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  ملراهقنيدى ااجلنسية ل حمددات تربوية للحياةحنو 
  لطيفة الكندري. د

 مديرة مركز الطفولة واألمومة

  
مالحظات ميدانية عايشتها عرب خربة تقدمي االستشارات اهلاتفية  يف هذا املقال املوجز

  .واليت هلا صلة باحلياة اجلنسية عند املراهقني واملراهقات واإللكترونية واملباشرة
هل حنتاج للحديث عن أمر اجلنسية؟  حلرج كلما اجته النقاش حنو احلياةملاذا يشعر املثقفون با

اجلنس يف احمليط األسري ؟ وإىل أي مدى ؟ وقد يقول قائل أنه يف السابق مل تقدم األسرة التوعية 
ة اليت تذكر اليوم ومضت األمور على ما يرام؟ هذه أسئلة نسمعها يتقدم اجلرعات املعرفال اجلنسية و

هنا وهناك ومن حني آلخر ومهما يكن األمر فإن ظروف احلياة تغريت يف ميادين كثرية وإذا افترضنا 
ال اليوم جدال أن السابقني مل حيفلوا كثريا بنشر الثقافة اجلنسية الالزمة أسريا فإن الوسائل التكنوجية 

واملؤثرات كثرية ... من نقل تفاصيل مثرية جنسيا بالكلمة والصوت والصورة واحلركة حيانا أتتحرج 
  .وال بد من حتصني األبناء من مسومها وتقليص سلبياا قدر اإلمكان
إن  !الثقافة اجلنسيةفحص تفاصيل إن اجلهل مبهارات احلياة اجلنسية ال يقل خطرا عن املبالغة يف 

  .ة من االنضباط واملنافية لألخالقل األبناء إىل بر األمان وكذلك احلرية اخلاليكتمان احلقائق ال يوص
 استبعاد اجلنس عن ساحة التداول واملناقشةتلعب املورثات الثقافية السلبية دورا كبريا يف 

يعتقد قلة من الناس أن األمر يقتصر على بضعة ارشادات شرعية وتوجيهات أخالقية قد و ...والتحليل
وهذا تصور غري صائب أبدا فاألمر أعمق من ... دل الستار وتنتهي املسألة لك يسنقدمها لليافعني وبذ

  .خطوات عابرة
ومتعلقاا اليت ت اجلسدية تعريفه بالتغرياوذلك من خالل من املطلوب يئة املراهق قبل بلوغه 

عموما وزيادة التحاور معه يف املوضوعات  اليت يتعرض هلا...  تطرأ على احلياة الشخصية واالجتماعية
الثقافة اجلنسية السليمة هي اليت تراعي الضوابط الدينية . اليت جتول خباطره واألمر يشمل البنت أيضا

  .  اتمعية وتستثمر نتائج الدراسات العصرية يف جمال تربية املراهق يف ضوء القيم
وتوقيتها بفترات زمنية  تصفح شبكة االنترنتإن توخي احلذر يف شراء االت واألفالم ويف 

من الواجبات وفق مقتضيات املسئولية ويف مترين الشاب على استخدام اهلاتف النقال  ...مناسبة
إن التساهل والتسيب يف مشاهدة اللقطات املخلة . األسرية اليت تتطلب يقظة دائمة ومعرفة تامة
جماهرة األب إن صرح القيم ومستقبل الشاب بل بتضر باآلداب ووين أمرها من أخطر العثرات اليت 

هي إشارة إىل ضياع خلقي وبيئة ال تأيت إال ومشاهد خليعة أو األم مبشاهدة قنوات فضائية فاضحة 
  . باملتاعب
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ئزية وبعيدا عن املثاليات فإن املثريات الغرا... احلياء يف غاية األمهيةاحلديث عن العفة والطهارة و
هي ال تفنت الشاب األعزب فقط بل حبال حيلها وخبث طرقها يف اتساع متواصل ا وتعددت فنو

واستدرجت املتزوجني أيضا وأصبح العصر عصر يسري حنو املزيد من اإلغراء واإلغواء آلدم وحواء 
   .على حد سواء

إن األخبار اليت تنشر على صفحات اجلرائد بني فترة وأخرى عن حفالت زواج بني فتاتني أو 
أوقعت ها أمراضخطورة االحنرافات اجلنسية وعن احنراف يف الفطرة السوية وتدل على  تكشف رجلني

الكثري من الضحايا وهم يف زهرة شبام وهذه املخاطر جتعلنا نعيد النظر يف عملية التربية اجلنسية حىت 
  . نلقص املصائب ونعصم أسرنا من ويالت ال حصر هلا

احلث على االحتشام لركائز يف منهج االستعفاف وغض البصر ووضع إسالمنا احلنيف طائفة من ا
الشباب وغريهم جيل والتستر للجنسني وشنع على اللواط والسحاق وهي مفاهيم حيتاج إىل معرفتها 

من . وتضع الضوابط لعملية االختالط بني اجلنسني ودور التربية الوقائية أن تزين العفة يف القلوب
األمهية مبكان أن نتحدث مع أبنائنا عن األضرار اتمعية والفردية النتشار الفاحشة فاالقناع أول وأهم 

   .وحتصني األسرة أخالقيا وسيلة للتهذيب 
ويف إن املتطلع يف كتب التراث يدرك أن البحث العلمي اقتحم ميادين كثرية منها احلياة اجلنسية 

ك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج أو وصف فاحشة فال وإذا مر ب" ذلك يقول أحدهم
تؤمث، وإمنا  التخاشع على أن تصعر خدك وتعرض بوجهك، فإن أمساء األعضاء ال حيملنك اخلشوع أو

والشواهد التراثية كثرية على !" شتم األعراض وقول الزور والكذب وأكل حلوم الناس بالغيب املأمث يف
  .والتاريخ استعرضوا موضوعات يف غاية احلساسية فالعلم ال حد له وال حياء فيهأن أهل الفقه واللغة 

يف بعض  الكثري من القضايا املتصلة بالصحة اجلنسيةقام مركز الطفولة واألمومة مبناقشة 
فعالياته وذلك حبضور لفيف من املختصني وذلك لنشر املعلومات الصحية والثقافية املتعلقة باجلنس 

واليت مت تناوله يف فعاليات املركز كتاب  ومن الكتب املتعلقة ذا .رة ذا اجلانب اهلاموتوعية األس
دليل التعلم للحياة وصحة األسرة يف تعليم ) التعلم للحياة(" قام اليونسكو بنشره حتت عنوانكتاب 

اهقني ودف جمموعة معلومات تتعلق باملر وحيتوي هذا املصدر على "مهارات احلياة للمعلمني والطلبة
ها نشرخالصة توجيهات تسعى املنظمات الدولية إىل  ويضميف جممله  إىل نشر وعي صحي متفق عليه

   .وعلينا أن نستفيد منها يف دائر منظومتنا القيمية وتوعية املربني والطالب
  :يف االستشارات اجلنسيةإليها وفيما يلي جمموعة من املعلومات اليت يتم التطرق 

  .أن متارس أي نشاط جسدي أثناء الدورة الشهرية ميكن للفتاة .1
وإن عدم انتظامها ال يسبب قلقا  راهقةفتاة امللعند اإن الدورة الشهرية غري منتظمة يف بدايتها  .2

 .يف العموم
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جيب جتنب مشاركة املالبس الداخلية مع اآلخرين سواء أكانوا ذكورا أم إناثا علما بأن  .3
 .ال يؤدي إىل احلملاملشاركة يف املالبس الداخلية 

االستحمام بانتظام واحلفاظ على النظافة الشخصية من األمور احملمودة دائما وال ضرر يف  .4
 .احليضذلك للفتاة يف فترة 

عظيم الثواب ملن يستطيع أن يتحكم أن املراهقون إىل معرفة فضل غض البصر ومعرفة حيتاج  .5
يف اضاءة أخالقية تصف أهل عاىل قال ت. صرب عن احلرام واهللا واسع العطاءبشهواته وي

والَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ {، وقال  )5: املؤمنون( }والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ{: اإلميان
واالحنراف  اللواط والسحاق من أشد الفواحش حترمياو، )32اإلسراء( }فَاحشةً وساء سبِيالً

 .اجلنسي ممقوت وااهرة به أشد مقتا، وأعظم قبحا، وأشنع جرما

ويضعف التركيز الفكري فيتشتت البال يف لذة  اإلدمان على العادة السرية يتعب النفس .6
متنعه من و لتنمية الذاتعديدة على صاحبه فرص اإلدمان منسوجة من السراب ويفوت 

من ال ملمارسة اهلوايات الفنية والرياضية واملوسيقية افساح اإن . االنسياق خلف امللذات
 .إىل ترقية النفس البحث يف امللهيات من نشاطهم سد فراغ الشباب وصرفأهم سبل 

 


