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روزيت فاضل 

أكد عميد كلية العلوم التربوية في 
الدكتور  ي��وس��ف  القديس  جامعة 
ل�"النهار"  ف��ي حديث  ال��ح��اج  ف��ادي 
أن "إعداد المقررين ومضامين كل 
المجتمع  خصوصية  ي��راع��ي  منهما 
ال��ل��ب��ن��ان��ي". وع�����ّرف "ال��ت��رب��ي��ة على 
تنحصر  ال  بأنها  اإلنجابية  الصحة 
بالتربية الجنسية بل تشمل صحة 
والفيزيولوجية.  النفسية  اإلنسان 
وت���ع���ن���ي ف�����ي م���ف���ه���وم���ه���ا ال����واس����ع 
ويجب  ال��راش��دي��ن  كما  المراهقين 
إدراج������ه������ا م�����ن ال����ص����ف����وف األول������ى 
التحرش  واق��ع  على  األوالد  لتوعية 
الجنسي مثاًل ومتابعة هذه التربية 

في المراحل الدراسية كلها".
أنها "كمادة تعني أسرة  واعتبر 
المدرسة كلها من معلمين، تالمذة 
وإداري����ي����ن ال��م��ؤت��م��ن��ي��ن ع��ل��ى نشر 
ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��ص��ح��ة اإلن��ج��اب��ي��ة". 
واعتبر أنها "حق مكتسب بالصحة 
ل��ل��ج��م��ي��ع أس�����وة ب��ال��ح��ق��وق األخ����رى 

المدرجة في ميثاق حقوق اإلنسان 
العالمي".

ال��ك��ل��ي��ة" تعي  ع��ل��ى أن  وش�����دد 
في  ال��م��ق��رري��ن  دور  تثمين  أه��م��ي��ة 
البيئة  ب��ع��ض  ألن  ال��م��رب��ي��ن  م��ه��ن��ة 
ه��ذه  أن  يعتبر  زال  م��ا  ال��م��درس��ي��ة 
ال��ت��رب��ي��ة ه���ي م���ن م��ه��م��ات ال��ع��ائ��ل��ة 
مباشرة وال تدرج ضمن مسؤوليات 
ال���م���درس���ة ال���م���ول���ج���ة إع�������داد ج��ي��ل 
ناشىء متمرس بسلوكيات صحية 
ونفسية وجسدية واجتماعية لبناء 

عائلة سليمة في المستقبل".
أهمية  بالذاكرة  الحاج  واستعاد 
المقررين، فهما "ولدا" نتيجة بحث 
معمق قامت به الكلية بالتعاون مع 
وزارة التربية وبتمويل من صندوق 
األم����م ال��م��ت��ح��دة ل��ل��س��ك��ان. ول��م��س 
للحاج  الدراسة وفقًا  القيمون على 
م����ن خ�����الل ل����ق����اءات م��ن��اط��ق��ي��ة م��ع 
م��درب��ي��ن وم��رش��دي��ن ص��ح��ي��ي��ن في 
م���دارس رسمية ع���دة، ح��اج��ة لهما 
المعلومات  م��ن  م��س��ت��وى ك��ل  ع��ل��ى 
ال���ع���ل���م���ي���ة واألف������ك������ار وال���م���ح���رم���ات 

واالي��دول��وج��ي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة ونمط 
حياتهم".

المقررين  أن  اعتبار  إلى  وخلص 
خ���ض���ع���ا ل���ع���م���ل���ي���ة ت����ق����وي����م ض��م��ن 
شارك  لقاء  في  المذكور  المشروع 
ف��ي��ه م���درب���ون م��ن ال��م��رك��ز ال��ت��رب��وي 
ل���ل���ب���ح���وث واإلن�������م�������اء وم������رش������دون 
من  وم��ج��م��وع��ة  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  م���ن 

األس���ات���ذة وال���ط���الب". وأع��ل��ن أننا 
على  التربية  أن  مبدأ  من  "إنطلقنا 
ال��ص��ح��ة اإلن���ج���اب���ي���ة ف���ي م��ف��ه��وم��ه��ا 
ال�����واس�����ع ت���ع���ن���ي ال�����راش�����دي�����ن ك��م��ا 

للمواثيق  وفقًا  المراهقين، وتعني 
ال��ح��ق��وق��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ك���ل م���ن هو 
الج���ئ ي��ع��ي��ش ف��ي ظ����روف حياتية 
وهي  جنسيًا،  والمعنفين  مهمشة 
تقارب واقع الوالدات وإدارة العائلة 

وسواها من المحاور". 
إدراج  ع���ل���ى  ال���ك���ل���ي���ة  وح����رص����ت 
ال�����م�����ق�����رري�����ن ف������ي ك������ل م������ن ق��س��م 
وبرامج  لها  التابع  المستمر  التعليم 
ال���م���اس���ت���ر ف����ي ال���ع���ل���وم ال���ت���رب���وي���ة. 
ول���ح���ظ "أن����ن����ا رك����زن����ا ع���ل���ى ت��م��رس 
المربي بسلوكيات تربوية حديثة، 
ف��ي��ن��ق��ل��ه��ا ل��ل��ت��ل��م��ي��ذ ال������ذي ي��ص��ب��ح 
قادرًا على حل المشكالت، وينمي 
اإلبداعي  والفكر  النقدي  التفكير 
ل�����دي�����ه، ال�������ى ت���ف���ع���ي���ل ال����ت����واص����ل 
والعالقات اإلنسانية، وتعزيز الثقة 
وإدارة  الغير  مع  والتعامل  بالنفس 
الضغط النفسي وضبط المشاعر". 
وش������رح ع����ن ال���م���ق���رر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
إل����ى ت��زوي��د"  ال����ذي ي��ه��دف  األول 
العلمية  بالمعلومات  المشاركين 
وت����ط����وي����ر م����ه����ارات����ه����م ال���ح���ي���ات���ي���ة 

ف����ي م���ج���ال ال���ت���رب���ي���ة ع���ل���ى ال��ص��ح��ة 
اإلن����ج����اب����ي����ة، وم���خ���رج���ات���ه ع���دي���دة 
ل�"استثمار  ال��م��ش��ارك  ت��ؤه��ل  وه��ي 
ال���م���ف���اه���ي���م ال���ع���ل���م���ي���ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��ال��ص��ح��ة اإلن��ج��اب��ي��ة ف���ي اك��ت��س��اب 
المتعلمين ثقافة صحية صحيحة، 
م��واك��ب��ة ال��م��راه��ق��ي��ن ل��ل��وص��ول إل��ى 
ن��ض��وج ف��ك��ري وع��اط��ف��ي ي��ق��وده��م 
إلى إتخاذ قرارات حرة ومسؤولة في 
تنمية  اإلن��ج��اب��ي��ة،  صحتهم  م��ج��ال 
االجتماعية   – النفسية  المهارات 
ذات��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر  المتعلمين  ل���دى 
وإس���ت���خ���دام ط����رق ت��ع��ل��ي��م ن��اش��ط��ة 
وت��ن��ف��ي��ذ م���ش���اري���ع ت���ط���ال ال��ت��رب��ي��ة 
ع��ل��ى ال��ص��ح��ة اإلن���ج���اب���ي���ة". وأع��ل��ن 
محاور  "يتضمن  المقرر  برنامج  أن 
ع����دة م��ن��ه��ا "م��ف��اه��ي��م ف���ي ال��ت��رب��ي��ة 
المعلومات  االنجابية،  الصحة  على 
ال��ع��ل��م��ي��ة ف���ي م���ج���ال ال��ت��رب��ي��ة على 
الصحة االنجابية، صحة المراهقين 
ال���ن���ف���س���ي���ة، ال���ق���ض���اي���ا األخ���الق���ي���ة 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��ص��ح��ة 
اإلن����ج����اب����ي����ة م�����ن م����ن����ظ����ور ح���ق���وق 

اإلنسان وسواها.
ال��ث��ان��ي فيرتكز على  ال��م��ق��رر  أم��ا 
طرق تدريس "غير تقليدية ناشطة 
وت��ق��وم ع��ل��ى م��ش��ارك��ة ف��اع��ل��ة مثل 
الطريقة  االستفهامية،  "الطريقة 
االس���ت���ك���ش���اف���ي���ة،  أو  ال����ن����اش����ط����ة 
الفريق،  الطريقة االختبارية، عمل 
الطريقة الناقلة المنبرية وسواها". 
وتوقف عند نموذج "تطبيقي على 
الصحة  في  المشاريع  غ��رار صياغة 
عن  تعليمية  مشاريع  أو  االنجابية 
م���وض���وع األم�������راض ال��ج��ن��س��ي��ة من 
خالل إدراج بحث أو صياغة مقال أو 
مشروع ضمن فريق. وذكر أن كل 
ي��ح��ت��رم خ��ص��وص��ي��ة مجتمعنا  ذل���ك 
على  م��ش��ددًا  وت��ق��ال��ي��ده،  اللبناني 
"أننا نطمح في توعية المربين الى 
إتقان طرائق لتثقيف التلميذ على 
كلها،  ال��ص��ع��د  ع��ل��ى  ح��ي��اة سليمة 
النفسية، االجتماعية، والجنسية".
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مقرران تعليمي وتطبيقي لـ"الصحة اإلنجابية" يف اليسوعية
الحاج لـ"النهار": يراعيان تربويًا خصوصية املجتمع اللبناني 

) إبرهيم الطويل( الدكتور الحاج.  

يلفت زائر صفحة كلية العلوم التربوية 
في جامعة القديس يوسف على االنترنت 

وجود ملصق بالفرنسية يذكر فيه أن 
"الكلية وقسم التعليم المستمر فيها 

يقترحان مقررين تعليميين إختياريين، كل 
مقرر من 3 وحدات دراسية عن" التربية 
على الصحة اإلنجابية". واالقتراح يعني 

المربين وتشكل دعوته خطوة حديثة في 
العملية التربوية نحو مصالحة التلميذ 

مع ذاته ومحيطه مع مراعاة خصوصية 
المجتمع اللبناني وتقاليده.

التربية على الصحة 
اإلنجابية في مفهومها 
الواسع تعني الراشدين 

كما المراهقين


