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عن  الحديث  من  والهروب     
علمي،  غير  أســلــوب  الجنس 
املناسب  من  فليس  ناضج،  غير 
موضوع  مناقشة  من  نهرب  أن 
اإلنــســان  حــيــاة  يمس  حــيــوي، 
خطره  جوانب  ويلمس  اليومية، 
فيها، ملجرد أن العرف لم يجرؤ 
على ذلك، أو ملجرد الخجل من 

التحدث في املوضوع.
الحديث  أن  الكثير  ويعتقد    
فقط  ــبــط  مــرت الــجــنــس  عـــن 
ولكن  البلوغ،  أو  املراهقة  بسن 
مشاهدة األطفال منذ صغرهم 
أن  يثبت  اليومية  حياتهم  في 
لدى األطفال اهتمامات جنسية 

تبدأ بعمليات استكشاف ألجزاء 
الجسم التي عادة ما تظهر وقت 
االستحمام،  أو  الحفاض  تغيير 
سن  فــي  ذلــك  بعد  تظهر  وقــد 
معينة بعض الحركات التكرارية 
معينا  إحساسا  تشبع  قد  التي 
ليست  ولــكــنــهــا  الــطــفــل  عــنــد 
بالضرورة حركات جنسية، وقد 
فعلهم  ردة  وتكون  األسرة  تهلع 
عنيفة، وغالبًا ما ننسى أن ذلك 
تطور  في  طبيعيا  جــزءا  يعتبر 
عن  تفاديه  املمكن  من  الطفل 
بنشاط  الطفل  إشغال  طريق 
جلوسه  وضعية  وتغيير  حركي 
هذه  إلــى  نظره  لفت  دون  مــن 

الحركات.
الجنسية  التربية  وتــبــدأ     
عملية  ــي  وه الطفل  والدة  مــع 
 
ً
فمثال حياته.  ــوال  ط مستمرة 
بفعل  الــرضــيــع  يــبــدأ  عــنــدمــا 
فإن  استكشافية،  تــصــرفــات 
ترسل  ــن  ــدي ــوال ال فعل  ردات 
رسائل إيجابية أو سلبية للطفل، 
ولذلك فإن هذا االتصال املبكر 
أســاس  يهيئ  الكالمي  وغــيــر 
الجنسية  والقيم  املواقف  تعليم 
في  مهمًا  دورًا  ستلعب  الــتــي 

تصرفات الطفل الحقًا. 
واألمهات  اآلبــاء  بعض  إن     
إرشاد  في  يترددون  قد  واملربني 

املتصل  سلوكهم  وتوجيه  األبناء 
بسبب  الجنسية،  بالناحية 
ال  اللذين  الخجل  أو  الحياء 
الغموض  بسبب  أو  لهما،  مبرر 
األبناء  أعماق  في  ب  يرسِّ الذي 
أو  الجنس،  أعضاء  استقباح 
الجنسية  الــغــريــزة  اســتــقــذار 

واالتصال الجنسي.
في  ونشاهد  نقرأ  يوم  وكل     
وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية 
عن جرائم الشرف واالغتصاب 
باإلضافة  الجنسي،  والتحرش 
املتزايدة  النمو  مــعــدالت  إلــى 
جنسيًا  املــنــقــولــة  لــأمــراض 
خطر،  ناقوس  أصبحت  التي 
هــالك  ــى  إلـ يـــؤدي  أن  يمكن 
يعود  ــد  وق املستقبل،  أجــيــال 
ما  ظهور  إلى  ذلك  في  السبب 
القنوات  بالعوملة، وظهور  يسمى 
التكنولوجيا  ووسائط  الفضائية 
إلى  أدى  ــك  ذل كــل  الحديثة، 
صعوبة الضبط والسيطرة على 
مما  وتفكيرهم،  األبناء  عقول 
انحرافات  حدوث  إلى  يؤدى  قد 
وجــود  ــدم  عـ بــســبــب  جنسية 
لديهم،  جنسي  وتثقيف  توعية 
فإن  سبق،  مــا  على  وتأسيسًا 
ضعف وإهمال التربية الجنسية 
انحرافات  وجود  إلى  يؤدى  قد 
العربية  مجتمعاتنا  في  جنسية 

واإلسالمية، واألخطر من ذلك 
على  يحصلون  األبناء  نترك  أن 
من  جنسية  ومعلومات  ثقافة 
كوسائل  صحيحة  غير  مصادر 

اإلعالم املختلفة واإلنترنت. 
عام  بوجه  التربية  وتؤتى      
ألن  الصغر،  مرحلة  في  ثمارها 
للتلقي  املناسبة  هى  السن  هذه 
واإلصالح،  والتقويم  والتوجيه 
على  تقع  الكبيرة  واملسئولية 
الوالدين، خاصة في هذا  عاتق 

الجانب من التربية الجنسية.
    فالبد من التدرج في غرس 
تعني  الــتــي  واملــفــاهــيــم  القيم 
األمــر،  هــذا  فهم  على  األبــنــاء 
د الوالدان األبناء وهم  حيث يعوِّ
االستئذان  على  السن  صغار 
الدخول،  عند  الوالدين  على 
الكبير،  على  االستئذان  وكــذا 
األبــنــاء  م 

ِّ
نعل أن  ينبغي  كما 

واآلداب  الحاجة  قضاء  كيفية 
استتار  ــن  م بها  تتعلق  الــتــي 
ــك،  ــر بــعــدهــا وغــيــر ذل وتــطــهُّ
حركات  ونالحظ  نراقب  وأن 
عدم  نحو  ونوجههم  ــاء  ــن األب
في  الحساسة  األماكن  تحسس 
الجسم وأنه من العيب أن يفعل 
الهدى  على  وسيرًا  ذلــك،  أحد 
ــوي، يــحــرص الــوالــدان  ــب ــن ال
في  األبــنــاء  بــني  التفريق  على 

تحـديــات العيــش
فى الحقبة الرقمية

د. محمد محمود العطـار
أستاذ مساعد

جامعة الباحة

حياة  في  مهمة  قضية  الجنس      
ــي بــا شــك مــؤثــرة  ــان، وهـ ــسـ اإلنـ
ــي الــســلــوك الــفــردي والــســلــوك  ف
عادة  الجنس  فدراسة  االجتماعي، 
في  سيما  وال  باملحاذير،  ترتبط  ما 
املحافظة،  الشرقية  مجتمعاتنا 
بالتطور  املتعلقة  املواضيع  وتعتبر 
لها  املصاحبة  والسلوكيات  الجنسي 
يلجأ  قد  التي  الحساسة  األمــور  من 
من  الخجل  أو  إهمالها  فــي  الكثير 
مناقشتها ألسباب بيئية واجتماعية.

التطور الجنسى عند األطفال



15 النفس املطمئنة

املضاجع، أو على األقل إذا ضاق 
املكان فصل البنني عن البنات، 
ولو حدث ذلك قبل سن العاشرة 
لكان أفضل، ألن وسائل اإلعالم 
األطفال  ــان  أذه فتحت  اليوم 
متهم أمورًا لم يكن أقرانهم 

ّ
وعل

مضت،  سنوات  قبل  يتعلمونها 
لذا البد من الحيطة والحذر.

دور األسرة :
م 

ِّ
تعل أن  األســرة  على  يجب   <

الــطــفــل عــنــدمــا يــتــســاءل عن 
الوجود  هذا  بأن  ووجوده  حياته 
الله  بقدرة  وأخيرًا  أوال  مرتبط 
القدرة  وهذه  وتعالى،  سبحانه 
بعثها الله في نفس كٍل من األب 
على  القدرة  وأعطاهما  واألم، 
إظهارها للوجود بطريقة معينة 
سنه  فــي  تفهمها  يستطيع  لــن 

الصغيرة.
له أي  أن تشرح  على األسرة   <
والقص،  الحكى  بواسطة  شيء 
يتعد  لم  ــذي  ال الطفل  وخاصة 
 
ً
مثال نقنعه  بأن  بعد،  السادسة 

بأن القدرة اإللهية هي التي تجمع 
بني جسدي األبوين وأيضًا تنجبه 
له  نوضح  ثم  للوجود،  وتظهره 
خصوصية  لأبوين  أن  بعد  فيما 

يجب أن يحترمها .. إلخ.
على  الطفل  د  نعوِّ أن  يجب   <
منذ  به  مستقل  مكان  في  النوم 
والدته ألن في ذلك أهمية كبيرة 
له نفسيًا حتى يتعّود االستقالل، 
ولكن ال يجب أن نتركه أو نحرمه 
والحنان  العطف  جرعات  من 
بل  إليها،  يحتاج  التي  املطلوبة 
مكانه  في  وهو  به  األم  تلتصق 
احتياجاته  كافة  وتلبى  الخاص 
سيتعّود  الــزمــن  مــرور  ــع  وم  ..
والديه  يــرى  أن  ويتعّود  مكانه 
معا في فراش واحد أثناء النوم 
دون أن تقلقه هذه العالقة، ألنه 
التحام  بأن  سيشعر  الوقت  مع 
وضروري  طبيعي  شيء  والديه 

الستمرار الحياة.
ــرورة تــحــرى الــصــدق  ــ ض  <
ــة عن  ــابـ واألمـــانـــة فـــي اإلجـ
يتعلق  فيما  األطفال  تساؤالت 
تحلى  مع  والتناسل،  بامليالد 
كما  الـــصـــدر،  بــســعــة  اآلبــــاء 
ملا  فورية  إجابات  تقديم  يجب 
من  منه  يصدر  أو  الطفل  يبديه 
الطفل  فــتــســاؤالت  ــاؤالت،  ــس ت
طبيعية  أمــورًا  تعد  كانت  مهما 

وهو على حق في توجيهها.

 3 الساعة  إلــى  مساًء   11 الساعة   *مــن 
صباًحا* 

الكبد.  فــي  ــدم  ال مجرى  معظم  يتركز   
يصبح كبدك أكبر عندما يمتلئ بالدم. هذه 
لعملية  جسمك  يخضع  عندما  مهمة  لحظة 
سموم  ويكسر  الكبد  يحيد  السموم.  إزالــة 

الجسم املتراكمة طوال اليوم.
ومع ذلك، إذا كنت ال تنام في هذا الوقت، 
هذه  إجـــراء  بــك  الــخــاص  للكبد  يمكن  ال 

العملية من السموم بلطف. 
 *إذا كنت تنام في الساعة 11 مساء، لديك 

4 ساعات كاملة إلزالة السموم من الجسم.
* إذا كنت تنام في منتصف الليل لديك 3 

ساعات.
 ، صباًحا   1 الساعة  في  تنام  كنت   *إذا 

فلديك ساعتان.
*وإذا كنت تنام في الساعة الثانية صباحًا 
، سيكون لديك ساعة واحدة فقط للتخلص 

من السموم.
صباحا   3 الساعة  بعد  تنام  كنت   *وإذا 
إلزالة  الوقت  لديك  يكون  لن   ، الحظ  لسوء 
السموم من جسمك. إذا استمر هذا النمط 
السموم  هــذه  تتراكم  فسوف   ، النوم  من 
ماذا  تعرف  أنت  الوقت.  بمرور  جسمك  في 

يحدث بعد ذلك.
واستيقظت  النوم  في  تأخرت  لو   *مــاذا 

متأخرا؟*
هل حاولت الذهاب للنوم في وقت متأخر 

ا من الليل؟ 
ً

جد
الشديد  بالتعب  تشعر  أنــك  ــت  أدرك هل 
مقدار  عن  النظر  بغض   ، التالي  اليوم  في 

نومك؟
متأخرا  واالستيقاظ  املتأخر  النوم  إن 

لصحتك.  للغاية  سيئ  أمر  الواقع  في  هو 
باإلضافة إلى عدم وجود ما يكفي من الوقت 
، سوف تفوتك  للتخلص من سموم جسمك 

وظائف الجسم الهامة األخرى.
 ، صباًحا*   5 إلى  صباًحا   3 الساعة   *من 
تتركز معظم الدورة الدموية في الرئتني. 

ماذا يجب أن تفعل اآلن؟ 
وتنفيس  ممارسة  عليك  يجب   ، حسنا 
جسمك،  في  جيدة  طاقة  خذ  النقي.  الهواء 
 ، النقطة  هذه  عند  الحديقة.  في  ويفضل 
يكون الهواء شديد البرودة مع وجود الكثير 

من األيونات السالبة املفيدة.
 7 الساعة  حتى  صباحًا   5 الساعة  *من    

صباحًا: 
     تتركز معظم الدورة الدموية في األمعاء 

الغليظة. ماذا يجب أن تفعل اآلن؟  
جميع  تــفــريــغ  ــام!  ــم ــح ال الـــى  اذهـــب   -
األمعاء  من  فيها  املرغوب  غير  املحتويات 
ز جسمك الستيعاب املزيد من  الغليظة. جهِّ

العناصر الغذائية على مدار اليوم.
 9 الساعة  حتى  صباًحا   7 الساعة  *من    

صباًحا: 
في  الــدمــويــة  الـــدورة  معظم  تتركز    

معدتك. ماذا يجب أن تفعل اآلن؟ 
اليوم.  في  وجبة  أهم  إنها  الفطور  تناول 
تأكد من أن لديك جميع العناصر الغذائية 
وجود  عدم  اإلفطار.  لتناول  تحتاجها  التي 
من  الكثير  يسبب  ــوف  س اإلفــطــار  وجبة 

املشاكل الصحية في املستقبل.
هذه هي الطريقة لبدء يومك

ال عجب أن القرويني أو املزارعني هم أكثر 
مبكرًا  ويستيقظون  مبكرًا  ينامون  صحة. 
بينما يتبعون ساعتهم البيولوجية الطبيعية.

معلومات عن النوم وأوقاته
James Pang  :KUNTAL SANGHVI :مقال  للعاملني

فى أى وقت يجب أن تنام؟

ســاعــة  بــالــفــعــل  لــديــك       
بيولوجية مدهشة داخل جسمك. 
على  تساعدك  جدا.  دقيقة  إنها 
 ، تنظيم وظائف الجسم املختلفة 

بما في ذلك وقت نومك.


