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مىز نٓىد بذأ مطؿلح التربُت الجيعُت ًكهش في ٖخاباث البهؼ مً 

الباحشحن اإلائمىحن بؤهمُت التربُت الجيعُت ودوسها الُهاٛ في خلٔ أَشاد أظىٍاء 

هخبر التربُت الجيع
ٌ
ُت أصحاء نلى انخباس أن الجيغ أحذ أهم مخًحراث الحُاة،  ح

واحذة مً اإلاخ٘آث التربىٍت التي جػمً الخىظُه الاظخماعي والخلٓي والىُس ي 

ُت جخالءم وهمىه الهٓلي والجعذي  ٓت مىكمت وبتراجب شد بؿٍش والاهُهالي والجيس ي لُل

ٓت مىكمت وممىهجت باظخخذام نذة وظاتـ منها ألاظشة واإلاذسظت  ٖما جمشس بؿٍش

ًخىظـ الى ُت والجامهت للخشوط بىمىرط بذًل  مىرط الخٓلُذي الزي ًٓذم جشب

م٘بىجت مًلىؾت والىمىرط الًشبي الزي ال ًخالءم وخطىضُت اإلاجخمو الجضاتشي 

اإلاحاَل. َبرا ما جُحطىا جُاضُل مهاشىا الُىمي في اإلاجخمو الجضاتشي هجذ أن 

التربُت الجيعُت يحر مشظملت في زٓاَت اإلاجخمو وأٖثر مً هزا ٌعىدها الخ٘خم 

ت مانذا ْلت مً الؿٓىط التي جحاٛو الخهبحر نً مماسظت ما اهىا هؿشح  والعٍش

ٛ واسهاص في هُغ الىْذ لعئاٛ في اإلاعٙىث نىه.   اشٙا

التربُت الجيعُت، الخيشئت الجيعُت، الشٓاَت الجيعُت، : فتاحيتالكلماث امل

 الؿٓىط اإلاخهلٓت بالجيغ.
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Abstract: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مقذمت 

ًبحض نً ظىظُىلىظُخه في قل الخًحراث  ال ًضٛا اإلاجخمو الجضاتشي 

 ٛ الاظخمانُت التي معذ ظمُو ٌبىاه، ولهل الكاهشة الجيعُت ٖكاهشة اظخمانُت ال جضا

ب٘شا ولم جحكى بهذ باهخمام الباحشحن بمخخلِ جٓاؾهاتهم ٗىجها جذخل في خاهت 

ُا  اإلاعٙىث ٗادًمُحن وباحشحن ومهخمحن بالعىظُىلىظ نىه. هطاسح بهػىا البهؼ ٖؤ

طهب جىاولها ألجها جىذسط  الشٓاَُت في نمىمها أن التربُت الجيعُت مً اإلآاسباث التيً 

مت  وظُىظُىلىظُا الشباب  غمً أهىام مً ظىظُىلىظُا الهاتلُت والىْاتُت مً الجٍش

ظُا الؿبُت ونلم الىُغ الاظخماعي واإلاشض ي وظىظُىلىظُا الىىم والجيغ والعىظُىلى 

والهُادي ويحرها، َهلى الشيم مً اهُشادها بمىاهج وأدواث مخخططت بهُنها اال أجها ظذ 

غهُُت ولم حعخؿو بهذ التربُت الجيعُت أن جٓجن وجمىهج ورلٚ السجباؾها بمئظعاث 

ٍ ومىكىمت الخٓالُذ اغاَت الى الخهالُم الذًيُت.  ٗاألنشا  نخُٓت 

Decades ago, the term sexual education began to appear in 

the writings of some researchers who believe in the importance of 

sexual education and its effective role in creating healthy, normal 

individuals, given that sex is one of the most important variables 

of life. And in a hierarchy that is compatible with his mental and 

physical development, as it is passed in an organized and 

systematic manner using several media, including the family, 

school and university, to come up with an alternative model that 

mediates the traditional model that presents a repressed and wrong 

education and the Western model that does not fit the specificity 

of the conservative Algerian society. If we examine the details of 

our daily living in Algerian society, we find that sex education is 

not capitalized in the culture of society and more than that, it is 

dominated by secrecy and secrecy, except for a few rituals that try 

to express a practice. 
Keywords: sex education, sexual upbringing, sexual education, 

sexual rituals. 
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ىحً ٖمجخمهاث نشبُت  ومعلمت بؿابهىا اإلاحاَل لم جهخم بهذ بالكاهشة َ

ُاط الكىاهش الجيعُت واإلاش٘الث  الجيعُت في نمىمها وال هملٚ حذا أدوى مً أدواث ْ

 ً الجيعُت مشل الهىِ الجيس ي والشزور والايخطاب ويحرها ولهل حٙىماجىا مً صادث م

ُٓي وسيبتها في نذم الخهخُم بػهِ ألاظهضة ؤلاحطاتُت التي ال جٓ م ألاظىد الحٓ ذم الْش

ٗادًمي في اؾاس جىاولٚ إلاىغىم  ُخٚ باحض أ اقهاس ه٘زا قىاهش، َؤهذ ارا ما رهبذ بط

م  -نلى ظبُل اإلاشٛا -ألامهاث الهاصباث في مجخمهٚ  جؤٖذ أهٚ لً جحطل نلى الْش

جها في مىخى واْهُت وجطب هخاتالذساظت ٗلها مبيُت نلى الال  الحُٓٓي له وبالخالي جٙىن 

 مًاًش جماما إلاا هي نلُه. 

ت  ٘خم والعٍش ان ٗل ما ًخهلٔ بالجيغ وبالتربُت الجيعُت ًحاؽ بالًمىع والخ

هخبر مً اإلاحشماث الاظخمانُت ومً رلٚ أن مىكىماجىا التربىٍت جخص ى جُهُل مىاد  وٌَ

ٗاهذ همىرظا َش  ً حهلُمُت وجشبىٍت حىٛ التربُت الجيعُت ولهل ججشبت جىوغ مئخشا  ٍذا م

ُت  هىنه، في قل نذم جؿّش ؤلانالم الهشبي الى محخىي بشامجي ًدىاٛو التربُت الجيع

 ٕ وجخلي ألاظشة وخاضت الىالذًً نلى دوسهما التربىي في التربُت والخىنُت الجيعُت وجش

ُاث ٗل هزه الخُاضُل للشاسم والُػاء ألاصسّ ولؿٓىظُاث مهُىت ٗل هزه اإلاهؿ

ً ؾشح    : لخاليالدعاٛإ اجم٘ىىا م

 كيف ًمكىىا جلقين أبىاءها جربيت حيصيت في ظل ثقافت املصكىث غىه؟

 مقاربت مفاهيميت  .1

ُت  ال بذ لىا في البذاًت أن هُهم ؾبُهت اإلاُاهُم الشالر التربُت الجيعُت والخيشئت الجيع

 والشٓاَت الجيعُت. 

 التربيت الجيصيت .1.1    

نلى أجها جٓىم "...أوال نلى اٖدعاب التربُت الجيعُت  نبذ الطمذ الذًالميٌهٍش 

وأنؿاها البهذ الاضؿالحي في ْىله: "هي  .(2009)الذًالمي، ،..بُىلىظُت نلمُتمهاٍس 

جابُت مً الجيغ) بًؼ الىكش  ُْم ومىاِْ ًا في الىْذ راجه مجمىنت مهاٍس نلمُت و

 نً ظً الُانل الاظخماعي وبًؼ الىكش نً هىٍخه الجيعُت ونً وغهه الضواجي ونً

 .(2009 ،)الذًالمي جىظهه الجيس ي(

ييييُذ أحمييييذ يييا العي هي ييييت،  اإلاخضهجييييي فييييي حييييحن ٌهَش ي  ُ يييْشد باإلاهلىميييياث الهلم ييييذاد الُي امي

ت، بٓيذس مييا ٌعيم  بييه   ُ جاهياث العييلُمت، اصاء اإلاعياتل الجيعيي والخبيراث الحييحُحت، والاّجِ
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هييا هييالي والاظِخميياعي، وفيييي اؾيياس الخ  ُِ ليييي الاه ْٓ يييت الىمييّى الجعييمي الُعييُىلىجي واله  ُ لُم الذًي

اتذة في اإلاجخمو ت الع   ُ ت والُٓم ألاخالْ  ُ ٓه في  ،واإلاهاًحر الاظِخمان
ُ
ا ًئّدي الى حعً جىاَ مم 

ت  يييت، جييئّدي الييى الحيييح   ُ  واْه
د
ت مىاظهييت  ُ ت، ومىاظهييت مشييي٘الِجه الجيعيي  ُ اإلاىاْييِ الجيعيي

ت  ُ  .)اإلاخضهجي، دون ظىت( "الىُع

ُحن أن التربُييت ا جلٓييحن الؿُييل ٖيم مييً اإلاهيياٍس  هيي لجيعييُتوعيخيخ  مييً الخهيٍش

اإلاشاهٓيييت  حييىٛ الىميييى الجيسيي ي بمخخليييِ مشاحليييه الؿُىلييت ألاوليييى واإلاخىظييؿت واإلاخيييؤخشة

ييييل الخًحييييراث اإلاىسَىلىظُييييت  والشيييباب باإلغيييياَت الييييى ييياص الخىاظيييلي ٗو احاؾخيييه بُهييييم الجهي

ٔ الىمى الجعمي للؿُل، اغاَت الى اإلاش٘الث الجيعُت  والىُعُت والاظخمانُت التي جشاَ

يييئ  وألاميييشاع الخىاظيييلُت والحييييحت الجيعيييُت،اداب الىكاَيييت الجعييييمُت الخٙيييازش نيييً ؾٍش

ؤلانالم، اإلاسيجذ رليٚ  وظاتل ووظاتـ منها التربُت الىالذًت، البرام  الذساظُت والخىنُت

ٗالشزور والهضوٍ نً الضواط والهالْاث  بهذٍ حماًت اإلاجخمو مً مش٘الث اظخمانُت 

ب،... ال جىظذ مشحلت مهُىت بل ًخم جلُٓنها نُىٍا في اإلاشاحل ألاولى خاسط الضواط والايخطا

 التي ًكهش الىعي نىذ الؿُل.

 التيشئت الجيصيت 2.1 

هي الهملُت  التي نلى أظاظها ًىقِ الجيغ البُىلىجي في بىاء الىىم الاظخماعي 

اإلاشأة لِعا ، بمهجى أن الشظل و gender identity"...جٓطذ الى بىاء هىٍت الُشد الىىنُت 

  (.2009)الذًالمي،   مجشد مهؿُحن بُىلىظُحن..."

الهملُت اإلاحىسٍت التي ال حهخمذ َٓـ نلى نملُت حهخبر الجيعُت  َالخيشئت

ُت  الخهلُم وجٓذًم اإلاهاٍس للؿُل واإلاشاهٔ حىٛ العلىٕ الجيس ي بل جخجاوصه للترب

ػا، ال بذ أن جخىأَ الخيشئت الجيعُت مو ياًاث الخيشئت الاظخمانُت  والخشُِٓ ًأ

ُت  الهامت التي جلبي الحاظُاث الىُعُت والشٓاَُت والاظخمانُت للُشد واإلاىكىمت الُٓم

ٍ اإلاجخمهُت.   وألاهذا

 الثقافت الجيصيت 3.1

ها أظامت مؿحر، نلى  ٓاَُت أٌهَش جها مُهىم جشبىي ًخخلِ مً مذسظت ز

ت الى أخشي، َبهؼ الذٛو جشي أهه ال بذ مً اشانت ج لٚ الشٓاَت في أوظاؽ وحػاٍس

ت الصخطُت، بِىما جمخىو  ُاهُم الحٍش ْا مً م الؿالب وظاتش َئاث اإلاجخمو، اهؿال

ٚ امخىانا جاما، بانخباسه أمشا مهُبا  (.2018)مؿحر،  ."زٓاَاث أخشي نً َهل رل
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ل ما ًخهلٔ بؤهماؽ  هيالشٓاَت الجيعُت َ جلٓحن الصخظ العلىٕ الجيس ي ٗو

جيعُت وجٓالُذ الهالْت الجيعُت وهي مىظهت للمٓبلحن نلى وناداث واداب اإلاهاششة ال

 الضواط في مشحلت ما بهذ البلىى )الىضج(. 

 الطقىس  4.1

ُمها في  ًّخم بها أداء ألاوشؿت اإلآّذظت وجىك حشحر ٗلمت ؾٓغ الى الُُُ٘ت التي 

شاس بها في الذًاهت اإلاعُحُت الى " الىكام الزي جخّم به الشهاتش   اؾاس احخُالي، َو

 .(1987)الىظُـ،  والاحخُاالث الذًيُت اإلآّذظت

 ٍ ٖما حهخبر الؿٓىط" ٗل َهل ًخ٘شس ؤَ شٙل وهمـ مهحن ومحذد مً ؾش

مجخمو أو مجمىنت أو دولت ًٓىم بها ؤلاوعان في اؾاس مئظعت اظخمانُت أو دًيُت أو 

ُت ار ال تهذ ٍ الى زٓاَُت في أصمىت مهُىت أو محذدة، جخمحز الؿٓىط بؤجها يحر نٓاله

ُت وبخالٍ هزا الخهٍشِ ال بذ أن هخحذر نً ؤلاظمام الهام  .جحُٓٔ ياًاث هُه

للباحشحن نً اظخجابت الؿٓىط لهذة وقاتِ، هىٕا جذاخل بحن الؿٓغ والشهحرة 

 حُض ٌهبر الؿٓغ نً ُُُٖت الاحخُاٛ بالشهحرة.

حذ أEmile Durkheim اليها امُل دوسٖهاًم أما الؿٓىط اإلاخهلٓت بالجيغ أشاس 

سواد الىقُُُييت بخُطيييُله إلاُهييىم الؿٓيييغ ميييً خييالٛ جحلُليييه إلاُهييىم اإلآيييذط واإلايييذوغ 

ييييزا الاحخُالُييييت الحمُمُييييت التييييي جحييييذر نىييييذ الٓباتييييل  وجُطيييُله للكيييياهشة الؿىؾمُييييت ٖو

 Arnold Van (3781- 3598) (Gennep, 1981) َان ظُيباسهىلذ البذاتُت. وأشاس 

Gennep   
ن فييي الذساظيياث ؤلازىىلىظُييت والُلٙلييىس الشييهبي ميييو أحييذ البيياحشحن الُشوعييُحن اإلاخخطييح

اهخمامه البالٌ للؿٓىط في اإلاجخمهاث البذاتُت لؿٓىط اإلاشوس ٖبشاسة لهبىس مً مشحلت 

ٛ الخخان والضواط وهى ما أشاس الُه هىس الذًً ؾىالبي أًػا في  ً خال ظيعُت الى أخشي م

لؿٓييىط اإلاخهلٓيييت ا بٔ أنوعييخيخ  ميييً ٗييل مييا ظيي . ٖخابييه "الييذًً والؿٓييىط والخًحييراث"

بيالجيغ حشييحر الييى مجمييل ألاَهيياٛ واإلاماسظيياث التييي جٓييام فييي أصمىييت مهلىمييت بًُييت غييبـ 

اء الشييشنُت نلُيييه منهيييا ؾٓيييغ الخخييان، لُليييت الذخليييت، ؾٓيييىط  العييلىٕ الجيسييي ي واغييُي

 البلىى ويحرها.

 واقؼ التربيت الجيصيت في املجتمؼ الجزائري  .2

ت ججهل مً ٍض َالجيغ شؤهه شؤن  ان الحاظت والشيبت الًٍش ا  ٍض ٗاتىا يٍش الُشد 

الًزاء ومشلما هىإ ظىم لؤلٗل هىإ ظىم ظيس ي، ألاٗل لِغ مٓجن أهذ حش جؤٗل ما 
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ُُما حشاء ومتى حشاء في ححن الجيغ مٓجن ويحر مخاح في ششاثو ألادًان  حشاء ٖو

ت "ٗلما اصدادث شذة التربُت الجيعُت اصدادث مٓذسة الهاتلت وبالخالي اإلا جخمو العماٍو

َٓش الُشد في ظىىاث الؿُىلت  ت الُشد وجذظُىه ظُاظُا واظخمانُا  نلى ٖعش شٖى

 ِ ئدي في ظً الشظىلت الى اجخار مىاْ الله الزاحيً  واإلاشاهٓت ومىهه مً امخالٕ اظٓخ

 .(1993)الششابي،  ظُاظُى واظخمانُت اما محاَكت واما ال مبالُت

إلآشساث التربىٍت لم ًلٓى اهخمام ان الٓىٛ بػشوسة ادساط التربُت الجيعُت في ا

في اإلاجخمو الجضاتشي ٗىجها ًختّر الؿبُهت اإلاحاَكت للمجخمو الجضاتشي وهىا مً حشمها 

ٓو  م هزا اإلاىغىم مً الىاحُت الذًيُت، َهى ً أًػا مً سظاٛ الذًً " ومً ًىادي بخحٍش

في الٓػاًا التي  في خؿؤ ٖبحر، َاألدلت الششنُت ججحز للمشبحن وللىالذًً مطاسحت أبىائهم

جخهلٔ بالجيغ، بل جىظب التربُت واإلاطاسحت الجيعُت وخاضت ارا جشجب نليها ح٘م 

 .)نلي، دون ظىت( ششعي."

وج٘مً غشوسة التربُت الجيعُت خاضت مو أصمت البلىى أو ما ٌهٍش بؤصمت 

ض  ٍت اإلاشاهٓت التي حهبر نً اغؿشاباث اهُهالُت هشمىهُت جيخ  ظشاء جطادم الشيباث الًٍش

 ٍ الُعُىلىظُت واإلاحشماث التي وغهها ٗل مً الٓاهىن، الخٓالُذ الذًيُت وألانشا

ً مهشوٍ نىذ أظذادها لعبب بعُـ وهى أن اإلاجخمو  اإلاجخمهُت، هزا ما لم ً٘

ٗان ًلح نلى جضوٍ  الشباب في ظً مب٘ش وبالخالي لم جكهش نىذهم أصمت  الخٓلُذي 

 اإلاشاهٓت.

نىه هى جُص ي العهاس الجيس ي وجمػهشه في لهل مً أهم ما ًمً٘ الخحذر   

خُا بالحشب والزي حهشغذ له اإلاشأة  نذة أشٙاٛ مشل الهىِ الجيس ي اإلاشجبـ جاٍس

ت مً ْبل ظىىد الاحخالٛ الُشوس ي والزي هخ  نىه أبىاء مجهىلي اليعب ألم  الجضاتٍش

خ الجضاتش الح ت وأب َشوس ي مجهٛى هزا ما لم ًخهشع له مهكم مئسدي جاٍس ذًض ظضاتٍش

ىدمخًاغحن ننها  شحرون، اغاَت الى شُىم زٓاَت البىمْش  مشل أبى الٓاظم ظهذ هللا ٖو

والزي ٌهجي الجىحن الىاتم واإلاهشش في سحم والذجه لعىىاث، وهى خشاَت وحُلت ابخذنذ 

شوعُحن حتى ال ًالحٓها الهاس  مت حهشغها لاليخطاب مً ْبل الجىىد اُل اإلاشأة لدعتر ظٍش

ذ مً ظيخحن وهزا ال ظُما وأجها أسم لت مىز ظىىاث أو ألن صوظها اإلاجاهذ ياتب ننها ألٍص

ٗاهذ ظاتذة ان رإ.   ما ٌه٘غ ْلت الشٓاَت الجيعُت التي 
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م اإلا٘خىب مً سواًاث  ىاأٖثر هى اؾالن اما ًححره نلى حشب البىظىت وا٘ل

خب جىزٔ الهِى الجيس ي غذ اإلاشأة وألاؾُاٛ مً ْبل الاحخالٛ الطشبي  شاث ٖو في ومٖز

ً ْبل اإلاحخل والزي جمكهش  ت م ححن جم ؾمغ بشانت الهىِ الجيس ي غذ اإلاشأة الجضاتٍش

ٗاهذ البُىث اإلاخىازشة في الٓشي وفي الجباٛ جحخُل بشور الحُىان  في نذة ضىس"

ػالث ؤلاوعان أٖشم٘م هللا لدعخهمله في ؾلي اليعاء ألظعادها نىذ مبايخت الهذو  َو

ً لُُىث َشض ٘بىجاجهالُشوس ي الزي لم ً٘ الٛ ظعذ اإلاشأة ظيعُا في اشبام م  ت اظًخ

ٖما نمذث اليعاء نلى وشم الجباه وأخادًذ وأرْان البىاث الطًحراث إلغُاء مالم  

ً جىاسثها اال أجها. ً وهزه الهادة نلى الشيم م  ال٘بر نلى وظىهه

 أهماط التربيت الجيصيت الصائذة  .3

 الىمىرج الغربي املتحرر  1.3

ٚ ومىه  ْذم هزا الىمىرط   اللُت نً الهاتلت والشٍش حلىال مشل اإلاعاٖىت والاظٓخ

 ً َبن الُٓم الخٓذمُت الخحشسٍت لم جبجي همىرظا ظلُما ورلٚ لهضوٍ الشباب الًشبي ن

الضواط وؤلاهجاب مما أدي الى اسجُام وعب الشُخىخت لذسظت أن أضبحذ أوسبا ْاسة 

ُت عجىص، ؾبها هزا الىمىرط ال ًخذمىا بخاجا. هزا الىم ُخ  ٖشحرا نلى الترب ىرط الزي اه

الجيعُت وأضب  ًٓذم بشام  مذسظُت في ألاؾىاس ألاولى مً الخهلُم راث محخىي لخهلُم 

ظبل الىْاًت مً الحمل )حبىب مىو الحمل، الىاقي الزٖشي، الحعاب( وجُادي ألامشاع 

مو بذاًت  الخىاظلُت اإلاهذًت ورلٚ جماش ي مو أن الُشد الًشبي ًماسط الهالْت الجيعُت

ُت  اللُت اإلاادًت واإلاهىىٍت، وهى ما شٙل أصمت حُٓٓ البلىى الجيس ي في اؾاس الخحشس والاظٓخ

إلاعلمي اإلاهجش في جيشئت أبىاءهم ألن الُٓم الخٓلُذًت لم جخىأَ مو الُٓم الًشبُت بذأ 

بالخهلُم الًشبي وهى ما ظهل مً الهذًذ مً اإلاًتربحن ٌهىدون الى بلذاجهم أو ًخخاسون 

 الىظهت الى بلذان نشبُت أخشي خاضت الخلُ  الهشبُت منها بحشا نً الىمىرط اإلاحاَل.

 الىمىرج املحافظ  2.3

الُٓم الجيعُت الخٓلُذًت جُشع هىنا مً الػبـ الاظخماعي اإلادشذد نلى 

ىانل جحذ معمى الخابى واإلاحشم َٙل ما ًخهلٔ بشالىر الجيغ،  العلىٕ الجيس ي لُل

                                        

 
   عخهمل نىذ جشوي لىا

ٌ
اإلاخبرة اإلاجاهذة َؿُمت بً الطًحر نً اإلاماسظاث الىْاتُت التي ٗاهذ ح

 .21:00-20:00، 2013ظاهُي 05مبايخت الجىىد الُشوعحن لع٘ىاهم، باجىت، 
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حمش في هزه اإلاجخمهاث مما لم ًحٓٔ الخىأَ الىُس ي والخىاصن الذًً والعُاظت خـ أ

الجيس ي للُشد باله٘غ اصداد ال٘بذ لذي ألاَشاد مما اوه٘غ نلى اسجُام وعب 

ش َػاءاث الاهحالٛ مً بُىث الذناسة واإلاالهي  الايخطاب والُهل اإلاخل بالحُاء وجَى

ٗاإلاعاظذ وال٘ىا ػاءاث مٓذظت  ثغ ودوس العجضة والحشم اللُلُت واختراّ الشرًلت ُل

َت  الجامعي وقهىس الشزور والجيغ الجماعي والخحىٛ الجيس ي في العىىاث ألاخحرة اغا

الى اسجُام مهذالث الخُاهت الضوظُت والهضوٍ نً الضواط، ٗل هزا ًذٛ نلى أن الىمىرط 

ٕ الجيس ي للُشد.  الخٓلُذي أًػا لم ٌعخؿو جُِ٘ العلى

ضة منها الضواط اإلاب٘ش ؤلاظالمُت وظذث حلىٛ  اإلاجخمهاث وبذاتل لشدم الًٍش

والدصجُو نلى حهذد الضواط ٖمبذأ ظجي وصواط اإلاخهت ٖمبذأ نىذ الشُهت، ولجؤث بهؼ 

ىدشش الخخان في بلذان  اإلاجخمهاث الى خخان البىاث للحذ مً الشيبت الجيعُت لؤلهثى ٍو

ا، مطش، العىدان ، اغاَت الى حشاد، اظالمُت مشل باٖعخان، اهذوهِعُا، الُلبحن ومالحًز

ًىدشش الخخان في  ىبُا " ال  ا واُز ُبىحي والطىماٛ مالي، هُجحًر ُٓا الىظؿى وظ ججزاهُا واٍَش

َماِسط الخخان  ٓي باظخصىاء اإلاجخمو اإلاطشي ٍو اإلاجخمهاث الهشبُت في الشماٛ ؤلاٍَش

 اإلاعلمىن واإلاعُحُىن، وبهؼ الذًاهاث الىزيُت، وبهؼ الؿىاتِ اليهىدًت، نلى الشيم

ً نذم وظىد الضامي دًجي محذد بشؤجها لذحهم.  . (2015)الهكُم،  م

ان اإلاجخمو اإلاحاَل ال ًدعام  مو الخاسظحن نً الخٓالُذ العاتذة في اإلاجخمو 

خاضت َُما ًخهلٔ بالعلىٕ الجيس ي وهى ٌشذد الخىّا أٖثر نلى ألاهثى مً الزٖش ٗىجها 

ت" نلى ن٘غ الز ت.حاملت للػامىت ألاخالُْت" الهزٍس  ٖش َال بٙاسة له وال نزٍس

ذ لها  ت والخ٘خم والىخات  التي جشجبذ ننها مً مُاهُم خاؾئت ٖما جؿْش ان زٓاَت العٍش

بٓىلها:" وْذ اهدششث اإلاهلىماث  ٖخابها اإلاشأة والجيغ مىز نٓىد هىاٛ العهذاوي في

ت التي جحاؽ بها شؤجها ٘خم والعٍش في  الخاؾئت نً الجيغ وألانػاء الجيعُت بعبب الخ

 َبرا بالحٓاتٔ حعٓـ  رلٚ شؤن ؤلاشاناث التي جشوط 
د
تهامغ بها الىاط ظشا في الخُاء ٍو

ً َم اال َم." ً ألاَىاه حُٓٓت بهذ حُٓٓت وم  .(1990)العهذاوي،   م

هزا في العابٔ نلى ن٘غ الىْذ الحالي ومو الشىسة الخ٘ىىلىظُت واجاحت اإلاهلىمت 

ػاء ألاصسّ ببمٙان الُش  ٓاَاث الجيعُت في اُل د الُىم أن ًخهٍش نلى مخخلِ الش

ىن اإلاجخمو محاَل  الجيعُت بما َيها "البىسهى" أي اإلاىاْو الخلُهت وهىا حذر ششخٗ 

َت  ىن ال٘شحر نً الشٓا ًخ٘خم نلى اإلاىاغُو الجيعُت سيم هزا ججذ أؾُاٛ ٌهَش
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ٗان لضاما نلُىا أن وهتٍر بؤن الخ٘ىىلىظُا ٖىمىرط حذاسي ال بذ مً ج ٓىُنها الجيعُت، 

ِ مو جٓالُذ اإلاجخمهاث.  حتى جخُ٘

 ) البذًل إلاشالمي( الىمىرج البذًل 3.3

و ان  ها شمىلُا ًٌؿي مخخلِ هىاحي الحُاة .ٖما أهه حشَش ؤلاظالم ًخػمً حشَش

ٍشم  شان ا٘ل و آل واْعي ْابل للخؿبُٔ في ٗل مٙان وصمان، ونلى سأط مطادس هزا الدشَش

 الىبىٍت اإلاؿهشة.والعىت 

 ّ ٗالخمُحز  وْذ جؿش ٖالهما الى الجيعُت في مخخلِ مشاحلها ابخذاءا مً أبعؿها 

ا، الى الحمل والىالدة وما ًترجب نلى بحن الزٖش وألا  هثى ومُٛى ٗل منهما الى الاخش َؿٍش

ً معئلُاث ووضح اله  .ْاث اإلاششونت ويحر اإلاششونت الرلٚ م

ذ  انتراٍ ؤلاظالم بهزه َال شٚ  أن ؤلاظالم انتٍر بالجيغ نىذ ؤلاوعان، ومما ًٖئ

 اإلاُىٛ: 

ىٛ. مشش  .1 َالض واط هى الٓىاة  الضواط جلبُت لهزه الذواَو واظخجابت لهزه اإلُا

 
َ
عم  َيها بالهالْت الجيعُت بحن الجيعحن، ووَضِ ٌُ وظحن    الىحُذة التي  الض 
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َ
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  [2: آلاًت:ىىس ال]ظىسة ﴾اإلا

 حشم الشهابيُت. .2

ِ الشهىة بالحالٛ مً ألانماٛ الطالحت التي حعخحٔ اإلاشىبت  .3 انخبر جطٍش

 وألاظش.

ت للضوظحن .4  في اإلاماسظت الجيعُت مادام ؤلازباث في مىغو الحشر. أنؿى الحٍش

اٍط َ ًِ َنب  ًِ اْب ي هللا ننهما  -َه ه  -سض ِ
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 [، 223آلاًت:لبٓشة: اظىسة] ل

اإلظالم ال ًلغي الحذًض نً ظاهب الىمى الجيس ي، بل بحن متى ًبٌل  ونلُه، َ

هباث اساث رلٚ لذي ٗل مً الشظل واإلاشأة، َُي الشظل ؤلاحخالم و اوعان وامؤلا

هثى ٖزلٚ مو حذور الحُؼ...وظهل ؤلاظالم لزلٚ احٙاما شهش الهاهت، وفي ألا 

 .(2013)بىدوح،  وأدابا جػبـ معاس هزا ألامش وجحُكه

بحن هزًً الىمىرظحن الخٓلُذي الزي أظماه بىمىرط  الششابيِٓ ًٖما 

طُه بؤهه اؾاس خاؾئ وبؤهه "جػاسب جطادمي في اإلاطالح  العلِ والىمىرط الًشبي ٍو

 .(1995)الششابي،  والُٓم وألاهذاٍ

ش التربُت  و التربُت والخهلُم لخمٍش وهى الىمىرط الزي البذ أن حشخًل نلُه مشاَس

ٓت جخ ُٓم اإلاجخمهُت  ىأَ مو الشٓاَت اإلاجخمهُت اإلاحاَكت وموالجيعُت بؿٍش اإلاهاًحر وال

ئدي الى الخحلل الاظخماعي مو نذم خػىم ألاَشاد في جُانلهم   ً شبي ألن الىمىرط اًل

ٗالُٓم وألانشاٍ، ان  الاظخماعي الى الػىابـ واإلاهاًحر الاظخمانُت الخاضت باإلاجخمو 

ً الحاظت الى خلٔ همىرط بذًل ًٙىن َُه ا ُٓي للحطاهت م ي الحٓ طل الحٗش لهلم هى اإلُا

العهاس الجيس ي وهزا ما ٌهضص غشوسة خلٔ جشبُت ظيعُت ًخلٓاها ألاَشاد مً اإلاجخمو 

 اإلاذوي ٖٙل بذأ باألظشة واإلاذسظت وؤلانالم واإلاسجذ. 

ٙاط إلاهخٓذاث اإلاجخمهاث لٓذ ْذمذ   َاؾمت التربُت الجيعُت ما هي اال اوه

ِس ي في ٖخابها م خحن حىٛ الحُاة الجيعُت بحن همىرظحن اإلاشه ا وساء الحجاب مٓاسهت لىكٍش

ضالي وظُجمىهذ َشوٍذ  ئخحن  Freud (S)مخخلُحن ؤلامام اًل نلى انخباس أجهما ًيخمُان لُب

مخخلُخحن وأبشصث خطىضُت الذًىامُُ٘ت الجيعُت لٙليهما َباليعبت لي َشوٍذ الزي 

ىٛ:" دسط الُشوّ بحن الجيعحن اظخؿام أن ًئظغ لك اهشة الاصدواظُت الجيعُت َٓخ

 الى الشٓاَت الًشبُت اإلاهاضشة ححن انتٍر بؤن الجيغ 
د
 ظذًذا

د
لٓذ أغاٍ َشوٍذ نىطشا

 .(2005)اإلاشهِس ي،  هى أظاط الحػاسة..."

ىٛ اإلاشهِس ي ت الًضالي ٓج  وفي محاولت لشبـ ألادواس الجيعُت لي َشوٍذ مو هكٍش

ش ومئهض، وسبـ أًػا:" ان جٓعُم الحُاة  الجيعُت لذي  ؤلاوعان الى ْعمحن: مٖز
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ت الُشوٍذًت، ًم٘ىىا مً َهم أَػل  أحذهما بالُهالُت والشاوي بالعلبُت في الىكٍش

 بًُاب هزا الخٓعُم، حُض أن الشظل واإلاشأة 
د
ضالي التي جخمحز أظاظا ت ؤلامام اًل لىكٍش

 في حُاتهما الجيعُت التي جيخمي الى الىىم هُعه."
د
 (.2005هِس ي، )اإلاش  ٌعاهمان مها

ذم ألادواس الجيعُت للزٖش وألاهثى بىُغ اإلاشجبت َمً هىا ًخضح أن  ًٌ الًضالي 

شي بؤن الذوس الجيس ي لؤلهثى زاهىي مٓاسهت بالشظل، هزا  وألاهمُت نلى ن٘غ َشوٍذً 

ًلهب أهمُت بالًت في جىاصن اإلاجخمو ألن ألادواس الجيعُت  الخحلُل في الُشوْاث الجيعُت

والتي جئظغ لحُاة اظخمانُت ظلُمت  ذاد لؤلدواس الاظخمانُت ألاخشي ما هي اال امخ

 ومخىاصهت. 

 وشائل التربيت الجيصيت.4

 ألاشرة.1.4 

حهذ ألاظشة هي اإلائظعت الخيشئىٍت ألاولى والحاغىت للُشد َهي التي حهؿُه 

ٓت جشبُت أبىاءهم  التربُت الهاؾُُت، ان الخهىداث التي ًُشغها آلاباء نمىما في ؾٍش

بالٓذوة والىمزظت مهمت ظذا في جُهُل التربُت الجيعُت ظىاء ألام أو ألاب لُٓو الهبء 

ش ْىانذ  أٖثر وجخىظو الذاتشة لدشمل الهملُت أًػا ألاخ أو ألاخذ ال٘بري ورلٚ لخمٍش

َت  مهُىت ٖآداب الجلىط والحشمت ونذم الهشي الُاضح وظتر ألانػاء الجيعُت اغا

َت ومشاناة  ُت الجيعُت لخم٘حن ألاولُاء الى ْىانذ الىكا الخطىضُت. غشوسة جُهُل الترب

منها خاضت في مجخمو حعاسنذ َُه الكاهشة الال٘تروهُت وغهِ َُه الػبـ الاظخماعي 

الزي جماسظه ألاظشة نلى ألابىاء. َالهالْاث جخػو لٓاهىن الهىذظت مشلما جىاولذ 

ِس ي هشبُت جٓعم الهاإلاحن َشنُحن: نالم في ْىلها:" َالهىذظت الاظخمانُت في بالدها ال اإلاشه

ل مجاٛ الحُاة 
ّ
شادٍ الذًً والعلؿت، ونالم اليعاء الزي ًمش  ً مت الزي

ٌ
الشظاٛ، ألا

ظشة
ٌ
 .(2005)اإلاشهِس ي،  الجيعُت وألا

ًشط 
ٌ
الحل ألادواس الجيعُت لؤلم وألاب وال شهىسٍا ح ًيشؤ الؿُل في أظشجه ٍو

ًشي والذجه جىجب ؾُال وساء اخش، مهكم في رهً أولى الىقاتِ )وقُُت الخٙازش( وهى 

ٌُهٍش بي  شة وهى ما  بالدعاإالث  جبذأ والتي اليقظت الجيصيتألاؾُاٛ وفي ظً م٘ب

مً أجها بيذ؟ زم إلاارا ال ُجختن البيذ؟  البذحهُت نىذهم إلاارا ال جلذ أخخه نلى الشيم

ُِ ًؤحي الحلُب الى ضذسها؟ ومً هزا الٓبُل مما ًبح ُِ جلذ ألام؟ ٖو ن لىا أن ٖو

الؿُل نلى الشيم مً ضًش ظىه اال أهه ٌعخخذم الهٓل والخحلُل رلٚ ألن أَٓه واظو 
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َٙلما يالؿىا الؿُل هٛض ظِٓ أَٓه، ال بذ أن ًجُب ألاب أو ألام نً ٗل حعاإالث 

 ً ٓت في ألاهل ألن ؤلاظابت بؤن ألاهثى جلذ م ألاؾُاٛ حتى ال ًحذر لهم جػاسب ونذم ز

ت الحٓاتٔ ظخجهله ٌعي أو نػىها الخىاظلي لِغ ن ُبا ألهه الحٓا ظُهلم باله٘غ مهَش

حعي بؤهمُت الهػى الخىاظلي ولً جٙىن لذحهم نٓذ ظيعُت وجخىٍ واصدساء مً ألانػاء 

الخىاظلُت باله٘غ ظخطب  ظضءا ؾبُهُا في أرهاجهم شؤجها شؤن ألاهِ وألارن. حتى في 

 ت بعبب زٓاَت ال٘بذ.نلم الؿاْت الشاٖشا الجيعُت البرجٓالُت نادة مًلٓ

ًخؤزش ألاوالد ٖشحرا بصخطُت أبائهم َهم مشاة ناٖعت للعلؿت والحب 

 والاحخىاء والحىاس لزا ًُػل أن جٙىن التربُت الىالذًت مبيُت نلى الخىظُه وؤلاسشاد

اها باومرهذ  ونً أهىام التربُت  شخطذ   في ٖخابها "نلم  Diana Baumrindًد

ٗالخالي:هُغ الىمى" زالر أظالُب لت  ربُت ألابىاء 

أظلىب العُؿشة والدشذد: حُض ٌهامل ألاؾُاٛ بُشع العُؿشة والعلؿت  .1

ٍء  نليهم، والدشذًذ نلى الىكام والؿانت، واشهاسهم بٓذس ْلُل مً الذ

 والحىان.

ألاظلىب الشظمي الحاصم: حُض ٌهامل ألاؾُاٛ نلى معخىي ناٛ مً اإلاشاْبت  .2

ً ال  ذٍء والحىان.والخح٘م، واشهاسهم بٓذس واٍ م

ألاظلىب اإلادعام : حُض ٌهؿى ألاؾُاٛ ْذس واٍ مً الذٍء والحىان،  .3

هاملىن بالدعام  ونذم الخجذًذ، بل العماح لهم بهمل ما ًشيبىن، وبٓذس  َو

 اظخؿانتهم.

نلى ألاظلىب الشاوي الشظمي الحاصم في جشبُت   Diana Baumrindلٓذ أزيذ

ت ألاؾُاٛ وسيبتهم في الخهبحر نً رواتهم أحُاها الؿُل الخالّ اإلاعئوٛ اإلالتزم، ان ؾبُه

ُت  جخلٔ لهم مشاٗل مو أهلهم لزا نلى آلاباء مطاحبت أبىاءهم ألن الخًحراث اإلاىسَىلىظ

ٓت  التي ٌهاوي منها ألابىاء في مشاحل نبىسهم مً الؿُىلت الى الؿُىلت الىظؿى الى اإلاشاه

ٓت لبغ مهُىت ا لُت وجؤُٖذ لشيبت في الاظخٓالْذ جكهش نليهم مً خالٛ جمحزهم بؿٍش

ثرة الخطام مو ألاهل ونذم امخشاٛ البيذ والىلذ  الزاث اغاَت الى خشىهت في الحىاس ٖو

غ اله٘غ  الى أوامش ألام أٖثر، َمً اإلاهم ظذا أن ًخهلم آلاباء ُُُٖت احخىاء أبىاءهم وِل

ت ويحرها.  ً ادمان نلى اإلاخذساث والهادة العٍش ٍ م  ألن هزا ْذ ًئدي بهم الى الاهحشا
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ٔ أهم  ٘مً في اإلاشآَت الجيعُت مىز الىالدة ارا ًٓو ناج  ً ما جٓذمه ألاظشة للؿُل

الىكاَت الصخطُت نلى ألام الى ياًت ظً ألاسبو ظىىاث جبذأ في جىنُت الؿُل 

باظخٓاللُخه الجعمُت في ْػاء الحاظت وحهلُم اداب الجلىط والىىم والىكاَت الححُت 

هي مشحلت البلىى َدعخلم ألام جشُِٓ البيذ في الى أن ًطل الؿُل الى اإلاشحلت الحشظت و 

ت ٖشحر مً البىاث حعخخي اخباس الىالذة  ٘خم والعٍش ت وألن الخ الخهامل مو الذوسة الشهٍش

بزلٚ َخحشط هُعها في جلؿُخ زُابها في اإلاذسظت بذم الحُؼ، ان ما هخحذر نلُه وسد 

ٗاهذ حهلم اليعاء ُُُٖت الخهامل مو د م الحُؼ لىؤحي الى نً العُذة ناثشت أجها 

مً الػشوسي ظذا جلٓحن ألاب  اإلاىاؾٔ الحعاظت، تالشاب ٖشحر مً الشباب ال ٌعي هكاَ

أو حتى ألام للمشاهٔ ُُُٖت جىكُِ ومذة حلٔ الهاهت َمً الًشابت أن ججذ شاب في ظً 

ْت ورلٚ لجهله بآداب الححت الجعمُت ً ال ًمخٚل شُشة حال ٛ   ،الهشٍش وهى ما وعخذ

ً الىبي نلُه الطالة والعالم،  ظحرةبه في  ُل مىز الىالدة َجهل ِخخاهه م
ّ
اِر انخجى بالؿ

ل الى  ْشب جىض  شة، ومً ُظجن الهذي الىبىي، بل الًٍشب في رلٚ أن  اًل
ْ
ؿ ُِ خطاٛ ال

ُظل واإلاشأة نلى  مً٘ أن ُجطِب الش  ًُ ىاث التي  ُُّ ت الخخان في مٓاومت ألامشاع والخه  ُ أهم

ح حّذٍ ظىاء شة في الح  ُٛ هللا  -سض ي هللا نىه  -ُححن نً أبي ُهٍش ى هللا  -ْاٛ: ْاٛ سظى
 
ضل

م 
 
اسب وجٓلُم ألاقاَش، : )الُؿشة خمغ: -نلُه وظل

 
الِخخان، والاظِخْحذاد، وّْظ الش

ِ ؤلابـ  (.وهْخ

ً  اإلاشآَت الجيعُت حعخذعيَ اسشاد ألابىاء في ٗل ما ًخهلٔ بحُاتهم الجيعُت ن

ٔ الحىاس أو اْخى لى ادماظهم في اليشاؾاث ااء ال٘خب أو جمٍشش سظاتل لؤلبىاء، اغاَت ؾٍش

هم الجيس ي. ً ظلٖى ً شؤجها ظذا أن تهزب م اغت م ٗالشظم واإلاىظُٓى والٍش  الشٓاَُت 

 املذرشت .2.4

للمذسظت دوس مىاصي لؤلظشة في جيشئت وجشبُت ألابىاء ومً الىاسد ؤلاشاسة الُه أن 

ُت في اإلاشحلت الشاهُت مً الخهلُم وهي مشحلت الخهلُم اإلاذسظت حعانذ في التربُت الجيع

 ٍ هش اإلاخىظـ والتي جتراجب مو مشحلت البلىى التي حعبٔ اإلاشاهٓت والؿُىلت اإلاخؤخشة وٌَ

البلىى نلى أهه" مشحلت مً مشاحل الىمى الهػىي، التي حعبٔ اإلاشاهٓت وجحذد وشؤتها، 

عخؿُو َيها الُشد أن ًحاَل نلى هىنه واظخمشاس   .)محشوط، دون ظىت( ظاللخه."َو

ُت ماهُت ظعذه وأنػاءه الخىاظلُت وأدواسه  هزه اإلاشحلت التي ًحخاط َيها الؿُل إلاهَش

ً محخىي بشامجي في مادة" التربُت الجيعُت" وؾبها ٖما  ٛ ما ًٓذم له م الجيعُت مً خال
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بذ أن  في ادساط مادة التربُت الجيعُت همىرظا ال  2019أظلُىا ججشبت جىوعُت في ظىت 

ًحخذا به في باقي البلذان. ان حػش الطمذ التربىي ال٘لي والهلمي حىٛ الجيغ 

 ٛ والاهخمام بالتربُت الجيعُت والححُت والتزوٍذ باإلاهلىماث نً ماهُت الجعم مً خال

حر  الذسوط مو مشاناة خطىضُت العً والحشط في مشاحل مب٘شة ومالتمت لُترة الًخ

ُت والاهُهاٛ البُىلىجي أي في مش  دعاب اإلابادة الذًي حلت الخهلُم اإلاخىظـ والشاهىي وٖا

ٓذم محخىاها ٖمادة  واإلاهاًحر الاظخمانُت والُٓم ألاخالُْت الخاضت بالعلىٕ الجيس ي، ٍو

ً َيها الخلمُز ألجها مُٓاط جشُُٓي أٖثر مىه حهلُمي.  زاهُت ال ٌشترؽ أن ًمخح

ٗالخالي: ًمً٘ لىا في هزه الىسْت أن هػو مٓترح إلاحخىي بشهام   التربُت الجيعُت 

 .ماهُت ألانػاء الخىاظلُت نىذ الزٖش وألاهثى ووقاتُها 

  الىكاَت الصخطُت اداب الانخىاء باألنػاء الخىاظلُت واداب الؿهاسة والًعل

 بهذ الحُؼ باليعبت للبيذ.

  ٓاح، الحمل والىالدة، ؤلاظهاع، الشغانت، مشاحل دوسة الخٙازش: الحُؼ، ؤلال

 ىحن.جٙىن وهمى الج

  اإلاش٘الث الجيعُت اإلاشحلُت: االم الحُؼ، أمشاع الخطُت، الاحخالم، الهادة

ت.  العٍش

 ...ألامشاع الجيعُت: الالتهاب، العُذا، الضهشي، ْمل الهاهت 

 ...،اإلاش٘الث الىُعُت: اإلاشاهٓت، قهىس حب الشباب 

ٗادًمُت ال نشىاتُت حع ٓت أ ذسط بؿٍش ًٌ خذٛ مو ؤلاشاسة الى أن اإلاحخىي البذ أن 

ٍخالءم مو ظً ألاؾُاٛ واخخُاس اإلاُاهُم  بالبُىلىظُا والهلىم الؿبُهُت ونلم الىُغ و

ىادس أخشي حعاهم في الهملُت  واإلاطؿلحاث اإلاىاظبت واإلابعؿت، اغاَت الى جىَحر مىاسد ٗو

  أخطاثي اظخماعي وهُعاوي وؾبِب حتى ًلجؤ اليهم الخالمُز في ألاوْاث الحشظت.

 الجامػت .3.4

ت ٖمئظعت في أنلى هشم حهلُمي حهخبر َػاء مىُخ  مما ٌهجي ظهىلت الجامه

ِغ مشل الجيعىٍت  َيها مً خالٛ ادساط مًٓا جؿبُٔ الىمىرط الخهلُمي الجيس ي 

الشٓاَُت، وجخططاث مشل نلم الاظخمام الىىم ونلم الاظخمام الجعذي وهُغ اإلآاًِغ 

الهلىم الاظخمانُت(. ان في نلم الىُغ ألجها جخططاث مىظىدة في الحٓل اإلاهشفي )

الاَخٓاس الحُٓٓي للذساظاث العىظُىلىظُت حىٛ الىىم والجيعاهُت في الجضاتش وخاضت 
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ل  بي في قل يُاب اإلاهؿُاث ؤلاحطاتُت غُو نلُىا َهم وجؤٍو ٓي الخجٍش مً اإلاىكىس ؤلامبًر

الهذًذ مً الكىاهش التي جشجـب في نمٓها بالجيغ مشل الهىىظت الزٗىسٍت خاضُت، 

ٗالدعشب، الشظىب اإلاذسي ي وؤلادمان بٙل الا  هحالٛ ألاخالقي، الهجشة، اإلاش٘الث التربىٍت 

 أهىانه.

الٛ جخططاث نلمُت في الجامهت مً ْبُل  ٗان مً باب ألاهمُت اظًخ

ألاهثروبىلىظُا حُض ًىكش ألاهثروبىلىظُىن أو ألاهاظُىن ونلماء الاظخمام الى الجعذ نلى 

ٓافي وبالخالي أضب  محل لذساظاث نلمُت مخهذدة مشل: مجاٛ انخباس أهه بىاء اظخماعي وز

اغت، ألاخاّل ذ اإلاخخطىن في ظىظُىلىظُا الؿب أن  الىكاَت، الهٓم، التربُت، الٍش ًٖئ

ُت  اإلاشع حذر) ظُٙىلىجي/اظخماعي( وأن ال٘شحر مً ألامشاع الىُعُت وألاخالْ

ُا والجيعُت ظببها التربُت يحر مخىاصهت التي جخلٔ الُشد اله ىُِ واإلا٘بىث واإلاخمشد جماش

ت ؤلاحعاط باألمان  ت ألاهىمي )َٓذان اإلاهاًحر( وهكٍش اث منها هكٍش مو ال٘شحر مً الىكٍش

في انخباس الهىِ لِغ مخؤضال في  روشىوالهضلت الاظخمانُت ويحرها. مو أهجي أمُل مو 

 ت.ؤلاوعان بل هى هدُجت لىاْو اظخماعي و خلل في ألاهكمت أو ظىء َهم الىقُُ

  إلاغالم .4.4

ؤلانالم وبطُخه العلؿت الشابهت للمجخمهاث ببمٙاهه اإلاعاهمت بُهالُت في 

جشُُٓي ًٓذم لششات  نمشٍت  -جشُِٓ الُشد مً خالٛ بض بشام  راث محخىي ظيس ي

حن وببششاٍ مخخطحن ٖمشاٛ الاظدشاسة الجيعُت التي جٓذمها هبت  مهُىت مً اإلاخٓل

 The مىز ظىىاث، وبشهام   MBCنشب نلى ْىاة ْؿب في بشهام  ضباح الخحر ًا 

Doctors  ً ِ م ٓش شبي ٍو ُ٘ت. ؤلانالم ظالح رو حذًً مً مشلما ًىظه ٍو اليسخت ألامٍش

حؿم مشل ججشبت ؤلانالم الُاشلت ه٘زا أظميها هي همارط هذم ولِعذ  شؤهه أن حهذم ٍو

جيشش همارط للخُاهت بىاء ألجها حعىّ للعُىس والاهحالٛ ببرام  ضُشاء أْل ما ًٓاٛ أجها 

ٍت  الٛ الٓطش وججاسب ؤلاظهاع وحهؿي ضىسة ظىداو الضوظُت والهشوب مً اإلاجٛز واظًخ

ُْم اإلاجخمهاث الهشبُت التي جبذوا في قاهشها محاَكت وفي باؾنها ٌع٘نها  نً أخالُْاث و

 الاهحالٛ. 

هجى بالححت الجيعُت حتى جدُ  للُشد 
ٌ
ال بذ مً جُهُل بشام  انالمُت ؾبُت ح

الجضاتشي الاظدشاسة الؿبُت وجشُُٓه في ألامشاع الجيعُت ان الحاظت الى وشش الشٓاَت 

ٗالعُالن والضهشي  الححُت الجيعُت ظاء ٖحخمُت الهدشاس بهؼ ألامشاع الجيعُت 
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وجضاًذ نذد مشض ى وحاملي َحروط العُذا في الجضاتش نلى ظبُل اإلاشاٛ وهى ما أشاس الُه 

ُت " ومً ألامىس اإلاحض الذًاملي ػل في مىاظهت مىغىم الجيعاهُت مىاظهت مهَش هت أن اُل

ًشظو الى اهدشاس ؤلاًذص في اإلاجخمو الهشبي الزي َشع نلى ألاهكمت العُاظُت الحاظت الى 

 .(2009)الذًالمي،  دساظت الجيعاهُت

 الكتاب .5.4

ٓاَت  ًجب أن وشحر الى أن جىاٛو ال٘خاب الزي ًدىاٛو التربُت الجيعُت أو الش

ُت ًٙىن في مشحلت مابهذ البلىى وخاضت للمٓبلحن نلى الحُاة الضوظُت رلٚ ألهه الجيع

ٓت  ٓت واضحت ونلمُت ٖما ًيشش وعي بالؿبُهت الجيعُت للُشد بهُذا نً الؿٍش ِٓذم ؾٍش ًٌ

زا اإلاىاْو ؤلاباحُت.  اّ ٖو الشخُطت واإلاعتهل٘ت ظِىماتُا ونشىاتُا مً ْبل ظمانت الَش

ٓت جمٍشش التربُت الجي ٓاَت في اإلاشاٛ الزي جدىاولخه ؾٍش ٚ الش عُت هي هُعها مو جحٍش

ٚ الشٓاَت الجيعُت منها ال٘خاب  مت البهجىسي أًً ٌجِٓذم وظاتـ مهمت في جحٍش ٍٖش

ً باألظالُب الهلمُت  ٓاَت أخشي نلُىا أن هحّشٖها و٘ل ٓاَت الجيعُت ٖؤي ز بٓىلها:" الش

 .(2010)البهجىسي،  ، أو الحىاس الهام."ظىاء بال٘خاب أو اإلاىهج اإلاذسي ي، أو الحىاس البُتي

لٓذ أزشث بهؼ ال٘خب في هُىط الشباب مشل ٖخاب )جحُت الهشوط( بطُخه ٖخاب 

خاب ٖماٛ مشعي )الشظل واإلاشأة والجيغ(  ٖبحرة ظذا. ٖو جشُِٓ ظيس ي وبُهذ مىه ٖمُاث 

 ِ خب هىاٛ العهذاوي )الشظل والجيغ، اإلاشأة والجيغ( نبذ الهادي مطباح )غه ٖو

ُت( وأظامت أهِغ )مىظىنت الشٓاَت الجيعُت( أما مً ال٘خب التي اهخمذ ال شٓاَت الجيع

 ٛ شط أبى شمالت )التربُت الجيعُت لؤلؾُا ت َو بالتربُت الجيعُت ماظذة الطشاًٍش

شحرون.  واإلاشاهٓىن( ٖو

 الطقىس املرجبطت بالثقافت الجيصيت.5

 طقض الختان .1.5

هخبر ؾٓغ ؾٓغ دًجي رو مذلىٛ ظيس ي،" ؾٓغ دًجي محؼ" ... الخخان ٌٌ

جهله واحذا مً ظمانت  ًىٓل" الؿُل و"ًذخله" مً ظهت في حػحرة ؤلاظالم، ٍو

 ."الزٗىس" زاهُا

هكشة انتزاص حُض ٌهخبر الذم في جطىساث أَشاده مٓذط  الذمًىكش اإلاجخمو الجضاتشي الى 

ش وفي رلٚ حهاملهم مو دم الخخان وخاضت )الحشُت( ْؿهت الجلذ اإلاجزونت مً  ٖر
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واُْت أمام  الطبي حُض جبذأ ؾٓىط الخخان بىغو ألام سظلها الُمجى في ماء باسد

ما في بهؼ اإلاىاؾٔ، ونىذ  ت التي ًختن َيها ابنها واغهت ظىاسا َىّ سأظها أو بٍض الًَش

 ً ًخطىس أن هزه الهادة ججهل م البهؼ جذّ اإلاهشاط حتى جيخهي نملُت الخخان حُض 

مً نملُت الخخان ٌهؿى للؿُل حبت سمان لُػشب بها  الخخان ظهال، نىذ الاهتهاء

ًخم وغو الجلذ اإلاجزوم بالذم  الؿبِب لِع٘ذ نً البٙاء وألن الشمان سمض للخطىبت، 

وظـ الحلىي والع٘ش زم جٓىم ألام واإلآشباث منها بذَىه في جشبت البِذ أو باألحشي يشط 

طب  َحل والخخان في الىاْو  الحشُت ألجهم ٌهخٓذون أن رٖشه ظِىمى بطُت ؾبُهُت ٍو

 انذاد بُىلىجي للؿُل الٖخماٛ سظىلخه.

ٍ  ؾٓغ الخخانوفي  هش ٌٌ احخُاٛ بٓؿهت الجلذ اإلاجزونت مً رٖش الؿُل أو ما 

 ّ طهت جػهها أم الؿُل َى "بالحشُت"حُض حعحر اليعاء مً بِذ الؿُل مححىباث ٓب

ػه  ً ؤخزوا منها حُىت طلىا الى جشبت ؾاهشة ٍو ىها في الٓطهت أو سأظها وهي حًجي ُل

هىدون الى اإلاجٛز أًً ًخم وغو الع٘ش والحلىٍاث والخمش َىْها، وجحخُل  الجُىت َو

طهت نلى  ذ والًىاء دون جىِْ وجحمل ألام مشة أخشي آل طهت بالضياٍس اليعاء بهزه آل

ً  ٖخُها ألاًمً أو َىّ سأظها مححىبت باإلاحُل والهىدة مشة أخشي الى هُغ التربت لذَ

َت ْؿهت الج لذ مو بهؼ الحلىٍاث، وفي الحُٓٓت أن هزا الؿٓغ لِغ ولُذ الطذ

يُت جخمشل في أن أنػاء الجعم ٗلها جذًَ وجشد الى التربت. ان  واهما َُه امخذاد لُ٘شة ًد

 ٍ أيلب اإلاماسظاث الؿٓعُت جٓام نلى نخبت اإلاجٛز " ٖشحر مً اإلاماسظاث الؿٓعُت تهذ

ء الخاسجي، لٙي ًدعجى الحُاف نلى َػاء أظاظا الى َطل الُػاء الذاخلي بالُػا

ألامً اإلامشل مً ْبل اإلاجٛز والخٓلُل مً الاحخٙإ والخذاخل بحن ؤلاوعان وألاسواح التي 

 .(2018/2019)نشامىت،  حعً٘ ٗل بِذ."

 طقض ليلت الذخلت.2.5

                                        

 
   نً اإلااء الباسد هخزٖش اإلاشل اإلاطشي الٓاتل: حـ سظلٚ في ّمُا باسدة ورلٚ ألن وغو الشظل الُمجى في

جهل الصخظ مؿمؤن ومىه َبن الهذٍ مً وغو سظل ألام في اإلااء هى اإلااء الباسد ًىٓ ظ مً الخٍى ٍو

 حتى جخجاوص الخٍى مً ؾهىس ابنها.
  ٓٛا اإلاحُل ظبت بمهجى محُل ٖبحر بهذد اليعاء اإلاحُل هى ظحر مجمىنت مً اليعاء في احخُاٛ ٍو

 وال جضاٛ الهشوط جٍض باإلاحُل ظبت في الهذًذ مً اإلاىاؾٔ.
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نىذما جمش نلُىا ٗلمت لُلت الذخلت َبن أٛو ما ًدبادس الى أرهاهىا هى ؾبُهت 

ـ وظشٍت اله ش وألاهثى، َٙل ما ًشجب الْت الحمُمُت بحن الشظل واإلاشأة أو لىٓل بحن الٖز

ٛ  -ٖشابـ اظخماعي خُي –بالجيغ  في مجخمهىا الهشبي هى مٓذط، ظشي وّحشم. وال جضا

ُت  اإلاشأة في مجخمهىا أظحرة للهاداث والخٓالُذ وخاضت لؤلنشاٍ الاظخمانُت والشٓاَ

ها ُٓي هى وظىد" زمت َشوّ في والذًيُت التي ُجحذد وجػبـ ظلٖى . والعبب الحٓ

شط الحذود   (genre )الىىم
ّ
بحن ؤلاهار والزٗىس جححبها امخُاصاث ٖشحرة في مجخمو ً٘

ا  (.2010)اإلاحىاش ي،  الجيعُت، ًّخم اسظاإها والخؤظِغ لها سمضٍّ

شجبـ بهذة   ً ٖما ٌهخبر دم البٙاسة أًػا مٓذط في اإلاجخمو الجضاتشي حُض

ت الشىب اإلالؿخت بذم البٙاسة أو ْمُظ الىىم وما شابه "بالٓمجت" ؾٓىط وحعمى ْؿه

شاها أهل الذاس زم حًحرث هزه الهادة ولم ٌهذ   ً حُض ًخم حهلُٓها نىذ باب الذاس حتى

معمىحا لشظاٛ أهل الهَشغ بشإٍتها ما نذا اليعاء حُض جٓىم نمت أو خالت أو أم 

شها نلى أهل البِذ مباششة بهذ اهتهاء نملُت َؼ البٙاسة.  الهَشغ بحملها في ًذها وجمٍش

ً َشاى واهما هي هخاط جٓذٌغ الذم، دم البٙاسة دلُل  ؾبها هزه الهادة اإلاخىاسزت لم جؤحي م

ت ونُت وشٍش اإلاشأة رلٚ أن اإلاجخمو الجضاتشي الخٓلُذي يحر مدعام   مادي نلى نزٍس

ٗاهىا ومدعاهل لِغ مو اإلاشأة يحر الهزساء َٓـ بل حتى التي ال ججٍز د ما لُلت دخلتها، ار 

ال في الهذًذ مً اإلاىاؾٔ، حالُا لم حهذ هزه اإلاماسظاث  ت الى بِذ أهلها ُل ًؿشدوجها ناٍس

مىظىدة وان وظذث اظخصىاءا َهي لِعذ بخلٚ الحذة ألن ظلؿت ألانشاٍ جشاظهذ 

حذتها مو بشوص الىمـ الحذاسي، وؾٓىط الخهامل مو دم البٙاسة ٌشبه ؾٓىط الخهامل 

م الخخان حُض جٓىم الهشوط في جلٚ اللُلت بزس الع٘ش َىّ الذم نلى الشىب مو د

ووغو ْؿو حلىي وؾُه واخُاءه في حُٓبت وهزه اإلاماسظت في الحُٓٓت حه٘غ جطىس 

بٓى هزا الذلُل اإلاادي  ها ٍو مُهىم الٓمجت في الهٍش حُض ٖشحرا ما ٌجتهم اإلاشأة في شَش

ػا ًٓذط دم الحُؼ ألاٛو حُض  خحر بشهان نلى رلٚ، واإلاجخمو الجضاتشي  الخٓلُذي ًأ

ٗاهذ أم البيذ جؿلب مً ابىتها رس الع٘ش نلى دم الحُؼ ألاٛو حتى ال ًىٓؿو ننها. ان 

ً في " هىر الذًً طىالبيٖما ًشاه  -الذم –هزا الدشابه في جطىس اإلآذط  كتابه الذً

ٍ مً الدشابه الشمضي مً حُض الشمىص والىقاتِ بوالطقىس والتغيراث"  ا حن لُلت الَض

ٙامله واهؿالْخه الجيعُت اإلآبلت، َبّن  والخخان الزي" ٌشٙل باليعبت الى الّشظل أظاط ج
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اٍ ٌشٙل  ش باليعبت الى البيذ لُلت الَض غماهت  –باإلآابل  –الخماط يشاء مهبلي ٘ب

 .(1988)ؾىالبي،  ألخالُْتها

 طقىس البلىؽ .3.5

ت حشظت ومو ما ًطاحب الُشد مً حًحراث  ًشجبـ البلىى نادة بمشحلت نمٍش

بُىلىظُت ومىسَىلىظُت ْذ جئدي به الى نذم جٓبل حالخه الجذًذة، جؤحي ؾٓىط الخلٓحن 

ػا بالؿٓىط ؤلادخالُت  هٍش ًأ
ٌ
ُت  Inniciationالتي جشأَ البلىى وح ، وهي ؾٓىط همىرظ

 َُما ًخهٔل بهبىس الطًاس مً مشحلت الؿُىلت الى مشحلت البلىى حُض 
د
"وخطىضا

 َهالحن في الحُاة الاظخمانُتًط
د
 (.2003)العىاح،  بحىن أشخاضا

ؾٓغ بلىى البيذ حذزا ْاتما بزاجه ولهل ال٘شحر مً اإلاماسظاث الٓذًمت  يعد

ٗاهىا ًخاَىن مىه  ت ورلٚ ألجهم  هٍش بؤّوٛ نادة شهٍش ٌٌ اإلاخهلٓت بذم الحُؼ ألاٛو أو ما 

س الع٘ش نلى خّش دم اإلاحُؼ انخٓادا منهم بؤهه ٌشمل ْىة خُُت، ومً اإلاماسظاث ر

 بالُؤٛ الحعً، ٖما ٌمىهذ مً جىاٛو أؾهمت مهُىت في جلٚ الُترة غىا 
د
ألاٛو للبيذ جُمىا

ٗاهذ حهلٔ  . "وْذ سأًىا أن الهشب في الجاهلُت 
د
منهم أن رلٚ ًئزش نلى خطىبتها الحٓا

ٓشٌبها. وهجذ نىذ الشهىب
َ
اإلاخؤخشة  خّش اإلاحُؼ نلى ألاوالد النخٓادها أن الجً ال ج

تها في أًام حُػها حشم نلى الُشد إلاغ اإلاشأة وسٍإ  ً  هُغ الخىٍ مً دم الحُؼ، ار

 .(2003)شلحتي، 

الانخٓاد في الٓىة الٙامىت في دم الحُؼ وخاضت ألاٛو ظهلهم ٌعخخذمىهه ٗىظُـ في 

 نملُت السحش.

 طقىس الخصىبت .4.5

بري لذي اإلاجخمهاث بانخباسه غامىا  ٖ ٔ  ً٘دس ي الجيغ أهمُت ت خل الظخمشاٍس

ضٍت  هللا بُهل نملُت الخىاظل، َهى ًخجاوص الىقُُت الؿبُهُت البُىلىظُت الًٍش

والاظخمانُت الى الىقُُت اإلآذظت. والاحخُاٛ بالخطىبت هى جؤُٖذ نلى أهمُت وغشوسة 

الجيغ في حُاة ألاَشاد "...ولهل اسجباؽ الجيغ بالخطىبت احخُالُا هى لخؤُٖذ الحذر 

ىه في   .(1994)محمىد،  الزاٖشة الجمانُت"وجذٍو

ت مماسظتها الى السحش َالشٓاَت الخٓلُذًت هي  ان ؾٓىط الخطىبت جشظو في سمٍض

ًخحذر  يخ  اإلاماسظاث التي ج٘شط اإلاهجى والشمض  مالك الخضان الزي ًبخ٘ش الؿٓىط ٍو

نً الؿٓىط اإلاخهلٓت بالجعذ والجيغ في اإلاجخمهاث اإلاًاسبُت َُٓىٛ:" باليعبت  شبل
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ُُُت ادماظه في  للؿٓىط والخيشئت اإلاًاسبُت هى أوال مشٙلت انخباس الجعذ ٖخٓىُت ٖو

 .(Chebel ،1984) جحذًاث الشٓاَت الخٓلُذًت

 خاجمت:

ّ وعخيخ  أن الاهؿالْا مما ظٔب  ُت الجيعُت إلا خؿش ىغىم الجيغ والترب

ً  مىغىنان مىُطالن في اإلاجخمو الجضاتشي، وأي محاولت للشبـ بُنهما والحذًض ن

التربُت الجيعُت ًذخل في ححز الؿابىهاث وخشوظا نً هؿاّ الذًً والهاداث والخٓالُذ 

 واإلاعٙىث نىه.

ُت الجيعُت والخيشت الجيعُت والشٓاَت الجيعُت في حكىا ونلُه ال  يُاب الترب

مي الهالي للىالذًً، اال أن، رلٚ لم ٌعاهم  ت سيم اسجُام اإلاعخىي الخهُل ألاظشة الجضاتٍش

 لؤلبىاء. تجشبُت ظيعُ في وظىد

ٖما وظذها أن ظل اإلائظعاث الاظخمانُت التي ًٓو نلى ناجٓها معئولُت جيشئت 

 اإلاىاغُو الخالُت: الُشد وفي مٓذمتها اإلاذسظت التي جحشص نلى جلٓحن

 .ماهُت ألانػاء الخىاظلُت نىذ الزٖش وألاهثى ووقاتُها 

 واداب الؿهاسة والًعل  الىكاَت الصخطُت اداب الانخىاء باألنػاء الخىاظلُت

 بهذ الحُؼ باليعبت للبيذ.

  ٓاح، الحمل والىالدة، ؤلاظهاع، الشغانت، مشاحل دوسة الخٙازش: الحُؼ، ؤلال

 جٙىن وهمى الجىحن.

  اإلاش٘الث الجيعُت اإلاشحلُت: االم الحُؼ، أمشاع الخطُت، الاحخالم، الهادة

ت.  العٍش

  ،ْمل الهاهت...ألامشاع الجيعُت: الالتهاب، العُذا، الضهشي 

 ...،اإلاش٘الث الىُعُت: اإلاشاهٓت، قهىس حب الشباب 

ُت  ػهِ نملُت التربُت الجيع بعؿحُت ويمىع ومخحاشُت اإلاعاتل الجيعُت، وهى ماً 

ً أاإلاىاظبت إلاً هم في  جضء م ٓلل مً ُْمتهاٖ  وعب الحاظت لها اإلاشاهٓحن واإلاشاهٓاث ٍو

ت ؤلاوعاهُت اإلاؿلىبت لذنم زٓاَتهم وم هم في الىمى الصخص ي العلُم.اإلاهَش  هاَس
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