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 / لي
ز  مرحلة الماجستن  قسم االقتصاد المنز

بية الجنسيةنمو وتطور الطفل/   النر

 2020/ 3/ 10الثالثاء 

بية الجنسية  مفهوم النر

بيةةة الجنسةةةةةةةةةةةةةةةةيةةة للطفةةل تاوقةةلم عةةالمعلومةةا  وال  ةةا   المتعل ةةة  ي النر
عموضةةةةةةةةةةةةةةةةو ةةا  الجن  تعنز

ي تفهم اللور الجنئةةةةةةةي وويا ف  و ر  توج ه    نسةةةةةةةيةجوتنمية االتجاها  ال
السةةةةةةةليمة المتمثلة مز

ي واشةةةةةةةةما   ل تمد  االاراد م  الت ةةةةةةةة   السةةةةةةةةليم تجام المواقة الجنسةةةةةةةةية ووا  المعا ن    اإليجاب 

 وبما  تضم  الص ة النفسية السليمة.  واألخالقيةاالجتما ية 

ي تمل الفرد عالمعلوما  العلمية  وقل  ر  زهرا
بية النر بية الجنسةةةةةةةةةةية عانها مل  النبي م  النر ن النر

ا  الصةال ة واالتجاها  السةليمة  نموم الجسةيي سةا ل الجنسةية ع لر ما مسةمه ع  الم إزاءوالخن 

ي والع الي واالنفعالي  ،والفسةةةةة ولوا  ي المواقة الجنسةةةةةية  واالجتماعي
مما  ؤهل  ل سةةةةة  التواا  مز

ي ال اضز والمست مل مواجهة واقعية ت
 ؤدي ال الص ة النفسية. ومواجهة مشكالت  الجنسية مز

بية الجنسية:   اهلا  النر

 الجنسية اإلساءةتلة اشكال الطفل م  مخ حماية -

 حس  تواا  الطفل مع المواقة الجنسية المتنو ة.  -

 ص ية للنمو الجنئي السليم. الر اية ال -

 تدون وتفته ملكة العفة الجنسية.  -

   الجنسية الل نية. عالسلوكيا التأدب -

بية الج  أهمية   نسية: النر

بية الجنسية  أهميةترجع   ال:  لأل فالالنر

ي مسةةةةةةةةتوة الكفاية االجتما ية  -
ي تجعلهم ال يعراون حلودا لل يم  لأل فالانخفاض مز

والنر

ي  واأل را 
اقها.  تنظم حياةوالت اليل النر  المجتمع وال  توانون    اخنر

م  ععض  أو المةةادي وبةةالتةةالي يمد  م ةةاعةةل  ةةا ةةل مةةادي  سةةةةةةةةةةةةةةةةي   لإلغراءارتفةةاي قةةاعل تهم  -

  ل هم  سهولة.  األمةوقبي  ال لوة
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اريسةةةة سةةةهلة لهم ومل   وقجعلهم م اومةمما مسةةةهل ان يادهم لل ن  دون   اإلرادةضةةةعة  -

ي قصةةةةةةل    ايفهمون سةةةةةةجز العجا ال ئةةةةةةي الشي  ؤدي ال صشةةةةةةبق  ععض الصةةةةةةور 
غن  النر

 منها. 

جنسةةةةيا لي ااظوا  ال مقة ما  سةةةةهولة رضةةةةوخهم للتهليل والو يل م  قمل م  مسةةةةت لهم -

  تعرضون ل  م  است الل وايشاء. 

ح ي ة ما يمارس  نال يلركو  األ فالال لرة الع لية والمستوة الل وي المنخفض يجعل  -

ل  لعلم اهمهم لت المشا ر سواء   ضلهم م  سلوكيا  لصعببة التعبن  الكامل 

 ما تعرضوا ل  مما يجعلهم  ال استعلاد ال ليث ح لهم علعلم السما  أو المشا ر 

 . لإلثارة

ي ال المنط ة ال سية مما  أو ال لرة الملنية الم لودة  -
الضعيفة تلاع عالنشاط التعبقضز

ي هشم المرحلة    المراحل  أكن  يجعلهم 
ي يمر  األخرة رضة لالستثارة الجنسية مز

النر

 بها الفرد. 

ز  - ز بي  ي ععض ال واألماك العامة  ماك األ غياب التم ن 
ي  اإلهمال اال  نتيجة الخاصة مز

مز

 التنشئة خاصة ايما  تعل  عالتعر   ال البيئة الم يطة. 

ز الخصوصية الجسمية للشا   -  . ولألخر صعببة تم ن 

لام  قلية وبالتالي ال يعر  وال أو ل بقة  ألسةةةةةةةماب اإلعاء لم قلرة الطفل  ال التواصةةةةةةةل مع  -

.  إيشاءما  تعرض ل  م    جنئي

مةا يمتلكة  الطفةل م  قةلرا    ليةة واجتمةا يةة  سةةةةةةةةةةةةةةةةيطةة يصةةةةةةةةةةةةةةةةعةز  لية  معهةا ادانةة م   -

 مست لوم جنسيا. 

ي مواقة االستثارة ال سية.  -
ي خاصة مز

 ضعة ال لرة  ال الضم  الشابر

   انظةةار و تةةاب  م  ان يدون م أو اال تةةلاء م  والةةليةة   أو الخو  م  التعرض للع ةةاب  -

ز ع  مما يلاع  لكتم امرم  ي ما  تعرض ل  م  اسةةةت الل جنئةةةي  االخرق  الم يطي 
وقل يخفز

 م  مشا ر الخجل للي .  ت ت ض  

ز من .  ءلإليشا الطفل ان   تعرض  إدراك لم  -  الجنئي حنر م  الم ربي 

ي مرحلة م   -
تفيل  المراه  مصةةةلر ماديا مسةةة  أو للطفل مراحل اليمثل االسةةةت الل الجنئةةةي مز

 وراءم. جري من  اهو ي

ي و ةلم اهم ععض الموضةةةةةةةةةةةةةةةةو ةا   -
ي قةل   أو العجا المعرمز

نو يةة العالقةا  لةلة الطفةل النر

 .  تؤدي ل لوث اضطراعا  وصشبيش  نل حلوث منم  حئي جنئي
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ا  -  ان  ال يعر  ان ي ول ال للكمار.  وأخن 

بية الجنسةةية  أهميةمما سةةب  تظهر  ي تهل  ال ا طا هم المعلوما  الصةة ي ة  لأل فالالنر
والنر

غةايةا  الجن  وت رقرهم م  لةل هم ن و اهةلا  و  اإليجةابيةةواالتجةاهةا  الط مةة  األاكةار وتنميةة 

ا  والسةةةلوكيا  الجنسةةةية غن  الم بولة وخاصةةةة ان حز االسةةةتطالي والفضةةةول قل يلاعان   الخن 

ي المجاالطفل والمراه 
ا  مز  الجنئي والتناسالي   ل  ليسال    كل ما ي ي  ع  وما يمر ع  م  خن 

ي مرحلة مع نة م   مر الطفل  ،األسةةةةةةةةةةئلة   هشم  لإلجاعةن   كاهل  لدنا ا اماما 
خاصةةةةةةةةةةة ان  مز

ما ا السةةةةةلوك التناسةةةةةلية اما هو التفسةةةةةن  الواق ي لهش عأ ضةةةةةا  ال اللعز والعمث   ا  بيعيسةةةةةيتج  

 حيال .  األمثلالت    و ه 

ز جنسةةةةةةةةةةةة  كشكر  ي تتضةةةةةةةةةةةةه بي 
ز الجن  االخر وقل   أو يميل الطفل للتعر   ال الفرو  النر انن  وبي 

    هشا السؤال؟ إجاعةاهل نمل   التما  ؟ا لماما هش  تساءل

ي سةةي لثه ة تل  المرحلة الامنية شةةانا ام ابينا سةةيصةةل الطفل ال مرحلة المرا
ل  ا ها  لة   النر

ز  ا   ال المسةةةةةةةةتبقي  ك هشا المراه   وال يض.. الخوالجسةةةةةةةةيي  كاالحتالم الجنئةةةةةةةةي  ت ن  ( اهل ننر

(  تخم  وال يلرك ما ي لث ل  وكية  ت ةةةةة  حيال ن فسةةةةة  دون مسةةةةةا لة منا  مكرا كان ام انن 

رقاة الجنسةةةةةةةةةةةةةةةةيةة قوة  تطورا  هةشم المرحلةة، اةال  عالتواا  مصةةةةةةةةةةةةةةةةعببةا   تجةاوز  ال تمد نة  م  

 . نتعامل معها عاستخفا  أو نتجاهلها يجز اال 

بية الجنسية   ما ت        : النر

ز ي ول ععض  ز ان  األخصا  ي  ي المرحلة   أساسا   االنسان  نبع % مما  تعلم80النفس ي 
مما تل ام مز

بية   مر  م  حيات  م   لواأل  وم ال ثالث سةةةةنوا ( وبالتالي ام  المهم االهتمام عالصةةةة ة والنر

ي هةةشم المرحلةةة  ي الجسةةةةةةةةةةةةةةةةم الكيةةان 
ي هةةشم المرحلةةة الممدرة اةةالكلمةةا  المفتةةاحيةةة مز

الجنسةةةةةةةةةةةةةةةةيةةة مز

 واخن  ا الث ة عالنف .  األمانصل الت كم المنف

ز مرحلة  ي ت     اد الطفل لمعراة معالم جسةةةةةةم  والت عاسةةةةةةتعل الطفولةتتمن 
لنفسةةةةةة   األمانكم مز

 عانفتاح  النفئةةةةةي  ال الث ة  شةةةةةخه اخر، كل هشم  بنت   أو وقبول  لنفسةةةةة  ولكون  وللا 
ز كما تتمن 

ي الصةةةةةةة لعز تث حي أسةةةةةةةاسةةةةةةةيةالعوامل 
ختلفة مة الجنسةةةةةةةية اثناء مراحل النمو ال دورا مهما جلا مز

ي تظهر 
ي المسةةةةةةةةت مل م  خالل  القت  الاوجية لشا كانت اهم   أكن  بوضةةةةةةةةبح  أهم تها للطفل والنر

مز

ي مرحلة الطفولة 
بية الجنسية ال ت  ي ها مز ي تصبو النر

: االععاد النر   ي
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 المعل الجسلي:  -الأو 

ي  -
عديان  المنفصةةةةةةةل  الوعي عالجسةةةةةةةم/ ال يدون للة الطفل حليث الوالدة  ادة الوعي الكامز

ي 
ي ككةل   

ي حيةث مشةةةةةةةةةةةةةةةةعر عةالعجا واال تمةاد الكالي  ال والةلية  مز
  اإلحسةةةةةةةةةةةةةةةةةاسء لكنة   مةلا مز

 نةلما ان لة  جسةةةةةةةةةةةةةةةةمة  الخةا   أكةل ا تة عةاحتيةاجةاتة   نةلمةا مشةةةةةةةةةةةةةةةةعر عةالجبي والعطش وااللم 

ي م  والةةليةة    احتيةةاجةةاتةة يلفر الر ةةايةةة المطلببةةة ال 
ي الفةةل اثنةةاء نموم هو   النر

يجةةز تنم تهةةا مز

 عجسم  وكيفية تفا ل  مع البيئة م  حول .  اإلحساس

ي هةةشم المرحلةةة المهةةارا  الجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةليةةة  -
حيةةث  الت كم عةةالجسةةةةةةةةةةةةةةةةم/  تعلم الطفةةل تةةلرقجيةةا مز

عمختلة الطر  لكي يعر  كية  ويفها ال كتشةةةةةةةةةا  اععاد قلرات  وا ضةةةةةةةةةا    مسةةةةةةةةةتخلمها 

، ي
ي حالة تعلم  المئة 

وم  خالل هشم التجارب  المختلفة واالشةياء م  حول  كما ي لث مز

يختن  الطفل كية  تعر  وقدتشةةةةةةةةةةةةةةةة ماهية نطا  حلودم وقلرت   ال السةةةةةةةةةةةةةةةيطرة وقوة  

ي النهاية التشةةةةةةديل ارادت  الشاتية مما  نتج 
لتدبقن  الجنئةةةةةةي  األسةةةةةةا ي    هشم التجارب مز

 .  المست مالي

يدون مست مال وواث ا بنفس   و   تعلم كيةاسجسلم المختلفة  أ ضاءللطفل  ال  أكلنا ااما 

ي هشم المرحلة ان مستدشة الطفل ا ض
 أي ل ال  وجاءم التناسلية وقالمسها و وم  الطبي ي مز

ي هشا االمر و ال 
ز عالر  أو  اإلعاءخطا مز و لم احراج   سبم   اية  لي  تفهم هشا االمر ال ا مي 

 ل تخىط هشم المرحلة عالسالم. 

ي هشم السةةةةةةةةةةةةةةة  كما ان ت ليم ال ز
ي واال سةةةةةةةةةةةةةةةيعوض الطفل ن ه ال ز الش والر اية مطلوب مز

ي 
ون مالمسةةةةةةةةةةتهم  األ فالامثال ععض  ختلفة،من  عطر  م يعابز  ي  التناسةةةةةةةةةةليةال  ضةةةةةةةةةةا هم يعتن 

 الي . تاجون المصلر الوحيل الشي يمن هم المتعة ال سية وال نان الشي ي 

 عالقا : ععل ال -ثانيا

ي هشم المرحلة ومل  بهل   
ي ارسةةةةةةةا ها للي  مز

ي  القا  الطفل عم يط   نم ز
هناك اسةةةةةةةاسةةةةةةةيا  مز

 وبالمجتمع واهمها:  األصلقاءبناء  القا  ص ية مع 

ة الحتيةاجةا  وال األمةان -   األ فةالث ةة / ان تواجةل االهةل المسةةةةةةةةةةةةةةةةتمر واالسةةةةةةةةةةةةةةةةتجةاعةة الممةام 

ومسةةةةتمرة تعتن   ناض مهمة جلا عالنسةةةةمة ل لرة الطفل  ال منتظمة  عطرق ة اسةةةةيةاألسةةةة 

يمية تتبج عالاواج وم  ثم  القا  حم إقامةوبالتالي ال لرة  ال  واألمانالشةةةةةةةةةةةةةعور عالث ة 

 الجن  ععل مل . 



5 
 

ي االتصةةةةةةةال والفردية/ سةةةةةةةيجل الطفل الشي يجل صةةةةةةةع -
عببة   االنفصةةةةةةةال    واللي  صةةةةةةة ببة مز

ي االتصةةةةةةةال  أخرة
مشةةةةةةةجعون ا تماد الطفل  اإلعاءنفسةةةةةةة  لشةةةةةةةخه اخر امعض  إ طاء أو مز

ي 
معتمل    ال االخرق    أ فال نشةةأةكلية  ل هم حنر ال مشةةعروهم عالوحلة مما مسةةهم مز

ي سةةةةةةةةةةةةةة  
الممالغ اي   ال االخر  سةةةةةةةةةةةةةةجز غياب   تماد ال المسةةةةةةةةةةةةةةلم ع  ان ا الملبغ وم حنر مز

ي العالقا  مع االخرق .   نئ   عالكيان المست ل  الشعور 
 تفا ال غن  صحي مز

ي هةشم المرحلةة ان يةلركوا ان 
ي أو وم  هنةا كةانةت اهم ن طةة  ال الوالةل   ان  تةشكروهةا مز

ل  القةة مز

ي ي يمهةةا الطفةةل مع والةةليةة  ممةةا يجعةةل  ي  الطفةةلحيةةاة 
 تعلمون انمةةا ةةا    كيفيةةة  األ فةةالالنر

ي ع التواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةل وبةةا
ي حيةةاتهم ملةة  انةة  عةة لتةةالي مز

قةةل ال تتكلم  أنةة م   رغماليةةة العالقةةا  ال ةةادمةةة مز

ي سةةةةةةةلوك  وتواصةةةةةةةل  مع  رسةةةةةةةا ل لها 
ضاحة مع  فل     الصةةةةةةة ة الجنسةةةةةةةية لكن  ت لم ل  مز

ي قلرت   ال  األثر  أ م 
  القة ص ية ايما ععل.  إقامةمز

:  -ثالثا  المعل الشخضي

ي هةةةةةشم المرحلةةةةةة  ي ان  تعر  الطفةةةةةل  ال اختال  نبي الجن   األدوار م   
بيةةةةةة مز المهمةةةةةة للنر

ما والبنا  هم بنا  وكثن  م الد أو هم  الد و ااألخرق  الجنسةةةية، هبقة اال هبقت  و  إدراكل تمد  م  

ي هةشم   أو الولةل والبنةةت  نتعلمةة     دور 
ي هةشم السةةةةةةةةةةةةةةةة  الممدر ام  المهم مز

الرجةل والمراءة  مةةلا مز

ا ال ة   ال  اإلعةاءعة  لةشا كةان  ل نةا ن    ةالجنسةةةةةةةةةةةةةةةةيةة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةةةة  للطفةل هبقتة المرحلةة ان يدون 

ز الولل والبنت وما يفعل  كل منهما حسز دورم.   االختالاا  بي 

 

 

بية الجنسية: مضمون    النر

بية الج  لأل فالنسةةةةةةةةةةةةية ان تدية وتضةةةةةةةةةةةةم  الرسةةةةةةةةةةةةا ل الم لمة م  المهم  نل وضةةةةةةةةةةةةع برنامج النر

ام   ز ز عمةةا  تنةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةز وقةةلراتهم الع ليةةة والمعرايةةة والل بقةةة واالجتمةةا يةةة لةةشا يجةةز االلنر والمراه ي 

وط لضمان اا لية وسالمة وصول الرسالة  ها بمعض الش  وط:  ل هم وم  ال وتأثن   ش 

ي يفهمها الطفل اسةةةةةةةةةةةتخلا -
المراه  مع التشةةةةةةةةةةةج ع  ال  أو م الل ة الواضةةةةةةةةةةة ة الجسةةةةةةةةةةةيطة النر

 . الجسم  أجااءاستخلام المصطل ا  لكل جاء م  

 المراه  عما  تواا  وقلرات .  أو العمل  ال تجسي  المعلومة وت رقبها لشه  الطفل  -

ا - ز .  أو  األ فال أسئلة ال  اإلجاعةاحة والصل   نل وال   عاألمانةم االلنر ز  المراه ي 
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ان يدون ال وار والن اش والتلرقز مملا قا ما ومسةةةةةةةةةتمرا مادامت هناك حاجة الم  ومل   -

ام. متنو ة  عأساليز ي جو ودي صسودم الم مة واالحنر
 ومز

ي ت ليم الن   -
 علوما  والمهارا . قمة والمالتلر امج يجز مرا اة التلرج مز

ي حةةاجةةا  الطفةةل  - ي تلن 
  ال داعي المراه  مع تجنةةز مةةا  أو ت ةةليم المعلومةةا  والمهةةارا  النر

 ل . 

ن عالصةةةةةور والمشةةةةةاهل ال ية ل  وانا  تلل االسةةةةةتعانة عالم سةةةةةوسةةةةةا  والتلرقز الم -  أو  نر

ز  أو  األ فال أسئلة    لإلجاعةلنماتا   ي زا عأسلوبالمراه ي 
ي تطبيفر

 جراب 

ي تعىط  -
 ال قلر  اإلجاعةص ي ة وان تدون  لأل فالان تدون المعلوما  والمهارا  النر

 السؤال. 

 مع الولل.  واألبان تتعامل االم مع البنت النبي ايفضل  أو مرا اة الجن   -

ي وصل ال ها الطفل  -
 المراه .  أو مرا اة مرحلة النمو النر

قة  مرا اة م لار  -  واالست اللية. حصيلة الطفل الل بقة والم صود بها الل ة التعبن 

 

 : لمراه  نل اال رقاة الجنسية و ر  اشما ها 

هةا   ي مرحلةة المراه ةة صشةةةةةةةةةةةةةةةةكةل واحةلة م  اقوة ال را ا واكن 
لمةا كةانةت ال رقاة الجنسةةةةةةةةةةةةةةةةيةة مز

ز  شةةةةةةةكل   ي شةةةةةةةخصةةةةةةةية االنسةةةةةةةان لشا اان المسةةةةةةةا ل المتصةةةةةةةلة بها تن 
سةةةةةةةع واكن  جالء م  أو اعالية مز

والجبي وسةةةا ر ال اجا  تلاع المراه   ال ضةةةايا االخرة، اال رقاة الجنسةةةية شةةةانها شةةةان العطش 

قمل  لما ي صةة ال النشةةاط والفعالية والسةة ي م  اجل اشةةما ها والن مو ل الملبغ الجنئةةي  ادة 

( والمادي اال يجل المراه  امام  اال  رق  م  الطر   الملبغ النفئةةةةةةي  اي قمل النضةةةةةةبج النفئةةةةةةي

 االتية: 

ة ةان ي وم المراه  عدبه جمةةاح انفعةةاالتةة  ال رق قةة  -1 : وق وم بتجنةةةز العوامةةةل المهيجةةةة والمثن 

ز  ي و وقنسةجم مع ما أو وقؤجل االسةتجاعة لهشم ال الة ال حي 
انها المناسةز عالشةكل الشي  ريز

ي، وهشم الطرق ة  ي م  
الطر  وتتطلز تلابن  م  ية   أصةةةةةةةةعز ويي ع  االسةةةةةةةةالم وقرقلم الشةةةةةةةة 

 وترببقة. 
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ي االشةةماي   -2
ي واالنسةةةانية وال رقاة الجنسةةةية نفسةةةها وقعل نو ا   تنامز واهلا   : والشيالشابر الشةةة 

ي والمعةا ن  االنسةةةةةةةةةةةةةةةةانيةة وصسةةةةةةةةةةةةةةةةي هةشم ال ةالةة  م  الظلم ع   النف  وا تةلاء وتعةليةا  ال الشةةةةةةةةةةةةةةةة 

 عاالستمناء. 

 

الل   واالخال  والفطرة   ممةاد  تنةامز ايضةةةةةةةةةةةةةةةةا مع  : وهو الممةاثلانجةشاب المراه  ال الجن    -3

ي ال ياة وقمعث  ال ال ل  واالضطراب  االنسانية وقعل انتهاكا لف
ز ودورهما مز لسفة خل ة الجنسي 

 واخالقية. وا لان التوازن النفئي وقتمع  ان رااا  سلوكية 

 

ي ميةل المراه  وانجشاع  ال الجن  االخر -4
شا المجةال خارج هة : وبطبيعةة ال ةال ان اي  القة مز

عي يعل  مال م رما ومراوضةا د  إ ار 
ة  الع ل والاواج الشة  نيا واخالقيا ول  انعكاسةا  سةلبية كبن 

 ال البنية االخالقية واالسةةةةةةالمية للمجتمع وتعرض االركان االسةةةةةةاسةةةةةةية والمعا ن  وال يم السةةةةةةا لة  

. اي  ال االنهيار وتؤدي عالنتيجة ال ش بي الت لل  ي
 االخالمر

 

ي النمو الجنئي    ة وجه
 : لأل فال نظر نظرقة الت ليل النفئي مز

 حول النمو الجنئةةةةةةةةةةةةةةةةي وهمةا نظرقةة: اللبيةلو ام يع
ز اللبيةلو    الطةاقةة   ن  ا ل  اروقةل اهم نظرقتي 

ي ترتم   شةةةةةةةةةخا األ  نل الجنسةةةةةةةةةية الكامنة 
اللشة الجنسةةةةةةةةةية وتصةةةةةةةةةطلم مع ت لم العمر   عمملأ والنر

ي ت ول  األخرةعةةةةالواقع الةةةةشي يفرض  ال االاراد كم هةةةةا امةةةةا النظرقةةةةة 
اهي نظرقةةةةة الت بقةةةةل النر

ال لم م  كام  ال معل  والطاقة الجنسةةةةية حسةةةةز الت ليل النفئةةةةي  نل اروقل مشةةةةت ة عالكامل 

والشي  تضةةةةم  الجاء الفطري الشي يدمت مشةةةةا ر الجن   : عالهو م  ال رقاة الجنسةةةةية المرتمطة 

ي ت ة  ةةا  ةةا امةةام ت     اللةةشة، االنةةا 
ز الهو  واللةةشة وجاء العمليةةا  الع ليةةة النر : ي اال تةةلال بي 

( والع ال  األ الواالنا   نية وقتدون مما تعلم  الطفل م  واللي  وملرسةةت  والمجتمع م   الضةةمن 

 ال سةةةبيل المثال  نلما مشةةةعر شةةةخه عالجبي اان   السةةةاع ة المفاهيم، لت رقز   القيةأخعا ن  م

عليا مثل هشا الت ةةةةةةةةةةةةة  ض االنا الرابينما تحنر لو كان الطعام نيئا  يأكلما تفرضةةةةةةةةةةةةة   لي  الهو ان 

صةةةةةةةةةة ية ايدون االكل نظيفا ومطهوا  صةةةةةةةةةة ي ة  عطرق ةبينما ت مل االنا اشةةةةةةةةةةماي تكل ال اجة لك  

 لا لالستهالك االدمي وال  ؤثر  ال ص ة الفرد. ومع
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 ويا ة الجن : 

 الوييفة الب ولوجية: 

ي  األسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةع اجا  االنسةةةةةةةةةةةةةةان  وييفةالترتم  هشم 
ي ت تل مكان الصةةةةةةةةةةةةةةلارة مز

  أهم تها النر

اتها  ي جوانز الشةةةخصةةةية كااة  وتأثن 
ي مز

ي م لمة هشم ال اجا   وقأبر
يعتمل   ااإلنسةةةانالجن  مز

ز الشي  تم  ز خاليا الجنسةةةةةةةةي  ي تعتمل علورها  ال االخصةةةةةةةةاب بي 
ي ع ا    ال  ملية التكاثر النر

مز

ز  ،الشكر عااللت اء بي  السةةليم وبالطرق ة الصةة ي ة امر العل من   شةةكلالاتلبية الجن  ع واالنن 

لل فاظ  ال صةةةةةةة ة االنسةةةةةةةان وسةةةةةةةالمة نموم العضةةةةةةةوي والنفئةةةةةةةي وكما ان ال اجة ال الطعام  

الت ليل م   أو مسةةةةالة  بيعية وال يجوز اهمالها  أيضةةةةا مسةةةةالة  بيعية اان ال اجة ال الجن  

 . أهم تها 

 الوييفة النفسية: 

 أيترتم  هشم الوييفة  شةةةةةةةةةةةكل ممام  ووث   مع الوييفة الب ولوجية الن الشةةةةةةةةةةةعور عال اجة 

العضةةوي والتوتر النفئةةي الشي يعو  توازن الشةةخصةةية وسةةيشةةل ضةةطراب ال حاجة  ؤدي ال ا

ية توازنها اال اجة  قعيل ال الشةةخصةة اا ل تها وان اشةةماي ال اجة يعمل  ال تخفيض التوتر و 

ال الجن  ترتم  عالشةةهوة الرغمة والرغمة ترتم  عال رقاة وكما ي ول اروقل ان مصةةلر ال رقاة  

ي  ضةةو ما وان الهل  
هشا المنم  العضةةوي   إزالةهو  الممام  لل رقاةهو  ملية ته ج ت لث مز

 غن  السوي.   رقاة  ؤدي ال االن را  وال السلوكوان كمت ال

 الوييفة االجتما ية: 

ي   أهميةاالنسةةةةةان ووجودم وت     مات  و ي ما   الوييفة عديانترتم  هشم 
ة مز ال فاظ  كبن 

ي اطبيعةة ال النبي وارت ةا ة  ولوال ملة  الن رض الجن   ز  الةشكر  الجشةةةةةةةةةةةةةةةة  ز الجنسةةةةةةةةةةةةةةةةي  العالقةة بي 

 ) ي المج أد واالنن 
ال الجنئةةةةةةةي ال تخلم غايا  ال فاظ  ال ال قيام مظاهر سةةةةةةةلوكية جليلة مز

وجود الشكر   أسةةةةةة الجن  ع لر ما تخلم تدبق  الجما ة وتماسةةةةةةدها االاواج واالنجاب والتكاثر 

ي. لي ة مع ادم وحواء ولواالنن  منش علء الخ  وال مل  الن رض الجن  الجش 

ي الظاهر اهي متلاخلة ايما بينها  منفصةةةةةةةةةلةان هشم الويا ة وان كانت 
ي  بيعة مز

ومتكاملة مز

ار ية تنتج    ال اجة   أخرةاالنسةةان وح ي ت  وتلخل ضةةم  هشم الويا ة الر يسةةية ويا ة 

ورقة   رار واالسةةةةةت اللية وت      كال ز والتواصةةةةةل واللشة واالمتاي واالم  واالسةةةةةت  لإلنسةةةةةانال ةةةةةز

ي ال ياة. الشا  كي مستط ع االنسان ان  تواا  مع مات  ومع االخرق  عما ي  
   وجودم ودورم مز


