
 

 

 
 
 
 
 

لجنسٌة اتجاهات والدّي األطفال ذوي االعاقة العقلٌة نحو التربٌة ا

 فً مدٌنة الرٌاض.

 
نفس" 164خطة بحث استكمال لمتطلبات مقرر "  

 
 

 
 
 

 اعداد الطــالبــة:

 
 تهاني خالد المطيري

 
 

 
 اشراف:

 
 ا. وفاء الشارخ

 
 
 

6الرقم التسلسلً:   

 
 
 
 
م1045 -هـ 4146  

 
  



 

 الفهرس

 رقم الصفحة                                              الموضوعات                                                             

 3 ........................................................................................................................... المقدمة

 4 ..................................................................................................................:الدراسة مشكلة

 5 ................................................................................................................. :الدراسة أهداف

 5 ............................................................................................................... :السابقة الدراسات

 7 .................................................................................................................. :ةالدراس اهمية

 7 ................................................................................................................ :الدراسة فروض

 8 .................................................................................................................. :الدراسة حدود

 8 ............................................................................................................. الدراسة مصطلحات

 9 ............................................................................................................... الدراسة اجراءات

 9 ................................................................................................................. :البحث منهج

 01 ................................................................................................................... :المجتمع

 01 ...................................................................................................................... :العينة

 01 ................................................................................................................... :االدوات

 01 ...................................................................................................... :االحصائية االساليب

 00 ....................................................................................................................... :المراجع

 

 

 

  



 

 المقدمة

 
إن تربية األبناء تربية حسنة وسليمة غايةة كةل أبةوين مسةلمين يطمحةان إلةس أن يسةل               

أوالدهما وبناتهمةا الطريةا الصةائب والتوجيةق القةويم  حيةث يلقةن هةاالء األبنةاء بةدورهم ألبنةائهم 
خطةأ فتبتعةد هذه التربية الفاضلة والسليمة  فتنشأ أجيال بارة وواعية بمةا لهةا ومةا عليهةا  تعةرف ال

.                                                          عنق  وتدر  الصواب والحسن فتسعس إليق  
 

ونحةةن نعةةيي اليةةوم فةةي عصةةر يتطلةةةب فيةةق مةةن اطنسةةان أن يواجةةق الطفةةرات القيميةةةة           
سةةنا  رإلةس حياتنةا ومداوالتربويةة المتييةرة  ونحةن فةةي األلفيةة الفالفةة فةةان إدخةال التربيةة الجنسةةية 

أصبح أكفر إلحاحا من أي وقت سابا  وذل   بسبب التييرات الجذريةة فةي القةيم  حيةث أصةبحت 
جوانةةب الحيةةاة الجنسةةية مةةن المعةةارف المهمةةة فةةي مجةةال الحيةةاة اطنسةةانية برمتهةةا  وأصةةبح مةةن 

علس المنةاهج الضروري أن نتعرف علس هذا الجانب بصورتق العلمية المتكاملة  وتقع المساولية 
والكتةةب المدرسةةية فةةي توجيةةق الةةنيء واكسةةابهم المعةةارف والقةةيم والمهةةارات المرتبطةةة بالتوعيةةة 

.                                               الجنسية الصحيحة التي يحتاجونها في حياتهم اليومية  
 

مرحلة لها خصةائ  معينةة  فكل   ال تقتصر علس مرحلة دراسية معينةفالتربية الجنسية          
ةا ندرسةق لمرحلةة  والخصائ  الجنسية التي يمكن تدريسةها لمرحلةة الطفولةة المبكةرة  تختلةف عمر

التربيةة الجنسةية   ( أن1008  شد. وأكد )ميلر وكيفن و كو لكةاميالطفولة المتأخرة  ومرحلة الر
ت صةةحيحة فابتةةة يجةةب أن تبةةدأ فةةي وقةةت مبكةةر قبةةل سةةن بلةةو  الطلبةةة  مةةن أجةةل تشةةكيل سةةلوكيا

علةةس جسةةم اطنسةةان  وتعةةريفهم تطةةرأ تفصةةيلية حةةول التييةةرات التةةي    وتزويةةدهم بمعلومةةةلةةديهم
أن   بمراحةةل النمةةو مةةن المهةةد إلةةس مرحلةةة الطفولةةة المتوسةةطة  وتاكةةد من مةةة الصةةحة العالميةةة

إكساب الطلبة معلومات جنسية صحيحة بصورة مبكرة  يقلل مةن المخةاطر والسةلوكيات الجنسةية 
  (Unicef,2002) .الخاطئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 
وفةةي  ةةل التطةةور العلمةةي والتكنولةةوجي و هةةور وسةةائل اطعةةفم المختلفةةة  والفضةةائيات          

ألمةةر يتطلةةب تةةدخل المنةةاهج  لتقةةديم واطنترنةةت  والفيةةديو  والهواتةةف النقالةةة وغيرهةةا  أصةةبح ا
التوجيةةةق واطرشةةةاد للطلبةةةة فيمةةةا يتعلةةةا بالتربيةةةة الجنسةةةية  وتزويةةةدهم بالمعةةةارف والممارسةةةات 

الطلبةة  للمحاف ةة علةس سةفمة نةو  مةن أنةوا  التربيةة الوقائيةة  والسلوكيات الصحيحة السليمة ك
لتةي يمكةن أن  والمتييةرات وصحتهم من أجةل تنشةئة جيةل وا  مفقةف مفكةر  بعيةدا عةن األهةواء 

.                                                             (1040تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافر فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتهم )عبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات  
   

 

أن التربيةة الجنسةية التةي نريةدها يجةب أن تكةون فاعلةة   تسةاعد يةر   ( 1005) موشر          

 (1008)ألفةورد  سةلوكيات الجنسةية السةليمة  ويةذكرالسليمة واتبةا  ال اتخاذ القرارات الطلبة في

أن تركز علةس السةلوكيات الجنسةية الصةحيحة   منها: العديد من خصائ  التربية الجنسية الفاعلة

وتحتةةرم قةةيم المجتمةةع الةةذي تةةدرس فيهةةا  وأن تكةةون ضةةمن احتياجةةات المجتمةةع  وتعتمةةد أسةةلوب 

تكةةون حسةةب المرحلةةة العمريةةة للطلبةةة  وأن التشةةاركية بةةين المدرسةةة وأوليةةاء أمةةور الطلبةةة  وأن 

تدرس بأسلوب ال يخدي الحياء العةام لةد  الطلبةة بحيةثع يشةعر المعلةم الطلبةة بأهميةة المعلومةات 
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 .التةةةةةةةةةةةةي يقةةةةةةةةةةةةدمها فةةةةةةةةةةةةي حيةةةةةةةةةةةةاتهم اليوميةةةةةةةةةةةةة وأن تسةةةةةةةةةةةةتخدم بصةةةةةةةةةةةةورة إيجابيةةةةةةةةةةةةة

هادفةةة  فالتربيةة الجنسةةية التةةي نريةةدها فةةي المةةدارس والمنةاهج والكتةةب المدرسةةية يجةةب أن تكةةون 

الحاصةل فةي  تسعس إلس تحقيا أهداف تتناسب مع طبيعة المجتمع والقضةايا المجتمعيةة  والتطةور

 أن أهداف التربية الجنسية تختلةف بةاختففمجتمعنا  وأن تكون وسيلة وليس غاية في حد ذاتها  

ع نفسةق  المجتمة ألي مجتمةع تنبةع مةن المجتمعات وعاداتهةا وتقاليةدها وأعرافهةا  فالفقافةة الجنسةية

 .وال بد أن تخضع لما هو موجود فيق

لةةيس لةةديهم الرغبةةات والحاجةةات  اطعاقةةة العقليةةةإن االعتقةةادات الخاطئةةة بةةأن األفةةراد ذوي     

والمشاعر نحو األمور الجنسية قد تزيد الصعوبات وتضاعف المهام الملقاة علةس عةاتا الوالةدين  

كما ان السلوكيات الجنسية غير المفئمة التي يمارسها ذوي االحتياجات الخاصة بعفويةة وببةراءة 

ن اتجاهات الوالةدين يمكةن ان يسةاهم إذا استمرت لفترة طويلة فانق يصعب تيييرها  لذا فان تحسي

 (.Ballan,2001في إيجاد حلول لهذه الصعوبات )

مةن اسةتيفلهم او اطعاقةة العقليةة كما تلعب التربية الجنسية دوراً مهماً في حماية األطفةال ذوي   

ام األمةةان لهةةم  فمةةن تزويةةدهم بتلةة  المعةةارف اطسةةاءة إلةةيهم جنسةةياً مةةن قبةةل ا خةةرين   فهةةي صةةما

هارات في التربية الجنسية سيكون لةديهم الةوعي الكةافي لمواجهةة تلة  المخةاطر التةي قةد تقةع والم

بهم فةي مةأزا او تقةع علةيهم مةن األشةخا  اليربةاء او المتربصةين  كمةا أنةق بمقةدور افةراد هةذه 

الفئة من التفميذ أن تتعرف علس األماكن األمنة واألشخا  ا منةين وسةيخبروننا بتلة  المواقةف 

 (.2112يبة وغير المرغوبة التي قد تحدث لهم )ماسسة الداون سايندروم بلندن  الير

وعلس هذا األساس نجد أنق من المهم أن يستشعر جميع المحيطين باألطفال والمةراهقين مةن ذوي 

وعلةةس وجهةةق الخصةةو  الوالةةدين القةةائمين علةةس تةةربيتهم ان يتعرفةةوا علةةس تلةة  اطعاقةةة العقليةةة 

ية واالنفعالية المختلفةة ومةا قةد يترتةب عليهةا مةن مشةكفت جنسةية تسةتوجب التطورات الفسيولوج

المشةكفت التةي تواجةق  دراسةةإلةس  سيسةعس هةذا البحةثمعها وجةود بةرامج تعنةس بهةا  ومةن هنةا 

قةةافتهم وحةةاجتهم الجنسةةية ومةةد  اهميةةة معرفةةة اتجاهةةات وهةةي فاطعاقةةة العقليةةة طفةةال ذوي األ

باطضةةافة الةةس محاولةة لتحسةةين هةةذه اطعاقةةة العقليةة ألبنةةائهم ذوي الوالةدين نحةةو التربيةةة الجنسةية 

   االتجاهات.

 :مشكلة الدراسة

يوجةةد الكفيةةر مةةن األفكةةار والمعتقةةدات الفقافيةةة غيةةر الصةةحيحة فيمةةا يتعلةةا بةةالجنس لةةدي        

فةةي هةةذا الصةةدد هةةي أن األطفةةال والشةةباب    والخرافةةة األكفةةر شةةيوعاعقليةةا األطفةةال المعةةاقين

ال عفقة لهم بةالجنس أو السةلو  الجنسةي بالتةالي فهةم فةي غيةر حاجةة إلةي التربيةة عقليا المعاقين 

الجنسية   والحقيقة أن كةل األطفةال كائنةات اجتماعيةة وجنسةية منةذ اليةوم األول لةوالدتهم إذ ينمةو 

بةةةالكفير مةةةن   نضةةةج البةةةدني مصةةةحوبًاكةةةل األطفةةةال ويصةةةبحون  مةةةراهقين بأجسةةةاد مكتملةةةة ال

االحتياجات االجتماعيةة والجنسةية  وهةذا األمةر حقيقيةا بالنسةبة لليالبيةة الع مةي مةن األطفةال بمةا 

أن     ويعتقد كفير من الناس  العتبارات عديدة مع مهةا خةاط اطعاقة العقليةفيهم األطفال ذوي 

أطفاال  بل ليس من حقهم الزواج وإنجةاب  لن يتزوجوا ولن يكون لديهم عقليا األشخا  المعاقين

وضةوعات الجنسةية أو السةلو  شةيء مةرتبط بالماألطفال وبالتةالي فهةم ال يحتةاجون إلةي تعلةم أي 
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ا  حقةوقهم مع تزايد إدر عقليا   وهذا األمر غير حقيقي أيضا  إذ أصبح من حا المعاقينالجنسي

ومةا يفرضةق ذلة  مةن تحسةين كفةاءتهم الشخصةية  خاصة حقهم في العيي بصورة أكفر اسةتقفلية

وأهليتهم للتمتع بكافة أشكال أنشطة وخبرات الحياة االجتماعية العادية ومنها بطبيعة الحةال الحةا 

مةن هنةا  في الةزواج وتشةكيل أسةرة وإشةبا  الةدوافع الجنسةية فةي إطةار اجتمةاعي شةرعي مقبةول.

 :جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءت هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاال التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

  ؟ اإلعاقة العقلٌةذوي   مالهفتجاهات الوالدٌن نحو التربٌة الجنسٌة ألطما ا

 :عدد من االسئلة الفرعيةالس هذا الساال  ويتفر 

  نحو التربية الجنسية ؟اطعاقة العقلية ذوي  اتجاهات والدي   هنا  فروا فيهل 

  نحةةو اطعاقةةة العقليةةة ذوي  والةةديا هةةل توجةةد فةةروا ذات داللةةة احصةةائية بةةين اتجاهةةات

 ؟للوالدين لمتيير الجنستبعًا  التربية الجنسية

  نحةةو اطعاقةةة العقليةةة ذوي  والةةديا هةةل توجةةد فةةروا ذات داللةةة احصةةائية بةةين اتجاهةةات

 ؟للوالدين لمتيير العمرتبعًا  التربية الجنسية

  نحةةو اطعاقةةة العقليةةة ذوي  هةةل توجةةد فةةروا ذات داللةةة احصةةائية بةةين اتجاهةةات والةةديا

 ؟للوالدين تبعًا لمتيير التنشئة االجتماعية التربية الجنسية

  نحةةو اطعاقةةة العقليةةة ذوي  هةةل توجةةد فةةروا ذات داللةةة احصةةائية بةةين اتجاهةةات والةةديا

 ؟جامعي( –فانوي  –)متوسط  للوالدين تبعًا لمتيير المستو  العلمي التربية الجنسية

 أهداف الدراسة:

 مجموعة من االهداف وهي:ستهدف هذه الدراسة الس 

  نحةةةو التربيةةةة اطعاقةةةة العقليةةةة اتجاهةةةات والةةةدي  ذوي تهةةةدف هةةةذه الدراسةةةة الةةةس معرفةةةة

 .الجنسية

 حصةائية بةين اتجاهةات والةديا االداللة الذات  تهدف هذه الدراسة الس الكشف عن الفروا 

 .للوالدين نحو التربية الجنسية تبعًا لمتيير الجنساطعاقة العقلية ذوي 

  حصةةائية بةةين اتجاهةةات االداللةةة الذات  تهةةدف هةةذه الدراسةةة الةةس التعةةرف علةةس الفةةروا

 .للوالدين لمتيير العمر نحو التربية الجنسية تبعًااطعاقة العقلية ذوي  والديا 

 ذوي  حصائية بةين اتجاهةات والةديا االداللة الذات  تهدف هذه الدراسة الس معرفة الفروا

 .للوالدين لمتيير التنشئة االجتماعية الجنسية تبعًا نحو التربيةاطعاقة العقلية 

 حصةةائية بةةين اتجاهةةات االداللةةة الذات  تهةةدف هةةذه الدراسةةة الةةس التعةةرف علةةس الفةةروا

 لمتيير المستو  العلمي للوالدين. نحو التربية الجنسية تبعًااطعاقة العقلية ذوي  والديا 

 :الدراسات السابقة

 (1001) وبرايد  دراسة مونيكا كوسكيلي -

هةةةةدفت إلةةةةس التعةةةةرف علةةةةس رراء أوليةةةةاء األمةةةةور والعةةةةاملين والمجتمةةةةع نحةةةةو التربيةةةةة 

مةةةةن  14للبةةةةاليين مةةةةن ذوي التخلةةةةف العقلةةةةي. اشةةةةتملت الدراسةةةةة علةةةةس  الجنسةةةةية مةةةةن
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 81ي وكانةةةةت االمهةةةةات يشةةةةكلن نسةةةةبة أوليةةةةاء األمةةةةور للتفميةةةةذ ذوي التخلةةةةف العقلةةةة

ا وقةةةد كةةةان اطنةةةاث العةةةامفت يشةةةكلن ومةةةن العةةةاملين مةةةع التفميةةةذ المتخلفةةةين عقليةةة  %

 %59فةةةردا مةةةن المجتمةةةع وكةةةان اطنةةةاث يشةةةكلن مةةةا نسةةةبتق  64  و% 68  نسةةةبة

بعلةةةم الةةةنفس فةةةي  % مةةةن عينةةةة المجتمةةةع كةةةانوا طةةةفب44مةةةن عينةةةة المجتمةةةع كمةةةا أن 

 . الجامعةةة وبةةاقي العينةةة المجتمعةةةة مةةن خلفيةةات متعةةةددة ونطةةاا واسةةع مةةةن األعمةةار

فةةةي هةةةذه الدراسةةةة أخةةةذتر بعةةةين  فئةةةات العينةةةات جمعةةةت لكةةةلالبيانةةةات التةةةي  كمةةةا أن

االعتبةةةةةار العمةةةةةر فقةةةةةد كانةةةةةت العينةةةةةةات مصةةةةةنفة لسةةةةةت مجموعةةةةةات حيةةةةةث كانةةةةةةت 

وبةةةةةاقي   سةةةةةنة 60فةةةةوا  والمجموعةةةةةة األخيةةةةةرة  نةسةةةة14المجموعةةةةة األولةةةةةس تحةةةةةت

 بةةةةين المجمةةةوعتين األولةةةةس واألخيةةةةرة.  يمفلةةةةون األربعةةةةة عقةةةود الزمنيةةةةة المجموعةةةات

كانةةةةت اسةةةةتجابات الكبةةةةار أقةةةةل انفتاحةةةةار مةةةةن حيةةةةث  :ذه الدراسةةةةةومةةةةن أبةةةةرز نتةةةةائج هةةةة

ال يوجةةةد فةةةروا ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين   ررائهةةةم حةةةول موضةةةو  التربيةةةة الجنسةةةية

عينةةةة أوليةةةاء األمةةةور  كمةةةا أن ا راء الوالديةةةة لةةةم تكةةةن متةةةأفرة بعامةةةل الجةةةةنس )أب  

ة إحصةةةةائية ال يوجةةةةد فةةةةروا ذات داللةةةة  اه أبنةةةةائهم مةةةةن ذوي التخلةةةةف العقلةةةةيأم( تجةةةة

يوجةةةد   بةةةين العةةةاملين مةةةع المتخلفةةةين عقليةةةا وعينةةةة المجتمةةةع العةةةام فةةةي هةةةذه الدراسةةةة

 . فةةةةةةةروا ذات داللةةةةةةةة إحصةةةةةةةائية فةةةةةةةي ا راء بةةةةةةةين العةةةةةةةاملين وأوليةةةةةةةاء األمةةةةةةةور

كمةةةةا أكةةةةد البةةةةاحفون أن مفةةةةل هةةةةـذه الفةةةةـروا فةةةةي ا راء بيةةةةـن العينتةةةةين  العامةةةةـلين  

ات عنةةةد العمةةةل معةةةا لتقةةةديم الخةةةدمات مةةةن الممكةةةن أن توجةةةد صةةةعوب وأوليةةةاء األمةةةور

لقةةةةد علةةةةل الباحةةةةث تلةةةة  الفةةةةروا فةةةةي ا راء بةةةةين  .للمتخلفةةةةين عقلةةةةي بشةةةةكل أفضةةةةل

ذات مجةةةال  العةةةاملين وأوليةةةاء األمةةةور  بةةةأن أسةةةئلة االسةةةتبيان كانةةةت تنةةةاقي مواضةةةيع

لتعقةةةةةيم  ا"ة س سةةةةةبيل المفةةةةال االسةةةةتبيان ذكةةةةر قضةةةةيواسةةةةع جةةةةـدا فةةةةي الهةةةةدف  فعلةةةة

 المفلية  الجما   العفقات مع الجنس ا خر".العفقات الجنسية 

 (1044سمية طق جميل ) -

هةةةةدفت الدراسةةةةة إلةةةةس التعةةةةرف علةةةةس اتجاهةةةةات الوالةةةةدين والمعلمةةةةين نحةةةةو التربيةةةةة الجنسةةةةية 

ر (كمةةةا تهةةةدف ايضةةةا  ر و المعةةةاقين بصةةةريا لألطفةةةال ذوي االحتياجةةةات الخاصةةةة )المعةةةاقين عقليةةةا

اعد الوالةةةةدين والمعلمةةةةين علةةةةس فهةةةةم الطبيعةةةةة الةةةةس الوصةةةةول إلةةةةس مقترحةةةةات وتوصةةةةيات تسةةةة

ر .  الجنسةةةية لهةةةاالء األطفةةةال ومسةةةاعدتهم علةةةس كيفيةةةة التعبيةةةر عنهةةةا بطريقةةةة مقبولةةةة اجتماعيةةةا

اسةةةتخدمت الباحفةةةة مقيةةةاس اتجاهةةةات الوالةةةدين نحةةةو التربيةةةة الجنسةةةية ألبنةةةائهم المعةةةاقين مةةةن 

ية ألطفةةةةالهم المعةةةةاقين مةةةةن اعةةةةداد الباحفةةةةة ومقيةةةةاس اتجاهةةةةات المعلمةةةةين نحةةةةو التربيةةةةة الجنسةةةة

شةةةةخ  مةةةةن ابةةةةاء وامهةةةةات المعةةةةاقين  400اشةةةةتملت عينةةةةة الدراسةةةةة علةةةةس  .اعةةةةداد الباحفةةةةة

ر و  ر و  400عقليةةةةا ر و  50شةةةةخ  مةةةةن امهةةةةات وابةةةةاء المعةةةةاقين بصةةةةريا معلةةةةم للمعةةةةاقين عقليةةةةا

ر . مةةةن اهةةةم نتةةةائج الدراسةةةمعلةةةم للمعةةةاق 50 األمهةةةات لةةةديهن رغبةةةة فةةةي التربيةةةة  ة: انين بصةةةريا

ر أكفةةةر مةةةةن ا بةةةةاء الجنسةةةية ألطفةةةةالهم امهةةةات الةةةةذكور لةةةديهن رغبةةةةة فةةةةي  أن  المعةةةاقين عقليةةةةا

ر الةةةةذكور أكفةةةةر مةةةةن ا بةةةةاءالتربيةةةةة الجنسةةةةية ألطفةةةةالهم المعةةةةاق امهةةةةات االنةةةةاث  أن  ين عقليةةةةا

ر لةةةةديهن اتجاهةةةةات ايجابيةةةةق نحةةةةو التربيةةةةة الجنسةةةةية لبنةةةةاتهن المع أكفةةةةر مةةةةن ابةةةةاء اقةةةةات عقليةةةةا

ر أكفةةةر مةةةن    أناالنةةةاث األمهةةةات لةةةديهن رغبةةةة فةةةي التربيةةةة الجنسةةةية ألطفةةةالهم المعةةةاقين بصةةةريا

ر   بةةةةاءا  أن امهةةةةات الةةةةذكور لةةةةديهن رغبةةةةة فةةةةي التربيةةةةة الجنسةةةةية ألطفةةةةالهم المعةةةةاقين بصةةةةريا
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أن امهةةةات االنةةةاث لةةةديهن اتجاهةةةات ايجابيةةةق نحةةةو التربيةةةة الجنسةةةية   الةةةذكور أكفةةةر مةةةن ا بةةةاء

ر أكفةةةر مةةةن ابةةةاء االنةةةاثبنةةةاتهن المعل ر لةةةديهم اتجاهةةةات   اقةةةات بصةةةريا والةةةدي المعةةةاقين بصةةةريا

ر ايجابيةةةة أكفةةةر نحةةةو التربيةةةة الجنسةةةية ألبنةةةائهم المعةةةاقين  ر مةةةن والةةةدي المعةةةاقين عقليةةةا   بصةةةريا

ر لةةةةديهم اتجاهةةةةات ايجابيةةةةة أكفةةةةر نحةةةةو التربيةةةةة الجنسةةةةية ألبنةةةةائهم  أن معلمةةةةي المعةةةةاقين بصةةةةريا

ر ن ةةةةر أ للطبيعةةةةة الخاصةةةةة التةةةةي يتصةةةةف بهةةةةا المعةةةةاقين بصةةةة ر مةةةةن معلمةةةةي المعةةةةاقين عقليةةةةا ريا

ر   . المعاقين عقليا

 (1041دراسة منس كشي  ) -

هةةةةدفت إلةةةةس التعةةةةرف علةةةةس اتجاهةةةةات الوالةةةةدين نحةةةةو تةةةةدريس مفةةةةاهيم التربيةةةةة الجنسةةةةية أداة 

أمةةةأ 485و  أبةةةأ441 المعلومةةةات حةةةول المشةةةكلة المدروسةةةة  ووزعةةةت االسةةةتبانة علةةةس لجمةةةع

ال توجةةةد فةةةروا ذات داللةةةة  :وتوصةةةل البحةةةث إلةةةس عةةةدد مةةةن النتةةةائج المتمفلةةةة بةةةا تي (.449)

( بةةةين متوسةةةطات إجابةةةات الوالةةةدين )أفةةةراد العينةةةة ( المتعلقةةةة 0005إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتو  )

باتجاهةةةةاتهم نحةةةةو تةةةةدريس مفةةةةاهيم التربيةةةةة الجنسةةةةية لألبنةةةةاء فةةةةي مرحلةةةةة التعلةةةةيم األساسةةةةي 

( بةةةين 0005توجةةةد فةةةروا ذات داللةةةة احصةةةائية عنةةةد مسةةةتو )  حسةةةب متييةةةر جةةةنس الوالةةةدين

 متوسةةةةطات إجابةةةةات الوالةةةةدين أفةةةةراد العينةةةةة المتعلقةةةةة بتةةةةدريس التربيةةةةة الجنسةةةةية فةةةةي مرحلةةةةة

التعلةةةيم األساسةةةي حسةةةب متييةةةر مسةةةتو  التعلةةةيم للوالةةةدين )تعلةةةيم مةةةا قبةةةل الجةةةامعي ـةةةـ تعلةةةيم 

وجةةةد فةةةروا ذات داللةةةة احصةةةائية ال ت  جةةةامعي ـةةةـ دراسةةةات عليةةةا ( لصةةةالح الدراسةةةات العليةةةا

المتعلقةةةة باتجاهةةةاتهم  ( بةةةين متوسةةةطات إجابةةةات الوالةةةدين )أفةةةراد العينةةةة(0005عنةةةد مسةةةتو  )

نحةةةو تةةةدريس مفةةةاهيم التربيةةةة الجنسةةةية لألبنةةةةاء فةةةي مرحلةةةة التعلةةةيم األساسةةةي حسةةةب متييةةةةر 

 (.البيئة ) ريف ــ مدينة

 اهمية الدراسة:

 االهمية الن ري والتطبيقية:

  إن أهمية نتائج هذه الدراسة ستدفع الوالدين إلس التفكير ملياً حةول أهميةة التربيةة الجنسةية

 .اطعاقة العقليةألبنائهم ذوي 

  تشجيع البحوث والدراسات المستقبلية في التطرا لموضوعات تتعلا بجوانب اخر  فةي

 .اطعاقة العقليةالتربية الجنسية لذوي 

  باطضةةافة الةةس مةةد  تفهمهةةم اطعاقةةة العقليةةة معرفةةة مةةد  وعةةي والةةدين األطفةةال ذوي

للجوانب الجنسةية ومةا يتعلةا بهةا مةن احتياجةات تطةال جميةع الجوانةب المتعةددة لألطفةال 

 .اطعاقة العقليةذوي 

 فروض الدراسة:

  يةاتجاهات والدي  ذوي االحتياجات الخاصة نحو التربية الجنسال توجد فروا بين. 

  نحةو ذوي االحتياجةات الخاصةة  توجد فروا ذات داللة احصائية بين اتجاهةات والةديا ال

 الجنس للوالدين. تبعًا لمتيير التربية الجنسية

7 



  نحةو ذوي االحتياجةات الخاصةة  توجد فروا ذات داللة احصائية بين اتجاهةات والةديا ال

 العمر للوالدين. تبعًا لمتيير التربية الجنسية

  نحةو ذوي االحتياجةات الخاصةة  توجد فروا ذات داللة احصائية بين اتجاهةات والةديا ال

 التنشئة االجتماعية للوالدين. تبعًا لمتيير التربية الجنسية

  نحةو ذوي االحتياجةات الخاصةة  توجد فروا ذات داللة احصائية بين اتجاهةات والةديا ال

 دين.المستو  العلمي للوال تبعًا لمتيير التربية الجنسية

 حدود الدراسة:

 الحدود المكانية : مدينة الرياض. - أ

 م1045 -هـ 4146الزمانية: العام الدراسي الحدود  - ب

 مصطلحات الدراسة

 التربية الجنسية:

هي ذل  النةو  مةن التربيةة التةي تمةد الفةرد بالمعلومةات العلميةة والخبةرات الصةالحة واالتجاهةات 
يسةمح بةق نمةوه الجسةمي والعقلةي واالنفعةالي واالجتمةاعي السليمة إزاء المسائل الجنسية بقةدر مةا 

فةةةةةةةي إطةةةةةةةار التعةةةةةةةاليم الدينيةةةةةةةة والمعةةةةةةةايير االجتماعيةةةةةةةة والقةةةةةةةيم األخفقيةةةةةةةة السةةةةةةةائدة فةةةةةةةي 
                           (.1001المجتمع)معد  

 

 ويعرف الدكتور عبةد العزيةز القوصةي التربيةة الجنسةية: هةي التةي تمةد الفةرد بالمعلومةات العلميةة

والخبرات الصالحة واالتجاهات الفزمة والسليمة إزاء المسةائل الجنسةية بقةدر مةا يسةمح بةق نمةوه 

الجسةةمي والفسةةيولوجي والعقلةةي واالنفعةةالي واالجتمةةاعي فةةي إطةةار الةةدين واألخةةفا ممةةا ياهلةةق 

لحسن التوافا في المواقف الجنسية ومواجهة مشكفتق الجنسية في الحاضةر والمسةتقبل  مواجهةة 

 قعية تادي إلس الصحة الجنسية.وا

 :                               اطعاقةة العقليةةللتربيةة الجنسةية لةذوي الخةا   المفهةوم 

  

بالمعلومةات العلميةة والخبةرات الصةالحة اطعاقةة العقليةة هي ذل  نو  من التربيةة التةي يمةد ذوي 

بةةق نمةةوهم الجسةةمي والفسةةيولوجي واالتجاهةةات السةةليمة إزاء المسةةائل الجنسةةية  بقةةدر مةةا يسةةمح 

والعقلي واالنفعالي واالجتماعي وفي إطار التعاليم الدينيةة والمعةايير االجتماعيةة والقةيم األخفقيةة 

السائدة في المجتمع  مما ياهلق لحسن التوافا في المواقف الجنسية ومواجهة مشةكفت الجنسةية  

 (.1040)عودة النفسية في الحاضر والمستقبل مواجهة واقعية تادي إلس الصحة
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  :اطعاقة  تعريف

ر لإلعاقة ( ذكر1041) واخرون القريوتي  من عةدم المقةدرة  بارة عن حالة أنهاين  علس  تعريفا
علةةس تلبيةةة الفةةرد لمتطلبةةات أداء دوره الطبيعةةي فةةي الحيةةاة المةةرتبط بعمةةره وجنسةةق وخصائصةةق 

و ةةائف الفسةةيولوجية أو  العجةةز فةةي أداء بعةةض الاالجتماعيةةة والفقافيةةة وذلةة  نتيجةةة اطصةةابة أو 
                          .                                                                   السيكولوجية

 

                                              العقليةة: اطعاقةة

  

يةن  علةس أنهةا: حالةة مةن القصةور تتميةز  1001قدمت الجمعيةة األمريكيةة تعريةف معةدل سةنة 

بانخفةةاض واضةةح فةةي كةةل مةةن األداء الةةو يفي للةةذكاء والسةةلو  التكيفةةي معبةةر أ عنةةق بمهةةارات 

التجريد والمهارات االجتماعية والمهارات التكيفية العلمية وت هر هذه الحالة فةي مرحلةة الطفولةة 

 .دمات المفئمةقبل سن الفامنة عشر وتتأفر إيجابيا إذا قدمت للفرد الخ

 االتجاه:

هةةةو ميةةةل نفسةةةي يعبةةةر عنةةةق بتقيةةةيم لموضةةةو  معةةةين بدرجةةةة او بةةةأخر  مةةةن التفضةةةيل  او عةةةدم 

التفضةةةةةةيل او التأييةةةةةةد او الةةةةةةرفض. ويتضةةةةةةمن هةةةةةةذا التقيةةةةةةيم مكونةةةةةةات معرفيةةةةةةة ووجدانيةةةةةةة 

 (muller,1986وسلوكية.)

الحقةةةةائا المرتبطةةةةة فةةةالمكنون المعرفةةةةي يتعلةةةةا بمعةةةةارف الفةةةةرد او افكةةةاره او معتقداتةةةةق حةةةةول 

بموضةةةو  االتجةةةاه  امةةةا المكةةةون الوجةةةداني فيتنةةةاول مشةةةاعر الفةةةرد وانفعاالتةةةق نحةةةو موضةةةو  

االتجةةةةاه  فةةةةي حةةةةين يتعلةةةةا المكةةةةون السةةةةلوكي بأفعةةةةال الفةةةةرد واسةةةةتجاباتق وسةةةةلوكق المفحةةةة  

 (.1001إزاء موضو  االتجاه.)عفم 

يتمفةةةل فةةةي الدرجةةةة التةةةي يحصةةةل  اطعاقةةةة العقليةةةةامةةةا التعريةةةف اطجرائةةةي التجةةةاه والةةةديا ذوي 

عليهةةةا االبةةةاء واالمهةةةات عنةةةد اطجابةةةة علةةةس اسةةةتبانة قيةةةاس االتجاهةةةات نحةةةو التربيةةةة الجنسةةةية 

 المستخدمة في هذه الدراسة.

 

ةاجراءات الدراس  
 

 :منهج البحث

 

هةذه الدراسةةة وصةةفية نمائيةة هةةدفت لمعرفةةة اتجاهةات االبةةاء واالمهةةات نحةو التربيةةة الجنسةةية 

  واخةةتفف ذلةة  تبعةةاً )لجةةنس الوالةةدين  لعمةةر الوالةةدين  لتنشةةئة اطعاقةةة العقليةةةألبنةائهم ذوي 

 االجتماعية لد  الوالدين  المستو  العلمي للوالدين(.
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 المجتمع:

 

وامهةةات ذوي االعاقةةة العقليةةة الملتحقةةين بمعاهةةد وبةةرامج  بةةاءمجتمةةع الدراسةةة جميةةع ريمفةةل 

 .غرب الرياض(و –التربية الفكرية )شرا الرياض 

 

 العينة:

 

)البسيطة(: وهةي العينةة التةي يةتم اختيارهةا بطريقةة  حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية

ختيةار يكون فيها لكل فرد فةي المجتمةع فرصةة االختيةار نفسةها  دون ارتبةاط ذلة  االختيةار با

 (.1041اخرون  فرد اخر من المجتمع )عباس و

مةةن مسةةتو    االعاقةةة العقليةةة( فةةرد مةةن ابةةاء وامهةةات ذوي 400عةةدد افةةراد العينةةة )يمفةةل 

 (.4501لغ متوسط اعمارهم )ابجامعي( وال –فانوي  –متوسط تعليمي ) 

 

 االدوات:

 

اسةةتبانة كةةأداة لقيةةاس اتجاهةةات االبةةاء واالمهةةات نحةةو التربيةةة الجنسةةية  ببنةةاء الباحفةةة وسةةتقوم

. ولتحقيا ذل  فقد تم مراجعة االدب السابا المتعلةا بالموضةو  اطعاقة العقليةألبنائهم ذوي 

االسةةةتبانة وعلةةةس مقةةةاييس مةةةن ن ريةةةات ودراسةةةات  كمةةةا اطلعةةةت الباحفةةةة علةةةس كيفيةةةة بنةةةاء 

 االتجاهات.

 

 االساليب االحصائية:

 

مةةةةن اجةةةةل معالجةةةةة البيانةةةةات سةةةةيتم اسةةةةتخدام البرنةةةةامج اطحصةةةةائي للعلةةةةوم االجتماعيةةةةةة 

(SPSSحيةةةث سةةةةيتم اط  ) جابةةةةة علةةةةس أسةةةةئلة الدراسةةةة مةةةةن خةةةةفل حسةةةةاب المتوسةةةةطات

 الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتييرات.
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 ( 1001جميل  سمية طق .) اتجاهات الوالدٌن والمعلمٌن نحو التربٌة الجنسٌة

. الماتمر السنوي التاسع. مركز اطرشاد النفسي. لألطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة

  عين الشمس. جامعة

 ( 1044جميل  سمية طق .) فعالٌة برنامج ارشادي لتعدٌل اتجاهات الوالدٌن نحو

(  4(  )8. مجلة الطفولة والتربية. )التربٌة الجنسٌة ألبنائهم المعاقٌن عقلٌا

417–109.  

 (  1001الحسينس  معد .)دار العلوم أسس ومبادى التربٌة الجنسٌة فً االسالم .

 والتوزيع.وااليمان للنشر 

  عباس  دمحم خليل ونوفل  دمحم بكر والعبسي  دمحم مصطفس وابو عواد  فلاير دمحم

 . االردن  دار المسيرة.مدخل الى مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس(. 1041)

 ( .1007عبدهللا  ا.  .  .  و شريم  ر. ح). االمهات نحو اتجاهات اآلباء و

. رسالة ماجستير تربوٌة ذات العالقة بها فً عمانالتربٌة الجنسٌة و ممارساتهم ال

 غير منشورة. الجامعة االردنية  عمان   االردن.     

 ( .التربٌة الجنسٌة من ) .1001العزام   . ن. م.  بني عامر  م. أ.  و التل  ي

 .جامعة اليرمو   إربد. رسالة ماجستير غير منشورة منظور إسالمً

 ( 4140اليامدي  عفمان ساعد .) اهمٌة تضمٌن مناهج التربٌة الفكرٌة معارف

التربٌة الجنسٌة ومهاراتها من وجهة نظر العاملٌن فً معاهد وبرامج التربٌة 

 . جامعة المل  سعود.الفكرٌة

 (المدخل الى 1041القريوتي  يوسف والسرطاوي  عبد العزيز والصاو   جميل .)

 رات العربية المتحدة  دار القلم للنشر والتوزيع.. االماالتربٌة الخاصة

 ( .1041كش   منس .) ًاتجاهات الوالدٌن نحو تدرٌس مفاهٌم التربٌة الجنسٌة ف

مرحلة التعلٌم األساسً "دراسة مٌدانٌة على عٌنة من االباء واالمهات فً مدٌنة 

 . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية  جامعة دمشا.دمشق ورٌفا
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