكيفية عرضها. أما يف اجملتمع 
املسلم فلقد متيزت مصادر التشريع اإلسالمي بشموهلا على 
اجلانب الرتبوي اجلنسي يف حياة اإلنسان، فعرضه يف أسلوب 

ة يف آن واحد؛ ليحيا جاذب ومهذب، وِبطُرق وقائية وعالجي
الفرد واجملتمع يف بيئة تتميز بالفضيلة )العزام، وجوارنة، 

 (.2015، مصطفىو 
مع األخذ يف احلسبان أن مفاهيم الرتبية اجلنسية ال 
تنحصر يف املفهوم الضيق، وهو إقامة عالقة بني الذكر 
واألنثى، بل تعين العناية بالفرد، وتقدمي اخلربات الصحيحة 

واجهة املشاكل اجلنسية اليت قد تعرتضه يف احلياة الوقائية مل
 (.2011حِبسن األداء يف ضوء القيم اإلسالمية )اخلالدي، 

 مشكلة البحث: 
تُعد الرتبية اجلنسية أحد أوجه الرتبية اليت تعول عليها 
اجملتمعات يف تنوير، وهتذيب النشء وفق القيم واملعتقدات 

من الدراسات  جمموعةاليت يؤمنون هبا، كما أكدت ذلك 
(، وقد أوصت 2007؛ هندي، 2003الرتبوية )نورالدين، 

هذه الدراسات بضرورة تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف 
املناهج الدراسية؛ ملا هلا من أثر يف رفع الوعي اجتاه املخاطر 
اجلنسية، والعالقات احملرمة، وحتصني األفراد يف خمتلف املراحل 

 العمرية.
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(، أن نسبة تعرض األطفال 2015اسة الطيار )وأكدت در 
للتحرش اجلنسي يف تزايد، وهذه حقيقة ال بد من أن يُعرتف 
هبا، وذلـك لتـتم معاجلتها بـالطرق الرتبوية الصـحيحة، كما 

( إىل أن أحد أهم عوامل التحرش هـ1433أشار الطيار)
اجلنسي يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املرشدين 

ني، هو براءة األطفال، وعدم فهمهم للتحرشات الطالبي
اجلنسية، مما يؤدي إىل استغالهلم، والضغط عليهم، وأوصت 
دراسته بضرورة الرتبية اجلنسية الوقائية املناسبة ملراحلهم 

 الدراسية. 
كما تُعد املرحلة االبتدائية قاعدة سلم التعليم، والبداية 

 .ك الطفلاحلقيقية لعملية التنمية الشاملة ملدار 
( إىل خلو وثيقة منهج 2015مني ) وأشارت دراسة أيب 

رض وهي أحد العلوم الشرعية من أي أهداف تتعلق حبفظ الع
سالمي، واليت مل يتم هبا الدين اإلهتم االضرورات اخلمس اليت 

تناوهلا صراحة  أو ضمن ا يف املرحلة االبتدائية. وتنتقد كتب 
ب اجملتمع، وال تُقدم حلوال  الفقه؛ لكوهنا ال تتماشى مع مطال

 (. 2008ملشكالته املعاصرة )املالكي، 
وتتمثل مشكلة البحث يف أن الكتب الدراسية ال تقدم إال 
القليل من املفاهيم يف الرتبية اجلنسية، كما تتناوهلا باستحياء 

(، على الرغم من أن كتب العلوم 2011ظاهر )عبدالعال، 
الشرعية عامة، وكتب الفقه خاصة هي األكثر أمن ا يف تعليم 
موضوعات الرتبية اجلنسية، ملا تتصف به هذه الكتب من 

(، مما 2011بنائها على عقيدة اإلسالم، وتشريعاته )اخلالدي، 
حدا بالباحثة إلجراء هذا البحث للكشف عن درجة تضمني 

اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا  مفاهيم الرتبية
 يف املرحلة االبتدائية.   

 : بحثأسئلة ال
 :يتتتمثل يف السؤال الرئيس اآل

تضمين كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا  درجةما 
ويتفرع عن  الجنسية؟في المرحلة االبتدائية لمفاهيم التربية 

 ية:تهذا السؤال األسئلة الفرعية اآل
ما مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف كتب . 1

 الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية؟
فاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه متوافر  درجةما . 2

 ؟ والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية

 :البحثأهداف 
ديد مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف كتب . حت1

 الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية. 
التعرف على درجة تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب .2

 .الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية

 :البحث أهمية
أهم  اجلنسية؛ أحدمن أمهية الرتبية  أمهيته البحثستمد ي .1

أنواع الرتبية الضرورية يف حياة األفراد بصفـــــة عامــــــة، واملؤثرة 
بصفة خاصة، من خالل تزويدهم بقدٍر  مرحلة الطفولة يف 

اجلنسية،  بالرتبيةاملتعلقة  ارف واملهارات والقيمكاٍف من املع
 واملناسبة ملرحلتهم العمرية.

الرتبية اجلنسية درجة تضمني  الضوء علىا البحث لقي هذيُ  .2
 .يف كتب الفقه، والسلوك للصفوف العليا باملرحلة االبتدائية

مصممي وخمططي املناهج  نتائج هذا البحث ساعدتُ قد  .3
للصفوف العليا يف املرحلة والسلوك  كتب الفقهعلى تطوير  

مفاهيم، االبتدائية بتعزيز ما تتضمنه املناهج احلالية من 
وإضافة ما ينقصها من مفاهيم متعلقة بالرتبية اجلنسية، مبا 
جيعلها خربات تعليمية أفضل يف بناء شخصية الطلبة مبا 

 يتالءم، ودورهم الوظيفي يف اجملتمع.

 البحث:إجراءات 
نهج الوصفي باتباع أسلوب حتليل هو امل :البحثمنهج 

احملتوى، والذي يهدف إىل "وصف واقع الظاهرة املراد دراستها 
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بواسطة الرصد التكراري لظهور املادة املدروسة، سواء كانت  
كلمة، أو موضوع ا، أو شخصية، أو مفردة، أو وحدة قياس، 

وهو املنهج املناسب  (،184ص، 1995أو زمن" )العساف، 
توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه  درجةملعرفة 

 والسلوك للصفوف العليا.

 حدود البحث:
كتب الفقه اقتصرت الدراسة على حتليل   احلدود املوضوعية:

للصفوف العليا )الرابع، طالب، كتاب الاملتمثلة يف  والسلوك 
الصادرة عن وزارة التعليم يف اململكة و واخلامس، والسادس(، 

يف ضوء هـ، 1438/1439العربية السعودية للعام الدراسي 
  اجلنسية.مفاهيم الرتبية 

الفصل الدراسي الثاين  : مت تطبيق الدراسة يفنيةااحلدود الزم
 هـ.1438/1439عام الدراسي لل

 البحث:مصطلحات 
، ص 2006)علوان عرفها  (:Sex Education)التربية الجنسية 

( بأهنا" تعليم الولد وتوعيته ومصارحته منذ أن يعقل 387
بالقضايا اليت تتعلق باجلنس، وترتبط بالغريزة، وتتصل بالزواج، 
حىت إذا شب الولد وترعرع، وتفّهم أمور احلياة عرف ما حيل 
وما حيرم، وأصبح السلوك اإلسالمي املتميز ُخلقا  له وعادة؛ 

 .شهوة، وال يتخبط يف طريق التحلل"فال جيري وراء 
( بأهنا "تلك 209ص، 2003األحدب )ليلى عرفتها و 

الرتبية اليت متد املسلم، وفق مراحل منوه اجلنسي، والعقلي، 
باملعلومات الالزمة لكيفية التعامل مع القضايا املتعلقة بالغريزة 
اجلنسية يف إطار من الضوابط الرتبوية اإلسالمية، والقيم 

 قية، واالجتماعية السائدة يف اجملتمع".األخال
، بأهنا ه الدراسةوتُعرف الرتبية اجلنسية إجرائي ا يف هذ

جمموعة املفاهيم، واملبادئ املتعلقة بالغريزة اجلنسية، والسلوك 
هبدف تكوين ، اجلنسي، املستمدة من الكتاب والسنة

اجتاهات سليمة جتاه اجلنس، وضبط السلوك اجلنسي لدى 

الوسائل اليت تقيهم  ميعاملرحلة االبتدائية، وإمدادهم جبتالميذ 
 من الوقوع يف املشكالت اجلنسية.

 (:Fiqh and conduct Textbooksكتب الفقه والسلوك )
تُعرف إجرائي ا يف هذ البحث، بأهنا كتب الفقه والسلوك 
للصفوف العليا )الرابع، واخلامس، والسادس( يف املرحلة 

يف  الطالب والطالباتاالبتدائية اليت أقرهتا وزارة التعليم على 
 .هـ1438/1439اململكة العربية السعودية للعام الدراسي 

 اإلطار النظري: 
 والتباين يف حتديد مفهوم الرتبية اجلنسية ،االختالف يظهر

على نفي االعتقاد  اعام   اأن هناك اتفاق   غري بني اجملتمعات،
قائم  ،السائد بأن الرتبية اجلنسية مقصورة على شرح فحواه

والتأكيد على  ها،وبيان وظائف ،على تركيب األعضاء التناسلية
هي عملية فام، من الرتبية مبفهومها الع اأساسي  ا تعد جزء  ا أهن

، مع ومهارية ،ووجدانية ،تربوية تتضمن جوانب معرفية
العريب والغريب؛ ويعود ذلك إىل  اختالف حدودها بني اجملتمع

 القيم الدينية، واألخالقية اليت يؤمن هبا كل جمتمع
 (.2010)الدغيم،

باختالف املعرفني  ؛لرتبيةلالرتبويني تلف تعريفات ختكما 
 عرفها األصفهاينولقد  وانتماءاهتم الفلسفية والفكرية، اهل
إىل حد  فحاال  إنشاء الشيء حاال  ب( "336هـ، ص1412)

وهي عملية تضم األفعال والتأثريات املختلفة اليت  التمام".
تستهدف منو الفرد يف مجيع جوانب شخصيته، وتسري به حنو 

حيث  كمال وظائفه، عن طريق التكيف مع ما حييط به، ومن
ما حتتاجه هذه الوظائف من أمناط وقدرات )الرشدان، 

 (.2006وجعنيين، 

الضرب من كل شيء، من  "هو:فاجلنس يف اللغة أما 
واألشياء  ،والعروض ،الناس، ومن الطري، ومن حدود النحو

)ابن  وجنوس، واجلنس أعم من النوع ،مجلة، واجلمع أجناس
، وهو أقرب معىن ملا هو ثابت يف (43، ص 2002منظور، 

 (.2015أبو عرة،)القران 
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 ( ملصطلح14، ص1985 (أشار املعجم الوسيطكما 
أما يف  .نثى"اجلنس بأنه "اتصال شهواين بني الذكر واأل

باملعىن  مل يرد يف القرآن والسنة اجلنس اإلسالم، فإن مصطلح
، وإمنا وجدت ألفاظ خمتلفة تؤدي إىل نفس املعىن السابق

الذي هو اجلماع، ومنها: املباشرة، واإلتيان، واملالمسة، كما 
من الباحثني، واملفكرين املسلمني؛ ليدل على  عدد  استخدمه 

 .(2014ماله عالقة بالتناسل )التومي، 
هم أاستقراء آيات القرآن الكرمي، والسنة النبوية أحد بو 

رتبية اجلنسية يتضح مدى اهتمام النصوص الشرعية مصادر ال
باملعاين الشاملة واملتكاملة للرتبية اجلنسية ففي اإلسالم يدور 
األمر حول إدراك املظاهر األخالقية احلميدة للسلوك اجلنسي 
والعالقات الصحيحة بني اجلنسني فيعرف الفرد ما هو صحيح 

اإلسالمي وما هو خاطئ؛ حىت إذا شب الفرد كان السلوك 
املتميز خلق ا له وعادة فال جيري وراء شهوة وال يتخبط يف 

 (.2010خبيت، )االحنالل طريق 
وجتدر اإلشارة إىل أن عدد ا من األدبيات اليت تناولت  

الرتبية اجلنسية ميزت بني مفهومي الرتبية والثقافة اجلنسية، 
الرتبية اجلنسية ضرورة من ضرورات حياتنا االجتماعية، وهي ف

أهم من الثقافة اجلنسية ألن هذه األخرية تكتفي بتقدمي 
األوىل هتتم قبل كل شيء بتقدمي  يف حني أناملعلومات، 

احلقائق العلمية إىل جانب التوجيهات األخالقية السليمة 
 (.2010؛ عبدالعال، 2010)الدغيم، 

إىل بناء شخصية الفرد يف  عموم ااجلنسية  الرتبية هتدفو 
اجلوانب اجلسمية واجلنسية واألخالقية والنفسية والعقلية  مجيع

واالجتماعية، فهي ال هتدف إىل إعطاء معلومات تثقيفية 
ذلك إىل إعداد الفرد للتعامل مع مراحل  وإمنا تتعدىوحسب، 

يم حياته وتزويده باخلربات اجلنسية والعادات الصحية والق
 .(2015، القاضي) واالجتاهات السامية

والفاضل  (،2005(، ومعدي )2010كما أشار عودة )
 :ا( إىل أهداف الرتبية اجلنسية ومنه2010(، وخبيت )2009)

على إكسابه املعلومات، فللجميع احلق يف احلصول  .1
 لاملعلومات الصحيحة عن النمو النفسي لإلنسان بك

أبعاده، ومظاهره، التناسل اإلنساين، احلمل والوالدة، 
  .االستجابة اجلنسية، وحمدداهتا، وصيغها

تعليمه وتعلمه للقيم، والضوابط املنظمة، أو احلاكمة  .2
تقدم الرتبية اجلنسية  إذللنشاط، أو السلوك اجلنسي؛ 

لألطفال، والشباب فرص ا للتساؤل، واالستكشاف 
 .املنضبط بنسق القيم

مية مهارات العالقات االجتماعية اإلجيابية املتبادلة،  تن .3
كمهارة صنع واختاذ القرار، والسلوك التوكيدي، ومهارة 

 رفض ضغط األقران.
تنمية املسؤولية الشخصية، واالجتماعية عن السلوك  .4

الشخصي، ويتحقق ذلك بتزويد األطفال، والشباب 
  .باملعلومات عن الضوابط الشرعية للسلوك اجلنسي

سالم بعدة خصائص منها ختتص الرتبية اجلنسية يف اإلو  
 ،؛ القاضي2014التومي، ؛2009؛ الفاضل، 2007املوسوي، )

2015:) 
لتوازن يف عرض موضوعاهتا، ويف تطبيقاهتا الواقعية، ا .1

وعدم إغفال جوانبها أو كبتها، مع رقي لغة اخلطاب، 
وتكتفي بالتعريض دون التصريح  احلياء،فهي ال ختدش 

تشمل مراحل العمر مبعاجلة متميزة، ومبا  إذتربية مستمرة، 
 يتناسب مع منو الفرد.

تسري حسب تطور النمو العقلي فهي تدرجة، املتوعية ال .2
 األطفال واجلسدي لإلنسان، والبد من التدرج يف تعليم

لك واالستيعاب، وذ والفهم،مبا يناسب املرحلة العمرية، 
 خلطورة احلديث املبكر عن أمور ال يدركها الفرد.

مل حتصر الرتبية اجلنسية يف العالقة  إذ ؛شموليةالرتبية ال .3
 اجلوانب،نثى فقط، بل تناولتها من شىت بني الذكر واأل

وذلك ألن حصرها بالعالقة بني الذكر واألنثى يغفل 
جوانب على قدر كبري من األمهية ومنها الشذوذ 
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العالقات خارج اإلطار الشرعي، ملختلف  وأ)املثلية(، 
 عمار، وللجنسني على حد سوء.األ

هذا النوع مهال إ تنجم عنقد  مشكالت هناكأن كما 
هناك و  ،إلساءة اجلنسيةل لاطفألض اعر  ت منهامن الرتبية، 
فهوم فمنهم هذا امليطلقها الباحثون على  عديدةمصطلحات 

مفهوم التحرش اجلنسي، أو االغتصاب  يهمن يطلق عل
اجلنسي، أو زنا احملارم أو اإليذاء اجلنسي، أو االستغالل 

ويف الدراسة احلالية تستخدم . (2016عمر، )اجلنسي 
لعموميته ومشوليته اإلساءة اجلنسية،  الباحثة مفهوم

 .لمصطلحات السابقةل
هي فعل يُفرض على الطفل الذي إلساءة اجلنسية وا 

ديه نقص يف النمو املعريف واملهاري والوجداين، وأسبابه يكون ل
 ،متنوعة وختتلف باختالف البالد واألفراد واملواقف )الثويين

تُلحق الضرر املتعمد بالفرد، وتكون  أهنا(، كما 2000
اللمس، كبأشكال متعددة فهي إما جسدية  اإلساءة اجلنسية 

عرض أو إظهار ممارسات جنسية، كالتحرش، وإما بصرية  أو 
خاطبة الطفل بكلمات كمأفالم أو صور إباحية، وإما شفهية  

 ذات إحياءات ومدلوالت جنسية.
وذلك  اجلنسية إلساءةل تعددةم اأسباب   هناككما أن 

عدم وجود ك ،باجملتمع رتبطما ي، فمنها ختالف مصدرهااب
معلنة، تكون رادعة ملن تسول له نفسه  وعقوباتأ ،قوانني

دور ال يستهان به يف  ملا هلا منباإلساءة لألطفال جنسي ا؛ 
 باضطراب نياملصاب خاصة بوجود ،احلد من هذه اإلساءات

فشينيا لياوأشارت هلم غولد (، Pedophiliaالغلمانية )
رغبتهم اجلنسية تنحِصُر  اّلذين أَلْشَخاصُ ، بأهنم ا(2006)

 ،االضطرابات اجلنسيةباألطفال دون سن البلوغ، وهو أحد 
، يف عقل املصاب بهخياالت جنسية مثرية بوجود ويتميز 

 13مرتبطة باألطفال غري البالغني الذين تقل أعمارهم عن 
 .سنة

الظروف  يت تعود إىلومن أسباب اإلساءة اجلنسية ال
عامل مؤثر، ولكنه  فالفقر، الفقر بالطفلاالقتصادية املتعلقة 

ليس من العوامل احملددة بصفة دائمة، وهذا ما يسمى يف 
يوجد عامل مساعد،  إذغالب األمر الفقر مع عامل آخر، 

يفضي هو والفقر لزيادة تعرض الطفل لإلساءة، كما أوضحت 
 (.2017) ذلك حنان بوشالغم
فقد أشار  بالنظام التعليمي السائد، تتعلقوهناك أسباب 

القيام تقاعس املؤسسات الرتبوية عن  ( إىل2011) صبيح
ال خيفى ضعف تضمني  األفراد. كمايف توجيه سلوك  بدورها

الكتب الدراسية ملفاهيم الرتبية اجلنسية، إضافة إىل عدم إلزامية 
التعليم األساسي يف بعض الدول، مما كان له أثر سليب يف عدم 

 باإلساءات اجلنسية. الوعي رفع مستوى 
 جمموعة من اإلجراءات واألطر اليتهناك فإن ويف املقابل 

، أو همن حدوث اإلساءة ل الطفل وحتُِدوعي ترفع من 
ىل طرق الوقاية إ( 2014) الديبراندا  أشارتد قف استغالله،

تعليم األبناء على أجبديات  املبكرة من اإلساءة اجلنسية، ومنها
والدفاع عن  ،ومواجهة اخلطر احملدق هبمحفظ العرض، 

املوجهة لتحقيق  والتوعية العامة عن طريق الربامج ،أنفسهم
كما أن اجلهل قد   ،الرتبية اجلنسية املناسبة ملراحلهم العمرية

 ،يؤدي إىل البحث عن مصادر للمعلومات قد تكون خاطئة
وفهم الطفل  ،الضبطفاملعرفة تساعد على  ،ومنحرفة ،وسيئة
 .وأعضائه ،لنفسه
تعليم األطفال عن  على أن( 2010) الشهري كدكما أ 

طريق املناهج يُعد من أفضل الطرق لوقايتهم من اإلساءة 
اجلنسية؛ فكلما كان الطفل أكثر وعيا  وإدراكا  كلما كان أقدر 

 بهات اإلساءة اجلنسية.على مواجهة شُ 
يف مراحل التعليم املختلفة  تدريس الفقه أن كوال ش

من خالل  لطالبالبناء األخالقي لُيسهم إسهام ا كبري ا يف 
إىل عرش األخالق  مواالرتفاع هبم وضبط غرائزه همهتذيب

وذلك ملا يشتمل عليه من  ؛(هـ1430،)القحطاين الفاضلة
حقائق ومفاهيم يف العبادات واملعامالت تعمل على هتذيب 

 .السلوك إىل سلوك إسالمي
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العلم باألحكام الشرعية  بأنهالفقه  اآلمدي  فوقد عر   
 .(7 ص، 2003)العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية 

خالل ما يقوم به من محاية  من مقرر الفقهأمهية  نوتكم
  .لعقول النشء من األخالقيات الفاسدة والسلوكيات املنحرفة

وقد حرصت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية أن 
يف مراحل التعليم العام ،كما عملت  أساسية مادة الفقه كوني

و  ،على تطوير املناهج  منطلق ا من سياسة التعليم يف اململكة
والعاملية ،ومن ذلك أُعيدت دراسة  ،ملواكبة التغريات الداخلية

وكان  ،هـ1425وذلك عام  ،وتطويرها ،وثيقة العلوم الشرعية
من معامل التطوير ملقرر الفقه إضافة مسمى السلوك ضمن 

متاشي ا مع  ،مقرر الفقه يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية
واملتوسطة  ،املشروع الشامل لتطوير مناهج املرحلة االبتدائية

وقد صدر األمر السامي بالبدء يف  ،لطالب التعليم العام
تطبيق احللقة األوىل من املشروع الشامل لتطوير املناهج على 

اإلدارة العامة ) ه1431/1432مدارس اململكة للعام الدراسي
 (. هـ1427للمناهج، 

العامة  ( األهدافهـ1422) وقد حددت وزارة التعليم
 ومنها : املرحلة االبتدائيةملنهج الفقه يف 

وحماسن الدين من  ،أن يعرف الطالب أحكام العبادات .1
  .خالهلا

وجل من خالل ما  هلل عز االنقيادالطالب على  أأن ينش .2
 .العباداتيدرسه من 

ورسوله صلى اهلل  ،أن يرتىب الطالب على حمبة اهلل تعاىل .3
 .عليه وسلم

 .العبادات على وجهها املشروعالطالب أن يؤدي  .4
أن يعرف الطالب أن العبادات حق هلل تعاىل على عباده  .5

 .وإنعامه ،شكر ا له على فضله
أن يرتىب الطالب على القيام باحلقوق الواجبة عليه حنو  .6

 .وجريانه ،ومعلميه ،والديهو  ،جمتمعه
صلى اهلل عليه  االقتداء بالنيبأن ينشأ الطالب على  .7

 .وسلم يف أداء العبادات

  .أن يعرف الطالب أدلة بعض األحكام الشرعية .8
وألن جمال هذه الدراسة يعتمد على طالب املرحلة 
االبتدائية، وخاصة طالب الصفوف العليا منها، وهو ما 

ملتأخرة؛ فسوف تركز الدراسة على يوافق مرحلة الطفولة ا
 :هبذه املرحلة ةاملتعلق خصائص النموبعض 

يطلق البعض على هذه املرحلة مصطلح قبيل املراهقة ،     
بأن الفروق  مرحلة الطفولة املتأخرةيف  النمو اجلسمي تميزيو 

فجميع األطفال ال ينمون بنفس  ؛الفردية تبدو واضحة
كما  املعدل، فالبعض يزداد طوال ، والبعض اآلخر يزداد وزن ا، 

بالبطء ، مقارنة باملراحل السابقة، سمي اجلنمو الفرتة  صفتت
أو املراحل اليت تليها، ويف هناية املرحلة يالحظ زيادة يف منو 
 الطول والوزن، كما يظهر االختالف واضح ا بني اجلنسيني

فيكون نصيب النسيج العضلي أعلى لصاحل الذكور، ونصيب 
ظهور  وتبدأ ،أعلى يف الدهن اجلسمي من الذكور اإلناث

 اخلصائص اجلنسية الثانوية لإلناث قبل هناية هذه املرحلة
 .(2005)زهران،

السمات من مرحلة الطفولة املتأخرة مبجموعة  كما تتسم    
إهنا تشمل تطور عالقات الطفل باألطفال  إذ ؛االجتماعية

هذه املرحلة من  د  كما تع  ة،وبالثقاف ،وباجلماعة ،الراشدين
أنسب املراحل لعملية التطبيع االجتماعي؛ ألن استعداد 

تتحدد االجتاهات  ،كماللنمو الجتماعي  االطفل يكون كبري  
 اخللقية للطفل يف ضوء االجتاهات اخللقية السائدة يف أسرته،

ما هو  ومدرسته، وبيئته االجتماعية، كما أن الطفل يتعلم 
اجتماعي ا، وما هو مرفوض، ومع هناية هذه و  ديني ا مقبول

 لراشدينااملرحلة يقرتب سلوك الطفل اخللقي من سلوك  
؛ الصرايرة وأبو مشالة، 2011؛ ابو سيف،2000)خميمر،
2015.) 

 الدراسات السابقة
( هبدف التعرف على 2003الدين دراسة ) أجرى نور

مدى اهتمام حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية باملرحلة اإلعدادية 
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يف مملكة البحرين مبوضوعات الرتبية اجلنسية، وقد استخدم 
الباحث املنهج الوصفي باتباع أسلوب حتليل احملتوى، لكتب 
الرتبية اإلسالمية املقررة على صفوف املرحلة اإلعدادية الثالثة، 

استمارة حتليل احملتوى أداة الدراسة، وكان من أهم وقد اعتمد 
نتائج الدراسة أّن جمموع الفقرات املرتبطة بالرتبية اجلنسية 

( فقرة، بنسبة مئوية مقدارها 1530( فقرة من أصل )134)
عدادي يف املرتبة األوىل، مث  اإل( ، وجاء كتاب األول 8.76)

دي، من عدااإلعدادي، مث كتاب الثالث اإلكتاب الثاين 
حيث عدد الفقرات، وأّن جمموع موضوعات الرتبية اجلنسية 

( من أصل 42اليت وردت يف حمتوى الكتب الثالثة بلغ )
( وهي نسبة 32،81بنسبة مئوية مقدارها )ا وضوع  م( 128)

قليلة ، كما أّن معظم موضوعات الرتبية اجلنسية وردت يف 
وأقلها العناوين حمتوى الفقرات، تليها العناوين الفرعية، 

الرئيسية. كما أوصت بإجراء دراسات مماثلة يف الدول العربية 
  .واإلسالمية

( هدفت إىل استقصاء 2007ويف دراسة هلندي )
املوضوعات املرتبطة بالرتبية اجلنـسية يف كتب الرتبية اإلسالمية 
ملرحلة التعليم األساسي يف األردن، وتكونت العينـة مـن كتـب 

ليا، واستخدم الباحث املنهج الوصفي باتباع الصفوف الع
أسلوب حتليل احملتوى، وأشارت النتائج إىل أّن جمموع الفقرات 

( فقرة 169املرتبطة بالرتبية اجلنسية يف الكتب الثالثة بلغت )
(،  6.8( فقرة، بنسبة مئوية متدنية مقدارها )2494من أصل )

تيب الصف كما جاءت  كتب الرتبية اإلسالمية الثالثة بالرت 
العاشر مث الصف الثامن، مث الصف التاسع من حيث عدد 

ّن كتاب الرتبية اإلسالمية وأ  ،الفقرات التـي وردت فيها
للصف العاشر كان أكثر الكتب تضمينا  للموضوعات املرتبطة 

ه كتاب الصف التاسع، مث كتاب الصف يبالرتبية اجلنسية يل
الرتبية اجلنسية يف ن أهم املوضوعات املرتبطة بوأالثامن. 

 الكتب الثالثة كانت بالرتتيب من حيث عددها:
األحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية، األحكام العالجية 
لالحنرافات اجلنسية، أحكام البلوغ يف اإلسالم. كما أن معظم 

املوضوعات املرتبطة بالرتبية اجلنسية قد وردت يف حمتوى 
ة،  العناوين الرئيسالفرعية، مث يفالفقرات، مث يف العناوين 

( بني 0.01ا عند مستوى )ويتضح وجود عالقة دالة إحصائي  
تضمني املوضوعات يف الوحدات الدراسية لكتاب الرتبية 
اإلسالمية والصف الدراسي. وأوصت الدراسة باالهتمام 
مبوضوعات الرتبية اجلنسية يف كتب الرتبية اإلسالمية عند 

جديد أو عند تطويرها، كما اقرتحت  تأليف هذه الكتب من
 إجراء دراسات أخرى تتعلق بالرتبية اجلنسية.

التعرف  إىل ( هدفت هذه الدراسة2011دراسة اخلالدي )
لى مدى تضمن كتب الثقافة اإلسالمية ملرحلة التعليم ع

الثانوي يف األردن ملوضوعات الرتبية اجلنسية، وتكونت عينة 
املقررة  -الشاملة -اإلسالميةالبحث من مجيع كتب الثقافة 

، (2009/ 2008للمرحلة الثانوية يف األردن للعام الدراسي )
م كتب، ولتحقيق هدف الدراسة استخد  والبالغ عددها ثالثة

الباحث املنهج الوصفي القائم على أسلوب حتليل احملتوى، 
حبيث مت اعتماد الفقرة وحدة للتحليل. واشتملت قائمة حتليل 

مت بناؤها مث التأكد من صدقها وثباهتا على مخسة  احملتوى اليت
جماالت وهي: التثقيف اجلنسي، واألحكام الوقائية لضبط 
الغريزة اجلنسية، والعقوبات واألحكام العالجية لالحنرافات 
اجلنسية، والزواج وبناء األسرة، واملشكالت الزوجية، وارتبط  

ناسبة له، كل جمال مبجموعة من موضوعات الرتبية اجلنسية امل
حبيث بلغ جمموع املوضوعات اليت مشلتها اجملاالت اخلمسة 

وأظهرت النتائج تدين تناول كتب الثقافة  ( موضوعا .43)
بلغ جمموع الفقرات  إذاإلسالمية ملوضوعات الرتبية اجلنسية، 

( 1485الكلي للمستويات الثالثة يف املوضوعات املختلفة )
( 153املرتبطة بالرتبية اجلنسية )وبلغ عدد الفقرات     فقرة. 

%، وحصل جمال العقوبات 10فقرة، بنسبة مئوية مقدارها 
واألحكام العالجية لالحنرافات اجلنسية على أقل التكرارات، 
وجمال املشكالت األسرية على أعلى نسبة تكرار ملوضوعاته،  
كما أشارت النتائج إىل أن وجود موضوعات الرتبية اجلنسية 
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ا وبتناسب طردي بني جمموع املوضوعات جاء تصاعدي  
 واملستوى الدراسي.

( هدفت إىل 2015)وجوارنه وانتصارويف دراسة العزام 
التعرف على مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف  
كتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف األردن، واعتمد 

ة حتليل احملتوى، الباحثون املنهج الوصفي، وطبقت أداة استمار 
وتكون جمتمع الدراسة، وعينتها من مجيع كتب الثقافة 
اإلسالمية للمرحلة الثانوية، وقد توصلت الدراسة إىل أن مجيع 

، كما تبني عدم ةاملفاهيم اليت مت تناوهلا جاءت معظمها خمتصر 
مقصودية الرتبية اجلنسية يف كتب الثقافة اإلسالمية، ويعزو 

ن عملية تطوير كتب الثقافة اإلسالمية  الباحثون ذلك إىل أ
واقتصرت عملية  (2006/2007)كانت يف العام الدراسي 

التطوير على أسلوب العرض دون املساس اجلوهري باملضمون 
سوى حتديث بعض املوضوعات، إضافة إىل قلة وعي مؤلفي 
هذه الكتب باملوضوعات الدينيـة اليت ترتبط مبفاهيم الرتبية 

عدم تـضمينهم هلا يف حمتوى كتب الثقافة  من مثاجلنسية و 
مؤشرا  مهما   املتدنية تعطياإلسالمية. ومع ذلك فإن النسب 

على عدم اهتمام كتب الثقافة اإلسالمية بالرتبية اجلنسية. إىل 
جانب عدم وجود متخصصني يف الرتبية اجلنسية ضمن فريق 

 .التأليف
مفاهيم دراسة حول مدى توافر ( 2010ى الدغيم )وأجر 

الرتبية اجلنسية يف كتب العلوم للمرحلة املتوسطة والثانوية يف 
اململكة العربية السعودية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 
الذي يعتمد على حتليل احملتوى، واشتمل جمتمع الدراسة على 
مجيع كتب العلوم املقررة على الطالب البنني باملرحلة 

رة على الطالب للمرحلة الثانوية،  املتوسطة، وكتب األحياء املقر 
للدراسة، وأشارت  ستخدم استمارة حتليل حمتوى أداة  كما ا

املفاهيم يف كتب العلوم  لنتائج إىل وجود اختالف يف توافرا
 ُمعظمهاللمرحلة املتوسطة، واملرحلة الثانوية بنسب خمتلفة، 

تقل عن النصف مما يدل يف جممله على تدين توافر مفاهيم 
 ة اجلنسية يف مناهج العلوم.الرتبي

وحصر ىل معرفه إ( 2009دراسة الفاضل )هدفت و 
 الثانوية،الرتبية اجلنسية يف مقررات الفقه للمرحلة  مفردات
رتبية لالتصور املقرتح لوبناء مناسبتها، و مدى كفايتها ومعرفه 

الثانوية يف اململكة العربية  الفقه باملرحلةاجلنسية يف مقررات 
التحليلي، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي  السعودية.

ن مقررات أوتوصل إىل عدة نتائج أبرزها  املنهج االستقرائي.و 
 إىل الفقه للمرحلة الثانوية تتضمن الرتبية اجلنسية مع حاجتها

ن مقررات الفقه يف املرحلة أو  ذلك،الرتابط والتكامل يف 
اجلنسية لتواكب  من الرتبيةىل زياده مضامينها إالثانوية حباجه 

 ةوطريقسلوب أن أ املراهقة، كمامتطلبات الرتبية يف مرحله 
ىل التعديل ليتناسب مع متطلبات إعرض الرتبية اجلنسية حباجه 

ن أفضل،  و أوخصائص النمو يف مرحله املراهقة بشكل 
يف مقررات الفقه تؤدي دورها عند مضامني الرتبية اجلنسية 

 عاصرة .إعدادها ملواجهة التحديات امل
(، وقمرة 2009وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة الفاضل )

( من حيث موضوع، وعينة الدراسة، وختتلف عنهما 2016)
(، 2016يف املرحلة الدراسية، كما تتفق مع دراسة قمرة )

(، ونور الدين 2011)(، واخلالدي 2010والدغيم )
أداة املوضوع ، واملنهج و  ( يف2007)(، وهندي 2003)

ن هذا املنهج هو األنسب ملثل هذه البحث . مما يدل على أ
الدراسات ، وهو املنهج الذي تستخدمه الدراسة احلالية 

تتميز الدراسة احلالية عن ملناسبته يف حتقيق أهدافها، كما 
الدراسات السابقة أهنا تكشف عن درجة تضمني الرتبية 

حبسب و  والسلوك يف الصفوف العليا، ،اجلنسية يف كتب الفقه
ولقد مل يتم التطرق هلذا البحث من قبل،  نيعلم الباحث

منها :  ،من عدة أوجه من الدراسات السابقة نااستفاد الباحث
األدب النظري ،وحتديد منهجها، وعمل اإلجراءات املناسبة 

 ،هلا ، ومعرفة األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة النتائج
وكذلك معرفة النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة 

 ملقارنتها مع نتائج الدراسة احلالية.
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 وتطبيقها: البحثإجراءات بناء أداة 
استمارة لتحليل كتب الفقه والسلوك الباحثان  أعد  

للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية، للتعرف على درجة 
يف إعداد  ااجلنسية األساسية، واتبعتضمينها ملفاهيم الرتبية 

 ية:تاالستمارة اخلطوات اآل
:  الجنسية:إعداد قائمة لمفاهيم التربية  أوالا

 ؤملقائمة ملفاهيم الرتبية اجلنسية اليت يُ  انأعد الباحث
تضمينها يف كتب الفقه للمرحلة االبتدائية بصورهتا األولية، مبا 

ع على الكتب حيقق أهداف البحث، وذلك عن طريق االطال
املختصة مبوضوعات الرتبية اجلنسية، والدراسات السابقة، 
والدوريات العلمية، وتقارير املؤمترات اليت تناولت هذا 

 املوضوع.
 (31)من  وقد تكونت قائمة املفاهيم يف صورهتا األولية

جماالت رئيسة، هي: موقف ( 6)مفهوم ا، مصنفة حتت 
البلوغ يف اإلسالم، مفهوم العورة اإلسالم من الغريزة اجلنسية، 

يف اإلسالم، األحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية، العفة 
 واالستعفاف، حفظ العرض.

 صدق قائمة مفاهيم التربية الجنسية: 
على  انالباحثللتحقق من صدق القائمة، عرضها  

جمموعة من احملكمني املتخصصني يف مناهج وطرق تدريس 
علم نفس النمو، واملتخصصني باملناهج العلوم الشرعية، و 

وبعد تعريفهم ، والباحثني يف جمال اإلساءة اجلنسية ،العامة
واهلدف من إعداد قائمة املفاهيم، طُلب  مبوضوع الدراسة

 همنهم  إبداء رأيهم حول القائمة، وفق منوذج حتكيم أعد
ارتباط اجملاالت  هلذا الغرض؛ وذلك من حيث ناالباحث

مناسبة تضمني ، و والفرعية املقرتحة بالرتبية اجلنسيةالرئيسة، 
مناسبة ، و اجملاالت الرئيسة، والفرعية املقرتحة يف كتب الفقه

، املرحلة االبتدائية الباجملاالت الرئيسة، والفرعية املقرتحة لط
، سالمة صياغة عبارات اجملاالت الرئيسة، والفرعية املقرتحةو 
ة ما يرى من جماالت ضافة، أو حذف، أو إعادة صياغوإ

 رئيسة، وفرعية.

 : يتى النحو اآلوميكن إمجال مالحظات احملكمني عل
موقف اإلسالم من هي ة، جماالت رئيس (5) املوافقة على  ( أ

مفهوم العورة يف و البلوغ يف اإلسالم، و الغريزة اجلنسية، 
حفظ و األحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية، و اإلسالم، 

 دمج العفة واالستعفاف يف اجملال الرابعالعرض، مع 
، مع اقرتاح تعديل "األحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية"

صياغة اجملال األول "موقف اإلسالم من الغريزة اجلنسية" 
إىل "اجلنس يف اإلسالم"، واجملال  الثالث إىل "العورة يف 

الوقائية لضبط اجملال الرابع "األحكام دمج اإلسالم" و 
حتت واخلامس " العفة واالستعفاف" ، غريزة اجلنسية "ال

"السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية  ُمسمى
الذات"، واجملال السادس " حفظ العرض" ليصبح "اإلساءة 

 اجلنسية وما يرتتب عليها".
حدود عورة البالغ من  من املفاهيم؛ هي: (5)حذف   ( ب

املرأة بالنسبة للمرأة، وعورة الطفل من  الثاين، وعورةاجملال 
وحذف  الثالث،اجملال الثالث؛ لوجودها ضمن ا يف اجملال 

حترمي التربج والسفور؛ لوجودها ضمن ا يف مفهوم اللباس 
مفاهيم جديدة هي  (5)وإضافة . والزينة يف اإلسالم

هتذيب الغريزة اجلنسية يف اإلسالم، وحكم حفظ العرض 
هوم العورة وحكم سرت العورة للمجال للمجال األول، ومف

الثالث، وخماطر االستجابة اإلجيابية لإلساءة اجلنسية 
 للمجال اخلامس.

 للجنسني،من املفاهيم وهي عالمات البلوغ ( 2)فصل   ( ت
وعالمات ليصبحا مفهومني: عالمات البلوغ عند الذكر 

األنثى، وفصل مفهوم أحكام الطهارة املرتبطة  عند البلوغ
الطهارة املرتبطة  مها أحكاموغ اجلنسني، إىل مفهومني ببل

 وأحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ األنثى. الذكر،ببلوغ 
وبعد إجراء التعديالت، أصبحت القائمة النهائية ملفاهيم    

الرتبية اجلنسية اليت ينبغي تناوهلا يف كتب الفقه والسلوك 
 (5)مفهوم ا، موزعة يف ( 31)للصفوف العليا تتكون من 

 .جماالت
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 إعداد استمارة التحليل:ثانياا: 
يف ضوء  استمارة التحليل بصورهتا األولية انالباحث عدأ 

قائمة مفاهيم الرتبية اجلنسية املشار إليها سابق ا مبا حيقق 
تكونت االستمارة من مفاهيم الرتبية  إذأهداف البحث؛ 

اجلنسية اليت ينبغي توافرها يف كتب الفقه والسلوك للصفوف 
العليا )الرابع، واخلامس، والسادس( يف املرحلة االبتدائية، 

عتمد او  ،ومقياس متدرج يشمل درجة التناول وشكل التناول
ن املوضوع أو الفكرة وحدة للتحليل، واليت حدداها الباحثا

ا مجلة أو عبارة تتضمن الفكرة اليت يدور حوهلا موضوع بأهن
أو توجد مع غريها من  ة  التحليل، وقد توجد الفكرة مستقل

 األفكار األخرى.
 صدق استمارة التحليل:

 انالباحث قامللتحقق من صدق احملتوى الستمارة التحليل  
املتخصصني يف املناهج ، بعرضها على جمموعة من احملكمني

تدريس العلوم الشرعية، واملتخصصني يف جمال  وطرقالعامة 
البحث الرتبوي بعد تعريفهم مبوضوع الدراسة، واهلدف من 

وإجراء ، إعدادها وفق منوذج حتكيم أعدته الباحثة هلذا الغرض
التعديالت الالزمة، سواء باحلذف أو اإلضافة. وقد وافق 

 ه.احملكمون على سالمة االستمارة ومالءمتها ملا أعدت ل
وهبذا تكونت استمارة حتليل حمتوى كتب الفقه والسلوك 

جماالت ( 5)موزعة يف  امفهوم   (31) يف صيغتها النهائية من
مفاهيم، والبلوغ يف  (4) رئيسة وهي اجلنس يف اإلسالم

مفاهيم،  (6)مفاهيم، والعورة يف اإلسالم ( 6)اإلسالم 
 (8)الذات والسلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية 

مفاهيم. ( 7)عليها مفاهيم، واإلساءة اجلنسية وما يرتتب 
وذلك  ويتحدد من خالل استمارة حتليل احملتوى مدى التناول

يضم و  شكل التناول، و يف مستويني يتناول، وال يتناول
 .مستويني صريح، وضمين

 
 
 

 : استمارة التحليلثبات 
مت حساب ثبات  للتحقق من ثبات استمارة التحليل 

عادلة هولسيت مب واملعروفة التحليل باختالف احملللني،
(HOlsti،) باستخدام املعادلة (Holsti, 1969, P140): 

C.R  . =   2 M 

N1+N2+N3 

 هو  (M 2)و، معامل الثبات )نسبة االتفاق( .C. R أن:حيث 

هو  N1 و التحليل، اتاملتفق عليها خالل مر عدد الفئات 
عدد  و( هN2)لل األول، و عدد الفئات اليت حللها احمل

عدد الفئات اليت  و( هN3)، والفئات اليت حللها احمللل الثاين
 ث.الثال حللها احمللل

وبعد حتديد اجلزء املراد حتليله، مت حساب معامل الثبات     
، واحملللة الثالثة وهي معلمة العلوم الشرعية نيبني حتليل الباحث

وهو معامل  (0,88االتفاق ) معاملزبيدة الشمري، وبلغ 
، يدل على ثبات أداة الدراسة وصالحيتها كافثبات  

للتطبيق، وإمكانية االعتماد عليها للحصول على نتائج 
 الدراسة.

 المعالجات اإلحصائية:
( %) نسب املئوية)ك(، وال التكرارات اناستخدم الباحث 

 ومعادلة هولسيت حلساب ثبات التحليل.

 :مناقشتها وتفسيرهاالبحث و نتائج 
ما مفاهيم الرتبية على"  نصالذي  إجابة السؤال األول 

اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك للصفوف 
 ".العليا يف املرحلة االبتدائية؟

قائمة مبفاهيم  انولإلجابة عن هذا السؤال أعد الباحث
، الرتبية اجلنسية بعد مراجعة األدب الرتبوي املتعلق هبا

( جماالت 1)امللحق ، ويوضح االختصاصوحتكيمها من ذوي 
 .ومفاهيم الرتبية اجلنسية يف صورهتا النهائية
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توافر  درجة اعلى "منص الذي  ثاينإجابة السؤال ال 
كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا يف  مفاهيم الرتبية اجلنسية 

 ".االبتدائية؟يف املرحلة 
بتحليل كتب  انولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث  

 توفق ا للخطوات واإلجراءات اليت مت ،الفقه عينة الدراسة
اإلشارة إليها يف هذه الدراسة، واستخالص عدد مفاهيم الرتبية 

 اجلنسية الواردة فيها، وحساب عدد مفاهيم الرتبية

اجلنسية اليت وردت يف الكتب بالنسبة لعدد مفاهيم الرتبية 
كتب الفقه والسلوك هبدف   يف اجلنسية اليت ينبغي تضمينها

 الرتبية اجلنسية ، وإعطاء صورة عامة عن مفاهيمااملقارنة بينه
 اليت تضمنتها هذه الكتب. 
مفاهيم الرتبية اجلنسية املتوفرة يف   (1) ويوضح اجلدول رقم    

 .ةكتب الفقه موزعة حسب اجملاالت الرئيس

 1جدول
 ةمفاهيم التربية الجنسية المتوفرة في كتب الفقه بحسب المجاالت الرئيس 

    
 :ما يأيت (1رقم )يتضح من اجلدول 

أن عدد مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت توفرت يف كتب الفقه    
، من %( 35,2)مفهوم ا، بنسبة  (11)بالصفوف العليا بلغ 

أن مفهوم ا من مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي  (31)أصل 
ن من االفقه للصفوف العليا، منها مفهوم تتضمنها كتب

ال "البلوغ من جم نامفهوممفاهيم جمال "اجلنس يف اإلسالم" و 
من مفاهيم جمال "العورة يف اإلسالم"  نامفهوميف اإلسالم" و 

السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة جمال "مفاهيم من  (5)و
اجلنسية ومحاية الذات"، ومل يرد أي مفهوم جملال" اإلساءة 

 اجلنسية وما يرتتب عليها".
لضبط كما يشري اجلدول إىل أن جمال "السلوكيات الوقائية     

من حيث  الغريزة اجلنسية ومحاية الذات"" جاء يف املرتبة األوىل

من  ( مفاهيم5)ت ورد فقدتوافر مفاهيمه يف كتب الفقه، 
هذا اجملال يف كتب الفقه للصفوف العليا، ويف املرتبة الثانية 

 "،جاء جمال   "البلوغ يف اإلسالم" و" اجلنس يف اإلسالم
الثالثة فهومني لكل جمال، واملرتبة و"العورة يف اإلسالم" بواقع م

مل يرد أي مفهوم  إذاجلنسية وما يرتتب عليها"،  ةجملال "اإلساء
يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا باملرحلة  لهلذا اجملا
 .االبتدائية

ة اجلنسي مفاهيم الرتبية (2) كما يوضح اجلدول رقم    
دراسة عينة الكل كتاب من كتب الفقه والسلوك يف  املتضمنة 

 .ةموزعة حسب اجملاالت الرئيس

 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرارات المجاالت الرئيسة
 6,4 2 اجلنس يف اإلسالم
 6,4 2 البلوغ يف اإلسالم
 6,4 2 العورة يف اإلسالم

 16 5 السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة
 - 0 اإلساءة اجلنسية وما يرتتب عليها

 35,2 11 المجموع
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 2جدول
 مفاهيم التربية الجنسية المتضمنة في كل كتاب من كتب الفقه والسلوك موزعة حسب المجاالت الرئيسة:

 السادس الخامس الرابع الصفوف
 % ك % ك % ك المجاالت الرئيسة

 3,2 1 3,2 1 - - الجنس في اإلسالم
 3,2 1 3,2 1 - - البلوغ في اإلسالم
 3,2 1 - - 3,2 1 العورة في اإلسالم

 9,6 3 3,2 1 3,2 1 السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة الجنسية
 - - - - - - اإلساءة الجنسية وما يترتب عليها

 19,2 6 9,6 3 6,4 2 المجموع
 :أيتي ما (2)تضح من اجلدول رقم ي      

البتدائي مل يتوفر فيه كتاب الفقه والسلوك للصف الرابع ا
توفرها يف جمالني رئيسني  (، واقتصر6,4) بنسبة نيسوى مفهوم

مها" العورة يف اإلسالم" و "السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة 
اجلنسية ومحاية الذات"، أما ما يتعلق باجملاالت األخرى فإن 
حمتوى الكتاب مل يتوافر فيه أي مفهوم من مفاهيم هذه 

 اجملاالت.
كتاب الفقه والسلوك للصف اخلامس االبتدائي مل يتوفر       

واقتصر توفرها على  %(،9,6)مفاهيم بنسبة  (3)فيها سوى 
ة هي "اجلنس يف اإلسالم"، و"البلوغ يف جماالت رئيس (3)

اإلسالم" و" السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية 
علق باجملاالت الذات" بواقع مفهوم واحد لكل جمال، أما ما يت

األخرى فإن حمتوى الكتاب مل يتوافر فيه أي مفهوم من 
 مفاهيم هذه اجملاالت.

كتاب الفقه والسلوك للصف السادس االبتدائي توافر و       
توافرها على  (. اقتصر19,2%)، بنسبة ( مفاهيم6)فيه 

معظم اجملاالت الرئيسة؛ وهي "اجلنس يف اإلسالم" و"البلوغ 
يف اإلسالم"، و "العورة يف اإلسالم" بواقع مفهوم واحد لكل 

و" السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية  جمال،
مفاهيم. أما ما يتعلق مبجال" اإلساءة ( 3)بواقع الذات" 

توافر فيه أي " فإن حمتوى الكتاب مل ياجلنسية وما يرتتب عليها
 اجملال. امفهوم من مفاهيم هذ

ومن خالل ما سبق يتضح أن كتب الفقه والسلوك     
العليا توافرت فيها مفاهيم الرتبية اجلنسية املقرتحة   للصفوف

  جاءت على التوايل: خمتلفة،بنسب 
ويالحظ أن هذه النسب  %(،19,2) %(،9,6) (،6,4%)

مما يدل يف العليا، وف يف كتب الصف%( 25الربع )أدىن من 
كتب الفقه   اجلنسية يفجمملها على تدين توافر مفاهيم الرتبية 

عدم مقصودية الرتبية اجلنسية يف كتب  ويشري إىل والسلوك،
فال كتب غإهذه النتيجة تدل على  أن انويرى الباحث، الفقه

مة والسيما يف واقعنا املعاصر الذي همالفقه والسلوك ملفاهيم 
ينبغي ولذلك  اكبري    انتشار ااإلساءات اجلنسية فيه انتشرت 
 الرتبية اجلنسية مفاهيم ن يأخذواأالكتب  طويرعلى ت للقائمني

ذلك إىل عدد من األسباب  كما عزا الباحثان .يف حسباهنم
منها: خلو وثيقة منهج العلوم الشرعية من أي أهداف تتعلق 

هتم هبا الدين احبفظ العرض وهي أحد الضرورات اخلمس اليت 
سالمي، واليت مل يتم تناوهلا صراحة  أو ضمن ا يف املرحلة اإل

مما أدى (، 2015مني ) البتدائية كما أكدت ذلك دراسة أيبا
دون أن تستند إىل من إىل تضمني املفاهيم بطريقة عشوائية 

معايري وأسس ثابتة تكون مرشد ا ملطوري الكتب الدراسية يف 
توزيع هذه املوضوعات بطريقة متسقة، حبيث تراعي التدرج 

 والتتابع الرأسي يف تضمينها وفق الصفوف الدراسية. 
ة اجلنسية يف الصف بيلرت اويفسر الباحثان توافر مفاهيم     

خر الصفوف العليا، كما أن آأعلى؛ لكونه  السادس بنسبة
للمزيد من  مرية واالجتماعية هلذا الصف حباجةاملتطلبات الع
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ومن املفرتض أن تتوافر مفاهيم الرتبية  املفاهيم واألحكام.
اجلنسية يف كتب الفقه بصورة تتناسب مع املتطلبات العمرية 

األخذ يف  دراسي معطالب كل صف والنمائية والفكرية ل
 فقي والرأسي.االعتبار التتابع األ

وتأيت هذه النتائج يف جمملها متوافقة مع نتائج دراسة كل     
اخلالدي و (، 2007)وهندي (، 2003)الدين من نور 

(،  2015ن )ي(، و العزام وآخر 2010والدغيم )  (2009)
(، اليت دلت على تدين تناول حمتوى الكتب 2016) وقمرة

الدراسية املختلفة مبا فيها الفقه والسلوك ملفاهيم الرتبية 
 اجلنسية.

بتحليل كل كتاب من كتب الفقه  ناقام الباحثكما     
والسلوك عينة الدراسة، وحساب تكرارات تناول هذه املفاهيم 

الواردة يف كل  نسية مفاهيم الرتبية اجل تتكراراإىل جمموع 
 ، مع بيان تكرار ونسبة شكل تناوهلا.ةكتاب على حد

يوضح اجلدول  إذ التفصيلية، عرض ومناقشة النتائج أيتوفيما ي
للصف الرابع والسلوك نتائج حتليل كتاب الفقه ( 3)رقم 

 االبتدائي:
 3جدول 

 ياالبتدائنتائج تحليل كتاب الفقه للصف الرابع 
 شكل التناول درجة التناول مفاهيم التربية الجنسية ة للتربية الجنسيةالمجاالت الرئيس

 ضمني صريح   
 % ك % ك %  ك

 الجنس في اإلسالم
 

- - - - - - - 

 - - - - - - - البلوغ في اإلسالم
 50 1 - - 50 1 مفهوم العورة العورة في اإلسالم

 - - - - - - حكم سرت العورة 
 - - - - - - عورة الفتاة بالنسبة للرجل من غري احملارم. 
 - - - - - - عورة الفتاة بالنسبة للمحارم. 
 - - - - - - جنبية.بالنسبة للمرأة األ عورة الرجل 
 - - -  - - عورة الرجل بالنسبة للرجل. 

 50 1 - - 50 1  المجموع
 - - - - - - مفهوم االستعفاف السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة الجنسية وحماية الذات

 - - - - - - أدب النظر واحلياء. 
 - - - - - - ماللباس والزينة يف اإلسال 
 - - - - - - التفريق يف املضاجع بني البنني والبنات 
  حترمي اخللوة 

 
- - - - - - 

 - - - - - - اإلسالمي أثناء اختالط املرأة بالرجلااللتزام باألدب  
 50 1 - - 50 1  حترمي الفحش من القول 
 - - - - - - األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 50 1 - - 50 1 - المجموع
 - - - - - - - اإلساءة الجنسية
 100 2 - - 100 2 - المجموع الكلي
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أن كتاب الفقه والسلوك للصف  3يتبني من اجلدول رقم     
واحدة  القول مرةوالفحش من  العورة،الرابع تناول مفهوم 

، يف حني مل يتم تناول أي مفهوم من مفاهيم الرتبية اضمني  
  .اجلنسية األخرى اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك

  4جدول
 نتائج تحليل كتاب الفقه للصف الخامس االبتدائي 

أن كتاب الفقه والسلوك ( 4)يتبني من اجلدول رقم     
للصف اخلامس تناول مفهوم اختالف اجلنسني يف اإلسالم 

يف  واحدة، ومفهوم التفريقالبلوغ مرة  ( مرات، ومفهوم3)
وردت  ومجيعها ،مرة واحدة املضاجع بني البنني والبنات

يتم تناول أي مفهوم من مفاهيم الرتبية يف حني مل ، اضمني  
اجلنسية األخرى اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك 

النتائج ( 5)كما يوضح اجلدول رقم  .للصفوف العليا
 :التفصيلية لتحليل كتب الفقه والسلوك للصف السادس

 

 

 شكل التناول درجة التناول مفاهيم التربية الجنسية ة للتربية الجنسيةالمجاالت الرئيس
 ضمني صريح   

 % ك % ك % ك
 الجنس في اإلسالم

 
 60 3 - - 60 3 اختالف اجلنسني يف اإلسالم

 - - - - - - مفهوم الغريزة اجلنسية يف اإلسالم 

 - - - - - - سالمهتذيب الغريزة اجلنسية يف اإل 

 - - - - - - حكم حفظ العرض 

 60 3 - - 60 3  المجموع

 - - - - - - - في اإلسالمالعورة 

 20 1 - - 20 1 بلوغمفهوم ال في اإلسالم بلوغال

 - - - - - - كرعالمات البلوغ اخلاصة بالذ  

 - - - - - - باألنثىعالمات البلوغ اخلاصة  

 - - - - - - أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ الذكر 

 - - - - - - نثىأحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ األ 

 - - -  - - سنن الفطرة املرتبطة بالبلوغ 

 20 1 - - 20 1  المجموع

 - - - - - - مفهوم االستعفاف السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة الجنسية وحماية الذات

 - - - - - - أدب النظر واحلياء. 

 - - - - - - ماللباس والزينة يف اإلسال 

 20 1 - - 20 1 التفريق يف املضاجع بني البنني والبنات 

 20 1 - - 20 1  المجموع

 - - - - - - - وما يترتب عليها اإلساءة الجنسية

 100 5 - - 100 5  المجموع الكلي
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 5جدول 
   للصف السادس االبتدائينتائج تحليل كتاب الفقه  

 شكل التناول درجة التناول مفاهيم التربية الجنسية لتربية الجنسيةاجاالت م
 ضمني صريح

 % ك % ك %  ك
,56 13 اختالف اجلنسني يف اإلسالم اجلنس يف اإلسالم

5 
- - 13 56,5 

 - - - - - - مفهوم الغريزة اجلنسية يف اإلسالم 
 - - - - - - سالمهتذيب الغريزة اجلنسية يف اإل 
 - - - - - - حكم حفظ العرض 
,56 13  اجملموع

5 
- - 13 56,5 

 - - - - - - مفهوم العورة العورة يف اإلسالم
 - - - - - - حكم سرت العورة  
 8,9 2 - - 8,9 2 عورة الفتاة بالنسبة للرجل من غري احملارم 
 - - - - - - الفتاة بالنسبة للمحارم عورة 
 - - - - - - جنبيةعورة الرجل بالنسبة للمرأة األ 
 - - - - - - عورة الرجل بالنسبة للرجل 
 8,9 2 - - 8,9 2  اجملموع

 13 3 - - 13 3 مفهوم البلوغ البلوغ يف اإلسالم
 - - - - - - عالمات البلوغ اخلاصة بالذكر 
 - - - - - - اخلاصة باألنثىعالمات البلوغ  
 - - - - - - أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ الذكر 
 - - - - - - نثىأحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ األ 
 - - -  - - سنن الفطرة املرتبطة بالبلوغ 
 13 3 - - 13 3  اجملموع

 - - - - - - االستعفافمفهوم  السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية الذات
 - - - - - - أدب النظر واحلياء.

 13 3 - - 13 3 اللباس والزينة يف اإلسالم 
 - - - - - - التفريق يف املضاجع بني البنني والبنات 
 - - - - - -  حترمي اخللوة 
 4 1 - - 4 1 االلتزام باألدب اإلسالمي أثناء اختالط املرأة بالرجل 
 4 1 - - 4 1  من القول حترمي الفحش 
 - - - - - - األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 21 5 - - 21 5  اجملموع

 - - - - - - - عليهااملرتتب اإلساءة اجلنسية و 
 100 23 - - 100 23  المجموع الكلي
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أن كتاب الفقه والسلوك  (5)رقم يتبني من اجلدول 
اجلنسني يف اإلسالم  مفهوم اختالفللصف السادس تناول 

مرات، ومفهوم عورة ( 3)كما تناول مفهوم البلوغ   مرة، (13)
ومفهوم مرتان،  (2)الفتاة بالنسبة للرجل من غري احملارم 

مرات، ومفهوم االلتزام باألدب  (3)اإلسالم والزينة يف  اللباس
حترمي و  ،مرة واحدة( 1) اختالط املرأة بالرجلاإلسالمي أثناء 

، امرة واحدة، ومجيعها وردت ضمني   (1) الفحش من القول
يف حني مل يتم تناول أي مفهوم من مفاهيم الرتبية اجلنسية 
األخرى اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك للصفوف 

 العليا.
 يأيت: ما 5و، 4و، 3اجلداول كما يتضح من 

أن جمال " اجلنس يف اإلسالم " جاء يف املرتبة األوىل من  -1
حيث تكرار مفاهيمه يف كتب الفقه والسلوك بالصفوف 

جمال  الثانية ، وجاء يف املرتبةاتكرار   16العليا، بواقع 
"السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية الذات" 

" البلوغ يف وجاء يف املرتبة الثالثة جمال ،تتكرارا 7بواقع 
تكرارات، وجاء جمال "العورة يف  4اإلسالم" بواقع 

تكرارات، يليه "  3اإلسالم يف املرتبة الرابعة بواقع 
عليها" يف املرتبة اخلامسة  باإلساءة اجلنسية وما يرتت

 لعدم ورود أي تكرار يف هذا اجملال.

ني يف اإلسالم جاء يف املرتبة أن مفهوم اختالف اجلنس -2
من حيث تكرار تناوله يف كتب الفقه والسلوك األوىل 

تكرار، يليه مفهوم البلوغ،  16بالصفوف العليا، بواقع 
تكرارات، وجاء يف املرتبة الثالثة مفهوم اللباس  4بواقع 

 ، يليه يف املرتبة الرابعة مفهوماتكرارات 3والزينة بواقع 
 عورة الفتاة بالنسبة للرجل من غري احملارم، وحترمي الفحش

من القول بواقع تكرارين لكٍل منهما، وجاء يف املرتبة 
اخلامسة مفاهيم االلتزام باألدب اإلسالمي والتفريق يف 
املضاجع بني البنني والبنات ومفهوم العورة بواقع تكرار 

 واحد فقط.

إجابة  نيومن خالل العرض السابق الذي تناول فيه الباحث
أن الكتب عينة من أسئلة الدراسة اتضح الثاين السؤال 

خمتلفة،  تالدراسة وردت فيها مفاهيم الرتبية اجلنسية بتكرارا
، 23، 5،  2 فجاءت يف بُعد مدى التناول على النحو اآليت

وتدل هذه التكرارات على تدين تناول تلك الكتب ملفاهيم 
هذا النوع من الرتبية يف  يشري إىل عرضيةالرتبية اجلنسية مما 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات الكتب عينة الدراسة، 
السابقة اليت أجريت على كتب الرتبية اإلسالمية يف الدول 

؛ واخلالدي ، 2003؛ ونور الدين،2007) هندي، العربية
(، كما تتفق مع نتيجة 2015ن، ام وآخري، والعز 2011

الدراسات اليت أجريت على كتب الفقه يف املرحلة املتوسطة يف 
يم كما أن املفاه (،2016السعودية )قمرة،  ةياململكة العرب

 11وينطبق ذلك على  ا،ضمني  اليت مت تناوهلا جاءت مجيعها 
بنسبة  امفهوم   11وردت يف الكتب من جمموع  امفهوم  
%، مما يدل على أن هذه املفاهيم وردت على شكل 100

عبارات أو كلمات فقط، كما أن هذه املفاهيم اليت وردت 
ب املعرفية دون اجلوانب املهارية والوجدانية،  تنصب يف اجلوان

كما أن التناول هبيئته السابقة  ال ميثل الرتبية اجلنسية مبفهومها 
الصحيح، فالكتب تناولت بعض اجلوانب املعرفية ومل توظفها 

  .لتحقيق أهداف الرتبية اجلنسية
كما ُيالحظ من خالل نتائج التحليل أنه ال يوجد أي  

املفاهيم الواردة يف كتب الفقه والسلوك بالصفوف مفهوم من 
العليا ورد يف مجيع الكتب عينة الدراسة؛ مما يؤكد على عدم 
مراعاة االستمرارية والتتابع عند تقدمي املفاهيم يف الصفوف 

(،والعزام 2016) قمرة الثالثة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
 (.2015) نوآخري
خيتلف من صف  اكراراهتكما أن توافر املفاهيم وت  

خر، وجندها ترتكز يف الصف السادس بشكل أكرب، مع آل
يف الصفوف األخرى، وتعزو الباحثة  افارق كبري يف تكراراهت

ذلك إىل عشوائية تضمني املفاهيم، وغياب املعايري الثابتة 
 ملطوري املنهج الشاملة هلذا النوع من الرتبية.
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من مفاهيم الرتبية  اكبري    اوتشري النتائج إىل أن عدد    
اجلنسية مل ترد يف مجيع كتب عينة الدراسة ، ومنها املفاهيم 
الواردة يف جمال اإلساءة اجلنسية وما يرتتب عليها، وهي 

مة وخاصة لطالب الصفوف العليا، وهذه النتيجة مهمفاهيم 
ودية (، اليت أكدت ندرة وحمد2011) تتفق مع دراسة اخلالدي

كتب الثقافة اإلسالمية خاصة    اجلنسية يفموضوعات الرتبية 
حكام  والعالجية واأل تفيما يتعلق باألحكام الوقائية والعقوبا

لالحنرافات اجلنسية، على الرغم من أمهيتها واستنادها ألدلة 
 شرعية صرحية، كما ختتلف هذه النتيجة مع دراسة هندي

، الوقائية للغريزة اجلنسيةحكام حيث كان جمال األ (2007)
ألعلى تناوال  يف كتب حكام العالجية لالحنرافات اجلنسية اواأل

 سالمية  للصفوف العليا يف مرحلة التعليم األساسي.الرتبية اإل

 :بحثالتوصيات 
من نتائج، وما ورد  احلايل بحثيف ضوء ما توصل إليه ال 

هذه  انيف اإلطار النظري والدراسات السابقة، قدم الباحث
واقع الرتبية اجلنسية يف كتب من سن أن حتُ  بأملالتوصيات 

وهي  االبتدائية،الفقه والسلوك بالصفوف العليا يف املرحلة 
 :على النحو اآليت

اإلفادة من قائمة مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت توصلت  .1
إليها الدراسة احلالية عند تطوير كتب الفقه والسلوك 

 للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية.
ضمني مامل يرد من تلك املفاهيم يف كتب الفقه وذلك ت .2

بإضافة وحدات أو موضوعات إىل وحدات وموضوعات 
 هذه الكتب، تتناسب مع مفاهيم الرتبية اجلنسية.

الكتب يراعى  اجلنسية يفعند تضمني مفاهيم الرتبية  .3
خر، حبيث يراعى استمرارية دراستها من صف دراسي آل

ومعاجلتها  والرأسي،بعها األفقي تسلسل املفاهيم وتتا
بصورة مرتابطة ووظيفية، مع مراعاة طبيعة الصف 
وخصائصه النمائية مبا يتناسب مع مستوى نضج الطالب 

 النفسي والعقلي.

عند تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف مناهج الفقه  -4
واملهاريه،  جوانب املعرفية،للوالسلوك يُراعى مشوهلا 

 حيقق تربية جنسية متكاملة للمتعلمني. والوجدانية، مبا

 

 :بحثمقترحات ال
قرتح ياحلايل وما توصل إليه من نتائج،  بحثيف ضوء ال 
إجراء املزيد من البحوث والدراسات يف جمال الدراسة  ناالباحث

 احلالية ومن الدراسات املقرتحة:
حتليلي مماثل على كتب الفقه والسلوك  حبثإجراء  .1

للصفوف الدنيا من املرحلة االبتدائية، للوقوف على 
 مدى تناوهلا ملفاهيم الرتبية اجلنسية.

تقوميية للتعرف على مدى وعي معلمي العلوم  اسةدر  .2
 الشرعية بالرتبية اجلنسية واجتاههم حنوها.

الرتبية  جترييب ملعرفة أثر وحدة مقرتحة يف حبثإجراء  .3
الوقائي اجلنسية يف مقرر الفقه والسلوك على الوعي 

 .اجلنسي لدى الطلبة

 المراجـع

 (. مدى تلبية وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني2015مني، فهد. )و أب
ماجستري . رسالة االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام للضروريات اخلمس

 جامعة امللك سعود. الرياض.، كلية الرتبية. غري منشورة
 للنشر. . القاهرة: دار إيرتاكعلم نفس النمو(. 2011بو سيف، حسام. )أ

. األردن: دار الرتبية اجلنسية يف اإلسالم(. 2015أبو عرة، عبد الرمحن داود. )
 البريوين.

: مكتبة هتامة للنشر . جدةما ال نعلمه ألوالدنا(. 2003األحدب، ليلى. )
 والتوزيع.

 لةللمرح وثيقة منهج مواد العلوم الشرعيةهـ(. 1427ارة العامة للمناهج. )اإلد
 والتعليم. . الرياض: وزارة الرتبية االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام

. دمشق: دار ن الكرميالقرآلفاظ . مفردات أ(هـ1412صفهاين، الراغب. )األ
 القلم.

 .اإلحكام يف أصول األحكام(. 2003اآلمدي، أبو احلسن سيد الدين. )
 الرياض: دار الصميعي.

 20 مت االسرتجاع .الرتبية اجلنسية للطـفل(. 2008باحـارث، عدنـان. )
  من: م،9/2017/
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http://wwwbahareth.orj/index.php  
. ضوء علم نفس النموتعليم املفاهيم الدينية يف (. 2005باهنر، ناصر. )

 اهلادي. العراق: دار
ن الكرمي والسنة. الرتبية اجلنسية يف ضوء القرآ(. 2010خبيت، فاروق عطية. )

، كلية أصول الدين. جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستري غري منشورة
 نابلس.

لواقع التحرش اجلنسي ضد  (. حتليل سيسولوجي2017بوشالغم، حنان. )
واالجتماعية يف  جملة جيل العلوم اإلنسانية األطفال يف اجملتمع اجلزائري. 

 .64-53 . (1)28اجلزائر.
. والسنةالقرآن مبادئ الرتبية اجلنسية املستنبطة من (. 2014التومي، خالد. )

 القاهرة: دار إيرتاك.
. الكويت: مكتبة اجلنسيسألوين عن التحرش (. 2000الثويين، حممد. ) 

 اإلسالمية. املنار
سالمية العلمية لبناء مناهج الرتبية اإل (. األسس2010احلكمي، عبد اهلل. )

 يف املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء فقه الواقع.
 م القرى. مكة املكرمة.، كلية الرتبية. جامعة أرسالة دكتوراه غري منشورة

(. الرتبية اجلنسية يف كتب الثقافة اإلسالمية 2011اخلالدي، مجال خليل. )
جملة رسالة اخلليج العريب، للمرحلة الثانوية يف األردن. 

32(119،)135-170 . 
 (. حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة2010الدغيم، خالد إبراهيم صاحل. )

رسالة دكتوراه غري . املتوسطة والثانوية يف ضوء مفاهيم الرتبية اجلنسية
 ، كلية الرتبية. جامعة أم القرى. مكة املكرمة.منشورة

. القاهرة: دار النابغة التحرش اجلنسي باألطفال(. 2014.)رانداالديب، 
 والتوزيع. للنشر 

. ىل الرتبية والتعليماملدخل إ(. 2006الرشدان، عبد اهلل؛ وجعنيين، نعيم. )
 عمان: دار الشروق للنشر.

. علم نفس النمو الطفولة واملراهقة(. 2005زهران، حامد عبد السالم. )
 الكتب. القاهرة: عامل
  مقرر الفقه للصف الثالث املتوسطهـ(. حتليل حمتوى 1434شلهوب، حممد. )

،  منشورة. رسالة ماجستري غري زمة للطالبيف ضوء احلاجات الدينية الال
 الرياض.  حممد بن سعود.مام العلوم االجتماعية. جامعة اإل يةكل

 (. االحنراف اجلنسي بعد البلوغ وعالقته بالتعرض2010الشهري، أمحد. )
. قسم العلوم غري منشورة رسالة دكتوراهلالعتداء أثناء الطفولة. 

 منية.جامعة نايف للعلوم األاالجتماعية. كلية الدراسات العليا. 
 . جملةبطة باملتحرش هبن(. املتغريات االجتماعية املرت2011صبيح، آيات. )

 .37-28 (2)1نسانية باالردن.دراسات يف اخلدمة االجتماعية واإل
(. الرتبية اجلنسية لألطفال 2015بو مشالة، فرج. )الصرايرة، ماجدة؛ أ

 واملراهقني من منظور تربوي. عمان: دار اخلليج.

حرش اجلنسي يف املدارس املتوسطة (. الت2015الطيار، فهد بن عبد العزيز. )
 جملة الفكر الشرطي بالشارقة،. من وجهة نظر املرشدين الطالبيني

24(94 ،)21-90. 
  . عوامل التحرش اجلنسي بني طالبهـ(1433الطيار، مساعد بن إبراهيم. )

غري رسالة ماجستري املرشد الطاليب. املرحلة االبتدائية من وجهة نظر 
سعود.  مام حممد بناالجتماعية. جامعة اإل العلومكلية   منشورة.
 الرياض.

  كتب الرتبية اإلسالمية للـمرحلة(. مدى تضمن  2011عبد العال، أمسهان. )
. رسالة الثانوية ملوضوعات الرتبية اجلنسية يف ضوء التصور اإلسالمي

 ، كلية الرتبية. اجلامعة اإلسالمية. غزة. ماجستري غري منشورة
(. حتليل حمتوى  2015ى، انتصار. )ارنة، طارق، ومصطفالعزام، حممد، وجو 

اجلنسية.  الثانوية يف ضوء مفاهيم الرتبيةكتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة 
 .137- 99(، 2) 21جملة املنارة للبحوث باألردن، 

  . الرياض:حث يف العلوم السلوكيةىل الباملدخل إ(. 1995العساف، صاحل. )
 مكتبة العبيكان. 

 . بريوت: دار السالم.سالماإل والد يفتربية األ(. 2006. )عبد اهللعلوان، 
 لنفسيـة ألطفال الشـوارع الذينالديناميات ا(. 2016عمر، آيات ناجي. )

 . مصر: الدار العريب للنشر.تعرضوا لإلساءة اجلنسية
. الرتبية اجلنسية لذوي االحتياجات اخلاصة(. 2010عودة، بالل أمحد. )

 املسرية للنشر والتوزيع. األردن: دار
(. الرتبية اجلنسية يف مقررات الفقه 2009الفاضل، عبد الرمحن بن عبد اهلل. )

رسالة ماجستري باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية: دراسة حتليلية. 
 الرتبية. جامعة أم القرى. مكة املكرمة. كليةمنشورة. غري 

. القاهرة: نسية لألبناء واآلباءالرتبية اجل(. 2015مساعيل. )القاضي، سعيد إ
 عامل الكتب.

 مقررات الفقه باملرحلة املتوسطةهـ(. مدى تناول 1430القحطاين، نابت. )
دكتوراه رسالة . للقضايا الفقهية املعاصرة واجتاهات الطالب حنو دراستها

 كلية الرتبية جامعة أم القرى. مكة املكرمة.  .غري منشورة
هيم التوعية اجلنسية األولية يف (. مدى تضمني مفا2016)قمرة، لطفية. 

جامعة  . جملةاململكة العربية السعوديةمقررات الفقه باملرحلة املتوسطة يف 
 .200-163(،1)2اجلوف االجتماعية باجلوف، 

  جم املصطلحات الرتبوية املعاصرةمع(. 2003اللقاين، محد، واجلمل، علي. )
 القاهرة: عامل الكتب.. يف املناهج وطرق التدريس

. )ترمجة الرتبية اجلنسية لألطفال واملراهقني(. 2006ليافشينيا، غولد جيكان. )
السود(. دمشق: دار الطليعة )العمل األصلي نشر نزار عيون 

 (.2003يف
  الفقه يف ضوء املستجدات الفقهية(. تقومي مقررات 2008املالكي، عدنان. )

القرى. م . جامعة أ، كلية الرتبيةنشورة. رسالة ماجستري غري ماملعاصرة
 مكة.

 سالمية.تركيا: املكتبة اإل  .املعجم الوسيط (.1985 .(جممع اللغة العربية

http://wwwbahareth.orj/index.php
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Abstract : The study aimed to explore the extent of inclusion of Sex Education Concepts in the Fiqh in Conduct Textbooks 

for the Upper Grades at the Elementary Stage. To achieve the objectives of the study, the researchers adopted the analytical 

descriptive approach. Further, the researchers prepared a list of sex education concepts that should be included in the Fiqh 

and Conducted Textbooks (31) Concepts,which falls under five categories: Sex in Islam, puberty in Islam, awrah in Islam, 

preventive behaviors to control sexual instinct and self-protection, sexual abuse and its consequences. Results of the study 

showed that there was an implicit inclusion of sex education in the analyzed textbooks as follows: Sixth grade (19,2%) Then 

fifth grade, (9, 6%), and fourth grade (6, 4%). The researchers attributed this to the nature of the subjects dealt with in the 

Fiqh and Conduct Textbooks for the Upper Grades, as well as a weakness in the inclusion of the five necessities in 

Education, related to the legal science course syllabus document for the Elementary stage, per four necessities including 

honor protection. and considering the obtained results, the researchers put forward several recommendations and suggestions. 
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