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  النشاط الجنسي للمراھقين وسلوك المراھقين: الكلمات الرئيسية 
  

    الحياة الجنسية والمراھقة ھما كلمتين  عندما يجتمعن معا ، يبرز الكثير من القلق في مجتمعنا وفي القطاع الطبي
، عموما ، والمھنيين نفكر في جميع المخاطر ، والحمل غير المرغوب به ، واحتما*ت التلوث با)مراض المنقولة جنسيا 

يجب أن تعطى   اذا استمرينا ھكذا"قال ي، و" إنھم صغار جدا لممارسة الجنس: "يوجد النقد ا)خ6قي  وإلى جانب ذلك
  .، وھلم جرا"حبوب منع الحمل في الحضانة 

  
وا*فكار   شير إلى النشاط الجنسي للمراھقين والشباب والبالغين في العالم عامة توسائل ا=ع6م ، والتي كثيرا ما  في 

علينا  يجب"التي مراھقة والشباب ، زمن * قيمة له ، وھي المرحلة ال بأن ك* يسعنا إ* أن ندر .التي ُتنشر تكون سلبية
  .من كل القيم وتوفير الخبرات ا=يجابية كأفراد وبنينا كأفراد ناضجة اوتجريدھ" أن نسعى جاھدين للتغلب عليھا

والرغبة الجنسية موجودة في كل واحد منا من   .وع6وة على ذلك ، أن نضع في ا*عتبار أن البشر ھم البشر الجنسي
أيضا في المراھقين  .ودون ھناكالمھد إلى اللحد ، وتتطور ويتم التعبير بشكل مختلف في كل عصر ولكل فرد ، لكنھم موج

  .وا)طفال
  

مختلفين ، والنشوة عندما نتحدث عن الحياة الجنسية * نتحدث عن الجماع ، أو لقاءات ا*زواج من جنسين  !ولكن حذار
  .في بعض ا)حيان لCسف ، فيفھم ھكذا عموما ، ويبرز الغلط  ...في وقت واحد المھبلية 

  
عموماً ُيفھم بالمجامعة ھو  .  والتواصل الُمركز في ا*نجاب والتناسل ا للحياة الجنسيةنحن نعيش في مجتمع يشجع نموذج

ثقافية الوراثة الإن ھذا ھو  ا)ھم من ذلك  . نعم انه الوحيد....  ةوالمھم ةالرائع ،التواصل الوحيد أي الممارسة ا*صيلة
بدخول المھبل ھو العمل الممتاز الذي اعطتنا إياه  سلوب ل6نجاب ، حيث المجامعةھو إ مركزة على ان مفھوم الجنسال

  ..رسالة الطبيعة 
  

الجماع المھبلي ھو إفقار الى حد كبير ، غرامي  على كل الممارسات وا=مكانات التي يمكن أن تحدث في لقاء إن تقليض 
ماع التي قد تنطوي على ع6وة على ذلك ، ھو ممارسة الج .فيه فھوم الرئيسي في العالم الذي نعيشولكن ھذا ھو الم

  .مخاطر أكبر من حيث الحمل وانتقال العدوى
واللذة  ا*تصال في   لديھما رغبة توجد  بإعجاب يلتقيان من الناسشخصين   ه عندماأن نأخذ في ا*عتبار أن * بد، او*ً 

إن المنظمة العالمية للصحة ُتعرف . الجسدي والنفسي السرورو والمتعة وع6قات حميمة بين الجسدين ويعني الراحة
إن ا*ندماج والتكامل الجسدي والعاطفي وكذلك الجوانب الفكرية وا*جتماعية للوجود الجنسي :"" الصحة الجنسية كالتالي

   "".بطرق ايجابية واثرائية تعزز الشخصية ، التواصل والمحبة
 تصرف الفعل الجنسي باعتباره وإن بطريقة إيجابية برز متجددة حيث ت رؤيةتطلب ت نسانا* ية عندالجنس فالحياةوھكذا ،

 جسدالاعبة ، واكتشاف  والنفسية حيث الشھوانية ، المد  الجسدية متعة بالCحاسيس ل  ومنبع وكمصدر ي حقيق يإنسان
ذا شخص يمكن أن يقرر بعد ذلك ماكل : لھذا العرض لتقديمھا وتوسيع  كل ا*حتما*تلتثبيت خر ا*جسم الو الذ اتي 

  .يتمتع   الذي يدعهجد المتعة وما وقت ، كيف وأين يكل  فضل فييعجبه وماذا يريد ، وي
كذلك المجتمع لشبابنا ، ولكن لCسف ليس  ھانقليالرسالة حول الحياة الجنسية التي  ھذه في رأينا ، ينبغي أن تكون ھذا ،

كله .الحلوين الشبابوا)زواج الجماع ،  بينمشاھدة أي فيلم ، ومشاھد جميلة فقط بعلى شاشة التلفزيون  وندرك ا*مر
  .العنف نراه سريعاً و* يخلو من مظاھر

عند البلوغ وكذلك الھجوم المثير للمجتمع الذي نعيش فيه  البيولوجيةنتيجة المرحلة ،  شبابنا يشعرون با*ثارة والعشق 
٪ من  57  . على شبكة ا=نترنت 6نات ، وا)ف6م ، والمج6ت ، وبطبيعة الحال ،ا=عوالذي تبثه وسائل ا=ع6م  في 

يحصلون على ٪ من الشباب  30كثر من وأ معلومات حول النشاط الجنسي في وسائل ا=ع6م  بانه يجد  يقولالشباب 
ومع ذلك ، فإنھم   ".ھذا أمر جيد ولكن ليس لك بعد: "رسالة مزدوجة  لشبابنا لكن أرسلنا ."انترنت" معلوماتھم من

  .يتخذون قراراتھم بأنفسھم
  
  



  
  والكبار؟

  الشباب؟عند ، ھل نقبل حقا الجنسيجب أن نسأل أنفسنا 
  

* "يعني سرا " العمرما يكفي من " ليس عندھم: ة والرغبة والع6قات بين الشباب فالتمييز واضح في اشارة الى المتع
مع السماح فقط وبشكل تلقائي * تظھر وحدھا و إن النضج والمسؤولية نتعلمھا ونكتسبھا" .ةيمسؤولال يمكن ان يتحمل

الدعم من البالغين ، ي والمسؤولية يعتمد ، في الواقع عل الع6قة بين العمر والنضج في رفع مستوى الوع .تمرير الوقتب
توجه لھم   المعارف وا)دوات التي تساعدھا على النمو وكذلك عاطفيا ، و مفة إلى التعليم ، ووضع تحت تصرفھبا=ضا

  . اشخاص ناضجة ومسؤولة إلى *دخالھم في طريق التحول
  
  

معرفة الاقا مع يسن ، يمكننا أن نقدم نظرة أكثر انمھنيك قية ، وبالتالي المواعظ عن القيم ا)خ6 من وجھة نظر بعيدة
للنشاط " المخاطر"إمكانات  بد*ً من ةلجماعثر انتباھا *حتياجات ھذا لوقبل كل شيء ، أك حقيقية لدينا عن الشباب ،ال

ولكن قبول واقع النشاط الجنسي " نعتقد انه يجب ان يكون"نظرة * تخيم عليھا ا)حكام المعيارية حول ما  .الجنسي
ھم  .ون ما يرغبونجدون ويسعٮالشباب يريدون ، ي: مراھقين ھناك )ن النشاط الجنسي لل . للمراھقين بوصفھا شيئا حقا

، وأحيانا مع ا)لفة والمتعة  ممارسة الحب أحيانا وأخرى بع6قات كاملة ، محبطة بعض المرات مثل يحبون ويعشقون
  .العظيمة

  
ي إجراء بحث الرغبة ف تبرز  .والرغباتالحياة الجنسية ،المشاعر، أ*حساسات *كتشاف ھناك الفتيان والفتيات في طريٍق 

ولكن الشباب يخطئ أو أن يتعرض   .في وقت مبكر والخطأ فشلالالزوج ا)ول ، وو عن الحب ا*ول  عن المتعة واTخر ،
، سواء في  ينمسؤولين وبالغين غير مسؤولشباب غير ھناك له ،فلحا*ت خطرة * يعني أن الخطر ھو المجال الوحيد 

أكثر على  * بد من التفاوض بالغينوالمرافق من ، رجال ونساء  الشريك يفتغيير عندما يحدث  .مجال الجنس وغيرھا
وفقا لCرقام ، فإن معدل ا*جھاض  .استخدام وسائل منع الحمل الطارئة أو ا=جھاضوكذلك استخدام الواقي الذكري 

وأ* ننسى أبدا  .سنة 19كان عليه في مجموعة من أقل من  عاما مما 30- 26الطوعي ھو ا)على في الفئة العمرية من 
أن الشباب وآرائھم ، وكما ھو موضح في مراجعة منھجية لCدب على وجھات نظر المراھقين الذكور عن الحمل ، التي 

تقدون أن الحمل في سن المراھقة له تأثيرات سلبية على حياتھم ، ويع :المسألة من ا)دلة في الرجال  نوقشت في ھذه
  .أنھم يجب أن يشاركوا في اتخاذ القرارات حول ھذا الموضوع

  
لديھم  إن ".غافلين"أو ""  ينخطير" ينطائش"المراھقين  بأن ا)خبار التي تعزز وجھة نظرمن  او رعب جزعبدون 
 المھني دوربرز فيھا يتلك ھي اللحظة التي  .إلى تعلم المزيد من المھارات ونحتاج*ھتمامات مثل البالغين ، وربما ينفس ا

  .ضروري
  

لحال في المنظمات غير كما ھو ا/ الذين يعملون كمتطوعين بطريقة مسؤولة  الى ھؤ*ء الشبابفمن الضروري النظر 
البيئة ، والعزف على  في المدرسة ، ورعاية زلية والرعاية ، لمساعدة أصدقائھمدعم أسرھم في ا)عمال المنالربحية ، ل

يدرسون أو  فقط أولئك الذين يدرسون  .اT*ت الموسيقية ، ومعرفة وإتقان التكنولوجيات الجديدة واللغات المنطوقة
على وسائل ا=ع6م ،  شباب الذين * يظھرونجميع أولئك ال * بد من ابراز .الوقت من أجل المال أم * نفس فيويعملون 

  .وأنه لحسن الحظ ا)غلبية
  

، ولكن تنشأ  صدفاءمع ا)لقاءات لعقد  ونخططھم *ي .خصائص معينة  بأن سلوك المراھقين له يجب أن نفكر وأيضاً 
من  لكي يملك رؤية ويعرف ماذا يفعل في ھذه اللحظة الحساسة ج وا*ستق6ليةوبحاجة الى النض فقط ھمو وتبرز ببساطة

 الجنس والمتعة يتمتع بممارسة عرف كيفمنه ھو ، قبل كل شيء ان ي الھدف أي لقاء غرامي ،المثير اللقاء ا*ول
ممارسة الجماع الجنسي ھو واحد من أھم لحظات حياته وتأكيد الذات كرجل وذكر ، ف للمراھقين ، وخاصة إذا كان صغير .

  .عالمجتم ھا لناينقل الجنس وكيفية التمتع التي ، )ن ھذا ھو بالضبط مفھوم
  

والمراھقين تدريب الشباب تحضير و في أيدينا إنه .وبناء الشباب  يحدد إلى حد كبير في كيفية تعليمإن رؤية شبابنا ا*ن 
مواقفنا الخاصة تجاه بعترف من الضروري التساؤل ، ھو أن نعرف ون. تبعا لذلك  واتصرفعلى تحمل مسؤولياتھم وي

الفتيان والفتيات في بين  النظرة الجديدة وا*بواب المفتوحة الى التعايش السعيدلھذه ونتيجة   .الجنس والشباب المثيرة
  .يستحق العناء .ع6قاتھم

  
  توصيات بشأن المعلومات ، والتثقيف الجنسي ، وا*نتباه إلى النشاط الجنسي للمراھقين

  
لھم سنقدم " هيم ا)سرة ، ھو أنوثمة اعتقاد في أوساط المراھقين عندما يأتون إلى الخدمات الصحية أو خدمات تنظ

من الصعب ف وا*سلوب ھذه المواقفومع  هالنظرھذه  من وجھة  .ھم ساعدوا ، فإننا يمكن أن نصمد، وأنه إذا  " الحديث
 اللقاء  ھذا يتحول  فمن مسؤوليتنا ان  .قتراب للمساعدة عند الحاجة ، وفي ھذه النقطة  المھنيين لدينا الكثير للقولا*
أو إذا كنت تفضل أن نسأل بد* من معرفة ما نعتقد أنه ينبغي أن نعرف أو  او إذا كنت تريد أن تكون صامتاً  للنقاشمساحة ل



: على العكس تماما بل  يوجد محاكمة او تأنيب * * ويشعرون بأنھم قد وصلوا إلى مكان حيث  * ، وعلى قبول مطالبھم
  .حن تحت تصرفھمن

الصعوبات مع حياتھم الجنسية ، والشكوك : الى حل مشاكلھم سعىستجيب لمطالب الشباب ونينبغي أن نفي دورنا المھني 
  .بسبب زيادة الطلبات في العيادة ا*ستع6م لدينا ليس ممكنا دائما وھذا ... ع الحمل وحبوب منع الحمل بعد المجامعةومن
  

،  ى سبيل المثال ، يتطلب بعض المعرفةالذكري ، علاستخدام الواقي الجنس اTمن ب تحقيقمثل كل شيء في ھذه الحياة ، 
  ؟صبي أو الفتاة يطلبون منا ذلكإذا كان ال ه له في العيادةعلمنلماذا * 

  
مع  تذھب م6ئمة للمراھقين والشباب ، )ن التوصيات في الھواء المرحلة وجود مراكز في ھذه سيكون من المرغوب 

،ھكذا تبقى صحيح الستخدام *كيفية ا ليس لديك مساحة لشرح وتعليم وتبرزو "استخدام موانع الحمل"قائ6 ان   .الريح
  .عرجاءنصيحتنا 

  
وسائل منع الحمل لمجا*ت  عيادات او الخاصة ، المراكزالعمل على إنشاء وتطوير لذلك نحن نصر كما في بقية أوروبا 

سيئة صحيح أن ا)وقات  .قلي6 في جميع التكاليفوالحياة الجنسية لمرحلة المراھقة ، ومحاولة للحفاظ على ما ھو موجود 
  .المستقبل *ستثمار في الشباب ھو استثمار من اجلل6ستثمار ، لكن ا

  
  مساعدتھم على اتخاذ قراراتھم بأنفسھم

  
ه ان .تشھد المتعة ع6قاتٍ  وتجرباتھم وتفتيشه عن طريقة حياتھمعندما نتدخل مع الشباب ون6مس  حياتھم الجنسية ، 

عدة ودعم الشباب ، وزيادة مساإن معرفة احتياجاتھم يسھل   .تجاربھم لزيادة شعورھم بالسعادةلمقاربة المحاولة  اساسي
  .حول ما يجب القيام به الضرورية على اتخاذ القرارات سيساعدھم الحكم الذاتي درجة 

نبدأ بھا ، والشباب  غير معروفة حتى يع ، فالع6قات  ھي مشار بدون ثقافة وتربية في ھذه المواضيعلكثير من السكان 
 شائكة مليئةوربما يدفعھم الى الذھاب في طرق غير مناسبة   إن عدم معرفة الرغبة في ا*نسان.ليسوا حالة استثنائية

  .بالمتاعب
  

يمكننا   .فة بھذه الثقا لذا لم يفت ا*وان بعد على تناوله والتوسع  .بشكل قليل التثقيف الجنسي بأننا تلقيناونحن نعلم 
 ذاما  ؟ماذا يعجبني  ماذا أريد؟ من أنا؟: التساؤ*ت المھمة  بمعرفة أفضل ، والتي ُتبرزو انفسھم في اكتشاف مساعدتھم

  يجعلني أشعر أنني بحالة جيدة؟
نبلغ خطوة صغيرة معھم  خطوة نستطيع أن . ،ايضاً جنسيوالعواطف والمشاعر مل من ھذه المعرفة في الجسم الجنسيالع

  .زمةلھم متاعب أو ا  تذھب في اتجاھات التي * تولد" ما يفعلونه"التعبير السلوكي ، أي وھذا لقبول صغيرة ل
 الشباب  .قادرون على القيام بذلكھم  وأيضا  خبرات عذبة وممتعةبر عق6نية تسعى للعيش ونحن نفترض أن الناس أكث

  .أيضا والشابات
  

  جميعا مختلفون ھم وھن 
  

والمراھقات ، )نه *  لمراھقينھا ل=عطاء" وصفة"* توجد   .المھنية ، ويجب علينا أن نفھم الفرق كقيمة من وجھة نظرنا
عند تناول حبوب منع ا*مرون نفس يشعر وا بنفس الطريقة و*تصرفنفس الشيء أو ي * يعجبھم .يوجد شخصان متماث6ن

وھذا ھو  النوعيه نحن جميعا فريدوا  .في الحب ، والنشوة )ول مرة أو عن غير قصد تصبح حام6 ونقعالحمل ، ي
  .اتوا*خت6فالخصائص بالضبط في مرحلة المراھقة عندما نكتشف الكثير من 

إلى عدم  تنوي الذھاب خطوة أبعد ولفت ا*نتباه") طبيعي"إعطاء ا*نطباع بأن كل شيء " (تطبيع"بد* من المساعدة على 
ثقة ، و وقراراته ا)خر  حترامالتعلم على التواصل ا: والتي نقدمھا لدعم كإطار اس ث6ث نقاط لوجود معيار ولكن على أس

  .للمناقشة
من " أفضل"كما أنه ليس ھناك أي ممارسة جنسية   .متساويين شخصينما نتحدث عن الجنس والع6قات ، * يوجد عند

نا تخدمان نفعل ،* " ماذا يمكن و* يمكن "، " او جيدة سيئة"المؤشرات التقليدية   ).طبعا باستثناء العنف( ىاTخر
ندخل   دعوناي بانفتاح تساعدنا على التواصل معھم ، ومع ذلك والمتفھم موقف ال إن .ياقعالوسن المراھقة  لتفسير أو فھم 

، ومازال ھناك الكثير من العمل للقيام ، ولكن الرحلة ھذه ھي البداية  .تكون نقطة الدعم ، والمساعدات الھامةل ھمعالمالى 
 .شبابن مثيرة ل6ھتمام بالنسبة لنا كمھنيين ، وبالنسبة لھم كتعد بأن تكو
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