
 

 شناسی بلوغ دختران و وظایف والدین روان
  *یاکبر راضیه علیدکتر 

 **بابایی ابوالفضل سید

 اشاره

سـالی در  ای بحرانی در زندگی انسان است که زیربنای زندگی بزرگ بلوغ، مرحله
 نوشـتارهایی در بلوغ پسران و دختران وجود دارد کـه  شود. تفاوت ریزی می آن پی

هـای  توصـیفی درصـدد ارائـه تصـویر کلـی از ویژگی -حاضر به روش تحلیلی 
خطـر  کارهایی برای والدی  در جهت گذر بیراهختران و بیان شناسی بلوغ د روان

رو، بررسی شرایط دوران بلوغ دختران از منظر  پیش اثراز ای  مرحله است. هدف 
شـده حـاکی  های انجام گیری از آیات و روایات است. بررسی شناسان با بهره روان

روانـی، از ای  حقیقت است که یکی از راهکارهـای همـوار کـردن مسـیر بلـوغ 
« اندیشـی مثبت»، «سـب  تبیـی »بینی است و در سـایه تحقـق سـه امـر  خوش

 رسد. مینوجوان به ای  توانمندی  «تسلط و چیرگی» و

 تعریف بلوغ

 .گیـرد قرار می سالی بزرگکه فرد بی  کودکی و  رسد فرامیدر مسیر زندگی، زمانی 
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رد دسـتخوش تحـولی ای که فـ شود؛ دوره می نامیدهای  دوره از زندگی، نوجوانی 
در ایـ  مرحلـه از  .سازد اساسی شده و ای  تحول او را برای زندگی آینده آماده می

ای در جسـم و روح و روان خـویش مواجـه  زندگی، نوجـوان بـا تغییـرات عمـده
هست و آنچه باید باشد. نـه از مزایـای کـودکی  ازآنچهشود. او سردرگم است  می
. گرچـه ایـ  دوره، فرصـت مناسـبی را سالی زرگبمند است و نه از امتیازات  بهره

گـذارد، امـا  ها و آمـاده شـدن بـرای آینـده در اختیـار فـرد می برای کسب مهارت
کنـده از تعـارض و نوسـان بـی  وابسـتگی و  دوره معموالً  حال درعی  ای اسـت آ

کنـد و از حمایـت مـالی  استقالل. در شرایطی که فرد در خانه والدی  زندگی می
طور کامـ  احسـاس خودبسـندگی  توانـد بـه می دشواری بهدار است، آنان برخور

 1.کند
های دهـه دوم  سالگی اسـت و تـا آخـری  سـال 92از س   معموالً آغاز نوجوانی 

یابـد. وافه بلـوغ بـه  شـود، ادامـه می کام  می وبیش کمزندگی که رشد جسمانی 
بـه معنـای رسـیدن در لغت و  « َبلَ »بلوغ از ود. ش اولی  مرحله نوجوانی گفته می

مقصد مکان باشد یا زمان یـا امـری معـّی  و  آنکهاز  اعم ؛به انتهای مقصد است
وقتـی  2.بـه آخـر آن نرسـد هرچنـدالبته گاهی نزدی  شدن به مقصد مراد است 

و تکلیـف بـر  هیعنـی عالئـم بلـوغ در او پیـدا شـد ؛بچه بـال  شـد شود میگفته 
رشـد بـه رسد ) میه سنی  ازدواج و رشد بلوغ، فرد به است. با وقوع آمد اش عهده

بلـوغ، بـه حـد رشـد بنـابرای   3(؛معنای پختگی و رسیده شدن میوۀ عق  اسـت
و در   رسیدن و جوان شدن کودک است. حد رشد یا بلوغ دختر در دی  اسـالم ُنـه
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1سالگی تعیی  شده است. قانون شانزده
 

، ها بزرگ شدن تخمـدان آن در دختران به شک  اتتظاهر و آغاز ها ازدیاد هورمون
، اسـت سالگی یازدهکند. اوج رشد در دختران  بروز می تغییر شک  بدنها و  سینه

شــود.  دیـده می سـالگی هســ  نُ آثــار بلـوغ دختـران از ، ولـی در بعضـی جوامـع
توان گفت عـواملی  دانند. می تر از ای  می ای هم س  بلوغ را پایی  عده وجود باای 
نطقه جغرافیایی، ساختمان بـدن، تغذیـه و سـالمت در جنسیت، وراثت، م مانند

 2.شروع بلوغ مؤثرند
تربیتی یـاد -به رشد اخالقی آنوالدی  در ای  شرایط جدید که در دی  و عرف از 

فرزنـد شود، معمواًل دچار چالش و نگرانی نسبت به نوع وظایف خود در قبال  می
تری هسـتند.  نقـش سـنگی دار  شوند. در ای  راستا مـادران عهـده می شاننوجوان

شاید بتوان گفت بلوغ، تولدی دوباره است؛ با ای  تفاوت که بـرعکس تولـد اول، 
زنـد تـا فـرد جدیـدی متولـد شـود.  وپا می تولدی ارادی اسـت، نوجـوان دسـت

گونه که جنی  از محیط روانی، جسمی و... والدی  خصوصًا مـادر اسـتفاده  همان
د، نوجوان نیز از محـیط، امکانـات و اطالعـات کن نموده و خود را آماده تولد می

کنـد تـا فـردی الیـق  آوری نموده، اسـتفاده می حال جمع علمی و اخالقی که تابه
شود که نوجوان در دوران بلوغ چه  برای جامعه شود. در اینجا ای  سؤال مطرح می

ت اخالقـی او را هـدای -توانند بلوغ روانی  والدی  چگونه می و هایی دارد؟ ویژگی
 کنند؟

هــا در ایــ  دوران،  هــای آن شناســی بلــوغ دختــران و ویژگی در ایــ  نوشــتار روان
به ایجاد، اصـالح و یـا ارتقـای   شود تا والدی  بتوانند بعد از تبیی  آن شناسایی می

 رفتار نوجوانشان بپردازند.
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 های بلوغ دختران یژگیو

 . جسمی و حرکتی1

ول قد، بزرگ شدن سینه و لگ  خاصره، های مهم بلوغ در دختران افزایش ط نشانه
پیدایش موهای زهار و سرانجام عادت ماهانه است. عادت ماهانـه، پایـان رشـد 

، گـذاری نیسـت دارد. نخستی  عـادت همـراه بـا تخم  سریع بدنی را اعالم می
ها، هورمـون اسـتروفن  فعالیـت تخمـدان بـر اثـرکشـد تـا  مدتی طـول میبلکه 

. بمانـدرود، آنگاه ثابـت  تدریج رو به فزونی  تا سه سال به و میزان آن فتهیا افزایش 
سنی رسیدن بـه سـ   ۀامنشود. د می تولیدمث نوجوان قادر به  در ای  هنگام دخترِ 

 99تری، حتـی در  بلوغ جنسی بسیار گسترده است. برخی از دختران در س  پایی 
گی را بار قاعـدسالگی برای اولی   93سالگی و برخی در سنی  باالتری، حتی در 

 1.است ماهگی نهسال و  92 ،. متوسط س  آغاز قاعدگی دخترانکنند تجربه می
وجوش بیشتری دارد، هرچند گـاهی دچـار خسـتگی  نوجوان در ای  دوران جنب

اش غالب نیست. در ای  شرایط نوجوان باید باشگاه بـرود،  شود، اما خستگی می
که انرفی  طوری لف شرکت کند بههای مخت فعالیت بدنی داشته باشد و در کالس

 2بدنش هدایت شود.

 . عقلی و ذهنی2

نزدیـ   سـاالن بزرگدر ای  مرحله، رشد مغز و دستگاه عصبی بـه میـزان رشـد 
توانـد بـه حـ   هنـوز نمی ،های الزم اما نوجوان به سبب کمبـود تجربـه ،شود می

عملیـات  توفیق یابد و هماننـد آنـان پاسـخ دهـد. در مرحلـه ساالن بزرگ مسائ 
های مهم در  شود، برخی از توانایی سالگی آغاز می 99در س   معموالً صوری که 
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تری  ایـ   شود که در سنی  قب  وجـود نداشـت. اساسـی تفکر نوجوان پدیدار می
آنچـه »یعنی تغییر در تفکر از  ؛ها تأکید بر تفکر مبتنی بر احتماالت است توانایی
 .  «آنچه ممک  است باشد»به  «هست

قـرار  رویش پـیشییر جهت تفکـر در شـیوه برخـورد نوجـوان بـا مسـائلی کـه تغ
از طریق تصور تمام روابط ممک  در تواند  مییابد. نوجوان  گیرد، انعکاس می می

ن از آگاهی نوجـوا. بپردازدله ئبه بررسی ی  مس، میان ی  مجموعه از اطالعات
واقعیـت تشـخیص  سازد ذهنیـات خـود را از را قادر می ویاحتماالت است که 

گیری و ایجاد  گر شک  رود، او خود را نظاره تدریج که س  نوجوان باال می به .دهد
گیری هویـت او نیـز، همـراه بـا تغییـر و اصـالح در  بیند. شک  افکار خویش می

تـری  مفـاهیم ماننـد خـدا و  گیرد و درباره کلی هایش، سرعت بیشتری می اندیشه
 آورد.  ای به دست می های تازه جهان هستی نیز قضاوت

کنـد. آگـاهی از  های فراشناختی نیز در ای  دوره در ذه  نوجوان رشد می توانایی
آن در حافظـه، آگـاهی یـافت  از  داری نگـهو  چیز یـ تمایز بی  دریافـت سـاده 

تر بـرای  های حافظه خود و استفاده کردن از فنون پیچیـده ها و محدودیت ظرفیت
هـای جدیـد نوجـوان دربـاره  دانـش و آگاهی زجملهاکم  به یادآوردن مطالب 

ذهـ  او را بـاال خواهـد بـرد. همچنـی ،  کـاراییهای شناختی است کـه  فعالیت
رسد که اسـتفاده از راهبردهـای کارآمـدتر  های ذهنی نوجوان به حدی می توانایی

 1.سازد پذیر می له و برخورد با تکالیف گوناگون را برایش امکانئدر ح  مس
هضـم نیسـت. از  مرگ برای نوجـوان قاب     دوران، مسائ  ماورا و مسئلهازای پیش

و هـر آنچـه بـه  ای  مرحله است که مسائلی مانند بهشت و جهنم، خـدا، فرشـته
کـه در  شـود تـا آنجـا کم برایش شفاف می کند، کم ماورا مربوط است را درک می
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جز  یـ  دوران بـهرسـد. نوجـوان در ا سالگی به رشد باالی خـود می انتهای پانزده
کند، جرقه بیشتر اختراعـات در ایـ  دوران  واقعیت، از تخی  خود نیز استفاده می

 شود.  زده می
هـا  بـا آنصـورت عـادی  او دوست دارد غیر از چیزهایی که در اطراف خودش به

مشـاهده  راحتی بـرای مـا قاب  برخورد دارد با مسائ  جدیدی روبرو شود و ای  به
طبق دستور مادرش غذا  ازای  برای دختران. دختری که تا پیشاست مانند آشپزی 

کردن مـواد غـذایی، طعـم و  جا جابهکند با  کم عالقه پیدا می کرد، کم درست می
شـدن بـا یـ   بوی جدیدی ایجاد کند. او هنگـام صـحبت بـا دیگـران یـا مواجه

  تمام کوشد با در نظر داشت کند، بلکه می گیری نمی مطلب، دیگر مث  قب  نتیجه
 1گیری کند. خوبی نتیجه مسائ  و با فکر و تدبیر، به

 های عاطفی . ویژگی3

تری  خصوصیات بلوغ نوجوان اسـت. زنـدگی امـروزه  رشد عاطفی، یکی از مهم
عللـی ازجملـه پیشـرفت  گیرد، امـا بـه ما نیز بیشتر تحت تأثیر ای  عام  قرار می

ی کـه از یکسـو تشـنه محبـت فّناوری، ای  مسئله دچار زوال شده است. نوجـوان
ای  خواهـد اسـتقاللش را آشـکار کنـد، لحظـه والدی  است و از سوی دیگـر می

ای دیگـر گویـا تمـام  کنـد و لحظـه همچون قهرمان، شاد و خوشـحال رفتـار می
های عالم روی سرش خراب شده است. وقتی هـم کـه در دنیـای خـود فـرو  غم
 2گیرد. امیدکننده وجودش را فرامیپردازی بسیار، افکار نا سبب خیال رود به می

ــودش ــرای خ ــت و ب ــ  اس ــیاری قائ ــویش ارزش بس ــه خ ــبت ب ــوان نس  نوج
کوشد با توجه به وضع آرایش و پوشش، خـود را آدم  کند. او می گذاری می سرمایه
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تابـد. امـروزه  جایی که پـذیرای او نباشـند را برنمی متشخصی نشان دهد. ورود به
ظاهر، نوع آرایش و پوشـش، در حقیقـت وجـود  دختران، با انتخاب ای  وضع و

آن  دهنـده   نشـانزنند که ما هستیم، به ما نگاه و توجه کنیـد. ایـ خود را فریاد می
هـا توجـه نشـده یـا اگـر شـده فقـط  ازای  بـه آن کنند پـیش است که احساس می

جسمشان برای دیگران مهم بوده است؛ بدی  خاطر با رسـیدگی و توجـه خـاص 
 شوند. ظاهرشان وارد جامعه میافراطی   ستگیبه جسم و آرا

 اجتماعی ـهای فردی  . ویژگی4

کننـد.  های همساالن اهمیت زیادی پیـدا می ها یا گروه در ابتدای نوجوانی، دسته
هـایی را  خـود نقشدر ای  راستا د و نکوشد گروه همساالن، او را بپذیر نوجوان می
نیـاز فـراوان دارد، امـا  ساالن بزرگیید گرچه به نظر مساعد و تأ ؛پذیرد در گروه می

 هـا آنها و قـوانی   گذراند و اندیشه می شبیشتر وقت خود را با دوستان و همساالن
گرایی و تبعیـت  گروه 1.دهد ترجیح می ساالن دیگر بزرگمعیارهای والدی  و  ررا ب

کـه گـاهی بـه سرکشـی از  طوری کنـد، به از گروه جای تبعیت از والدی  را پر می
 شود.  والدی  منجر می

حـال  هـای ایـ  دوره اسـت کـه درعی  تری  ویژگی الگوپذیری یکی دیگر از مهم
اش  باشد. نوجوان دوست دارد خـود را شـبیه فـرد موردعالقـه بسیار خطرناک می

کردار یا بدکردار باشد، بازیگر سینما باشـد  کند، محبوبی که ممک  است درست
ترهـا  از بزرگ ای عـدهبرهه از زنـدگی خـود، بـه  یا عارفی وارسته. نوجوان در ای 

هـا  ترهای دیگـر انتقـاد کنـد و بـا آن راحتی از خیلی از بزرگ گذارد و به احترام می
 2کند. لفظی یا عملی مخالفت می صورت به

                                                           

 .22۳، ص شناسی رشد کودک و نوجوان روان. پارسا، 9
 .۱۸، ص ۴، ج چگونه فرزند نابغه داشته باشیمکاظمی،   . ر.ک:2
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 . تدریجی بودن تحقق بلوغ روانی5

های جسـمی،  شناسان بر لزوم اص  تدریجی بودن رشد انسان در همه زمینه روان
قرآن کریم نیـز بـه ایـ  مسـئله در قالـب تشـریح  1شناختی و روانی اذعان دارند.

ــد. مراحــ  رشــد جســمی و روحــی اشــاره می در بلــوغ، اصــول تربیتــی و  2کن
گیری، محبت و مقدم بودن نیازهـای زیسـتی  شناسی زیادی ازجمله سه  جامعه

 نیم.ک دخی  است و ما از باب نمونه، اص  تدریجی بودن رشد را مطرح می
سازند کـه پـرورش  یمتربیت تدریجی ای  اص  را خاطرنشان  در اکرمپیامبر 

سـیری مـنظم صـورت  بـر اسـاسی رشد بدنی، ذهنی و عقلی و ها دورهباید در 
ی تربیتـی را بـه سـه دوره؛ هـا دوره رسـول گرامـی اسـالم اساس، ی براگیرد. 

ــیادت» ــت»، «س ــای« وزارت»و « اطاع ــه نیازه ــه ب ــا توج ــیم و ب ــر دوره  تقس ه
ی نمازآموزی مراحلـی را براآن حضرت  نمایند. یمی خاص بیان ها عم دستورال

ی سـالگ سهوالـدی  بایـد در »یـرد: بگیج با نماز انس تدر بهفرمایند تا فرد  یمذکر 
ی "محمـد چهارسـالگ( را بـه طفـ  بیاموزنـد و در اللـهکلمه توحید )ال الـه اال 

ی رویش را به قبله کنند و به او بگویند سالگ پنج" را به او یاد بدهند و در الله رسول
ی کامـ ، رکـوع و سـجده صـحیح را بـه او سـالگ ششسر به سـجده گـزارد. در 

ی به طف  بگویند دسـت و صـورتش را بشـوید و نمـاز سالگ هفتبیاموزند و در 
 3«.بگزارد

د باید در هنگـام انعقـا دهند، می والدینی که به بلوغ روانی نوجوانشان اهمیت می
های دی  توجه الزم داشته باشند. طبـق برخـی روایـات  ها و آموزش نطفه به آموزه

برای تربیت نیکوی فرزند باید از زمـان ازدواج، اقـدامات خاصـی انجـام شـود؛ 
                                                           

 .50، ص شناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی روان. جمعی از مؤلفان، 9
 .۶7مؤمنون: . 2
 .۱۴۳، ص 2، ج تربیت دینی. داوودی، 3
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دام  و صـالح ازدواج کنیـد؛ زیـرا  بـا زن پـاک»فرمودند:  چنانکه پیامبر اکرم
   1«.ها و ریشه تأثیرگذار است فن

ر مهم تربیتـی، اقتصـادی، اجتمـاعی و خـانوادگی هسـتند کـه در بسیاری از امو
و هفت سـال  5هفت سال اول 4ی  سال اول، 3شیردهی، 2تولد،از های بعد  دوره

مثال اگر والدی  نیازهـای  عنوان دوم باید مورد اهتمام پدران و مادران واقع شوند. به
ت سال دوم، کـه فرزنـد های قبلی تأمی  کرده باشند، در دوره هف فرزند را در دوره

 توانند او را برای نوجوانی آماده کنند. برداری است، می مهیای آموزش و فرمان

 وظایف والدین در زمان بلوغ دختران

های خـاص خـود، طبعـًا در جهـت حفـظ سـالمتی  دوره نوجوانی با پیچیـدگی
شـده و  درسـتی بررسی طلبد. اگر  احتیاجـات نوجـوان به مالحظات دقیقی را می

تواند مراح  رشد خود را سپری کنـد.  راحتی می اسخ مناسب به آن داده شود، بهپ
در ای  فرآیند کم  والدی  حائز اهمیت فراوان است که در ذی  به برخی از ایـ  

 شود. ها اشاره می همیاری
مزاجی  والدی  نیازهای عاطفی نوجوان را فراموش نکنند؛ اگرچه سرکشی، عصـبی

کند، ولـیک  ایـ   های ابراز محبت والدی  را کور می ن راهگرایی فرزندشا و خلوت
آمده، همچنان میان خود و فرزند خود بزرگـراه  اند که با تحم  شرایط پیش والدی 

                                                           

 .۴2، ص ۸، ج تاج العروس من جواهر القاموس. حسینی زبیدی، 9
 .۱۳۹، ص ۱5، ج مستدرک الوسائل. نوری، 2
 .۶۶5، ص 2۶، ج منابع فقه شیعه. بروجردی، 3
گویـد:  : اریکسون می۴۱، ص شناسی رشد انسان از تولد تا مرگ( رشد انسان )روان. رایس، 0

اگر مادر در سه سال اول خصوصًا سال اول نیازهای عاطفی، روانی و زیستی کودک را فراهم کنـد 
 که احساس امنیت برایش حاص  شود او در آینده فرزند بهنجاری خواهد بود. طوری به
  .۳2، ص شناسی روانی آسیبسوزان،  -. پی. هالجی 0
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 دارند. محبت را باز باقی نگه می
توانند بـا پیگیـری مسـائ  درسـی، گذاشـت  وقـت خصوصـی بـرای  والدی  می

د را به دختر نوجوانشان نشـان دهنـد و محبت خو فرزندشان و درد دل کردن با او،
نوجوان به محبـت پـدر و مـادر، هـر دو دختر گونه که هست بپذیرند.  او را همان

عنوان نیـاز عـاطفی از جـنس  عنوان دوست و به پـدر بـه نیازمند است؛ به مادر به
و ایـ   عنوان ولّی و مقتدر باید توسـط مـادر حفـظ شـود مخالف. جایگاه پدر به

کـه پـدر بـه دختـر نوجـوانش  با هم راهگشاسـت. هنگامی« محبت»و « اقتدار»
محبت کند، او را بنوازد، برایش کادو بخرد یا او را به گردش ببرد، ایـ  پـدر بـرای 

ای  بالد مـرد قـوی شود. در ای  هنگام، دختر به خود می دختر بسیار ارزشمند می
توانه محکمـی کند؛ پس دارای پش که حرفش حساب دارد به او توجه و محبت می

ای در دلـش  توانـد ذره صورت است که محبت پسران خیابـانی نمی ای  است. در
 جا باز کند و او را بفریبد.

تصــویرگر چنــی  شــرایطی اســت. دختــری کــه تــا ســ  « دختــر شــینا»کتــاب 
چنان از محبت پدر برخوردار بـود کـه  آن ـتقریبًا س  ازدواجش  ـسالگی  چهارده

نشسـت و غـذا  نشستند او بر پای پدر می بر سر سفره میکه دیگران  حتی هنگامی
ای او را برای زندگی آبدیده کرد و توانست سختی زنـدگی  خورد. چنی  گذشته می

را به دوش بکشد و با مشکالت آن مبارزه کند. او از محبت پر شده بود و دیگر در 
 1دنبال جلب محبت نبود. زندگی به

قـدر بایـد بـه  عنوان یـ  دوسـت، آن بـه مسئله دیگـر اینکـه والـدی  مخصوصـاً 
کم با تغییرات دوران بلوغ آشـنا کننـد و  دخترشان نزدی  باشند که بتوانند او را کم

مرحله به او آموزش بدهند. تمام حواس مـادر بایـد بـه  به اطالعات الزم را مرحله
                                                           

 .52 - ۴۶، ص ۳، ج یمچگونه فرزند نابغه داشته باش. ر.ک: کاظمی، 9



   23  روانشناسی بلوغ دختران و وظايف والدين 

بینی کند با وضع موجود دختر مثاًل تـا یـ   که بتواند پیش طوری دخترش باشد به
ماه دیگر امکان دارد عادت شود. دختر پیش از رسیدن زمان اولی  عـادتش، بایـد 
هر آنچه را که نیاز است ی  دختر از مادرش بشنود، دریافت کند. مسائ  مربوط 

نباید زودتـر از موعـد بـه نوجـوان آمـوزش داده  ـمخصوصًا خون دیدن  ـبه بلوغ 
 1.ندک شود، ای  کار اضطراب و نگرانی او را زیاد می

های زنـدگی و...  والدی  باید تمام وقت نوجوان خود را با تفریح، آموزش، کالس
  شـود انـرفی د، پر نمایند. ایـ  خسـتگی سـبب میکن که جسم وی را خسته می

زیادی از بدنش خارج شده و به آرامش برسد. نکتۀ مهم اینکه تبلت، تلف  همـراه 
کردن اوقات دختران نوجوان نیستند.  وجه وسیلۀ مناسبی برای پر هیچ و امثال آن به

رسـانند، روان  ای  وسای  عالوه بـر اینکـه ازلحـاظ جسـمی بـه بـدن آسـیب می
نوجوان را نیز آشفته کـرده و سـبب بـروز اخـتالف زیـادی بـی  والـدی  و فرزنـد 

 شوند. می
اند، نوجوان را از بیکـاری کـه  خواسته 2والدی  باید طبق آنچه ائمه معصومی 

های اساسی در حـد تـوان  دارند و به او مسئولیت  سادی است، دور نگهمنشأ هر ف
شود از میزان فکر کردن بـه مسـائ  واهـی کاسـته  واگذار کنند. ای  کار سبب می

 وپنجه نرم کند و خود را مفید بداند. کم با واقعیت زندگی دست شود، کم
                                                           

 .2۸۸و  27۸، ص شود کودک من بزرگ مینیا،  جعفری  . ر.ک:9
: إّیـاُکم و الَکَسـَ  : اإلمام علی۴۹5، ص 5، ترجمه احمد آرام، ج الحیاة. حکیمی اخوان، 2

را ادا  فإّنه َم  َکِسَ  لم ُیَؤِد َحَق الّلـه ِ َعَزوجـَ ؛ از تنبلـی بپرهیزیـد، زیـرا کـه آدم تنبـ  حـّق خـدا
: َمِ  اْسَتَطاَع َأْن َیْمَنَع َنْفَسُه ِمْ  َأْرَبَعِة َأْشَیاَء َفُهـَو َخِلیـقب ِبـَأْن اَل َیْنـِزَل ِبـِه اإلمام علی ـکند.  نمی

ـَوانِ  َجاَجـُة َو اْلُعْجـُب َو الَتّ ی؛ هـر کـس َمْکُروهب َأَبدًا ِقیَ  َو َما ُهَ ّ یا َأمیَرالُمؤِمِنی ؟ َقاَل اْلَعَجَلُة َو الَلّ
ای بـه او نرسـد.  بتواند چهار چیز را از خویشت  دور نگاه دارد، شایسته آن اسـت کـه هرگـز بـدی

پرسیدند: آن چهار چیز چیست ای امیر مؤمنان؟ فرمود: عجله، لجبازی، خودخواهی و سستی در 
 رساند. یا آسیب می: الَکَسُ  َیُضُر ِبالِدیِ  َو الُدنیا؛ تنبلی به دی  و دناإلمام الباقر ـکار 
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ارای اهمیت بیشـتری یکی دیگر از ابعاد دوران بلوغ که در قیاس با سایر ابعاد آن د
 ـبلـوغ روانـی »شـوند  است و والدی  در رابطه بـا آن معمـواًل دچـار چـالش می

در « بینی خـوش»است. بهتری  راهکار والدی  در ای  شـرایط، ایجـاد « اخالقی
اْلـُّلُه  الَّظـِن  ُحّْسُن »فرمودند:  خصوص دختران است. امام صادق نوجوانان به

 
أ

ْر إِ ِمْن ُحّْسِن  اِن اْلم  ـيِن یم  يـِه ِبع  ـر  ِإل  ّظ  ـا ن  ْن یـر   کـَ  م 
 
ُتـُه أ م  ـْ ِرِه و  ع    ِة ال  م  ِء و  س   

ِة  ـِة و  الِغـيان  ان  ياِ  و  اْْل م   ْ ّْلِبِه ِمن  اْل ى ق  َِ يِه و  ُقِذف   َِ يُث ُرکب   ْضِ  ِمْن ح  ِ  و  اْلف  ار  الَطه 
و سالم بودن سینه و  ی، ایمان محکم و نیکوی انسانگمان خوشریشۀ  1؛و  الِغْ ِق 

که به هر چیـزی  است ی اهای اخالق سوء است و عالمت آن  یکیتارقلب او از 
 اسـتنگرد با چشم پاک و نظر فضیلت بنگرد و ای  حقیقت بـدان خـاطر  که می

ــفات و  ــود او ص ــه در وج ــده یزهغرک ــب ش ــایی ترکی ــبش خوی ه ــای  و در قل ه
حسـ  ظـ   هـا آناقتضـای مخصوصی به ودیعه گذارده شده است که طبیعت و 

 «.است
ای سـازنده برقـرار  شود فرد با خود، دیگران و خداوند رابطـه بینی سبب می خوش

همـان طفولیـت در روان و قلـب  کند. سزاوار است والدی  بذر حسـ  ظـ  را از
اش باید قلـب خـود و فرزنـد و همسـرش را مـدیریت  دختری که در زندگی آینده

 کند، نهادینه کنند.
های  یـهپا« اندیشـی مثبت»تـوان بـا  یم تحقق بهتر بلوغ روانی نوجـوان،در روند 

ینی را در او تقویت نمود. والدی  باید دقت داشته باشند که درباره مسـائ  ب خوش
مختلف، مثبت فکر کنند، تفکرات مثبت را به زبان آورنـد و در حضـور نوجـوان 

هایی وجـود  گرایی تفاوت واقع اندیشی و به اینکه بی  مثبت با توجهبیان کنند؛ البته 
یی دور گرا واقـعرا از  هـا آناندیشی در نوجوانـان نبایـد  دارد، تقویت روحیه مثبت
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 کند.
تـوان بـا ممارسـت و تمـری  تقویـت کـرد. والـدی   یممثبت اندیشی نوجوان را 

نوجوان زمانی شـاد  مثالً باید در شرایط مختلف ای  حس را در او ایجاد کنند.  می
رو وقتـی بـا والـدی  بـه  ازایـ  اشد؛  است که فرصت انتخاب داشته بیب خوشو 

رود با در نظر گرفت  قوانی  خاصی از جانب والدی ، ای  حـق را داشـته  یمخرید 
باشد که دو چیز را برای خود انتخاب کند و مالکیت آن را داشته باشد. وقتی قـرار 

ابـراز تمایـ  نوجـوان، است اعضای خانواده با هم به مهمانی بروند، در صورت 
اجازه دهند خودش انتخاب کند چه لباسی را بپوشد. ایـ  اقـدامات، او والدی  به 

مسـتقیم  طور بـهیرگذار بودن تأثاحساس فعال بودن و  کند. یماو را فعاالنه تربیت 
ــر ایــ   مــؤثردر نوجــوان  نشــاطبــر ایجــاد روحیــه شــادابی و  اســت، عــالوه ب

 یابد. یمیق افزایش ش نیز از ای  طرنفس اعتمادبه
ینی در ب خـوشعوام  ایجـاد روحیـه شـادابی و  عنوان بهتوان  یمدیگری که  موارد

دوران بلوغ نوجوان نام برد، ای  است که دختران، باید شدیدًا تحت سـایه محبـت 
و پدر و مادر از هر فرصتی برای اظهار عشق و  و مهربانی والدی  قرار داشته باشند

نشیند  یمفاده کنند. ای  محبت همچون اکسیری در وجودشان ها است عالقه به آن
 1گذارد. یماثر  ها آنهای شخصیتی  یهپایری گ شک و بر 

 گیری نتیجه

ی  زمان زندگی هر فرد است. حساسـیت ایـ  دوران بـرای تر حساسدوران بلوغ 
ها نهـاده،  ۀ آنعهدرا بر « تربیت انسان» یواالدختران نوجوان که خداوند جایگاه 

                                                           

 ، سایت تبیان:«خانواده ایرانی». ناظم زاده، 9
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=231437. 
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بیشتر است. والدی  باید با رعایت ظرافت در رفتار و گفتار، به دختر کم  کننـد 
سپری کند. کلید اساسی گذر از ای  دوران به دست پدر  سالمت بهتا ای  دوران را 

الخصوص پدر مقتدر، با محبتی که بـه دختـر ارزانـی  یعلو مادر است. والدی ، 
د ایـ  دوران حفـظ نمایـد. والـدی  بـا تواند او را از بسیاری از مفاسـ کند، می می

فهمانند که وجودش بـرای جامعـه مفیـد اسـت.  یممسئولیت دادن به دختر به او 
ینی تعبیر کنند و برای ب خوشضروری است رفتار و اعمال او را به نحو احس  و با 

 خوبی سپری کند. او دعا و توس  نمایند تا ای  دوران را به


