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موجز املقال :تعتبر االستيراتيجية القومية لصحة املراهقني والتنمية لعام  2000فى نيبال أن املراهقني فئة
أساسية لتقدمي املعلومات واخلدمات .التثقيف اجلنسي فى املدارس ومداه ،لم يلفتا االهتمام بشكل عام ،ومع
ذلك وعلى مستوى التعليم الثانوي يفترض أن يدرس الطالب التثقيف اجلنسي األساسي من خالل باب في مرجع
يسمى« :الصحة والسكان والتنمية» وليس معروفًا متاما ما إذا كانت هذه املواد يتم تغطيتها بشكل كاف  .وفى
دراسة عام  ، 2002شملت طالبا ً فى ثماني مدارس مبنطقة نوالبرازى فى املنطقة الغربية لنيبال  ،أجرينا مقابلة
مع ثمانية مدرسني من املسؤولني عن تدريس هذه املواد .كما أننا جمعنا بيانات ميدانية من  451طالب وطالبة
وعقدنا أربع مجموعات بؤرية للنقاش مع  26منهم .وقد وجدنا أن املراهقني فى هذه املدارس ال يبدو عليهم أنهم
قد حصلوا على املعلومات التي يحتاجون إليها .كما أن معظم املدرسني لم يرغبوا فى التعامل مع هذه املسائل
احلساسة خلشيتهم من لوم الزمالء وانتقاد اجملتمع  ،أضف إلى ذلك أن بعضهم ال ميتلك املهارات الالزمة لتقدمي
مثل هذه اإلرشادات .كما أن الكثير من الطالب لم يشعروا بارتياح إزاء التعرض لهذه املوضوعات .إن التحدي هو
تعزيز التثقيف اجلنسي وجعله مالئما ً بدرجة أكبر للطالب والتأكد من أن املدرسني يشعرون باالرتياح والقدرة
على تدريس اإلرشادات اخلاصة بهذه املوضوعات © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2006
School-Based Sex Education in Western Nepal:
Uncomfortable for Both Teachers and Students
Shreejana Pokharel, Andrzej Kulczycki, Sujeeta Shakya, Reproductive Health Matters 2006;14(28):156–161
الكلمات الدالة :التثقيف اجلنسي – املراهقون – مدرسو املدارس الثانوية – نيبال

تبنت نيبال أول استراتيجية قومية للصحة اإلجنابية
عام  ،1998واستراتيجية قومية لصحة املراهقني
والتنمية عام  )3-1(،2000واعتبرت االستيراتيجيات أن
املراهقني فئة أساسية مستهدفة إلدماج خدمات
الصحة اإلجنابية ،ضمن تدخالت أخرى مت التخطيط
لها ،لزيادة املعلومات حول موضوعات الصحة
اإلجنابية ،وتوفير اخلدمات املتعلقة بها .ويتلقى
الطالب املراهقون باملدارس ،والذين يدرسون بالصف
الثامن والتاسع – بدءا من سن  15سنة – للمرة األولى

تثقيفا ً جنسياً .وتوفر هذه الورقة تقييما ً مبدئيا ً
حملتوى برنامج التثقيف اجلنسي ونوعيته من وجهة
نظر كل من املدرسني والطالب.
وتعتبر الدراسات املوجودة فى نيبال حول املراهقني
والصحة اإلجنابية دراسات محدودة ،سواء من حيث العدد
أو احملتوى ،)6-2,4( .ومن املعروف أنه ببلوغ سن العشرين
فإن أكثر من نصف املراهقات ( )%52يصبحن أمهات،
وأن  %12منهن فقط يلدن فى منشأة صحية.
باإلضافة إلى ذلك فإن  %12فقط من املراهقات
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املتزوجات فى سن  19-15يستخدمن وسيلة ما ملنع
احلمل و  %9منهن فقط يستخدمن وسيلة حديثة
()7
ملنع احلمل.
وفى عام  2001كان أقل قليال ً من ثلث املراهقني
( – )%31والذين يفترض أن يكونوا مقيدين باملدارس
الثانوية – اليزالون يدرسون فى هذا املستوى ،بعبارة
أخرى ( )%35من الذكور و )7(.%27من اإلناث فقط كانوا
ال يزالون يدرسون باملرحلة الثانوية .والفتيات على
وجه اخلصوص يتركن املدرسة عند زواجهن مبكراً.
إن الدراسات املوجودة لم تنظر إلى البيئة التعليمية
للمدرسة ،بالرغم من أن املدرسة هى املكان الوحيد
الذى يستطيع فيه املراهقون احلصول على تثقيف
خاص بالصحة اإلجنابية فى الوقت احلاضر .وفى إحدى
الدراسات  ،أقر الباحثون بأنهم دربوا املدرسني كجزء
()5
من املدخالت لتثقيف الشباب بالصحة اإلجنابية،
ولكن ليس عن كيفية إدماج التدريب فى هذه
التدخالت أو النتائج.
وفى املرحلة الثانوية العليا (من سن  ،)16 – 14يدرس
الطالب اآلن التثقيف اجلنسي األساسي من خالل باب فى
مرجع عن الصحة اإلجنابية والسكان والتنمية )8(.ويغطي
ذلك الباب احلقائق األساسية للصحة اإلجنابية التي
تعني باألمومة اآلمنة وتنظيم األسرة وفسيولوجيا
اإلجناب ،وااللتهابات ،واألمراض اجلنسية ،والعقم،
وصحة املراهقني ،ومشاكل الصحة اإلجنابية للنساء،
بعد انقطاع الطمث ،واحلقوق اإلجنابية .وقد صدقت
وزارة التعليم والرياضة فى عام  1999 – 1998على
هذه املواد ،ومع ذلك فاملعلومات التي لدينا عن مدى
تغطية هذه املواد في فصول املدارس احلكومية،
واخلاصة فى احلضر والريف ضئيلة متاما.
البيانات واملنهجية
كانت هذه الدراسة جزءا ً من تقييم أوسع لبرنامج
التثقيف اجلنسى والصحة اإلجنابية لطالب املدارس
واملراهقني وقد مت تنفيذ العمل امليدانى عام .2002
وقد صممت الدراسة فى مجموعها لتكون ممثلة
108

لضاحية نوالبرازى باملنطقة الغربية لنيبال .وقد
مت استخدام عينة عشوائية طبقية الختيار ثمانى
مدارس من األربع دوائر انتخابية بالضاحية منها
مدرستان حكوميتان ومدرستان خاصتان لكل املناطق
احلضرية والريفية .ومت جمع بيانات املسح عن طريق
اإلجابات الذاتية املباشرة الستبيان مت اختياره مسبقا،
ومت تطبيقه على عدد  451من الطالب فى الصف
الثامن والتاسع ( 174طالبة و 277طالب) فى الفئة
العمرية  19-12واختيرت عينة عشوائية ،ممنهجة،
من حوالي  60طالبا (نصفهم من الذكور والنصف
اآلخر من اإلناث) من املدارس الثماني كلها .وإذ لم يتم
احلصول على عدد  30طالبة فى أى من املدارس فقد مت
تعويض نقص العدد من الطالب الذكور من الفصول
نفسها حتى تكتمل العينة .وقد احتوى االستبيان
على عدد من البنود تضمنت اخلصائص االجتماعية،
والدميوجرافية ،واملعلومات البيولوجية عن التناسل،
واالجتاهات نحو األمراض املنقولة جنسياً ،وفيروس
نقص املناعة  /اإليدز ،واإلجهاض ،وتنظيم األسرة،
واستخدام اخلدمات والسلوكيات حول الدورة
الشهرية (لإلناث فقط) ،واستخدام وسائل منع
احلمل .وتتناول هذه الورقة النتائج التي لها عالقة
مباشرة بالتثقيف اجلنسي .
وبالرغم من أن الطالب املراهقني باملدارس أقروا
بأنهم تلقوا الفصل التدريبى عن التثقيف اجلنسى
فإننا وجدنا أنهم لم يحصلوا متاما ً على ما يحتاجون
إليه من معلومات .ولدراسة هذا املوقف أجرينا
مقابالت معمقة مع ثمان من املدرسني املسؤولني
عن تطبيق التثقيف اجلنسى فى املدارس اخملتارة .وقد
سألنا املدرسني عما مت تدريسه بالفعل ،وعما إذا كانوا
يشعرون باالرتياح لتدريس هذه املواد ،وما استجابة
فصولهم لهذه املعلومات .وباإلضافة إلى ذلك فقد
مت عقد أربع مجموعات بؤرية للنقاش مع  26طالبا ً
وطالبة من عدد العينة  451من املدارس نفسها ،التى
أكملت االستبيان ،اثنان من اجملموعات البؤرية لطالب
ذكور ،واثنتان من الطالبات اإلناث وميسرين وميسرات
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لكل مجموعة من اجلنس نفسه ،وقد سمحت
هذه اجملموعات البؤرية للمشاركني مبناقشة فصل
قياسا إلى
التثقيف اجلنسى بتفصيل أكبر وارتياح
ً
االستبيان ،وكذلك مبناقشة موضوعات أخرى متعلقة
بالصحة اإلجنابية  .وقد مت اختيار املشاركني باجملموعات
البؤرية مبساعدة املدرسني والطالب كممثلني عن
فصولهم فى املدارس احلكومية واخلاصة.
وجهات نظر املدرسني:
يحجم مدرسو املدارس احلكومية عن مناقشة
محتوى الباب اخلاص باجلنس والصحة اإلجنابية
بالتفصيل مع طالبهم  ،كما أن الكثيرين من مدرسى
املدارس اخلاصة أفادوا أيضا ً بأنهم نادرا ً ما يذكرون
االصطالحات اخلاصة بالصحة اإلجنابية  .ال يرغب
املدرسون فى التعامل مع هذه املوضوعات احلساسة
ويخشون توبيخ أو انتقاد زمالئهم واجملتمع فى غياب
الدعم لهم .كما أن بعضهم كانت لديه أحكام
مسبقة حول تدريس مثل هذه املوضوعات ،وبعضهم
امتنع عن تقدمي هذه املواد .جتلت هذه املالحظات فيما
قاله املدرسون:
«نحن املدرسني ال نستطيع القيام بكل شئ ،ونحتاج
لدعم اآلخرين كمدير املدرسة واألهل واجملتمع»
«من العسير إقناع الناس بأهمية الصحة اإلجنابية
والتثقيف اجلنسى للمراهقني فهم يعتقدون أن تلك
املعلومات تفسد أبناءهم».
«احلياة اجلنسية مسألة خاصة ومن غير املالئم
مناقشة مثل هذه األمور واملراهقون صغار جدا ً على
مناقشة مثل هذه املوضوعات».
وقد اقترح بعض املدرسني أن يتعلم الطالب األشياء
بأنفسهم:
«طالب هذا اجليل يتعلمون بسرعة ولديهم الفضول
واحلماس ملعرفة ذلك وليس من الضرورى تثقيفهم
فهم بالفعل يعلمون أكثر مما يفترض أن نعلمهم وال

داعى للقلق بشأن هذا املوضوع».
«إننى أقول لهم :املوضوع بسيط جداً ،اقرأوه
بأنفسكم واسألوا فقط فى حالة وجود صعوبة فى
الفهم».
وقد صادف املدرسون الذين حاولوا تدريس هذا
الفصل ،بشكل مالئم ،صعوبات؛ فبعضهم لم تكن
لديه املهارات الالزمة بوضوح ،والكثير منهم قالوا إن
االجتاهات السيئة لبعض الطالب الذكور قد وضعت
الطالبات اإلناث ،الالتى ميثلن األقلية فى وضع محرج.
«حتى زمالئى من املدرسني والطلبة يطلقون على
بتهكم (السيد اإلجنابى)».
«ال توجد بيئة مواتية ألية مناقشة ،أو أسئلة ،أو
أجوبة ،فى هذا الفصل .كل الطالبات ينظرن بخجل
إلى األرض وال يشعرن باالرتياح».
« إننى أحاول تدريسه بعمق ولكننى أكرس الكثير
من الوقت لهذا الفصل ثم يبدأ الطالب الذكور فى
التعبير عن اجتاهات وسلوكيات سيئة مما يجعل
التحكم فى األمور صعبا ً بعد ذلك ،ولذلك فأنا أسعى
الستكمال هذا املوضوع بأسرع وقت ممكن»
وعندما ُسئل املدرسون عن أفكارهم حول حتسني
هذا الفصل بالذات شعر الكثير منهم أنه قد يكون
من األيسر تدريس هذا املوضوع إذا كان طالب الفصل
جميعهم واملدرس من اجلنس نفسه:
«سيكون من األفضل لو كانت هناك فصول منفصلة
عن الصحة اإلجنابية للفتيات والفتيان فسنشعر
باالرتياح أكثر لتدريسه».
أحد املدرسني أشار إلى أنه حتى فى حالة شعور
املدرسني باالرتياح لتدريس هذا املوضوع فإن العاملني
مبجال الصحة هم أفضل لتدريسه:
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«ستكون املعلومات أفضل إذا ما دعمت املدرسة
محاضرين زائرين لتدريس هذه املادة؛ كالعاملني فى
اجملال الصحى مثال ً فأنا أعتقد أنهم يستطيعون
شرح هذه املادة بارتياح عن املدرسني أمثالنا».

أجابوا إجابة صحيحة عن كيفية انتقال فيروس
نقص املناعة .وكان اإلعالم (الراديو والتلفاز والصحف)
هو مصدر املعلومات اخلاصة بتلك املوضوعات ،وتاله
املدرسون والعاملون باجملال الصحى.

واشتكى بعض املدرسني من عدم توافر معينات
تدريبية:
«ال توجد معينات بصرية وسمعية بالقدر الكافى
لتساعدنا على تدريس احلياة اجلنسية والصحة
اإلجنابية ،املرجع هو فقط كل ما لدينا  .وأنا أشعر
باخلجل إذ أطلب منهم قراءته».

لقد أعطت نتائج املسح مؤشرا ً على سوء نوعية
التواصل بني املدرسني والطالب عند تدريس املوضوعات
اخلاصة بالصحة اإلجنابية فى الفصول فقد أشار %57
فقط من الطالب إلى أن أسئلتهم قد مت اإلجابة عنها.
اثنان باملئة من املراهقني فى املسح لم تكن لديهم
أية فكرة عن وجود فصل خاص بالصحة اإلجنابية.
وبالرغم من أنه من املفترض أن الطالب يدرسون
فسيولوجيا ً اإلجناب فإن  %72فقط من الطالب الذكور
و %86من الطالبات اإلناث كانت لديهم القدرة على
تعرف أعضاء اجلهازين التناسليني للذكر واألنثى .وكما
قال أحد املشاركني فى مجموعات النقاش البؤرية:

«لقد كنت أحد املدرسني املنوط بهم تدريس هذه
املادة منذ البداية .هذه هى املادة الوحيدة التى ال
تشعرنى باالرتياح عند تدريسها .أحاول كل عام أن
أجعل الفصل يعمل بطريقة أفضل ولكننى لم
أستطع .املشكلة الكبرى فى عدم توفر األدوات
التدريبية املالئمة؛ كاملعينات البصرية والسمعية
ودراسات احلالة».
وجهات نظر الطالب
بالرغم من تدريس التثقيف اجلنسى فإن معلومات
الطالب عن الصحة اإلجنابية كانت ضعيفة ،فحوالى
نصف الطالب فقط كانت لديهم معرفة بأن تنظيم
األسرة هدفه ترك مسافة بني احلمل واآلخر ()%43
،أو مبنع احلمل (، )%63بينما  %5يعتقدون أنه يسبب
العقم ،و  - %4معظمهم من املدارس احلكومية – لم
تكن لديهم أية فكرة عنه  .فقط  %43منهم كانت
لديه فكرة عن وسائل منع احلمل التى يستخدمها
الرجال و  %37عن الوسائل التى تستخدمها النساء.
وضمن هؤالء الذين كانت لديهم معرفة بالوسائل
فإن  %93عرفوا العازل الطبى على أنه وسيلة للرجال.
وفى الواقع فان معظم املراهقني ( )%99سمعوا عن
االلتهابات واألمراض اجلنسية وفيروس نقص املناعة
 /اإليدز ،ومع ذلك فإن  %15منهم فقط أجابوا إجابة
صحيحة عن أعراض التهابات اجلهاز التناسلى و%54
110

«إن مدرسينا عادة ما يركزون على احلقائق البيولوجية
إال إننى مازلت أجهل أوقات اخلصوبة وأوقات األمان من
احلمل فى دورة املرأة».
وقد أعرب املشاركون فى مجموعات النقاش البؤرية
عن شكهم فى قدرة مدرسيهم على تدريس الصحة
اإلجنابية ،أو التواصل مع طالبهم حول هذا املوضوع:
«يأتى املدرسون إلى الفصل ويكتبون عنوان الدرس
على السبورة ثم يتركون الفصل».
«لقد كنت متحمسا ً لتعلم هذا املوضوع ولكن
عندما قال لنا املدرسون إنه لن يكون متضمنا ً
باالختبار ،خاب أملى».
وقد ظهر بوضوح فى الوقت نفسه ،أن املناقشة داخل
الفصل كانت محدودة ألن الكثير من الطالب كانوا
فى شدة اخلجل لسؤال مدرسيهم عن أى شئ حول
هذا املوضوع .كما أن املشاركني أبدوا مالحظتهم
بأن مدرسيهم لم يبذلوا اجلهد الكافى خللق مناخ
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يسمح للطالب بالكالم بحرية حول هذه املوضوعات
بالفصل ،كما أن الطالب أيضا ً قد أحجموا عن تعلم
هذا املوضوع بأنفسهم أو من خالل مدرسيهم:
«يجب علينا إطاعة مدرسينا فى كل اجملاالت ،وهناك
فجوة بني املدرسني والطالب ،فاملدرسون مثلهم مثل
آبائنا ،ال مثل أصدقائنا حيث نشعر باالرتياح ملناقشة
أى موضوع  .كيف تتصور أنه ميكن لى أن أحصل
منهم على إجابة عن أسئلة تتعلق بالصحة اإلجنابية
واجلنس؟  ...حلدوث ذلك يجب أن أحتلى بقدر كبير من
الشجاعة ،وأن أفكر فى العواقب».
لم يرغب بعض الطالب اآلخرين فى التعلم ألن اجملتمع
ال يعتقد أن ذلك مالئماً .بعضهم أيضا ً خشى من
العواقب غير املعلنة:
«كيف لى أن أناقش مثل هذه األشياء ! لقد نزعت كل
صفحات هذا الباب من الكتاب».
املناقشة
وجدت هذه الدراسة أن تطبيق منهج التثقيف
اجلنسى فى املدارس الثمانية اخملتارة كلها كان
ضعيفاً ،كما أن مستوى جودة التثقيف اخلاص
باجلنس والصحة اإلجنابية كان أيضا ً ضعيفاً؛ بسبب
نقص إعداد املدرسني املوكلني بتدريسه ،وعدم كفاية
املواد التعليمية ،وعدم دعم اجملتمع واملدرسني لهذا
املنهج .ويبدو أن التركيز قد اقتصر على تقدمي احلقائق
التشريحية ،بينما مت التعامل مع املوضوعات األخرى
بطريقة سريعة وسطحية في أغلب األحوال  .وتشير
النتائج أيضا ً إلى االجتاه التمييزى بني املدرسني،
الذى أدى إلى عرقلة عملية حتسني وصول املعلومات
للشباب .فى الوقت نفسه يجد الكثير من املراهقني
باملدارس صعوبة فى التعامل مع هذه املوضوعات
بحرية.
إن التثقيف اجلنسى باملدارس ،الذى يساهم فى
تقدمي معلومات صحيحة عن الصحة اإلجنابية
واجلنسية قد يساعد على تأخر االنخراط فى ممارسة
اجلنس ،وعلى انخفاض معدالت احلمل غير املرغوب
فيه ،وعلى معدالت اإلصابة بالتهابات اجلهاز التناسلى

فى العديد من البلدان )9-11(.مثل هذه البرامج قد يكون
لها تأثير مفيد وطويل األمد خاصة أن معدالت القيد
باملدارس للفتيات والفتيان فى ازدياد .ولسوء احلظ فإن
الكثيرين من البالغني فى نيبال يعتقدون أن تقدمي
معلومات عن الصحة اإلجنابية قد يزيد من معدالت
النشاط اجلنسى للمراهقني .وباإلضافة إلى ذلك فمن
املعتاد أن تتوقف الفتيات فى نيبال عن الذهاب إلى
املدرسة عند زواجهن ،وحتى إن لم يَكنٌ مضطرات
إلى ذلك فإن زيادة األعباء املنزلية ومسئوليات الزواج
املبكر واألمومة جتعل استمرارهن فى الدراسة غالبا ً
من الصعوبة مبكان )5،6(.وعلى الرغم من أن نسبة
احلضور للمدرسة فى منطقة الدراسة أعلى قليال ً من
املناطق األخرى بنيبال فإن النسبة عموما ً منخفضة
وبعيدة عن املساواة بني اجلنسني.
وبالرغم من ذلك فإن املدرسة ميكن أن تكون
البيئة املالئمة – إذا متت إدارتها بحكمة –لتوفير
تثقيف جنسي للمراهقني وإمدادهم مبعلومات عن
الصحة اإلجنابية .ويكمن التحدى فى توسع البرامج
الدراسية وتدعيمها ،مما يجعلها مالئمة للطالب
على نحو أفضل .ويحتاج املدرسون إلى تلقى تدريب،
يتالءم مع الثقافة السائدة ،عن أهمية املعلومات
اخلاصة بالصحة اإلجنابية للمراهقني وتدريب عملي
عن كيفية تدريس هذه املادة لهم .فعلى سبيل
املثال‘ يحتاج املدرسون إلى تطوير أسلوب للتواصل
أقل رسمية وحتفظا ً مع طالبهم مما يؤدى إلى إرشاد
أكثر فاعلية .لقد أفاد املدرسون والطالب بأن تقدمي
مواد تعليمية مناسبة قد يسمح مبواد إرشادية أكثر
فاعلية .وهناك توصية أخرى بأن يتم فصل الفتيان عن
الفتيات عند تدريس هذه املواد .كذلك ميكن تنظيم
محاضرات من زائرين محليني ممن يعملون فى اجملال
الصحى وذلك لتجنب شعور املدرسني بعدم االرتياح
عند تدريس هذه املادة  .ومن ناحية أخرى فالعاملون
باجملال الصحى أيضا ً ليسوا مدربني لتدريس التثقيف
اجلنسى ،وقد أشارت مجموعات النقاش البؤرية
إلى أن املراهقني يرون أن مقدمى اخلدمة لديهم
أحكام مسبقة نحوهم ،ولذا فإن استبدال العاملني
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دارما راج باجراشاريا  /هدية من فوتوشير

حضور طالب املدارس املراهقني معرض اليوم العاملي للسكان اليوم ،كامتاندو ،نيبال 2004

باملدرسني فى مجال الصحة ليس أيضا ً حال ً مناسباً.
وقد أظهرنا أن تقدمي برنامج التثقيف اجلنسى،
مؤخرًا ،باملدارس لم يسهم ،إال قليال ،فى تعزيز املعرفة
بالصحة اإلجنابية واجلنسية بني املراهقني ويحتاج األمر
إلى الكثير من العمل لتوفير تثقيف جنسي بطريقة
صحيحة ومقبولة وأقل حرجا ً لكل من املدرسني
والطالب .لقد مت تطوير أساليب تشاركية لهذا الغرض
فى أماكن أخرى وهناك سياسات موجودة بالفعل
لتحسني اخلدمات الصديقة للمراهقني )2،4،5(.ويحتاج
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األمر كذلك إلى بذل مجهود أكبر لبناء دعم وتأييد
من األهل واجملتمع للمدارس لتوفير التثقيف اجلنسى.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن تعليم األقران واألساليب
األخرى النابعة من اجملتمع مطلوبة للتأكد من وصول
البرنامج لكل املراهقني مبن فيهم الفتيات الصغيرات
املتزوجات ،والالتى ال يستطعن الذهاب إلى املدرسة.

شكر وتقدير
يعرب الباحثون عن امتنانهم للدعم املادى
واللوجستى من مجلس الصحة والبحث فى نيبال.
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