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دليل ألولياء األمور: 
النمو البشري, والصحة الجنسية في منهاج 

التربية الصحية والبدنية

الصفوف

٧-١٢
ّ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 ذواتنا واآلخرين

التفكير الناقد، اتخاذ الخيارات 
الصحية, والترويج لها

تطوير عالقات صحية والحفاظ 
عليها

ًا وانفعاليا األمان، جسدًي

ًالنشاط بدنيا من أجل الحياة 
ّوالتقدم

في هذا الدليل، سوف تجدون:

معلومات بشأن المعرفة والمهارات المرتبطة بالنمو 
البشري, والصحة الجنسية المشمولة في المنهاج في 

أقسام الصفوف المتوسطة والثانوية )الصفوف ٧-١٢(

ّنات من المنهاج إلبراز ما يستخدمه المعلمون,  ّعي
للتخطيط لتدريسهم 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/eduvisionأونتاريو. اعرف المزيد على 

http://ontario.ca/eduvision
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التعرف على النمو البشري, والصحة الجنسية 

ًف على النمو البشري, والصحة الجنسية جزءا من الصحة ككل. وهو يبدأ منذ  ّيعتبر التعر ُ
الوالدة. 

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

ّد والمتسارع الخطى، فإن األطفال والشباب بحاجة إلى معرفة  ّففي عالمنا الحالي المعق
ّالكثير ليكونوا بأمان وصحة. يشتمل النمو البشري والصحة الجنسية على التعرف على 

العالقات و الصحية، والنظافة الشخصية، والصحة التناسلية، والهوية، بما فيها الهوية 
ّالجنسية، العاطفة واللذة، و الصحة النفسية، و االمتناع، و موانع الحمل والوقاية من 

ّاألمراض، و التوجه الجنسي، و األمان اإللكتروني، و الموافقات 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، سيتعرفون على صنع القرارات الصحية واآلمنة 
ل ما بعد الخيار. ويمكنهم  ُّ ّم التفكير المسبق، والنظر في النتيجة المحتملة, وتأم بتعل

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 بطريقة فاعلة، والتأقلم مع التحديات والتفكير الناقد تجاه صنع 
ّالقرارات، ووضع األهداف وحل المشكالت.

تظهر البحوث أن:

تدريس النمو والصحة 
الجنسية ال يزيد من السلوك 

الجنسي، ومن شأنه أن 
يحول دون مخاطر النشاط 

١الجنسي.

٧٨ بالمائة من اآلباء في 
أونتاريو يدعمون التعليم عن 

٢الصحة الجنسية ألطفالهم.

قرابة ١١ بالمائة من طالب 
الصف ١٠ ممن لديهم هواتف 

خلوية, و٤١ بالمائة من 
طالب الصف ١١ ممن لديهم 

هواتف خلوية ذكروا أنهم 
٣أرسلوا محتوى جنسي.

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.

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

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 من 

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

ّم أعمار الطالب وبدء العيش وفق أنواع مختلفة من العالقات، فإن ما يحتاجون  ّومع تقد
ّّمه عن النمو البشري, والصحة الجنسية يتعمق. إلى تعل

لمعرفة المزيد حول:

أنفسهم واآلخرين، وهوّيتهم، وأقرانهم، والعالقات فيما بين عائالتهم, وعالقاتهم 
الرومانسية، واألمان الشخصي, وصنع القرارات.

ًتأجيل النشاط الجنسي، ومنع وقوع العدوى المنقولة جنسيا، و والوقاية من 
الحمل.

ُالعوامل التي تؤّثر على القرارات مثل األقران، اإلعالم، و الفضول، والوصول إلى 
المعلومات.

ّالمصادر الخاصة بالدعم, والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية مثل الخدمات 
الصحية العامة، و الوكاالت الصحية المجتمعية، والمواقع اإللكترونية الموثوقة 

والدقيقة.

في المدرسة الثانوية، يجب أن يحصل جميع الطالب على وحدة كريديت واحدة في 
. )OSSD(التربية الصحية والرياضية, كشرط للحصول على دبلوم الثانوية في أونتاريو 

ّويتعلم الطالب في الثانوية عن التفكير المسبق في قيمهم, وحدودهم, والنظر فيما يجب 
ّعليهم القيام به لألمان والصحة, عندما يتعلق األمر بالصحة الجنسية. وهم يقومون بهذا 
ّبالطريقة نفسها, مثلما يتعلمون التفكير بشأن صحتهم العامة والتخطيط لذلك )مثل وضع 

ّأهداف للياقة البدنية، التفكير في الخيارات الصحية لألكل(... 

ًر الطالب فهما أعمق ألنفسهم. وهذا يشمل هوّيتهم، وهوّيتهم الجنسية, وتعبيرهم  ّطو ُي
ّالجنسي، وتوجههم الجنسي. فالوصول إلى المعلومات وتطوير المهارات، والمواقف، 

ّواالعتقادات, والقيم بخصوص الهوية والعالقات هي عمليات تعلم مدى الحياة.

فالطالب بحاجة إلى المعلومات 
والمهارات الالزمة, لصنع القرارات 

السليمة بشأن صحتهم ورفاهيتهم 
قبل - وليس بعد - مواجهة المواقف. 

في دراسة حديثة أجريت في 
أونتاريو، ذكر قرابة ٢٢ بالمائة من 

طالب الصفين ٩ و ١٠ أنهم مارسوا 
٤الجنس.

وفي مسح كندي* لعام ٢٠١١، ذكر 
قرابة ثلثا )٤٦ بالمائة( الطالب من 
مثليي التوجه الجنسي، وثنائيي 

التوجه الجنسي, ومتحولي الجنس 
)LGBT( و١٦ بالمائة من الطالب ,

 ذكروا أنهم )LGBT(ممن آباؤهم من 
ال يشعرون باألمان في مدارسهم 

٥الثانوية.

ومعدالت الحاالت المبلغ عنها 
لألمراض المنقولة جنسيا في ارتفاع 

٦منذ عام ١٩٩٠.

خالل الجلسات التشاورية بشأن 
المنهاج، ذكر الطالب أنهم يثمنون 

كونهم قادرين على التعلم, والتحدث 
عن األمور التي تؤثر في رفاهيتهم 

مع المعلمين في المواضيع 
المختلفة للمواد والفصول. 
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كيف يبدو هذا في المنهاج؟ 
عينة التوقع من الصف ٧

ّّوالتركيز في هذا التعلم منصب 
على مساعدة الطالب على 

ّف على الوقاية من التنمر  ّالتعر
ّوالتحرش )بما فيها إرسال 

ّالمحتوى الجنسي(، وتعلم 

ّالمهارات الالزمة للرد على 
المواقف التي قد تنشأ.

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. في هذا 

]IS، CT[  ُالمثال، تشير العالمة

ّركز بالتحديد  ُّ المعلم قد ي ّإلى أن

على مساعدة الطالب, على 

تطوير المهارات التفاعلية ومهارات 

ّالتفكير الناقد أثناء تعلمهم.

ّتان للحوار المعلمين في مساعدة الطالب على التفكير بشأن آثار  ّتدعم العينتان األولي ّ
اإلحباطات، و التمييز, والسلوك غير الالئق.

كيف يبدو هذا في المنهاج؟ 
عينة التوقع من الصف ٨ 

ّينصب التركيز في هذا التعلم 

على مساعدة الطالب على 

التفكير بشأن صحتهم الجنسية, 

وتطوير المهارات التي يحتاجون 

للبقاء بأمان.

ومفهوم الموافقة مشمول 

ّبالتحديد في هذا التوقع واألمر/

ّاالستجابة، بحيث يتعلم الطالب 

عن كيف يبدو هذا األمر. 
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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 تعّرف أطفالكم على 
أنفسهم، ونمّوهم الصحي, وصحتهم الجنسية.

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. استمعوا دون إصدار أحكام، تجّنبوا االستجابات العفوية، وفّك

أّكدوا 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 طّي المالبس أو 
المشي مع الكلب. 

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

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

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

إبراز قيمكم من خالل ما تقولونه وما تفعلونه

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

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

إجراء مزيد من المحادثة

اخلقوا الفرص ليتسّنى ألطفالكم طرح األسئلة والتعليق. إن لم تتمكّنوا من اإلجابة مباشرة، ُأوعدوهم بمتابعة األمر قريًبا - 
ونّفذوا وعودكم.

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

قد ال يكون أطفالكم متحّمسين للحديث. ابدأوا باألمور البسيطة. ومع نضج أطفالكم، ُيصبح بإمكانكم التحّدث أكثر عن القضايا 

األصعب.



	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

أين تجدون المزيد من المعلومات

ّنات من التوقعات من المنهاج كأمثلة. انظروا منهاج أونتاريو، التربية الصحية والبدنية، الصفوف ١-٨ و ٩-١٢،  ّيشتمل هذا الدليل على عي
ّلجميع توقعات المنهج. ادخلوا إلى المنهاج هنا:  ٢٠١٥

 www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.htmlاالبتدائية:

 www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.htmlالثانوية:

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

العيش الصحي: إطاللة على النمو البشري والصحة الجنسية صفحة ٨٣ في المنهاج االبتدائي, وصفحة ٢٤ في المنهج 
الثانوي.

ّط )الصفان ٧-٨( صفحات ٩٧١-٢٨١ ّإطاللة على القسم المتوس
الملحق في الصفحتين ٤٢٢-٥٢٢ )الصفوف ١-٨( والصفحتين ٤٠٢-٥٠٢ )الصفوف ٩-١٢(, للحصول على نظرة "خاطفة" على ما 

ّيتعلمه الطالب في الصفوف المختلفة.

نمو األطفال والشباب

 www.ontario.ca/steppingstonesمراحل على الطريق، مورد عن نمو الشباب )للشباب، ما بين ١٢ و٢٥(

البلوغ

www.aboutkidshealth.caلمستشفيات لألطفال المرضى - عن صحة األطفال ا

الصحة الجنسية

www.sexualityandu.caمات وضعتها جمعية أطباء الوالدة والنساء في كندا وقع يحوي معلوم
موقع الكتروني في ألبيرتا حول التدريس والتحّدث عن الصحة الجنسية، مع قسم لآلباء، يشتمل على موارد ومدّونة

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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