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 ص لخمال
الدراسةةإ ىلةةظ ف الةةر اليسةةرص يةةم الف ةةدح ليوةةر إ الف ةةر    وةةر  هــدفت

الي هج ال  ةفم الف  ل ةم,  واستخدمتالثقايإ الج سلإ لدى طفل يا قبل اليدرسإ, 
اليجفيةة , افجاتةةاق القةةاليلا ب ةةظ فربلةةإ   ف ةةا ل الف ةةل ام ل يةةا الدراسةةإ  اةةر 

الطفةةةل   ةةة  الثقايةةةإ الج سةةةةلإ,   ةةةي الطفةةةل يةةةم ال يالةةةةإ يةةةا ا سةةةا   الج سةةةةلإ, 
 الف ةةةةةةةةةةةةر  الج سةةةةةةةةةةةةم بابفبةةةةةةةةةةةةار  اةةةةةةةةةةةةاتر  يسةةةةةةةةةةةةر ق ب هةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةم يجفي  ةةةةةةةةةةةةا                                              

ل  اليسةةرص,  د ر   يةةم الف ةةل الثةةا م اسف ررةةق الدراسةةإ ب جةةن الفوةةابن بةةلا الطفةة
 يم الف بلإ الج سلإ,  قدرفن ب ظ طرص يورالق والرإ لف رض لها الطفل 

 يةةم الف ةةل الثالةةةل رةةاا الجا ةةةا الفطبلقةةم  الف  ل ةةم ل   ةةة   اليسةةر لإ الفةةةم 
قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديفها الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإ ل طفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليلا ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةظ فربلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن                                                

ا فلاج الطفل ليا ل طلن ىجاباق وايلإ با بسل فن الج سلإ,   بسفرق ال فالج با
با اليسرص قادر ب ظ  وةر الة بم بالثقايةإ الج سةلإ لةدى الطفةل  النتائجريا بردق 
  ا  دال فغللر يم افجاتافهم     الفربلإ الج سلإ    اليجفي  ,
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The  ability of theater to spread sexual education among 

children of the kindergarten stage 

sumarry 

  
       The study aimed at employing theater in dealing with the problem 

of harassment and spreading sexual education among pre-school 

children. It used a descriptive and analytical approach. The first chapter 

of the study dealt with the view of society, the attitudes of those in 

charge of raising the child towards sexual education, and the child's 

right of protection from sexual abuse and sexual harassment which is 

considered as a taboo in our society.  

        In the second chapter, the study reviewed the similarities between 

the child and theater, its role in sexual awareness, and its ability to 

present thorny problems that the child is exposed to. And in the third 

chapter, the applied and analytical side of the theatre and playscripts 

presented by the study to the child and those responsible for his 

upbringing 

The study resulted in the children's need for those who give them 

satisfactory answers to his questions concerning sex. The results also 

confirmed that the theater can spread awareness of sexual culture for 

children in the society and to effect a change in their attitudes towards 

sex education.. 
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   قدمة:م 
بطفال ةةا تةةم   ةةم اميةةإ القةةادم,  بي هةةا  يسةةفقب ها ال ةةاتض  ربةةالفهم  ا تفيةةام 

درارةةن, متيلةةإ تةةر  الوةةرل إ ال ساسةةإ,  الةةرى بهةةم, د لةةإ ب ةةظ  بةةظ اليجفيةة    ا 
لرفرةةةةى ب ةةةةظ فةةةة يلر اميةةةةا ال ةةةةاطفم  الهةةةةد   ال فسةةةةم بابفبارتيةةةةا امسةةةةا  لب ةةةةا  

اتفياي ةا بامطفةةال  يفاب ف ةا ميةة رتم, ى   ,  ب ةظ الةةرمم يةاوخ ةلإ سة لإ يفى ةةإ
,  ب ةةض الييارسةةاق الخارجةةإ الفةةم قةةد لف ررةة ا لجهةةل اليخةةاطر با الرثلةةر ي ةةا

 الب لةةد  رةةل الب ةةد بةةا رةةل ىطةةار قليةةم  بخالقةةم   الف ةةر  الج سةةم بالطفةةل  لهةةا,
 ةة ر  يةةا  ةة ر تةةر  اليخةةاطر, الةةرى ب ةةبب  بةةا ج لطةةري ببةة اا اليجفيةة  بوةةد , 
 فقاب ةن امسسةةر راي ةإ  يفةةإ بةدم ا قفةةراا,  تةر  امي ةةال ف ةاط بسةةرلإ فايةإ,  فرةةفم 

فغرةةا بوةةد  لةة   ا ل ةةا وةةدلد خ يجةةا يةةا الفرةةل إ ال ال لةةإ,   جةةد ب ةةض امسةةر 
فس لط الر   ب ظ تر  الاةاتر ,  تةرا يةا ج  هةا فيرةم يةم ا  فوةار  تةرا ال ة   

ا بفدا  يا بخطر اليورالق, الفم قد لف ةرض لهةا الطفةل يةم طف لفةن, الفةم  يا
فال ففا ةل ها ي فة ر  يةم راررفةن,  فةلثر سة بجا ب ةظ  فسةلفن  وخ ةلفن   يةا ثةم 

فرفم يا قبل امسسر  ر   جرجا بثرجا بيام ير ةإ فة ير فلثر ب ظ يسفقب ن,  ترا ال
ى  ةةةا اق دقلقةةةإ  فروةةةر يةةةدى ففوةةةم تةةةر  الاةةةاتر , الفةةةم ربيةةةا فةةةفم داخةةةل بلةةةق 
الطفل الرح يا اليففرض ب ن بلق آيةا,  ب ةظ بلةدح ب ةا  ربيةا لر  ة ا يةا بقةرا 
اليقةةةةةربلا لةةةةةن يسةةةةةفغ لا سةةةةةراجإ الطفةةةةةل  برا فةةةةةن  جه ةةةةةن   بسةةةةةبا ال لا  ب ةةةةةبب 

الف ةةر  الج سةةم ثقةةلالج ب ةةظ يسةةاي  ا,  ففج ةةا ال ةةالالق ال ةةدلل ب ةةن ي ةةط ب 
بيةةام بطفالهةةا,  فف ايةةل ي ةةن بجهةةل ربلةةر,  فف ةةاام الرارثةةإ ب ةةديا لف ةةرض الطفةةل 
ل ف ر ,    ل  م امتل برلك, بالرمم يا ر ا اليف ر  ربيا يا داخل امسر  ب  

ر  ب ةةةبب  فيةةةم يةةةا ب ةةةد امقةةةارا,  يةةةا ثةةةم يةةةذا روةةةر الغطةةةا  بةةةا تةةةر  الاةةةات
 رةةةةر رح  فااجةةةةا ب ةةةةظ ال ةةةة إ ال فسةةةةلإ مجلةةةةال اليسةةةةفقبل, الةةةةرلا سةةةةفق م ب ةةةةظ 

تر  الي طقإ الوالرإ لرلك  جا اقف ام  ب افقهم الففلإ يهيإ ب ا  ام طاا  فقديها
يةةةم ي ا لةةةةإ ل وةةةةر الةةة بم بالثقايةةةةإ الج سةةةةلإ لةةةدى طفةةةةل يةةةةا قبةةةل اليدرسةةةةإ,  يةةةةد  
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يةا لجةا ب لةن ي  ةن ب ةديا لف ةرض ليثةل بي   ياق رايلإ با الف ر  الج سم,   
 الف بلةةإ لةةا فقف ةةر ب ةةظ الطفةةل ي سةةا, بةةل سفوةةيل  لةةظ تةةر  الي اقةةر ال رجإ 

ا ي يالإ طف ن يا  يلم يسل للفن   ترا لفط ةا ي ةن الوةجابإ لل اجةن  امير بلرج
برةةل  ةةىم تةةر  الاةةاتر ,  ل ةةر  ب ةةظ فثقلةةر طف ةةن ج سةةلجا لل ةةايا ب ةةظ جسةةد  

فةةل ب ةةظ  بةةم بيةةا تةة  يبةةاص,  يةةا تةة  ملةةر يبةةاص, لل ةةبب  الدلةةن تيةةا  لرةة ا الط
 تةةرا يةةا بردفةةن ي ايةةإ الل  سةةلر يةةم  الي جةةا انيةةا لةةن ب ةةديا لف ةةرض مح خطةةر

 لةةل برةةدق ب ةةظ  ةةي الطفةةل يةةم با ل اةةظ  91اففاقلةةإ  قةة ي الطفةةل يةةا اليةةاد  
ا سةةةةةا   البد لةةةةةإ ب  ال فسةةةةةلإ بال يالةةةةةإ يةةةةةا رايةةةةةإ بوةةةةةرال ال  ةةةةةر ب  الرةةةةةرر ب  

سا   الي اي إ ب  ا سفغالل بيا يم رلك ا سا   الج سلإ    ا تيال  ا 
 قةةد ارفةةاق الدراسةةإ با اليسةةرص تةة  ب سةةا  سةةل إ فسةةف لا بهةةا,  فرةة ا آدافهةةا  

ل طري ب ةظ تةرا البةاا الي  ةد, ا طالقجةا يةا رللةإ يية ىى بلسةمه  ابفبةار   بةاا 
بفقةدم اميةم  رقلهةا, يهة  لةل   سةل إ فريلةن ب يف ةإ اليسرص ياهر  رارح لرفبط 

بقةةةةةدر يةةةةةةات  بدا  ف ةةةةة لر,   سةةةةةةلط يهةةةةةةم ل قةةةةةل الفرةةةةةةر,  بةةةةةل الةةةةةة بظ,  ال هرةةةةةةإ 
الوةة ر, الق ةةإ,  – بدا امطفةةال  -ي يةة ىى بلسةةميده  ا جفيابلةةإ  السلاسةةلإ  الفررلةةإ  

                                      ه  21-8002 -اليسرص
لر ا ليسرص الطفةل بتيلةإ خا ةإ يةم ف وةلإ الطفةل  فر ل ةن,  ابفبةار   لرا        

بق ى ي  م لألخالي  خلر داي  ىلظ الس  ك الطلةا, اتفةدق ىللةن ببقرلةإ ا  سةاا  
ما در سن   ف قا بالرفا بطرلقإ يرتقإ ب  يم الي ىل بطرلقإ يي إ, بل بال ررإ 

 ه44-9111 -سرص امطفال  ي–ي ارد  رل فرلد  اليفط ر  الفم فب ل ال ياسإ  
 ما يسةةةرص الطفةةةل يةةةم ام ةةةل يةةةا درايةةةم فيثل ةةةم ي جةةةن لألطفةةةال, ل يةةةل      

ي ا يإ يا القلم الفرب لإ  امخالقلإ ب ةظ   ة   ةابض بال لةا   ما الطفةل يةرفبط 
ارفباطجةةا ج ترلجةةا بالفيثلةةل ي ةةر سةة  اق بيةةر  ام لةةظ يل  ةةا  ليثةةل رةةل امد ار يةةم 

 لخةةةةةرج ب فسةةةةةن, لةةةةةرلك بالقةةةةةإ الطفةةةةةل باليسةةةةةرص بالقةةةةةإ  ل بةةةةةن ا لهةةةةةايم, يلللةةةةةر
ا دياجلإ,  ت ةا فريةا بتيلةإ اليسةرص  فةاثلر ,   اةرجا لهةر  امتيلةإ,  الفةاثلر الربلةر 



 02020202  لسنةلسنة  --العدد االول العدد االول   --الثالث عشرالثالث عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  لتربيةلتربيةاا  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة  
 

                                                     871 

يم الطفل  لر ا اليسرص ت  بيرل  سل إ ل ور الثقايإ الج سلإ, يالفربلإ الج سلإ 
ا ق ةةر  ا يلهةةا ي  ل ةةا   فقةةل بتيلةةإ بةةا بح جا ةةا يةةا ج ا ةةا الفربلةةإ امخةةرى,  ا 

 ىرتةةةةةا, يالفربلةةةةةإ الج سةةةةةلإ ل طفةةةةةل فبةةةةةدب ي ةةةةةر   دفةةةةةن  يف  يةةةةةن امم با جسةةةةةد  لةةةةةن 
خ   لإ,  با ت اك ببرا  يم جسد  خا ةإ جةدجا,   لجةا م ةد با لراتةا ب  
ل يسها ى  امب لا ب  الطبلةا, لرةا يجفي اف ةا ال ربلةإ بايةإ,  اليجفية  الي ةرح 

را, لرلك ب ل ةا با  خةرج يةا الق ق ةإ الفةم خا إ, ل ا م يا  ق  يم الي ريإ به
 ر  ا ب فسة ا يلهةا,  ب ل ةا ىبةاد  الففرلةر بيفهة م  ال لةا  الةرح لسةفخدم يةم ملةر 

                                         ي ر ن 
 فرى يىلياا السلده ب ن لط ي يسيظ الف ر  الج سم بالطفل ب ظ رةل ىثةار       

سةةة ا  ب ةةةرض  ةةة ر ب لةةةن ب  ياليسةةةإ ببرةةةالن لف ةةةرض لهةةةا الطفةةةل بةةةا بيةةةد, 
الف اسةةةة لإ ب   ثةةةةن ب ةةةةظ ليةةةة  ببرةةةةا  وةةةةخ  آخةةةةر, ب  ف  ليةةةةن بةةةةاداق سةةةةللإ, 
 الطفةةل الةةرى لف ةةرض ل ف ةةر  الج سةةم بي  ةةا  اليوةةار ىللةةن, مالبجةةا يةةا ل ةةدل لةةن 
ىياقةةإ ج سةةلإ يبرةةر ,  تةةرا يةةا لةةلدح ىلةةظ ى ةةابفن ب وةةاط ج سةةم ىالةةد,  الطفةةل يةةم 

ليل ل الج سلإ بي  اتا الي ر ر لدى الربةار, لرةا ييرةا با تر  السا   ل رر ا
ل ةةةدرج تةةةرا ال وةةةاط السةةةم  الةةةرح لف  ةةةن الطفةةةل يق ةةةدجا ب يجبةةةرجا د ا مرلةةةى   قلقلةةةإ 

–يده–ىليةاا السةلد ي داخ ن  يفاهر لدلن ف رياق ج سلإ,  قد لف  ل ىلظ يف ر   
 ه91-8000- الجالف رلر,  امسباا,  ال قالإ  ال - الف ر  الج سم بامطفال 

 تةةرا يةةا للرةةد خطةة ر  ف ةةرض الطفةةل ل ف ةةر ,  يةةا لخ فةةن يةةا آثةةار  فوةة لن      
لوخ ةةلإ  رلةةاا الطفةةل, يال فةةاا ب ةةظ امب ةةا  يهيف ةةا امساسةةلإ, م هةةم بيا ةةن يةةم 
بب اق ةةةا,    ب ةةةد لرمةةةا مح طفةةةل با لف ةةةرض لةةةألرى, سةةة ا  برةةةاا برى بةةةد م بم 

 ل ل ف ر   فسم,  ترا يا فخ فن  ديإ ف رض الطف
يقةةد برةةدق   ب ةةظ الةةرمم يةةا ق ةةإ الدراسةةاق الفةةم بلقةةق الرةة   ب ةةظ تةةر  اليوةةر إ,

ييافا الط بةةارحه الفةةم ب رةة ق يلهةةا   با ا بفةةدا  الج سةةم ب ةةظ امطفةةال دراسةةإ
% يا 31% يا ىجيالم ال  ادل اليف  قإ بالطفل,  بوارق الدراسإ با 92ليثل 
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ل الرة لإ,  تةةرا لةدب  ىلةظ اليراوةةفإ ال ة ادل لرة ا الجةةا م لةن  ة إ قرابةةإ بالطفة
 -  ييافا الط بارحيده  يالإ تل   امطفال يم ال يجفي  لريض الب ص بف ك الجرليإ

 ه92 -8001- الف ر  الج سم  فاثلر  ب ظ امطفال 
 ا   ا اق فلرةد الفىالةد  ا  فوةار لهةر  الاةاتر  يةم الة طا ال ربةم, ى  با تةر  

ةةةةة ا دقلقةةةةةإ, يا بفةةةةةدا اق ل ةةةةة فها اليجفيةةةةة  ال ربةةةةةم ا   ةةةةةا اق,   ف طةةةةةم برقايج
ب  ةةةفها ي رةةة باق  ساسةةةإ فيةةة  بسةةةي إ ال ال ةةةإ,  لةةةرلك فقةةة م ال ال ةةةإ بةةةالفرفم 
ب لهةةةا,    فف ةةةةب ب هةةةا خا ةةةةإ, ىرا  قةةةة  ا سةةةفغالل الج سةةةةم الف ر  الج سةةةةم 
رةةيا ال ال ةةةإ,  رثلةةرجا يةةةا لةةلدح الفرةةةفم بةةةا تةةر  الجةةةرالم ىلةةظ اسةةةفيرار ا بفةةةدا , 

 الا آخةةةةةرلا,  يةةةةظ اليقابةةةةةل لةةةةلدح ىلةةةةةم يقةةةةداا الرةةةةة لإ ثقفةةةةن ب فسةةةةةن   قةةةة   رةةةة
 بةةةاليجفي ,  يقةةةد وةةة  ر  بةةةاميا  اميةةةاا  فةةةظ يةةةا بقةةةرا اليقةةةربلا, الةةةرلا يةةةا 

 فلرةةد الدراسةةإ ب ةةظ بتيلةةإ  , ا ي جةةاج لةةن,  لط ةةا يةة هم ال يالةةإاليففةةرض با لر  ةة
ا الطفةل قةادرجا الفربلإ الج سلإ ل طفل, م ها سف يلن يا الف رض ل ف ر ,  سةلر  

ب ةةظ الفيللةةى بةةلا ال ةة اا  الخطةةا يةةم تةةر  اميةة ر بسةةه لإ,   ف ريةةن بالي ةةاطي 
ليا جةا يةا  ال ساسإ  الي ا ر  يم جسد , الفم   ل ةب م ةد ليسةها ب  روةفها   ا 
الدراسإ بد ر اليسرص يم الف بلإ,  ابفبار  بقرا ال سالل  بير ها فاثلرجا يم  ف   

ةةةا لهةةةم  سةةةة ر امطفةةةال  فوةةةرلل سةةة  رهم  ب ر رةةةن اليخف فةةةإ الفةةةم فقةةةدم خ ل ج
اةةر ل ف ةةدح لاةةاتر   - ةة  يسةةر م -فف ةةرض الدراسةةإ لرفابةةإ  يةةا فاللفهةةا, يس ل

الف ةةر ,  ي جةةن ل طفةةل  ر لةةن,  سةةفرابم ب ةةد رفابفةةن خ ةةال   سةةياق يسةةرص 
الطفةةل  خ ةةال  الير  ةةإ ال يرلةةإ لطفةةل يةةا قبةةل اليدرسةةإ,  سةة ر فقةة م بذخراجةةن 

سةةةةةر لإ داخةةةةةل ب ةةةةةد الر رةةةةةاق ب رةةةةة ر بطفةةةةةال الر رةةةةةإ  سةةةةةفقدم ال ةةةةةر ض الي
  ر لهم, ل رى   قلم يدى فقبل الطفل  امسر  لطرص الي ر   

 :إشكالية الدراسة                                                     
يةةم رةة   ى سةةا  البا ثةةإ بذوةةراللإ الدراسةةإ,  اسةةفيابها ىلةةظ وةةر ى الرثلةةر       

م لقطةةا بج ارتةةا,   ةة اراق ي  يةةاق رلةةاض امطفةةال,  يفاب ةةإ يةةا اميهةةاق ال فةة
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امجهى  ا باليلإ الفم طر ةق    ىالةق فطةرص الرثلةر يةا  ة ادل الف ةر , الفةم 
لف رض لها بطفال يا قبل اليدرسإ, ىرفاق رر ر   ور الثقايإ الج سلإ لدى طفةل 

تةةةدر  الر رةةةإ, ل ف ةةةدح لف ةةةك اليوةةةر إ  فرةةة ا  سةةةل فها اليسةةةرص,  لرةةةم لف قةةةي
 :                   الدراسةةإ فرةةي ق ا وةةراللإ بةةددجا يةةا الفسةةال ق الفةةم فسةة ظ ل جابةةإ ب هةةا  تةةظ

                                                              ىلظ بح يدى لفقبل اليجفي  يرر  ي اقوإ يور إ الف ر  الج سم بالطفل؟  
 إ اليور إ؟ىلظ بح يدى لفقبل الطفل  فسن ي اقو -
 يا  يدى ايفالك الطفل لي   ياق   ل طري الف دح لااتر  الف ر ؟ -
 يا ال القإ بلا الثقايإ الج سلإ  ير إ ف رض الطفل ل ف ر ؟ -
 يا  د ر اليسرص يم ف رلر الطفل بالثقايإ الج سلإ؟ -
 يا رلفلإ ف الر ال   اليسر م لرد  ااتر  الف ر ؟ -
  ي  الي ريم ل طفل؟يا رلفلإ رفابإ    يسر م لفال م  ال -
رلر ليرا ف الر لغةاق خوةبإ اليسةرص ل ةرض يوةر إ الف ةر  الج سةم بيةا  -

 لفال م  ثقايإ الطفل الي ا ر  سلر ل جلإ ف قلن؟
        سف ا ل الدراسإ ا جابإ با تر  الفسال ق لفض ىوراللفها  

 أهمية الدراسة :                                                       
فريةا بتيلةإ الدراسةةإ يةم ر  هةةا ففسةم بال داثةةإ   لةل ى ةةن لةم لةةفم دراسةإ تةةرا       

                                                 الي ر    فطبلقن ب ظ الورل إ الي  ط دراسفها يا قبل,  رلك لألسباا انفلإ:
 جرب  الي ر    ارجا ل ساسلفن,  خجل اليجفي  يا طر ن ل  قا   -9
 إ الدراساق الفم  اقوق تر  اليور إ  ق  -8
ىثةةةةرا  اليرفبةةةةإ ال ربلةةةةإ بدراسةةةةإ  ةةةة ل د ر اليسةةةةرص يةةةةم الف ةةةةدح ليوةةةةر إ  -1

 الف ر  بالطفل 
 فسفيد الدراسإ بتيلفها يا الفلإ الفم ف  م بها الدراسإ  تظ الطفل  -4
 : أهداف الدراسة                                                     
                                                  سإ ىلظ:فهدر الدرا  



 تيسير حمادة يوسف العفيفي أ.       الرياضالرياض  مرحلةمرحلة  أطفالأطفال  لدىلدى  الجنسيةالجنسية  الثقافةالثقافة  نشرنشر  علىعلى  المسرحالمسرح  قدرةقدرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

876                                                                   

 ي ريإ يدى فقبل اليجفي  لي اقوإ يور إ الف ر  بالطفل   -
 ي ريإ يدى فقبل الطفل لي اقوإ اليور إ   -
ي ريةةإ يةةدى ايةةفالك الطفةةل لي   يةةاق بةةا طةةري الف ةةدح ليوةةر إ الف ةةر   -

 الج سم بن 
 ه س  اق 3:1يا قبل ال ي لاق ياي ور الثقايإ الج سلإ بلا بطفال ير  إ  -
  ور تر  الثقايإ  بورل ملر يباور خالل اليسرص الي با ل طفل  -
 منهج الدراسة :  

 الي هج ال  فم الف  ل م ليال يفن لي ر   الدراسإ    
 عينة الدراسة : 
يررةى  –قرلةإ ال جل ةإ -بطفال ر رإ: اليسفوار ب يد ب ظ ل    الرسةيلإ لغةاق 

  س  اق 3: 1يا بير  -إ الب لر ي ايا -ر م  ياد 
 :مصطلحات الدراسة               
مسرح الطفل:                                                         

ل ةةةةرر ي جةةةةم الي ةةةةط  اق الدرايلةةةةإ يسةةةةرص الطفةةةةل با ةةةةن:   اليرةةةةاا اليهلةةةةظ  
ةةةةا ليوةةةةاتدلا يةةةةا  يسةةةةر لجا لفقةةةةدلم بةةةةر ض فيثل لةةةةإ رفبةةةةق,  بخرجةةةةق خ ل ج

  -ي يةةةارح ىللةةةا ,   ةةةاا ق ةةةاا   فةةال,  قةةةد لرةةة ا الييث ةةة ا ر هةةةم يةةةا امطفةةةالامط
                               ه91-9113 -الي جم اليسر م, يفاتلم  ي ط  اق اليسرص  ي  ا ال رض 

 ل ةةةةدد يقةةةةاي   ىرسةةةةف رده ف رلةةةةر ي ةةةةط ب يسةةةةرص الطفةةةةل ريةةةةا ل ةةةةم:  تةةةة  
خوةبإ يسةرص ب  يةم قابةإ ي ةد  بر ض لقديها ييث لا ي فريلا ب  ت ا  ب ظ 

 ه2  -8008 –ي يدح الجابرحيده  يسرص الطفل يم ال طا ال ربم   لرلك  

ريا برين يريةال الةدلا بلةده با ةن  رلةك اليسةرص الةرى فخ ة  بر رةن بالدرجةإ 
ام لظ لألطفال  لج ى با ل ررتا الربار,  ففالر تر  ال ر ض يا درايا فسللر 

ا لف اسا سا امطفال,  –يريةال الةدلا بلةديده  بق هةم يةم يةرا  هم اليخف فةإ  خ ل ج
 ه      181–8001- ي جم ببالم  ي ط  اق اليسرص ام ربم 
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بيا يي ي د  سا ىسيابلله يقد برر يسرص الطفةل ب ةظ ب ةن  بيةل ي ةم  الففةن 
رسةةةاا القةةةلم  ففرةةةيا ىثةةةار  ا فبةةةا  الطفةةةل,  الفريلةةةن ب ةةةن,  ف يلةةةإ بةةةاد  ا  فبةةةا ,  ا 

 ف يلفهةا, ريةا لةى د الطفةل بخبةراق جدلةد ,  لفةره وة  افن ا  ف اللةإ, الخ قلإ لدلن 
بةةةةدادتم لةةةةدرايا الربةةةةار,  ف يلةةةةإ ففرلةةةةرتم  ريةةةةا لوةةةةب  وةةةةغفهم   ةةةةبهم ل يغةةةةاير ,  ا 

 ه19-8000- اليسرص لألطفال -يي ي د  سا ىسيابلل, ي ي د ىلدا بفرارح       

 :التعريف اإلجرائي                                                  
: تةةة  بيةةةل ي ةةةم لثلةةةر ا فبةةةا  الطفةةةل,  لرسةةةبن قةةةلم خ قلةةةإ,  لةةةى د  مســـرح الطفـــل

                                                          بخبراق جدلد ,  لفره و  افن ا  ف اللإ,  لوب  وغفن   بن ل يغاير  
                                :تعريف النص المسرحي الموظف للطفل

    ىبدابم ل يل خ ال  الطفل  ثقايفن  ت لفن برل يق يافها,  لفم  لامفن 
 يةةي يسةةف لاق الطفةةل ال ق لةةإ  ا درارلةةإ, يةة  يرابةةا  اليرا ةةل ال يرلةةإ  ال  ةةل إ 

 ه890-8001- يسرص الطفل -يبب  ال سا سالم يده ال غ لإ ل طفل  

فجسةةةةلد ب  الفوةةةةخل  ال ةةةة فم لغةةةةاق خوةةةةبإ اليسةةةةرص: تةةةةم ال ةةةة ر  الف بلرلةةةةإ بال
 اليرلةةةةم,  البوةةةةرح  انلةةةةم ي ف ةةةة لا ب  يجفي ةةةةلا  يةةةةال  ا لغةةةةإ,  الرةةةة   لغةةةةإ, 

 ه31-9113-يجي إ سلد ل سريده  سلر ل جلإ ال غإ  اليرض ال ق م   ال ررإ لغإ ,   

: تةة  ال جةةن انخةر ليسةةرص الطفةل, الييث ةة ا يلةن يخ  قةةاق خلاللةةإ مسـرح العــرائ 
طفةل, ل فثقلةر فةار ,  ل فريلةن فةار  بخةرى,  برالسةن ف ررةن بلةدح يا الةديظ, فسقةدم ل 

بورلإ يا الخ ر ب  يا ي ي ب  يا ف ق  فيثل تر  الديظ بوةر ب   ل ا ةاق ب  
 ه91-9131-  ال د فإ  ال رالإ يم الفرال الق  م الو بم  -يي يد يهيم ببد ال طلر بح رال اق بخرى 

                 )Child Sexual Abuse)   التحرش الجنسي بالطفل 
تةة   اسةةفخدام الطفةةل  وةةبا  الرمبةةاق الج سةةلإ لبةةال , ب  يراتةةي بةةا بيةةد,  رلةةك 
بف ررن ل يواتد الفار إ, ب  ال  ر الج سلإ, ب  ملر رلك يا يثلةراق, رف يةد 
ياليسةةةإ ببرةةةالن الف اسةةةة لإ, يرةةةالج بةةةةا ا بفةةةدا  الج سةةةم اليباوةةةةر يةةةم  ةةةة ر  
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الف رلةةر ,  - الف ةةر  الج سةةم بامطفةةال –    يىليةةاا السةةلديدهارالي ر يةةإ الطبل ةةم ي هةةا,  الوةة
 ه 80-8000- امسباا,  ال قالإ  ال الج
                                                      التعريف اإلجرائي:
:  تةةة  سةةة  ك يفةةةر ض يةةةا وةةةخ  ربلةةةر ب ةةةظ آخةةةر ب ةةةغر, التحـــرش الجنســـي

خاللةةن الي فةةدح باسةةفغالل ق فةةن د ا ي ايقةةإ  ل يةةل  طاب جةةا  ريةة ىجا ج سةةلإ, لقةة م 
 الطرر انخر 

الغرلةةى : تةةظ ا سةةف داد الفطةةرح الةةرح لةةدي   ةةا بن ىلةةظ القلةةام بسةة  ك ي ةةلا ب ةةد 
 الف اجد يم ارر ي لا  

 الثقايةةةةةةةإ الج سةةةةةةةلإ: بي لةةةةةةةإ ال  ةةةةةةة ل ب ةةةةةةةظ الي   يةةةةةةةاق,  فوةةةةةةةرلل ا فجاتةةةةةةةاق 
فطةة ر يهةةاراق امطفةةال,  الي فقةةداق  ةة ل الجةة    اله لةةإ الج سةةلإ,  تةةظ ف يةةم   

 فةةظ لفسةة ظ لهةةم افخةةةار قةةراراق يسةةف لر   ةة ل سةةة  رهم,  فوةة رتم بالثقةةإ بةةةال ف , 
  فقلهم يا الف رض لأليراض  س   ا سفغالل  

(Opera et al- Mothers Perception of Sexuality Education for 

Children –Niger J Med – 168-72 -2010) 

                        :          Sex education  التربية الجنسية  
  رلةةك ال ةة   يةةا الفربلةةإ الفةةم فيةةد الفةةرد بالي   يةةاق ال  يلةةإ  الخبةةراق ال ةةال إ,  

 ا فجاتةةةاق السةةة ليإ فجةةةا  اليسةةةالل الج سةةةلإ, بقةةةدر يةةةا لسةةةيب بةةةن  يةةة   الجسةةةيم 
لقةةةةلم  الفسةةةل ل جم  ال ق ةةةةم,  يةةةةظ ىطةةةةار الف ةةةاللم الدل لةةةةإ  الي ةةةةاللر ا جفيابلةةةةإ  ا

امخالقلةةةإ السةةةالد  يةةةم اليجفيةةة , ييةةةا للت ةةةن ل سةةةا الفةةة ايقفم الي اقةةةر الج سةةةلإ, 
ي اجهةإ  اق لةإ فةلدح ىلةظ  -يم ال ارةر  اليسةفقبل - ي اجهإ يورالفن الج سلإ 

 ه 811 -8099- ب م  ف  ال ي  - الص ال يرلإيدهال  إ ال فسلإ  ي

 لا بهةةا الدراسةةإ خةةةالل  ل فبةةر الف رلةةر السةةابي يةةا بقةةرا الف رلفةةةاق الفةةم سفسةةف
 ر  فها الب ثلإ 

 :الدراسات السابقة                                                     
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دراسةةإ يرلةةم بسةةلرحه ب  ةةق يلهةةا برةةر ر  فقةةدلم الفربلةةإ الج سةةلإ لألطفةةال يةةم  
قايإ  ةد اق ب يلةإ ل ب ةل يةم رلفلةإ ف ىلةى د ر ال الةدلا  الر رإ   يم الي ىل,  ا 

 افجاتةةاق ال الةةدلا   ةة  فقةةدلم الفربلةةإ –يرلةةم بسةةلرحالفربلةةإ الج سةةلإ مطفةةالهم   يةةم فقةةدلم
 ه8093-الج سلإ مطفالهم يم بير الر رإ يم يدل إ الرلاض 

دراسإيج اق البراف ومه  يىبراتلم ال ا حهالفم ف فبر الفثقلر الج سم لألطفةال  
الف  لةةةل يةةةم اةةةل يةةةا الي رةةة باق الفةةةم ف فةةةاج ىلةةةظ الف ةةةا ل بالدراسةةةإ,  الب ةةةل   

ا فوار اليورالق الج سلإ, الفم لف رض لها امطفال يم يجفي  ا ال ربم  بوةرل 
بةةام,  يةةم ي ةةر بوةةرل خةةا  ل  قةة ر ب ةةظ  اقةة  الفربلةةإ الج سةةلإ يةةم امسةةر    

ا  اليوةاررإ امسةرلإ لةدبم  بر ةايج ب وةطإ قةالم ب ةظ ال  ة–ج اق البراف وةم, ىبةراتلم ال ةا حي
 ه8090-يفاتلم  يهاراق الفربلإ الج سلإ 

ريةا تةديق دراسةةإ يي يةد رة ه ىلةةظ الف ةرر ب ةظ  جةةم اةاتر  ا سةا   الج سةةلإ, 
الفم فق  ب ظ الطفل,  الفم فم روةفها يةم يررةى الطةا الوةربم يةم يدل ةإ   ةا, 

ي هةةةةا % 2198 ف  ةةةة ق ال فةةةةالج ىلةةةةظ با  ةةةةا ق ال  ةةةةر الج سةةةةم ب غةةةةق  سةةةةبإ 
%  الةةإ ف ةةر ,  قةةد ف ةة   اموةةخا  الي فةةد ا 8411% ابفةةدا  ج سةةم , 3113

-يي يةةةد رةةة   بةةةلا بقةةةارا  جلةةةراا,  ي ةةةلط ال يةةةل الةةةرى ل جةةةد بةةةن الطفةةةل, مربةةةا 
 ه8008- ا بفدا اق الج سلإ ب ظ امطفال  

قةةد بوةةارق دراسةةإ يرا ةةدا الةةدلاه ىلةةظ   بتةةم الياةةاتر اليرفبطةةإ بةةالف ر  الج سةةم   
انثةةةار اليفرفبةةةإ ب لةةةن,  ال قةةة ي اليف  قةةةإ ب يالةةةإ الطفةةةل يةةةا الف ةةةر  لألطفةةةال,   

الج سةةةم يةةةم الي اثلةةةي الد للةةةإ, يةةة  ف دلةةةد بسةةةبابن  ف رةةةلب يةةةدى  بةةةم اميهةةةاق 
بقرةةلإ الف ةةر  الج سةةم بامطفةةال, يرةةالج بةةا بةةرض  ةةا ق مطفةةال ف ررةة ا 

لف ةةةرض ل ف ةةر  الج سةةم بالف ةةل,  قةةدم الب ةةل طرقجةةا رثلةةر  ل قالةةإ امطفةةال يةةا ا
ل ف ر ,  راا يا بتم ف  لاق الدراسإ رر ر   ور الف بلإ الج سلإ ل طفل ي ر 

 ه8003- الف ر  الج سم بالألطفال  طري ال قالإ ي ن   -يرا دا الدلايدهىل اقن بالر رإ  

قةةام يبلسةةم الوةةيا ه بدراسةةإ تةةديق ىلةةظ  ال قةة ر ب ةةظ  اقةة  الفربلةةإ الج سةةلإ يةةم 
يةةا انبةةا   اميهةةاق,  بسةةفرق  فةةالج الدراسةةإ  100امسةةر ,  وةةي ق بل ةةإ الب ةةل 
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بةةا با  سةةبإ ربلةةر  يةةا امسةةر   فةةدرك رةةر ر  فسةةال ق امطفةةال,  با يةةا بربةةر 
امخطةةا  الفةةم لقةة  يلهةةا ال الةةداا الفهةةرا يةةا الةةرد ب ةةظ بسةةل إ امطفةةال, ب  ف يةةد 
فاجلةةل ا جابةةإ ب  فرةة لل الطفةةل بذبطالةةن ي   يةةاق ملةةر  ةة ل إ,  قةةد ب  ةةق 

سةةةإ برةةةر ر  ف بلةةةإ الطفةةةل بيفهةةة م الجةةة  ,  بتيلفةةةن  رةةةر ر  ا جابةةةإ بةةةا الدرا
 الفربلإ الج سلإ يةم امسةر  بةلا  -يبلسم الويا    فسال ق امطفال الج سلإ بقةةةةدر يةةهةيهم

 ه8001-اليفه م  الييارسإ  
 

 ثانيًا : االطار النظرى 
  الحماية من اإلساءة الجنسية حق من حقوق الطفل        :        

ةةا, قرةةلإ الفربلةةإ الج سةةلإ  يةةا القرةةالا الفةةم فس ةةاط بةةالغي ض,  ال ةةب   الوةةك بلرج
لدى امطفال   لةل ىا ال ةدلل يةم الي ارةل  الج سةلإ يةا امية ر ال ة بإ الفةم 
ف اجةةةن امسةةةر   الي  يةةةإ يةةةم تةةةر  الير  ةةةإ, بابفبةةةار با اليجفي ةةةاق ب ةةةفإ بايةةةإ, 

لإ الج    ار  سة بلإ, بةل ىا الرثلةر  اليجفي اق ال ربلإ بورل خا  ف ار ليسا
يةةا اليجفي ةةاق   ف فبةةر با ت ةةاك  لةةا  ج سةةلإ مطفةةالهم,  فهيةةل ياةةاتر ال يةة  
الج سم لدلهم,  لفغاي  ا با الفقدم الفق م  الي ريم  الرى راا سببجا يةم ي اجهةإ 
الرثلر يةا الطفةراق القليلةإ,  الفرب لةإ اليفغلةر  يةم يجةا ق ال لةا  رايةإ, بال ة ر  
الفم ج  ق يا بي لإ الف جلن  ا رواد  الفثقلر يفط بجةا رللسجةا يةم املفلةإ الثالثةإ, 
ةا يةا بح  قةق   يا ثم باق ىدخال الفربلإ الج سلإ يم ال ي لإ الفرب لإ برثر ىل ا ج
سةةةابي   ف ةةةد ير  ةةةإ يةةةا قبةةةل اليدرسةةةإ يةةةا اليرا ةةةل اليهيةةةإ  ال اسةةةيإ يةةةم  لةةةا  

يم اليسفقبل,  يا ت ا جا ق بتيلةإ ف وةلإ ا  ساا  م ها فرسم  ف دد وخ لفن 
الطفةةل ف وةةةلإ سةة لإ, فهةةةفم برةةةل خ ةةال  ير  ةةةإ  يةةة  ,  جةةدلر بالةةةررر با  سةةةبإ 
ربلر  يا اليورالق الفةم ف اجةن امسةر   اليجفية  فف  ةي بةال  ا م الج سةلإ,  لةل 
لةةةلدح ا خفةةةاي الفربةةة ح,  الثقةةةايم  ا جفيةةةابم يةةةم الفربلةةةإ الج سةةةلإ ل طفةةةل ىلةةةظ 

ليا جةةا يةةا جهةةاق بةةد  ي  لةةإ الف رةةظ    الجهةةل  رثلةةر يةةا اليوةةرالق يليةةا ب ةةد,  ا 
 د للإ باتيلإ  يالإ الطفل يا بح يورالق راق طاب  ج سم  يقد بسرلق الجه د 
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ب ةةةةظ ال ةةةة لدلا الي  ةةةةم  الةةةةد لم بوةةةةاا  يالةةةةإ الطفةةةةل يةةةةا الف ةةةةر   ا سةةةةا   
 الج سلإ  راا يا بتيها يا ل م:     

لقةةةةا  ا الي ةةةةرح ب ةةةةظ    ةةةةي الطفةةةةل يةةةةم الفيفةةةة   ه يةةةةا ا8 ةةة  ف ةةةةدلل اليةةةةاد  ي 
بيخف ر الفدابلر, الفم ف يلن يا رايإ بورال ال  ر  ا سةا   البد لةإ ب  الج سةلإ 

 هه9م, الياد  ي8002لس إ  981م الي دل ا 9111لس إ  98ي قا  ا الطفل ب  ا تيال   

فةل ه الفم فة   ب ةظ ب ةن   ل اةر رةل يسةا  ب ةي الط819ريا برلفق الياد ي 
يم ال يالإ يا ا فجار بن, ب  ا سفغالل الج سم ب  الفجارح ب  ا قف ةادح, ب  
اسفخداين يم امب ال  الفجارا ال  يلإ,  لر ا ل طفل ال ي يةم ف بلفةن  فيرل ةن 
يةا يجابهةةإ تةر  اليخةةاطر ,  ية  بةةدم ا خةالل بالةةإ بق بةإ بوةةد لة   ب لهةةا يةةم 

فقل با خي  س  اق,  بغرايإ   فقل قا  ا آخر, ل اقا بالسجا اليودد يد    
با خيسلا بلر ج لن,    ففجا ى يالفم بلر ج لن, رل يا با  طفةالج ب  اوةفرا  
ب بررةةةن ل بلةةة ,  رةةةرلك يةةةا سةةة ين ب  فسةةة ين ب   ق ةةةن بابفبةةةار  رقلقجةةةا, ب  اسةةةفغ ن 
ج سلجا ب  فجارلجا, ب  اسفخدين يم ال يل القسرح, ب  يةم ملةر رلةك يةا اممةراض 

م الي دل 9111لس إ  98ي قا  ا الطفل ور بإ,  ل   ق ق الجرليإ يم الخارج   ملر الي
 هه 819, الياد  ي8002لس إ  981ا 
 اتجاهات الوالدين تجاه التربية الجنسية لألطفال                     : 

ال اقةة  لوةةلر ىلةةظ با الفربلةةإ الج سةةلإ بال سةةبإ م للةةا  اميةة ر قرةةلإ تايوةةلإ, يهةةم 
ل اقوةة ا بب ةةا تم  يةةم اميةة ر الج سةةلإ بسةةبا ا  غةةالي,  بةةدم الف ا ةةل مالبجةةا   

الثقةةايم,  ا  ةةدام ال قةةا   ال ةة ار  ةة ل رلةةك  بفبةةاراق دل لةةإ  بخالقلةةإ  لريرةة ا 
الفطري ىللها بسبا الفقاللد,  ال اداق,  القةلم, يرةالج بةا ق ةإ ي   يةافهم, يةام بهم 

لة يم  قةرب   وةاتد يةم  سةالل  لجه  ا بتيلةإ تةرا الي رة  , يةم  ةلا ب  ةا بوةرل
ا بالم اليرف بإ  اليرللإ با جرالم ا مف اا  الف ر  الج سم, با رةايإ ىلةظ 
ال ي  اليفىالد لأليراض الي ق لإ ج سةلا   الفةم ب ةب ق فةدي  ةاق   الخطةر,  ىاد 
  ي دل  د ل ا   راياق الج سةلإ بسةبا بةدم  جة د ف بلةإ  فثقلةر ج سةم لةدلهم
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ةةا يرةةر  الثقايةةإ ت ةةاك يرلةةي يةةا ال ج سةةلإ لألطفةةال  يةةدبلا با ال الةةدلا لةةريض فيايج
ي ريةةإ امطفةةال ال ةةغار ل  قةةالي الج سةةلإ لخةةد   لةةا  امطفةةال,  لقفةةل بةةرا فهم, 
 لففب ببل هم     يا   لجا با ل ري  ,  قد لسّ ررهم لال  رار, لرلك للرد تةرا 

فااجةا ب ةلهم,  الدراسةإ الفرلي با جهل امطفال بهر  ال قالي بيرةل يةا الي ريةإ  
فلرد خطةا تةرا ا بفقةاد  يهةل   انبةا  لفجةات  ا  قلقةإ  جة د يةا لوةاررهم فربلةإ 
بطفةةةالهم يثةةةل ا  فر ةةةق  الق ةةة اق الفرةةةاللإ,  اليدرسةةةإ  ام ةةةدقا   ال ةةةالم اليففةةة ص 
الرى لر  بيام بطفالهم يا لخفلن انبا  ب هم,  امرثر خط ر  يا رلك با ب ض 

الي اق  ملةةر الي ثةة ي بهةةا ب ةةظ ا  فر ةةق فوةة   ال قةةالي,  فرسةةا تةةر  الي ةةادر رةة
 يةةا افجاتةةاق الفرلةةي انخةةر يةةابامطفةال ي   يةةاق خاطلةةإ قةةد ف ررةةهم لال  ةةرار 

انبا  يهظ ىلجابلإ     الفربلإ الج سلإ   لل تل   للي  ا باا يا  ي بطفالهم 
 رلةةك م هةةم لجه ةة ا ىدراك  قةةالي ال لةةا ,  لر ةةن لفهةةرا يةةا آدا  تةةر  اليسةةل للإ, 

يةةارا لف  ةة ا؟  يفةةظ  رلةةر لف ةةدث ا يةة  بطفةةالهم, يةةالرثلر يةةا انبةةا ملر بّرفةةا  
ل قلةةةام بيهيةةةإ فثقلةةةر امطفةةةال ج سةةةةلجا,  تةةةرا بسةةةبا  جهةةةل انبةةةا   اميهةةةةاق, ب  
ف يدتم ىخفا  ال قالي الج سلإ بةا بطفةالهم ب ةد بسةباا رة ر الثقةإ بةلا الطفةل 

رر ىلظ ي ريإ خاطلإ  سة  ك ملةر سة ى ية  ب  د  بسرفن,  فج ل ترا الطفل ل ج
                                                               بربةةةةةةر ي ةةةةةةن سةةةةةة جا,  ل دث  ةةةةةةن بيةةةةةةا ل ريةةةةةة ا يةةةةةةا  قةةةةةةالي يوةةةةةة تإ بةةةةةةا الجةةةةةة  

 يةةا ثةةم لرةة ا بةةدم اتفيةةام ال الةةدلا بالفربلةةإ الج سةةلإ مب ةةالهم   فلجةةإ خج هةةم, ب  
 اسبإ ل ف ا ل ي هم  قد ل رض تل   امب ا  ل خطر  لةدي هم جه هم بالطرلقإ الي

وبا  الفر ل, ييا قد  ىلظ طري بب اا بخرى ل ب ل با الي ريإ,  ا سفروار  ا 
 ياب لةإ بر ةايج ىروةادى  -يي ةال ي  ة رل ررهم بالف ل ل  ق   يم الرثلةر يةا امخطةار  

 -ل فسلإ مطفالها يم ير  إ الطف لةإ اليفةاخر  الج سلإ  بثر  يم ب ض اليفغلراق ا  لأليهاق يم الفربلإ
   ه     1 -8091

 ف رب الدراسإ با الفربلإ الج سلإ ف طم امطفال ا جاباق الراي إ با بسل فهم, 
لجةةةا بةةةدم ى اطةةةإ اميةةة ر الج سةةةلإ ب ةةة   يةةةا ييةةةا لق ةةةل رمبةةةإ الفجرلةةةا لةةةدلهم   
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دح  الج سةلإ  بةا طرلةي الف رلم  الفقةدل , يةليرا ل بةا  با ل ق ة ا بطفةالهم اليبةا
دراسةةإ ف اسةةل ال لةة اا,  الطلةة ر, يرةةالج بةةا د ر امم يةةم ففسةةلر ب ةةض ال قةةالي 
الف اس لإ,  يا بيث إ رلك:  جة د  الةإ  يةل يةم امسةر , ب   رة  ب ةد ال ل ا ةاق 
الي ىللإ  لجا با فر ا ا جابإ ل طفل ففسم بال را إ,  البساطإ, فففي ي   بلن 

درارن                                                           س ن  ا 
ل جةةد بالقةةن  طلةةد  بةةلا الفربلةةإ الج سةةلإ الفةةم لف قاتةةا الطفةةل يةةم الي ةةىل يةةا قبةةل  

ال الةةدلا,  بةةلا ىرسةةاا الطفةةل ثقايةةإ ج سةةلإ  ي  ةةديا فرةة ا افجاتةةاق ال الةةدلا   ةة  
 ةةةل يةةة  بطفةةةالهم الفربلةةةإ الج سةةةلإ افجاتةةةاق ىلجابلةةةإ  لةةةدلهم اليهةةةار  الرايلةةةإ ل ف ا

لف  ةةةلل ال قةةةالي,  الي   يةةةاق الج سةةةلإ, ييةةةا اليف قةةة  با لرةةة ا تةةةل   امطفةةةال 
لدلهم ثقايإ ج سلإ   ل إ,  فلرد ا فجاتاق ال دلثإ ال اليلإ يةم يجةال البةرايج 
الف  ليلةةةةإ,  ام وةةةةطإ الخا ةةةةإ برلةةةةاض امطفةةةةال,  ب ةةةةظ بتيلةةةةإ ىرسةةةةاا امطفةةةةال 

 فبةر يةا اليفط بةاق الهاديةإ الفةم فسةابد امطفةال يبادح  الفربلإ الج سلإ  م ها ف
ب ظ ب ا  وخ لافهم بورل س لم ىرايإ ب ظ  قالفهم يةا ا   رايةاق  امخطةار, 

  ا رطراباق اليرفبطإ بال لا ,  ال القاق الج سلإ الس لإ يم اليسفقبل  
 ه8093- الفربلإ الج سلإ يم الطف لإ اليبرر  رللإ  فسلإ ىر ل لرلإ  -يجابرباير

 قدرة المسرح على طرح مشكالت شائكة يتعرض لها الطفل:
ىا يسةةرص الطفةةل قةةادر ب ةةظ اسةةفل اا قرةةالا امطفةةال يةةم ال ةةالم, ييةةا للرةةد د ر  
الفرب ح الرالد,  ترا لر ن يةم يرفبةإ امسةفار الي قةا لألخةالي  اليثةل ال  لةا  لةرلك 

  ةةر رةةد امطفةةال, لةةم لرةةا مرلبجةةا با  ةةرى اليسةةرص قةةادرجا ب ةةظ اسةةفل اا قرةةالا ال
الفةةم ىادق  سةةبفها يةةلخرا ل ةةد  بسةةباا ي هةةا: الففرةةك امسةةرح, الفقةةر, الجهةةل, بةةدم 
ا سةةةفقرار السلاسةةةم, ييةةةا لج ةةةل الطفةةةل تةةة  الرةةة لإ, يلرةةة ا بررةةةإ ل خطةةةر, 
 ال  ر  الف ر  الج سم,  الفهجلر  ال يل يم يها   بإ   رل إ, قد ف ررن 

رقإ,  يةةةا ثةةةم لرةةة ا يسةةةرص الطفةةةل تةةة  ل خطةةةر رةةةالفر لج ل يخةةةدراق  الفسةةة ل  السةةة
اليةةةةرآ  ال ارسةةةةإ لقرةةةةالا امطفةةةةال,  تيةةةة يهم ا جفيابلةةةةإ  ا قف ةةةةادلإ  امسةةةةرلإ, 
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ث ةةةةظ لفوةةةرلل الثقايةةةةإ اليسةةةةر لإ لدلةةةن , ييةةةةا لج  ةةةةن قةةةادرجا ب ةةةةظ ي اقوةةةةإ    سةةةل إ يس
 قرالا      

ىا اةةةاتر  ال  ةةةر رةةةد امطفةةةال فف لةةةد  فلجةةةإ يسةةةبباق رثلةةةر , ييةةةا لج ةةةل الطفةةةل 
ةا ل سةةا   الجسةةدلإ  ال فسةةلإ,   ل لةةد لدلةن فرسةةباق  فسةةلإ فج  ةةن ملةةر قةةادر ي  ررج

   يةةا ال يةةارج اليسةةر لإ الفةةم ب ةةظ الففابةةل يةة  يفةةرداق يجفي ةةن بوةةرل ىلجةةابم
س ق ىلظ  ور الثقايإ الج سلإ بلا امطفال يسر لإ   رلد ال لةا   ل يل سةر بةى 

بج إ يم ر م الغلا يم ا فاار الدلا بلسظه اسفطا  يلها با لجسد  طفجا فخل ها 
با ف لةةةةةةةةةةةد,  ال هفةةةةةةةةةةةإ فةةةةةةةةةةةدي ها ىلةةةةةةةةةةةظ الثةةةةةةةةةةة ر  ب ةةةةةةةةةةةظ  ةةةةةةةةةةةار  ب ابةةةةةةةةةةةإ ال لةةةةةةةةةةةا ,                                      

يةةةم تةةةر  اليسةةةر لإ اسةةةفطا  اليللةةةر با لجسةةةد ل  جةةةا يةةةا بلةةة اا الفربلةةةإ الج سةةةلإ 
ييقفةب    ل طفل  لف رر خاللها ب ظ رلفلإ الفقارا ال اطفم الج سم بةلا الج سةلا

 ه   904- يسرص الطفل  سابي ررر  -يم: بب  ال سا سالميده 
 الخاتمة

الف ر  الج سم  دل يسةّر   لهةدد آيةاا الطفةل  سة ادفن,  يةا بجةل الف ةدح لةن 
سةةة ق الدراسةةةإ ىلةةةظ  وةةةر الثقايةةةإ الج سةةةلإ لةةةدى طفةةةل الر رةةةإ,  را ةةةق  سةةةل فها 

ل فق لافن ال د ,   ارجا اليسرص, ثقإ يم قدرفن ب ظ طري ترا الباا الي  د, بفر
ةةةا يةةةا ب ةةة ا  ال  ةةةا, ل بةةةم لةةةن  ل جةةة د فوةةةابن بل ةةةن  بةةةلا الطفةةةل, ياليسةةةرص ل ةةةد   بج
الرثلر يا ا فلاجافن ال فسلإ  الي ريلإ   قد ف ا لق الدراسةإ  اةر  اليجفية  ل ثقايةإ 
الج سةةةلإ  افجاتةةةاق ال الةةةدلا فجاتهةةةا ريةةةا اسةةةف ا ق الدراسةةةإ    , بيرا ةةةل ال يةةة  

قسيها ير لةد,  دراسةإ سةياق ال ية  الي ريةم لير  ةإ الطف لةإ اليبرةر  الج سم ريا 
فةق  ا   يي  ارلةإ جةاا بلاجلةن,  يرابافهةا ب ةد رفابةإ ال  ة   اليسةر لإ الفةم  س

يةةةةم ثالثةةةةإ بةةةةر ض يسةةةةر لإ فةةةةم بررةةةةها ب ةةةةظ الطفةةةةل  القةةةةاليلا ب ةةةةظ فربلفةةةةن               
 وقد انتهت الدراسة إلى نتائج عدة:   

اسةةةإ با القةةةاليلا ب ةةةظ فربلةةةإ الطفةةةل ل ي ةةة ا افجاتةةةاق ىلجابلةةةإ ب رةةة ق الدر  - 
لظ ا جاباق ال  يلةإ      الفربلإ الج سلإ ل طفل, لر هم لففقر ا ىلظ الي   ياق  ا 
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السةة ليإ ب ةةظ بسةةل إ بطفةةالهم, برةةد رلةةك اسةةفجابافهم ل رةة ر ال ةةر ض اليسةةر لإ 
                          ففاب هم يم الي اقوإ الفم ف ق ال ر ض                    

برةةدق الدراسةةإ با اليسةةرص قةةادر ب ةةظ  وةةر الةة بظ بالثقايةةإ الج سةةلإ لةةدى طفةةل  -
الر رإ,  الف دح لااتر  الف ر  الج سم بالطفل, ب رب رلك يفاب إ امطفةال 

 بوغر ل  ر ض اليسر لإ,  ففاب هم يم الي اقواق الفم ف ق ال ر ض 
 ةةةدال فغللةةةر يةةةم  اةةةر  اليجفيةةة  ل ثقايةةةإ روةةةفق الدراسةةةإ قةةةدر  اليسةةةرص ب ةةةظ ى -

 الج سلإ   
بردق الدراسإ قةدر  ف طةلم يفةاب   ال لةاه الةرح ل ة ل د ا ي اقوةإ ي رة باق  -

 والرإ في   لا  الطفل 
برةةةدق الدراسةةةإ با اليسةةةف ى الف  ليةةةم لةةةلثر با لجةةةاا ب ةةةظ افجاتةةةاق ال الةةةدلا  -

     فقدلم الفربلإ الج سلإ ل طفل  
با ود  ا فلاج الطفل ليا لجلا بةا بسةل فن الج سةلإ بطرلقةإ روفق الدراسإ  -

 يق  إ  باس  ا لفهين 
 التوصيات 
فوةةجل  البةةا ثلا ب ةةظ ىجةةرا  اليىلةةد يةةا الدراسةةاق الفةةم فف ةةا ل الثقايةةإ الج سةةلإ  -

 بالطف لإ اليبرر  
ف الم  د اق  د راق لف بلإ  فثقلر القةاليلا ب ةظ فربلةإ الطفةل بج ا ةا الفربلةإ -

 لف يلر ي اخ ثقايم ياللم ل طفل   الج سلإ
ه الي فةةةة ى الي اسةةةةا  ل فثقلةةةةر 2.0فرةةةةيلا اليةةةة هج الجدلةةةةد لطفةةةةل الر رةةةةإ ي-

الج سةةةم لةةةن, يةةةم رةةة   بتةةةدار الير  ةةةإ  ي سةةةففها  لف يلةةةإ الج ا ةةةا الي ريلةةةإ 
    اليهارلإ  ال جدا لإ ل طفل  

ن ب ةةد بتةةم فف لةةل د ر اليسةةرص يةةم  وةةر الثقايةةإ الج سةةلإ  الف بلةةإ بهةةا,  اةةرجا م ةة-
 الطري  ال سالل الفاب إ  يم فربلإ الطفل                         
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 -يرفبةةةةةإ ام ج ةةةةة  الي ةةةةةرلإ-ي القةةةةةاتر  -اليسةةةةةرص    الفق لةةةةةإ يةةةةةم– يةةةةاد  ىبةةةةةراتلم  -80
 ه 9120

دار الثقايةةةةةإ -ي ا يةةةةةاراق -  ي سةةةةةفإ الي   درايةةةةةا  فارلخهةةةةةا - سةةةةةلا ب ةةةةةم تةةةةةارر -89
 ه 8098- ا بالم 

ي القةةاتر  -  رلةاض امطفةال يةةم ي ر   ارةر  يسةفقبل - سةام سةيلر ىبةةراتلميده -88
 ه 8001-سبفيبر 99-90-اليلفير الخاي  ل ىرا  الف  لم ال را-

    -   قةة ي الطفةةل رذطةةار يرج ةةم ليةة هج رلةةاض امطفةةال - سةةام سةةيلر ىبةةراتلميده -81
 ه 8099 -جاي إ ب ها-ي ر لإ الفربلإ 

سة  اق يةم بر ةايج ربالةإ  1-4  بثر يواررإ امطفال يا - سام سيلر ابراتلميده -84
 –جاي ةةةةةإ ب هةةةةةا –ي ر لةةةةةإ الفربلةةةةةإ  - ف يلةةةةةإ الطف لةةةةةإ اليبرةةةةةر  ب ةةةةة ادح الطفةةةةةل 

 ه 8099
 -يامردا: دار بسةايإ ل  وةر - يوةارل الطفةل  اليراتةي ال فسةلإ   -ى  الجبةالم  ي -83

 ه 8099
 :ثالثًا المراجع األجنبية

1-Alexander Mckay& Mary Bissell, Sexual health education in the 

school-2010 Sex Education Forum-National Childre`s Bureau-

Talk to your children about sex and relationship: support for 

parents"October2003  

2-Jeanette Tedesco-sex education: the effects of conjoint parentchild 

participation in a human growth development, and reproduction 

seminar ph.D,: United states,-the Johns Hopkins university. 

 


