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دليل ألولياء األمور: 
النمو البشري, والصحة الجنسية في منهاج 

التربية الصحية والبدنية

الصفوف

١-٦
ّحدد المنهاج ما ينبغي على الطالب معرفته, وأن يكونوا قادرين على القيام به مع نهاية كل صف أو دورة.  ُفي أونتاريو، ي

يدعم المنهاج الطالب في تطوير المهارات والمعرفة الالزمة من أجل:

فهم أنفسهم واآلخرين

التفكير الناقد، اتخاذ الخيارات 
الصحية, والترويج لها

تطوير عالقات صحية والحفاظ 
عليها

ًا وانفعاليا األمان، جسدًي

ًبدنيا من أجل الحياة  النشاط 
ّوالتقدم

في هذا الدليل، سوف تجدون:

معلومات بشأن المعرفة و المهارات المرتبطة بالنمو 	 
البشري والصحة الجنسية المشمولة في المنهاج في 

أقسام الصفوف االبتدائية واإلعدادية )الصفوف ١-٦(

ّنات من المنهاج إلبراز ما يستخدمه المعلمون, لتخطيط 	  ّعي
تدريسهم عن النمو البشري, والصحة الجنسية 

أفكار حول كيفية إمكانية عمل اآلباء بالشراكة مع 	 
ّالمدارس لدعم تعلم أطفالهم 

أين تجدون المزيد من المعلومات.	 

ُتعتبر مساعدة الطالب على تطوير المعرفة والمهارات الالزمة 
ّ متجددة للتعليم في  ًلألمان والصحة جزءا من تحقيق التميز: رؤية

ontario.ca/eduvision. ىلع ديزملا فرعا .وونتاري 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/excellent.html
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التعرف على النمو البشري والصحة الجنسية 

ًف على النمو البشري والصحة الجنسية جزءا من التعليم الصحي الشامل.  ّيعتبر التعر ُ
وهو يبدأ منذ الوالدة. 

ّينطوي النمو البشري والصحة الجنسية على أكثر من مجرد التعرف على أعضاء الجسم  ّ
واألعضاء التناسلية. 

ّد والمتسارع الخطى، فإن األطفال والشباب بحاجة إلى  ّففي عالمنا الحالي المعق
ّمعرفة الكثير ليكونوا بأمان وصحة. يبدأ النمو البشري والصحة الجنسية بتعرف االطفال 

على أنفسهم، ومشاعرهم، وأجسادهم, وإظهار االحترام ألنفسهم ولآلخرين. ومع 
ّف على أمور مثل األقران األصحاء والعالقات العائلية  ّنمو الطالب، فإن هذا يشمل التعر ّ

ّالصحية، والنظافة الشخصية، والتناسل، والهوية، بما في ذلك الهوية الجنسية، و التوجه
الجنسي، و األمان اإللكتروني، و الصحة النفسية وغير ذلك الكثير. 

ّإضافة إلى التعرف على النمو البشري والصحة الجنسية، وكجزء من التعليم الصحي، 
ّيتعلم الطالب عن األكل الصحي، و األمان الشخصي ومنع اإلصابة، وتعاطي العقاقير 

ّ على الحصول على المعلومات الدقيقة, وتعلم المهارات  ّوأشكال اإلدمان. والتركيز منصب
ّالالزمة, التخاذ خيارات صحية من أجل حياة الطالب اليومية. هذا وال يتعلم الطالب 
ًّالمعلومات الصحية بالعزلة. فالطالب، مثال، سيبدأون التعرف على القرارات الصحية 
ّّم التفكير المسبق، والنظر في النتيجة المحتملة, وتأمل ما بعد الخيار.  واآلمنة بتعل

ُويمكنهم تطبيق هذه المهارات على مواقف مختلفة مثل خيارات األطعمة، والبقاء بأمان, 
ّووضع أهداف للياقة البدنية.

ّفي جميع أجزاء منهاج النمو البشري والصحة الجنسية، سوف يتعلم الطالب "مهارات 
ُالعيش". وهذه مهارات تساعد الطالب على تطوير الوعي الذاتي والمهارات االجتماعية، 
والتواصل في العالقات مع األصدقاء والعائلة، والتأقلم مع التحديات, والتفكير الناقد تجاه 

ّصنع القرارات، ووضع األهداف, وحل المشكالت.

تظهر البحوث أن:

٧٨ بالمائة من اآلباء في 	 
أونتاريو يدعمون التعليم عن 

١الصحة الجنسية ألطفالهم.

اآلباء، المدارس, والمجتمعات المحلية يعملون معا في شراكة

ًيكون التعليم في أوجه عندما يعمل اآلباء، و المدارس, والمجتمعات المحلية جميعهم معا 
ّلدعم تعرف الطالب على النمو البشري والصحة الجنسية. والطالب بحاجة إلى معلومات 

موثوقة ودقيقة, التخاذ الخيارات اآلمنة والصحية.

ُويساعد اآلباء أطفالهم على تشكيل قيم عن العالقات, والسلوكيات, وعن حياتهم 
الجنسية.

ّة, ودامجة لجميع الطالب لكي يتعلموا. يحتاج  ّّم آمنة، مهتم ّوفر بيئات تعل ُا المدارس فت ّأم
ّالطالب إلى إيجاد حس باالنتماء فيما يتعلمون عن أنفسهم, ومكانتهم في العالم من 

حولهم. 

وكذلك الشركاء من المجتمع المحلي، مثل منظمات الصحة العامة والصحة النفسية، 
فبإمكانهم مساعدة اآلباء والمدارس على استكمال أشكال الدعم المتاحة لألطفال 

والشباب.

يشير اآلباء والطالب، في الجلسات 
االستشارية، إلى أنهم يريدون 

المدارس واآلباء أن يعملوا معا لدعم 
الطالب.
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ما يتعلمه الطالب عن النمو البشري والصحة الجنسية ومتى 

الصفوف االبتدائية )الصفوف ١، ٢ ,٣( 

ّمن بين األمور التي يتعلمها الطالب في الصفوف ١، ٢ ,٣:

أسماء أعضاء الجسم	 

ّفهم أولي لكيفية عمل الجسم	 
المهارات الالزمة للعالقات الصحية مع األقران والعائالت، مثل إظهار االحترام 	 

لآلخرين

ّحواسهم، و نظافتهم الشخصية، و الصحة الفموية, ومراحل النمو	 
صحتهم البدنية جزء من الصحة الكلية والرفاهية	 

إدراك مشاعرهم, والحصول على المساعدة إن احتاجوها	 

صحتهم االجتماعية واالنفعالية )كاالنسجام مع اآلخرين، واإلقرار بمشاعرهم، 	 
ّوتعلم مهارات التأقلم(.

ّّم التالميذ في الصفوف االبتدائية عما يميزهم ويغايرهم عن اآلخرين، وكيفية إظهار  ّ يتعل
ّن هذا تعلم نطاق من  ّاالحترام للجميع، وذلك كأساس للعالقات الصحية. وقد يتضم

الخلفيات الثقافية والتراكيب العائلية.

ّم عن اآلخر يرتبط بما يتعلمه الطالب في جميع المواد، كمنهاج الدراسات  ّوهذا التعل
ّاالجتماعية فيما يخص المجتمعات المتنوعة في الصف ١, والعائالت في الصف ٢. 

فعندما يعرف األطفال األسماء 
الصحيحة ألعضاء أجسادهم, يكون 

بإمكانهم توصيل أفكارهم بوضوح 
لطلب المساعدة في حاالت المرض، 

اإلصابة أو التعرض إلساءة. 

كيف يبدو هذا في المنهاج؟ 
ّز تعلمهم من هذا المنهاج عينة التوقع من الصف ٣ ّويترك

ّوالتوقعات منه, على مساعدة 
الطالب على فهم االختالفات 

ّالظاهرة والباطنة فيما يتعلمون 
ًا فريدا  ًعما يجعل كل فرد شخص

من نوعه, وكيفية احترام اآلخرين.

ّلقد فصل المنهاج قوائم األمثلة 
ّالتي قد يستخدمها المعلمون 

)دون اإللزام بذلك( في التخطيط 
ّللتدريس للطالب. فهم يحثون 
على التفكير بشأن نطاق من 

ّخذ المعلمون  ّوجهات النظر. ويت
القرارات وفق احتياجات 

طالبهم الحالية والمحتملة في 
المستقبل.

يتم إدماج "مهارات العيش" في جميع نواحي المنهاج. 
ّوهذا يشمل التعرف على الوعي الذاتي ومهارات التأقلم؛ 

والمهارات االجتماعية, ومهارات االتصال من أجل عالقات 
صحية؛ وطرق حل المشكالت، ووضع األهداف, واتخاذ القرارات. 

ّ المعلم قد  ّ[, إلى أن PS، IS[ ُفي هذا المثال، تشير العالمة
ّركز بالتحديد على مساعدة الطالب على تطوير المهارات  ُي

ّالشخصية والتفاعلية أثناء تعلمهم.

ّوعينات الحوار )األوامر/االستجابة( في 
المنهاج هي اختيارية. فهي موجودة 

ّ يبدو عليه التعلم,  للمساعدة في إبراز ما قد
ُّمين بأساليب مختلفة يمكنهم  ولتزويد المعل

اّتباعها لتشجيع الطالب على التفكير 
بشأن المسائل/المواقف المختلفة التي قد 

تواجههم.
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الصفوف اإلعدادية )الصفوف ٤، ٥ , ٦(

ّأثناء نمو الطالب وتطّورهم، فإّنهم يبدأون بفهم التغيرات البدنية، واالنفعالية، واالجتماعية, 
ّلتعلم عن البلوغ في هذه الصفوف ما يلي: والمعرفية التي يختبرونها عند البلوغ. يشتمل ا

التغيرات الجسدية التي تطرأ خالل البلوغ	 

التغيرات االنفعالية, والتفاعلية, والضغوطات النفسية التي تأتي مع البلوغ	 

فهم التناسل وعمليات الجسم	 

التعرف أكثر على العالقات الصحية. 	 

ّد الطالب بأساس للصحة النفسية اإليجابية والرفاهية, وتعرفهم على  ُ ّهذه المعرفة تزو
ّز هذا التعلم على فهم الطالب أنفسهم,  ّرك ُمكن البناء عليها أثناء النمو. ي ُالمهارات التي ي

ومعرفة كيف سيساعدهم هذا في عالقاتهم مع اآلخرين. وهذا يشمل العالقات مع 
ّالطالب اآلخرين, والتعرف على العالقات التي قد تنطوي عليها االهتمامات الرومانسية 

ّالمبكرة. 

ّيتعلم طالب الصفوف اإلعدادية اتخاذ القرارات اآلمنة والصحية. وهم يزيدون من فهمهم 
لكيفية التوافق مع العالم من حولهم، وفهمهم لألنماط وصنع الفرضيات، وتأثير ذلك على 
ّالعالقات. وهذا يرتبط بتعلم الطالب في المواد األخرى، مثل اللغة، الدراسات االجتماعية 
ّطورون التفكير الناقد والمهارات التأملية لحل المشكالت, والمسائل,  ُوالرياضيات، حيث ي

ودراسة القضايا.

ّلمعلمون في االعتبار التوّقعات  ّلتعلم في الغرفة الصفية، يأخذ ا عند التخطيط للدروس وا
ّيحضروا  ّلمعلمون تنبؤ األسئلة كي  ّلتعلم في المنهاج واحتياجات طالبهم. ويحاول ا ّمن ا

المعلومات الدقيقة. وهم يستخدمون المنطق المهني لديهم في استخدام األمثلة 
االختيارية وعينات األسئلة )األوامر(, أثناء وضعهم لخطط التدريس الخاصة بهم.

عادة ما تبلغ اإلناث في 	 
سن ما بين الثامنة والثالث 

عشرة من العمر.

أما الذكور فعادة ما يبلغون 	 
في سن ما بين التاسعة 
٢والرابع عشرة من العمر.
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كيف يبدو هذا في المنهاج؟ 
عينة التوقع من الصف ٦ 

ّهذا وينصب تركيز التعلم على 
الصحة النفسية, والضغط 

النفسي المرتبط بالبلوغ, وكذلك 
على استراتيجيات التأقلم.

التعليمات بشأن التفكير في 
مصادر الضغط المحتملة؛ األمور 

التي للطالب سيطرة عليها, 
واألمور التي ال سيطرة لهم 

عليها.

التعليمات بشأن اإلدراك, 
واالهتمام بصحتهم النفسية, 

ّورفاهيتهم.

التعليمات بشأن إظهار االحترام 
في العالقات.

ّر األمثلة القائمة على البحوث وأنماط الحوار, سيناريوهات للمعلمين كي ينظروا فيها من أجل خططهم. ّوف ُت
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في البيت: دعم تعلم طفلك 

ّفيما يلي أمثلة من آباء وخبراء في النمو البشري والصحة الجنسية. لربما تستفيدون منها فيما تدعمون به تعرف أطفالكم على 
ّأنفسهم، ونموهم الصحي وصحتهم الجنسية.

البدء المبكر

ّابدأوا بفتح حوارات صادقة ومنفتحة عن أعضاء الجسم، ووظائفها والتغيرات الجسدية، والعالقات الصحية والحدود فيها، وعادات 	 
العيش الصحي.

استخدموا المفردات الصحيحة ألعضاء الجسم. 	 

ّث عن أنفسكم, كي يعرف األطفال أنكم متواجدون للتحدث في أي وقت.	  ّابدأوا بالتحد

االستماع

استمعوا بانتباه كامل.	 

إذا كانت لديكم أّية مخاوف بشأن المسائل أو المشكالت المحتملة، استمعوا بآذانكم وأعينكم كذلك. انتبهوا للغة الجسد, 	 
ّوراقبوا التغيرات في السلوك.

ّروا واستمعوا بعقلية متفتحة.	  ّبوا االستجابات العفوية، وفك ّاستمعوا دون إصدار أحكام، و تجن
ّأكدوا على تجربة أطفالكم، واشكروهم على المحادثة.	 

إقامة بيئة منفتحة, واستخدام الفرص اليومية للحديث

ّافتحوا محادثة ما أثناء القيام بأمور أخرى كالسواقة إلى روتين ما، أو غسل الصحون، أو تحضير األكل، أو طي المالبس, أو 	   
المشي مع الكلب. 

ّاستغلوا الفرص مثل التقارير اإلخبارية، برامج التلفاز أو األمثلة من الحياة الواقعية لبدء محادثات.	 

ّاستخدموا أساليب توضيحية بسيطة، مباشرة ودقيقة، واطلبوا المزيد من المعلومات إذا لزم األمر. أشركوا العائلة كلها في 	 
ًالمحادثات, واخلقوا الفرص عندما يقضي األطفال/الشباب الوقت مع اآلباء، و أولياء األمور, أو الكبار اآلخرين معا ومنفصلين.

ّكونوا صبورين ومنفتحين مع حاالت الصمت. ابنوا الثقة لدى أطفالكم, بمنحهم الوقت والفسحة للتأمل.	 

إبراز قيمكم من خالل ما تقولونه وما تفعلونه

ّّم أطفالكم مما يرونه ويسمعونه؛ كيفية تجاوبكم مع وسائل اإلعالم واألخبار، و القضايا في المدرسة، و العالقات العائلية 	  يتعل
والتفاعالت االجتماعية.

ّّفكروا في تحيزاتكم وأنماطكم في المحادثات التي تقومون بها مع أطفالكم.	 

إقامة مزيد من المحادثات

ًنوا من اإلجابة مباشرة، أوعدوهم بمتابعة األمر قريبا - 	  ّى ألطفالكم طرح األسئلة والتعليق. إن لم تتمك ّقوا الفرص ليتسن اخل
ّونفذوا وعودكم.

ّخططوا للعودة إلى المحادثة أكثر من مرة, من أجل بناء وتعزيز األسئلة واإلجابة عليها.	 

ّصبح بإمكانكم التحدث أكثر عن القضايا 	  ُسين للحديث. ابدأوا باألمور البسيطة.  ومع نضج أطفالكم، ي ّقد ال يكون أطفالكم متحم
األصعب.



م

أين تجدون المزيد من المعلومات

ّنات من التوقعات من المنهاج كأمثلة. انظروا منهج أونتاريو، الصفوف ١-٨: التربية الصحية والبدنية، ٢٠١٥  ّيشتمل هذا الدليل على عي
لجميع توقعات المنهج. ادخلوا إلى المنهاج هنا:

 	www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.htmll

لمزيد من المعلومات الخلفية عن تدريس العيش الصحي, والنمو البشري, والصحة الجنسية، انظروا:	 

العيش الصحي: إطاللة على النمو البشري والصحة الجنسية صفحة ٨٣	 
إطاللة على القسم االبتدائي )الصفوف ١-٣( الصفحات ٢٨-٩٧، إطاللة على القسم اإلعدادي )الصفوف ٤-٦( الصفحات ٥٢١-	 

ّ، وإطاللة على القسم المتوسط )الصفوف ٧-٨( الصفحات ١٧٩-١٨٢. ٨٢١
ّ,, للحصول على نظرة "خاطفة" على ما يتعلمه الطالب في الصفوف المختلفة.	  الملحق في الصفحتين ٤٢٢-٥٢٢

نمو األطفال والشباب

 www.edu.gov.ca/childcare/oelfالتقرير الكامل إلطار التعلم المبكر )لألطفال من الوالدة إلى سن ٨(	 
 www.ontario.ca/steppingstonesراحل على الطريق، مورد عن نمو الشباب  )للشباب، ما بين ٢١ و٢٥(	 

البلوغ

www.aboutkidshealth.caالمستشفيات لألطفال المرضى - عن صحة األطفال 	 

الصحة الجنسية

www.sexualityandu.caموقع يحوي معلومات وضعتها جمعية أطباء الوالدة والنساء في كندا 	 
 موقع في ألبيرتا حول التدريس والتحدث عن الصحة الجنسية، مع قسم لآلباء، يشتمل على موارد ومدونة	 

 www.teachingsexualhealth.ca
 مورد خاص بالمجلس الكندي للتعليم والمعلومات الجنسية فيه أسئلة وأجوبة عن تعليم الصحة الجنسية في المدارس 	 

 www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdf

www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspxانظر الموقع اإللكتروني بخصوص وحدة الصحة المحلية لديكم 
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