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  :یشگفتارپ

. پیوندد ر به وقوع مینظیزندگی در عصر حاضر در محیطی مملو از تغییر و تحوالت بارز و بی

با محیطی پیچیده ) به ویژه دوره نوجوانی و جوانی(هاي فردي از کودکی تا سالمندي  تعامل ویژگی

وقوع چنین . باشد و متغیر تعیین کننده نحوه سازگاري و رفتارهاي مرتبط با سالمت افراد می

امدهاي مثبت براي رشد و تغییرات گسترده اي در معیارهاي اجتماعی فناوري ارتباطات علیرغم پی

شوند و احتمال بروز رفتارهاي ناایمن  توسعه فردي و اجتماعی، بعنوان عوامل خطر نیز محسوب می

چنین رفتارهایی سالمت حسمانی، انجام تکالیف بهنجار و متناسب با . دهند و پرخطر را افزایش می

هاي اساسی، دستیابی به  هارتهاي اجتماعی مورد انتظار، اکتساب م سطح رشد افراد، ایفاي نقش

احساس شایستگی، کفایت و کسب آمادگی مناسب براي انتقال به مراحل بعدي رشد و مقابله با 

  .اندازد شرایط جدید را به مخاطره می

با درك حقایق مذکور لزوم پرداختن به رفتارهاي تهدید کننده سالمتی در جوامع پیچیده و در 

را با هماهنگی »طرح بسیج سالمت دانش آموز«استان اصفهان . شدبا حال تحول اجتناب ناپذیر می

هاي بین بخشسی و  امید است با تقویت همکاري. و همکاري بین بخشی برنامه ریزي نموده

مشارکت فعال گروه عظیم نوجوانان، جوانان و اولیاء آنان شاهد کاهش رفتارهاي پر خطر و ارتقاء 

  . باشیمسطح سالمت جسمی، روحی و معنوي آنان

در این راستا طرح بسیج سالمت دانش آموز با هماهنگی، همکاري و پشتیبانی جناب آقاي 

رئیس سازمان آموزش و (، جناب آقاي محمدرضا عباسیان )استاندار اصفهان(علی رضا ذاکر اصفهانی

معاونت بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان (، جناب آقاي کمال حیدري )پرورش استان اصفهان

، سردار سید حمید صدرالسادات )فرمانده سپاه منطقه اصفهان(، سردار غالمعلی حیدري )فهاناص

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و (، جناب آقاي بهرام ذالکیان )فرمانده انتظامی استان اصفهان(

مدیر عامل جمعیت هالل احمر (، جناب آقاي سید احمد نواب )خدمات ایمنی شهرداري اصفهان

، جناب آقاي )مدیر کل صدا و سیما مرکز اصفهان(، جناب آقاي علی کلباسی )فهاناستان اص

، جناب آقاي حسنعلی شمعانیان )مدیر کل سازمان بهزیستی استان اصفهان(محمود محمد زاده 

رئیس (، جناب آقاي سید مهدي صدري )هاي استان اصفهان مدیر کل اداره حمل و نقل و پایانه(

معاون حمل و نقل و ترافیک (، جناب آقاي مصطفی نوریان )تان اصفهانسازمان ملی جوانان اس

، برنامه )معاونت فرهنگی شهرداري اصفهان(تحویل پور ... ، و جناب آقاي حبیب ا)شهرداري اصفهان

امید است در این حرکت . نماییم که از زحمات این عزیزان سپاسگزاري می. ریزي گردیده است

  . ثر برداشته شودبنیادي و اساسی گامهاي مؤ
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  مقدمه

ن  طان   ن   مه    دل  ت          س د ن خا  جای  ن ا   اپاک 
ما     و                و ع      ه                                                                                                  ا ح    و    و     سال  ع ت و    سا     

ت    وش ا دوز  دل ر  ی ا ت    ارو ا ذ وز  جان ر  ا آ   ا
باشـد بـه طـوري  سالمت مفهومي پويا و متأثر از شرايط اقتصادي، اجتماعـي و فرهنگي مي

دانند كه در آن افراد  المت را حالتي ميكــه ديگر، تنها نبود بيماري به معناي سالمت نسبت بلكه س
  .از رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي برخوردار بوده و زندگي با نشاطي داشته باشند

هاي سالمت از شكل بيماري نگر به شكل سالمت نگر تغيير يافته  هاي اخير برنامه در سال

. خود جايگـاه محـوري دارداست كه در آن توانمند سـازي مردم براي تسلط بـر سالمت 
فـرايندي كــه ضرورتـاً بايد از سنين كودكي و نـوجـواني آغاز گردد تا براي تمام عمر، فرد را در 

ارتقاي سالمت امروزه بـه عنوان يـك مفهوم كليـدي . برابر مخـاطرات مهم سالمت حفاظت كنـد

ر توسعه پايدار محسـوب شده و چرا كه انسان محـو. آيد در راستاي توسعه جوامع به حساب مي
سالمتي نيز ابعاد گسترده اي همچون سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي را در بر 

ها و  بديهي است كه نيل به اين هدف نيازمند همكاري و مشاركت گسترده كليه سازمان. گيرد مي
 توانمند سازي و باشد و از طرفي تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت مردم و نهادهاي اجتماعي مي

حساس نمودن جامعه براي حفظ سالمت خود و خانواده، پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز در 

  .تواند زينت بخش اين حركت باشد كشور است و در اين راستا تفكر بسيجي مي
آموزش سالمت بـه نوجوانان و جوانان كشور از يك سو موجب افزايش دانـش، نـگرش و 

در ميان آنان شده تا زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي سالمتر داشته هاي خاص مـهارت
باشند و از سوي ديگر آنان را به الگوي عملي و مروج سالم زيستن براي هم سن و ساالن، 

در اينجا الزم است از جناب آقاي دكتر سيد احمد نواب . سازد نوجوانان و جوانان مبدل مي
تقي معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر استان اصفهان و جناب آقاي نويد م) مدير عامل(

  . كه درجمع آوري و تدوين اين مجموعه ما را ياري نمودند صميمانه سپاسگزاري نماييم
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  خالصه شیوه نامه طرح بسیج سالمت دانش آموز

رح ابتکاري در استان اصفهان با همـاهنگی      طرح بسیج سالمت دانش آموزي به عنوان یک ط        

 به اجرا در آمـده اسـت کـه بـه اختـصار بـه اهـداف و                85 دستگاه دولتی از سال      14و همکاري   

  :پردازیمهاي آن میبرنامه

  :هدف کلی

  . پیشگیري از رفتارهاي پرخطر در سنین مدرسه و آموزش مهارتهاي زندگی

  :اهداف اختصاصی

. هاي سالمت جامعه از طریق مدرسهوزان، به خصوص بسیجیان در برنامهافزایش مشارکت دانش آم*  

. ارتقاء ارتباط والدین با مدرسه براي پیشگیري از رفتارهاي پر خطر در سنین مدرسه * 

. افزایش سطح مشارکت فرهنگیان در پیشگیري از رفتارهاي پر خطر در سنین مدرسه * 

انش آمـوزان در پیـشگیري از رفتارهـاي پـر خطـر در              ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و مهارت د       * 

  . سنین مدرسه
  

  :حیطه عمل

 هـاي  رفتارهاي پـر خطـر در سـنین مدرسـه و آمـوزش             7طرح در رابطه با آموزش و پیشگیري        

 رفتـار بـراي کلیـه دانـش آمـوزان مـدارس راهنمـایی و        7هاي زندگی در خـصوص ایـن     مهارت

 بـه اجـرا در   )88 - 89 تـا  85 – 86(تحـصیلی    سـال    4متوسطه استان به تناسب ضرورت طی       

  . آید می

سوء مصرف مواد  *

سوانح و حوادث  *

مصرف دخانیات  *

سن بلوغ  *

کم تحرکی *

 تغذیه نا مناسب*

خشونت  *

  



  :ستاد طرح

ضمناً طرح . گردد طرح بسیج سالمت دانش آموز توسط ستاد استانی، برنامه ریزي و اجرا می

  :باشد  سطح ذیل می3آموز در هر استان داراي بسیج سالمت دانش 

  

  ستاد شهرستان : سطح اول

اعضاي ستاد شهرستان به عنوان هسته علمی آموزشی وظیفه برنامه ریزي، سازماندهی، 

هماهنگی و اجرا و نظارت بر طرح بسیج سالمت دانش آموز را براي هر رفتار در شهرستان به 

  . عهده دارد

  

   پیام رسانان: سطح دوم

هسته علمی (ها  پیام رسانان افراد واجد شرایطی هستند که باید توسط ستاد شهرستان

هاي آموزشی براساس طرح درس کامالً توجیه شوند تا توانمندي  در قالب کارگاه) آموزشی

  . آموزشی جمعیت هدف را پیدا نمایند

هاي زندگی   مهارتهاي پیام رسانان براي هر رفتار پر خطر در سنین مدرسه و آموزش: تبصره

هاي همکار در تقویم اجرایی آموزش هر رفتار تعریف  براساس توانمندي و مساعدت دستگاه

  . گردد می

  

  جمعیت هدف : سطح سوم

جمعیت هدف، کلیه دانش آموزان مقاطع تحصیلی استان و خانواده محترم آنها هستند که باید 

هاي مختلف فرهنگی، هنري،  را بصورتتوسط پیام رسانان، آموزش دیده و نتایج آموزش خود 

  . باید منعکس نمایند... مسابقه و

هاي زندگی نیز   جمعیت هدف براي هر رفتار پر خطر در سنین مدرسه و آموزش مهارت:تبصره

  . گردد در تقویم اجرایی آموزش هر رفتار مشخص می

  



  :شیوه اجرا

. ستمرتشکیل ستاد طرح در استان و شهرستان به صورت مرتب و م *

ها، مباحث درسی نسبت به اهداف، برنامه) هسته علمی آموزشی(توجیه ستاد طرح شهرستان  *

.در قالب همایش... و

. شناسایی، انتخاب و آموزش پیام رسانان توسط ستاد طرح شهرستان *

. سازماندهی و برنامه ریزي براي آموزش جمعیت هدف توسط پیام رسانان *

برگزاري مسابقات و تدابیر الزم براي جمعیت هدف براي به دیت آوردن نتایج و اثر بخشی  *

. آموزش

.نظارت و کنترل بر سیر مراحل اجرا توسط ستادهاي استان و شهرستان *

. تهیه و تنظیم گزارش از سیر مراحل اجرا *

  

  :وظایف دستگاه ها

  : وظایف عمومی

. هاي مربوطه گاههاي الزم در دست ایجاد هماهنگی *

.ارسال ابالغیات الزم به زیر مجموعه در استان و شهرستان *

. همکاري در تهیه جزوات و لوازم کمک آموزشی *

. هدایت کلیه امکانات و پتانسیل مربوطه در اجراي کیفی طرح *

. ایجاد وحدت رویه و جلوگیري از کارهاي موازي در دستگاه مربوطه *

  . ها و تدابیر استانی در اجراي کیفی طرح هدایت کلیه سیاست *

  

  :وظایف اختصاصی

 رفتار پر خطر در سنین مدرسه براساس تصمیمات و 7وظایف اختصاصی براي هر رفتار از 

  . گردد توافقات ستاد طرح استان مشخص می

هاي همکار جداي از وظایف تعیین شده باید با تعامل و همکاري صد در صد  دستگاه: تبصره

  . تحقق این حرکت بنیادي و اساسی تالش الزم را به عمل آورندبراي 

  



در پایان از اعضاي ستاد طرح بسیج سالمت دانش آموز استان به پاس زحمات و تالش 

  . آیدشائبه، تقدیر و تشکر به عمل میبی

  )کارشناس دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري(جناب آقاي سید باقر محمدي 

  )مشاور جوان در امور اجتماعی استانداري اصفهان(مین حاتمیان جناب آقاي ا

  )کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه سازمان آموزش و پرورش(جناب آقاي سعید باقري 

کارشناس مسئول بهداشت مدارس و مشارکت عمومی و مرکز (سرکار خانم رضوان پشمی 

  )بهداشت

مدارس و مشارکت عمومی و مرکز کارشناس مسئول بهداشت ( سرکار خانم راضیه امیدي

  )بهداشت

  ) مدیریت مشارکت عمومی معاونت اجتماعی و ارشاد نیروي انتظامی( جناب آقاي قربانعلی قطبی 

  )معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر(جناب آقاي حیدر علی خانبازي 

  )کارشناس امور جوانان جمعیت هالل احمر( جناب آقاي نوید متقی

  )کارشناس مسئول آموزش سازمان آتش نشانی( اکبر نعمت الهی جناب آقاي علی

  ) مشاور مدیر کل صدا و سیما(صابري ... جناب آقاي فضل ا

  )کارشناس معاونت پیشگیري سازمان بهزیستی(جناب آقاي حسن مرادي 

  ) کارشناس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداري(جناب آقاي محمد علی اسماعیل زاده 

  )کارشناس آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري(رگس یالوردي سرکار خانم ن

  )هاي سازمان ملی جوانان مسئول تشکل(جناب آقاي رسول مقبل 

  )سرپرست روابط عمومی معاونت فرهنگی شهرداري(جناب آقاي حسن سهرابی 

  )کارشناس فرهنگی و پیشگیري شوراي هماهنگی مواد مخدر(جناب آقاي رسول خرمیان 

  )کارشناس بهداشت و محیط زیست سازمان بسیج سازندگی( اب آقاي دکتر مجید منصور وارجن

دبیر ستاد طرح بسیج سالمت دانش آموزي استان (جناب سرهنگ پاسدار سید عظیم فاطمی 

  )اصفهان

  )رئیس سازمان بسیج دانش آموزي سپاه منطقه اصفهان(جناب سرهنگ پاسدار یوسفیان 

  انش آموز استان اصفهان ستاد طرح بسیج سالمت د



  بسمه تعالی

  تفاهم نامه همکاري

خواهم این پیام را به همه مسئوالن برسانم که باید همـه  مـسئله جوانـان را، آینـده جوانـان را،            من می 

  . ریزي براي جوانان را، یک مسئله درجه یک و جدي به حساب بیاورند، این اجتناب ناپذیر استبرنامه

  مقام معظم رهبري 
  

چـرا  . آیدارتقاي سالمت امروزه به عنوان یک مفهوم کلیدي در راستاي توسعه جوامع به حساب می              

اي همچـون سـالمت جـسمی،     که انسان محور توسعه پایدار محسوب شده و سالمتی نیز ابعاد گـسترده            

گیرد، بـدیهی اسـت کـه نیـل بـه ایـن هـدف نیازمنـد همکـاري و          روانی، اجتماعی و معنوي را در برمی    

باشد و از طرفی تأمین حفظ و ارتقاي سالمت         ها و نهادهاي اجتماعی می    شارکت گسترده کلیه سازمان   م

مردم و توانمند سازي آنان نیازمند جهادي عظیم براي توسعه رفتارهاي سالم، توانمند سازي و حـساس                 

  . باشدنمودن جامعه براي حفظ سالمت خود و خانواده، پیشگیري از رفتارهاي مخاطره آمیز می

هـاي   آموزش سالمت به نوجوانان و جوانان کشور از یک سو موجب افزایش دانش، نگـرش و مهـارت      

خاص سالمت در میان آنان شده تا زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی سـالم تـري داشـته باشـند و از                      

جوانان مبدل سوي دیگر آنان را به الگوي عملی و مروج سالم زیستن براي هم سن و ساالن، نوجوانان و                

بـا هـدف پیـشگیري از    ) طـرح ابتکـاري اسـتانی   (در این راستا طرح بسیج سالمت دانش آموز        . سازد  می

هـا و   هاي رندگی با همکاري فـی مـا بـین دسـتگاه     رفتارهاي پر خطر در سنین مدرسه و آموزش مهارت        

. ریـزي گردیـده اسـت     هنهادهاي ذیل در قالب شیوه نامه، تقویم آموزشی، نظام تبلیغی و تشویقی، برنامـ             

  .  امید است در این حرکت بنیادي و اساسی گامی مؤثر برداشته شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مقدمه

اکثر متخصصان . شود امروزه بر یادگیري رفتارهاي صحیح جنسی در دوران نوجوانی تأکید زیادي می

ي جنسی و  ولیههاي ا شناسانی نظیر گگنن و سایمون، معتقدند که نقش ویژه جامعه معاصر، به

در این دوران، فرد . گیرند تدریج در دوران نوجوانی شکل می ها به ها براي اجراي آن نقش دستورالعمل

هاي  دستورالعمل. شود کند آشنا می اي که جامعه براي این قشر طراحی می  جنسیيهجوان با نمایشنام

کند  هاي جنسی کمک می پردازي گیري خیال جنسی متفاوت رایج میان همساالن از طرف دیگر به شکل

مواجهه با سناریوهاي مختلف جنسی در جامعه، نوجوان را در . انجامد و در نهایت به تعامالت جنسی می

  . دهد معرض تجربه و پذیرش خطرات جنسی قرار می

شاید تفاوت . هاي گذشته وجود دارد  شکاف بزرگی میان فرهنگ جنسی نسل حاضر و نسل

ها، در شروع یا عدم شروع  هیمی مانند اخالق، عفت و شرافت در بین نسلتفسیر و تعبیر مفا

هرحال، احترام به حقوق جنسی نوجوانان و جوانان  به.  است هاي جنسی مؤثر بوده زودرس فعالیت

فرصت نزدیک شدن به دنیاي جنسی آنها را به والدین و متخصصان خواهد داد و باید از این 

اگر به این شکاف بزرگ . ها و مفاهیم جنسی دو نسل سود جست ارزشسازي  ها براي همگون فرصت

ناپذیري  فرهنگی آگاه نباشیم، در مدیریت رفتارهاي جنسی نوجوانانمان دچار اشتباهات جبران

  . خواهیم شد

. ود وارد دنیاي جنسی شودزخواهند فرزندشان   نمیو. اي دارند بسیاري از والدین چنین خواسته

دانیم، یکی از  طور که می همان. تکامل جنسی نوجوانشان را به تعویق بیندازندخواهند  آنها می

شاید به همین دلیل است . هاي جنسی، بلوغ جسمی است عوامل دخیل در شروع زودرس فعالیت

هاي جنسی او هم  کنند اگر جلو بلوغ جسمی فرزندشان را بگیرند، از فعالیت ها فکر می که خانواده

اما واقعیت آن است که بلوغ جسمی فقط بخش بسیار کوچکی از تکامل . ردجلوگیري خواهند ک

دهد و موجودیت جنسی بخشی از هستی  جنسی و افکار جنسی نوجوان را به خود اختصاص می

هاي صحیح جنسی در دوران نوجوانی، بخصوص به دختران نوجوان، چه  آموزش  اینکهفرد است

ي والدین و   این بر عهدهبایدگفت در آینده خواهد داشت؟تأثیراتی در زندگی و سالمت جنسی آنان 

متصدیان آموزش و پرورش جامعه است که به دختران نوجوان بیاموزند که چگونه با مسائل جنسی 

هاي جنسی  باید به این گروه آموزش داده شود تا بتوانند در آینده انتخاب. خودشان کنار بیایند

در برخی از . گسالی از موجودیت جنسی خود لذت ببرنددرستی داشته باشند و در دوران بزر

شان بسیار پیچیده است و چارچوب  جوامع، اجتماعی شدن نوجوانان در رابطه با نقش جنسیتی



هاي  دختران نوجوان پیام. نشده است روشن و قابل قبولی براي بیان و ابراز احساسات جنسی تعریف 

هاي اعضاي خانواده، همساالن  آنها در معرض پیام. کنند متضاد و متفاوتی از اطراف خود دریافت می

. هاي بهداشت جنسی باید جزئی از نظام سالمت کشورمان باشد مراقبت. و افراد جامعه قرار دارند

هاي جنسی براي نوجوانان، بخصوص به شکل جلسات پرسش و پاسخ با متخصصان این  مشاوره

هاي  اند که نوجوانان ازجمله گروه لعات نشان دادهمطا. ها گنجانده شود رشته، باید در برنامه

ي اول  ها هم در مرحله خانواده. کنند اند و آگاهی و اطالعات کافی دریافت نمی ي جوامع شده فراموش

 هستند و باید به حقوق جنسی آنها احترام  باید بپذیرند که نوجوانانشان داراي موجودیت جنسی

اند که نوجوانانشان از فرهنگ جنسی متفاوتی  حاضر قبول کرده لهاي ما درحا خانواده. گذاشته شود

 را هم بپذیرند و به هدف جامعهپس باید بتوانند راهکارهاي متناسب با فرهنگ . کنند تبعیت می

  . پرورش جنسی صحیح فرزندانشان دست یابند

ی را ایجاد ي صرف بر عالئم بلوغ کامالً نادرست است و مشکالت بندي نوجوانان با تکیه گروه

خواهیم محتواي آموزش جامع جنسی متناسب با تکامل نوجوانان را  فرض کنید که می. خواهد کرد

ي نوجوانان یک کالس ممکن است از نظر جسمی بالغ شده باشند اما درك  همه. طراحی کنیم

د آموزان رون پس بلوغ و ادراك جنسی هرکدام از دانش. یکسانی از مفاهیم جنسی نداشته باشند

کند، ممکن است این روند  متأثر از محیطی که هر نوجوان در آن زندگی می. متفاوتی خواهد داشت

سالگی؛ حتی اگر سطح تحصیالت   14 سالگی شروع شود و براي دیگري از 10تکاملی براي یکی در 

ها   ارزشهاي متفاوت، با سطح آگاهی، باورها، آنها در خانواده. شان یکسان باشد اي آنها و سن مدرسه

  .کنند که این عوامل بر روند تکاملی نوجوان تأثیر بسیار دارند و هنجارهاي متفاوت زندگی می

  
 نوجوانی که از آغاز بلوغ،

  آید به سراغ پسر و دخترتان می

  .دوره حساسی است

  .مثل هر مرحله داراي خصوصیاتی است

  وضع این دوره بمانند پلی است،

  از این پلگر که کودك به سالمات گذرد 

  .ن استپس از این گردنه همپاي برزگساال

  آدمی گر که در این مرحله اصالح نشد،

  .باز پروردن او دشوار است

  



  

  

  مقدمه

خداوند براي . باشد انسان موجودي کمال طلب است و کمالش در گرو هدایت تشریع می

ي جامع که تأمین کنندهاي راهنمایی و هدایت او پیامبرانی را از میان خلق برانگیخت و برنامه

ي کتب آسمانی و در رأس همه. ي نیازهاي مادي و معنوي انسان باشد تدارك دیده استهمه

است، به عنوان یک سند جامع، ) ص(ي بزرگ نبی مکرم اسالم آنها قرآن مجید که خود معجزه

اهمیت در جاي جاي قرآن کریم از . باشد ي سعادت دنیوي و اخروي بشریت میتأمین کننده

دانش، آگاهی، علم اندوزي و تعلیم و تربیت سخن به میان آمده و اساساً یکی از وظایف انبیاء را 

هاي دینی در سطوح  ها و هنجاري ها و نباید آموزش باید. تعلیم احکام و شریعت بیان کرده است

هاي رسمی  هاي پیامبران بوده و شرط الزم براي رعایت هنجاري فردي و اجتماعی یکی از برنامه

اي اي، یادگیري و آموختن آن هنجارهاست و در هر جامعهو غیر رسمی توسط عناصر هر جامعه

  . شوند تا این رسالت را انجام دهند براي آموزش هنجارهاي رسمی متولیانی تعیین می

دهند که مدیران آموزشی به  تردید جوانان بخش عظیمی از هر جامعه را تشکیل میبی

کند که در این کتاب با  ریزي میا و باورهاي خود به نوعی براي این قشر، برنامهه تناسب بینش

هاي جوانان و نوجوانان که توسط سازمان آموزش و پرورش با همکاري  بیان نیازمندي

هاي دولتی فعال در امر طرح بسیج سالمت دانش آموزي تهیه و تدوین شده است، به  دستگاه

  . فتي اجرا قرار خواهد گرمرحله





  ::فصل اولفصل اول

ی و و ی بادوره  نا   اآ
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19 آشنایی با دوره نوجوانی:فصل اول

  

  

  آشنایی با دوره نوجوانی

دوران نوجوانی زمانی است که . نوجوانی، بلوغ و جوانی دوران حساس زندگی هر فردهستند

در این دوران نه تنها رشد . شوند تا کمال فرا رسدتغییرات ظاهري و درونی با هم همراه می

ارد بلکه تکامل احساسات، روابط اجتماعی و منطقی نیز حرکتی تند و جسمانی آهنگی سریع د

هاي پیرامون خود است و شناخت یعنی تولد بلوغ دوران شناخت خود و پدیده. رو به جلو دارند

سبز سمبول طراوت، تازگی، روییدن و بهار . جوانی دوران تجارب سبز است نو.و زندگی دوباره

  . آوردزداید و خورشید را باهمه لطفش به یاد میها می سرما را از خاطره. است

جسمی، روحی و روانی در این مقاطع زندگی اساس احساسات زیبا و بی شک سالمت

کند و تنها با دانش از وقایع این دوران است که نوجوان بلوغ را تجربه می. تجربیات موفق است

بال کند و از آن یک فرصت در جهت تواند به خوبی از تغییرات روحی و جسمی خود استقاو می

جوان خود را در میان انبوهی از  نو.رشد مهیا کند

بیند، تغییراتی که  نیازهاي جدید و احساسات نو می

به خودي خود ذاتی مقدس دارد و هدفش آماده 

سازي انسان براي برعهده گرفتن مسئولیتهاي 

این تغییرات . است زندگی اجتماعی و خانوادگی

ي از تواناییها را به روي جوان دنیاي جدید

گوناگون فردي،  گشاید و در مقابل مسئولیتهاي می

. آورد خانوادگی، اجتماعی و از همه مهمتر مسئولیت در مقابل خود و خداي خود را پدید می

جوان باید بداند  نو.سالمت روح و جسم کلید برخورد صحیح با این تغییرات بالقوه مثبت است

هایی که او باید بداند که در مقابل توانایی. کند  و جسمش را تهدید میکه چه مسائلی روح

او باید روشهاي حفظ سالمت خود را بشناسد و . خداوند به او اعطا نموده، چه مسئولیتهایی دارد

به جوانی خود لذت برد ونوجوانی وبا آگاهی بر تهدیدات بیرونی مقابله کند و درعین حال از 

.ارتقاء خود و جامعه بکار گیرد آنرا در خدمت مرور
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  تغییرات همگانى دوران بلوغ

شود و بیشتر  نوجوان با رسیدن به بلوغ، از خانواده و هم ساالن منزوى مى: انزواطلبىالف ـ 

.دکننرا درك نمىاندیشد که چرا اطرافیان او ها نزاع دارد و به این مى اوقات با آن

هاى رسه و فعالیتنوجوان از مد: خستگى و مالمتب ـ 

شود و یزندگى ـ به طور کلّى ـ خسته و ملول ماجتماعى و

 هامثالً بعضى از آندکنتواند کم کارى مىدر نتیجه، تا مى

  .بخوانم کشد درسذهنم نمى: گویندمى

  

   

نوجوان غالباً ناهمکار،: تعارض و ستیزه جویى اجتماعىج ـ 

 و به تدریج، با پیشرفت ناموافق و متعارض یا ستیزه جو مىشود

یابد و نوجوان به دوستى و همکارى و بلوغ، این حالت کاهش مى

.دگردمند مىآزادمنشى عالقه

  

قهر، خشم، میل به فریاد : احساسات تند و بدخلقىد ـ 

 غم، نوجوانى با. آن ازخصایص این دوره استزدن و مانند

 هاىهبا بهانزودرنجى همراه است و نوجوان اضطراب و

کوچکى مثل نوع غذا، ساعت خواب و نحوه رفتار دیگران 

.زندفریاد مىکند وپرخاشگرى مى

  

در حال بلوغ، نوجوان : فقدان اعتماد به نفسهــ 

دهد، نسبت به خود را از دست مىاعتماد به نفس

دلیل . ترسدشود و از شکست مىاعتماد مىخود بى

د مدام بزرگ موضوع ضعف مقاومت بدن و انتقااین

دختران این بنابراین، بیشتر پسران و. ساالن است

  .گذارنددوره را با ابتال به عقده حقارت پشت سر مى
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بعضى از نوجوانان حیا شودگاهى تغییرات دوران بلوغ سبب مى: حیا و عفت افراطىو ـ 

ى او شوند و نظر تغییرات بدنترسد که دیگران متوجهو عفت افراطى پیدا کنند؛ زیرا از این مى

نوجوان به جنس مخالف نیز همین حیا و یکى از عالیم عالقه. نامساعد نسبت به او پیدا کنند

  .اندازدرسد سر به زیر مىعفت دانسته شده است که وقتى به جنس مخالف مى

  

  رشد جنسى *

ادت ها نقش مهمى در سع انسان، دو غریزه جنسى و قدرت وجود دارد که مهار آندر وجود

غریزه جنسى جاذبه قوى و کشش نیرومندى دارد که زن و مرد را به سوى ارضا سوق . بشر دارد

.از این رو، از آن به آتش شهوت تعبیر شده است.ددهمى

باشد و درباره آن مىها مورد گفت وگو و بحث در محافل دینى روابط جنسى در تمام زمان

دارانى دارد و فنظریه طر ارائه شده است که هرتاکنون نظریات افراطى، تفریطى و معتدلى 

:شناسدسعادت فرد را در عمل بر طبق آن مى

و بعضى از علماى برخى مسیحیان و پیروان کلیسا و برخى از مذاهب: تفریط گرایىـ 1

دانند و از این حیوانى مىآنها آمیزش جنسى راعملى پلید و. انداخالق و فالسفه در این دسته

. کنندمى  غریزه جنسى را سرکوبنمایند و با سخت گیرىاز کشیشان ازدواج نمىرو، برخى 

.سازنداینان خود را از لذایذ طبیعى محروم مى

در این زمینه راه افراط اران آزادى غرایز مثل فروید و پیروانشفدطر: افراط گرایىـ 2

انسان را در ارضاى بى چون و سعادت ها بر پایه اصالت لذّت استوار است و نظریه آن. اندرفته

نظریه در غرب، مفاسد بسیارى به بار آورده این. دانندچرا و بى قید و شرط غریزه جنسى مى

.است

نه آن را سرکوب کرده اسالم غریزه جنسى را نه خودسرانه و آزادگذاشته و:  اعتدالـ3

اعتدال در درجه اول پایه گذاران روش. است، بلکه براى آن حدودى را در نظر گرفته است

کنند تا غریزه  تشویق مىهستند که هم مردم را به ازدواج)علیهم السالم(پیامبران و امامان

الابالى گرى و انحراف جنسى منع جنسى به صورت سالم ارضا شود و هم انسان را از هرگونه

  .کندمى
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رشد شناختى در نوجوان *

یعنى باید هم زمینه : گیرد صورت مىتسابىدو طریق ارثى و اکرشد شناختى انسان از 

.به این دو اشاره شده استدر روایات نیز. هاى ارثى در فرد باشد و هم محیطى تا او رشد یابد

اى عقل اکتسابى فایدهعقل ذاتى و عقل اکتسابى؛: عقل دو قسم است ):علیه السالم(ـ على

موجود نبودن نور چشم، نور در صورتبخشد اگر عقل ذاتى موجود نباشد؛ همان گونه که  نمى

.دهد نمى خورشید سودى

داده و به این نتیجه پیاژه، روان شناس معروف سوئیسى، مطالعات تجربى ارزشمندى انجام

ذهنى است و از آن هاى سالگى آخرین حد تکمیل ساختمان15 ـ 14رسیده که پایان سن 

نوجوان تنها به کم و امتیاز بزرگ سال وشود و پس، هیچ ساختمان جدیدى در ذهن بنا نمى

.بیش بودن تجارب است

  

  عقلى نوجوانمهم ترین ویژگى هاى رشد شناختى ـ

کودکان غالباً : گویدپیاژه در این زمینه مى: )تفکّر انتزاعى(ـ پیدایش هوش نظرى 1

 و )تفکّر حسى ـ حرکتى (مشاهده کنندگان جهان خارجى هستند و در قید واقعیت محصورند

کند مى اى پیدا فوق العادهولى نوجوان قدرت ذهنى. ها وابسته به اشیاى خارجى است تفکر آن

  به عالم ذهنى و درونى خود متوجه سازد و او راهاى خارجى رها مىکه او را از قید واقعیت

ا را از تواند دنیاو آن قدر قوى است که مى»من «نوجوانى دوره تفکر انتزاعى است، . گرداندمى

آن را جزئى از خود کند؛ همان گونه که حضرت تواندنو بنا کند و چنان بزرگ است که مى

»اَنّک جرم صغیرٌ و فیک انطوى العالَم االَکبراَتَزعم«: فرمایدمى) علیه السالم(على

 و وقایع را دقیق مجسمنویسندبر اساس همین تفکّر انتزاعى، بعضى از نوجوانان خوب مى

  .نمایندمتعدد بیان مىهاىکنند و مفاهیم را در قالبکنند و بعضى خوب سخنورى مىمى
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  :ننوجواناهاى ذهنىتوانایى

اساس و پایه یک عمل توانددر این دوره، فرضیه مى: عملیات فرضى ـ استنتاجى. الف

تواند  ه تومان، نمىکدام دذهنى قرار گیرد؛ مثالً، اگر به کودکى بگوییم ده مداد یک مترى هر

 این مطلب را بر اساس فرضبیند، ولى نوجوان بپذیرد؛ چون این را منطبق بر واقعیت نمى

.پذیرد مى

به خوبى درك کند؛ تواند در این دوره، نوجوان قضایاى منطقى را مى: منطق قضایا. ب

ها  تمام گنجشکپس . اندتمام پرندگان حیوان. اندها پرنده مثالً، اگر بگوییم تمام گنجشک

.پذیرش استاین استدالل به خوبى براى نوجوانان قابل درك و. اندحیوان

انضمام با (انضمامى بر خالف کودکى، که مرحله تفکّر: جدا شدن شکل از محتوا. ج

.تواند شکل را بدون محتوا در نظر بگیردبود، نوجوان مى) اشیا

اى که دهد، به گونه را مىیه استدالل علمىاین توانایى به نوجوان پا: عملیات ترکیبى. د

هاى ذهنى در با ترکیب سایر توانایىتواند نظام معینى رانوجوان با استفاده از قدرت ذهن مى

.به کار بگیردخود به وجود آورد و حداکثر امکانات ذهنى خود را

 اختصاصى تربیشدر نوجوانى، با افزایش سن، استعدادها نیز: ـ ظهور استعدادها2

آموز سوم ابتدایى در درس  تر عمومى بود؛ مثالً، اگر دانششود، در حالى که در کودکى بیش مى

کند، بر خالف خوبى کسب مىدر سایر دروس هم نمره) نه همیشه(فارسى قوى باشد معموالً 

نوجوانى در درسى ممکن است شود و هرنوجوان که ارتباط متقابلى بین دروس او دیده نمى

همین استعدادها، و کمک به یکى از اهداف روان شناسى تربیتى کشف. وفقیتى کسب کندم

چه بسا به (اى که کنند؛ مثل بچهنوجوانان است تا استعدادهاى نهان خود را بیابند و شکوفا

در فکر کارهاى هنرى است که این نشان رشته ریاضى را انتخاب کرده ولى دایم) اجبار والدین

   .اد هنرى اوستدهنده استعد

رفته است و نوجوان در این دوره، ساده اندیشى دوران طفولیت از بین: ـ شک و تردید3

پردازد تا در نظام ها مى به قضاوت و سنجش و ارزیابى مجدد اشیا، اشخاص، موضوعات و پدیده

همه چیز، همه چیز شک کند و یا به از این رو، شاید در. ها را باز سازد ذهنى خود، دوباره آن

 بزرگ ،دوره، بر خالف کودکى، نوجوانحتى افکار و عقاید والدین خود انتقاد نماید در این

ترین عیب والدین را با بلکه به عکس کوچکداند،ساالن را افرادى عارى از عیب و اشتباه نمى
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 تحمل و شاید این اشتباه اصالً براى نوجوان قابلبیند وذره بین مخصوص دوره بلوغ بزرگ مى

.بخشش نباشد

اعتقاداتش دچار شک و تردید بنابراین، در این دوره، نوجوان در ابعاد وجود خود، باورها و

ها را دوباره سازى کند و آنچه را که قبالً  خواهد آنمى ها را نفى کند بلکه شود، نه این که آنمى

بدین . ذهنى خود بازسازى کندزیربناى فکر و استدالل از روى تقلید و اطاعت پذیرفته بود، با

از این رو، در این دوره، معلمان و . باشدخود مى» فکرىاستقالل«وسیله، او در پى کسب 

ها باید به این  گویند نوجوان بپذیرد و آنها مى باشند آنچه را آنمربیان نباید انتظار داشته

اى نوجوان نسبت به نوجوان توجه کافى مبذول دارند و از شک و تردیدهخصوصیت شناختى

دچار نگرانى و اضطراب نشوند، بلکه از شک او براى رسیدن به یقین موضوعات گوناگون

.استفاده نمایند

بنابراین، به اولیا و » .میزانُ عقلِهظَنُّ االنسانِ«: فرمایندنیز مى) علیه السالم(حضرت على

 نمانند و این امکان را فراهم در شک باقىکه نوجوانان مواظب باشند شودمربیان توصیه مى

.مسائل اعتقادى را به تدریج بنا نهندهاى منطقى و فلسفىها پایه آورند که آن

  

رشد اجتماعى *

در نوجوانى شکل به نظر اریکسون، هویت. شکل گیرى هویت در نوجوان یک بحران است

آن را از خود انند و م؟ چه هدفى دارم؟روممى  کجا ؟گیرد که سؤاالتى مثل من کیستممى

اگر او بتواند به این .گذارد نحوه جواب گویى به این سؤاالت در رشد هویت او اثر مى. پرسدمى

.شودمىکند وگرنه دچار اضطرابسؤاالت پاسخ مناسب بدهد احساس آرامش مى

کودکى و خودمختارى فاصله بین امنیت(» مهلت روانى«اریکسون دوره نوجوانى را در 

اگر در . را تجربه کندهاى مختلفىتواند نقشنوجوان مى. خواندمى) فته بزرگ سالىجهت یا

اریکسون این حالت را . دکنبحران هویت ناموفق باشد، احساس گم گشتگى و رنج مى

.نامدمى» سردرگمى نقش«
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  یابى نوجوانهویت

ر تربیتى، از جوانى که از نظر جسمى سالم است و از نظنو: موفق در اجتماعى شدنـ1

دهد و سالم مربیان و والدین بهره گرفته، به آسانى خود را با جامعه تطبیق مىرهنمودهاى

.شودمىاجتماعى

جسمانى ناقص جوانى که از نظر نوبر خالف مورد قبل: ـ ناموفق در اجتماعى شدن2

   موفق محیطاست و یا تحت تربیت صحیح قرار نگرفته بعضاً تا آخر عمر در سازگارى با

خود را این گونه گیرند و عمرجوانان بعضى راه انزواطلبى را در پیش مى نوشود و این قبیلنمى

شوند؛ و  وجنایاتى مىزنند و مرتکب جرایم کنند؛ بعضى دست به طغیان و عصیان مىسپرى مى

 به بازند و یا اقدام ها و شکست هاى روحى، خود را مى بعضى بر اثر فشارهاى شدید، ناکامى

  ممکن است به دلیل تعداد زیادى از کارهاى غیرعادى نوجوانان. کنند خودکشى مى

.خانه به سربردن ازبیرون ترك شغل و مثل فرار از خانه و مدرسه، سر درگمى نقش باشد؛

شدند، چون در تلّقى مىجوانان بزهکار نوپیش از انتشار عقاید و نظرات اریکسون این گونه

  در همین راستا از او سر یابى است، لذا رفتارهایىهویت  پى استقالل واین سن نوجوان در

نمود و این غافل بودند نابهنجار مىهاى این دورانزد که به ظاهر براى افرادى که از ویژگىمى

نوجوانان همه با . دانستندعلیه اطرافیان مىرفتارها را به منزله رفتارهاى ضداجتماعى و بر

  .کنندتر آن را حل مىتفاوت که بعضى سادهاند، با اینه روشدهبحران هویت روب

  

نوجوانان و جوانان شیفته ابراز لیاقت و اظهار وجود و :ابراز لیاقت در نوجوانان و جوانان

ترین لذایذ روحانى احراز هویت براى آنان یکى از مطبوعاثبات شخصیت و. شایستگى هستند

مسؤولیتى  که شغل و نوجوانى کند؛ مثالً، کوششى دریغ نمىهیچاست که براى نیل به آن، از

عضویت پذیرفته است؛ او کند که جامعه او را به احساس مى بالد ومى گیرد به خودبه عهده مى

ـ با چندین برابر پولى که رایگان آورد ـ هر چند کم باشد این پولى را که از این راه به دست مى

.ددان این پول را سند شخصیت خود مىداند؛ چون قایسه نمىاز والدین گرفته است قابل م

شود احساس سربلندى  پسر جوانى که پس از مرگ پدر سرپرستى خانواده را عهده دار مى

کند، به همه مشکالت  کار مىها با تمام قدرت، شب و روز او براى مخارج آن. کند و افتخار مى

تواند مراتب شایستگى و لیاقت خود را  این راه مىدهد و در درون مسرور است؛ زیرا از  تن مى

.آشکار سازد
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شخصیت نکرده، همواره  تواند با مردم بیامیزد و احراز هویت و که نمى نوجوانى به عکس

احراز : توان گفت خالصه، مىبه طور. برد افسرده خاطر و متأثر است و از محرومیت خود رنج مى

درونى نسل جوان و از ارکان تماع یکى از تمایالتشخصیت و هویت و حسن سازگارى با اج

.اساسى زندگى اجتماعى است

اند نشان دهنده دادهدلیل این که اولیاى دین اسالم به نوجوان نقش و مسؤولیت وزارت

دنبال کسب هویت است و اگر از در این سن، او. اهتمام اسالم به رابطه با جوان و نوجوان است

.یابد د، هویت خود را نمىطرف خانواده تحقیر شو

ها از  آن توجه داشته باشى؛زیرابرتو باد که به جوانان«: فرمایندمى )علیه السالم(امام صادق

».ترنددیگران در انجام امور خیرپیش قدم

ها  شما هم باید آنجوانان براى خود موجودات مستقلى هستند ونو: گویددکتر هاریس مى

انسان به این که مورد توجه  دوران بلوغ، بیش از هر زمان دیگر،در. را صاحب شخصیت بدانید

احتیاج . دوست و شریک تلقّى شوددهد و به شدت احتیاج دارد که به عنوان باشد اهمیت مى

.حمایت و راهنمایى احتیاج داردبه همان اندازه است که در کودکى به جوان به استقالل،

شود و زمانى این  تقالل، یک امر طبیعى محسوب مىجوانان براى نیل به اس نوگرىیاغى

گیر با والدین سختآید که جوان براى کسب استقالل بخواهدگرى به صورت دردسر درمىیاغى

بنابراین، . آنان مؤثر نیست هیچ چیز بیش از حق رأى در تربیت. خود از راه مبارزه وارد شود

. داده شودباید در خانه و مدرسه، به آنان حق اظهار عقیده

بدان معنا نیست که او  و تکریم شخصیت او نوجوانالزم به تذکر است که استقالل دادن به

فاسدى و با هر رفیق را در تمام اعمالش آزاد بگذاریم تا طبق خواست خود، در هر محیط

غرب به تصور تأمین این همان اشتباهى است که دنیاى. فاسقى، هر کارى خواست انجام دهد

  .انجام داده و دچار ضربات و مشکالت فراوانى شده است» دىآزا«

  

  ان نوجوانخطر آزادى مطلق براى

، اندبدبختىجوانان عقل ضعیف و احساسات تند و آتشین دارند، همیشه در معرض سقوط ونو

اعتیادات مضرّ گرفتار عفتى واگر آزادى مطلق داشته باشند به انواع گناه و پلیدى، فحشا و بى

.وندش مى

 عقیده این نیست کهبه نظر دکتر هاریس، منظور از استقالل، آزادى، حق رأى و اظهار

خود بگذاریم تا هر چه ها را به حال ان را به کلى رها کنیم و در خانه و مدرسه آننوجوان
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را بپیمایند؛ باید دستشان را توانند راه سرباالیى زندگى ها نمى مسلماً آن. خواهند بکنند مى

.تگرف

جوانان و نوجوانان استفاده هم که در روایات آمده است، محدودیت آزادى» وزیر«از کلمه 

هم معاون و معاضد والدین است و جواننوشود؛ زیرا وزارت به معناى یارى و معاونت است و  مى

والدین داده شده، ولى تصمیم نهایى در به جوان به عنوان وزیر، اجازه اظهار نظر و کمک به

.تیار والدین استاخ

به فرموده جوان در عطش استقالل و شخصیت است و بنانوبه طور طبیعى و فطرى، 

کنند و میل طبیعى او را ، والدین باید با نوجوان به عنوان وزیر عمل)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

 فید و باکند و زندگى مستقل، م در این صورت، نوجوان اعتماد به نفس پیدا مى. برآورده سازند

.ارزشى خواهد داشت

تحت فشار بیش از حد قرار اگر والدین آزادى الزم را به نوجوانشان ندهند و مداوم او را

از حد صورت گیرد ـ و قدرت دهند و تحقیر نمایند ـ هر چند این کار به عنوان عالقه بیش

خود منقطع کرده، نوجوان را از تعقل و تفکر به نوجوان داده نشود، در این صورت، والدین

  .آورند متکّى به غیر بار مى

  : کند در نتیجه دو شکل در نوجوان بروز مى

دهد، تسلیم شرایط  طاقت فرسا، نیروى مقاومت خود را از دست مىـ بر اثر فشارهاى1

پوشد که این به ظاهر خوب است ولى  استقالل چشم مى و طلبىشود و از تشخص موجود مى

  .شود موجب از دست دادن اتکا به نفس در او مىمیراند و استعدادهاى او را مى

شود که در این صورت کانون گرم  ستیزه جو مىـ در مقابل فشارهاى بى مورد والدین2

گیرى خود بیفزایند، مشکالت هر قدر والدین بر سختشود و خانواده تبدیل به صحنه مبارزه مى

زمینه انحرافات اخالقى و روى آوردن به اعتیاد در جوانان تر خواهد شد و از همین جا،او بیش

. خواهند براى خود شخصیت کسب کنند خود، از این راه مىآنان به تصور. شود شروع مى

:اشاره دارد؛ از جملهروایات متعددى به این مطلب

.گناه خوار نسازدهر که نفس اش برایش گرامى است؛ آن را با): علیه السالم(على

سال برایت خادم فرزندت هفت سال برایت دسته گل است و هفت): علیه السالم(على

.است، سپس یا دشمنت خواهد بود یا دوست ات
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  نوجوانىخصایص اجتماعى دوره

گرایش به انس و الفت با دیگران؛-1

تثبیت موقعیت خود و کاسته شدن تسلّط خانواده بر نوجوان و تالش نوجوان براى -2

اف اطرافیان و پذیرش این واقعیت؛جلب اعتر

بین خود و دیگران بینش اجتماعى در مرحله نوجوانى که موجب درك روابط موجود -3

نوجوان و مردم شود و منجر به دریافت بصیرتى خاص در آثار و اعمال متقابل رابطه مى

گردد؛ مى

فردیت و استقالل احساس سرکشى و تمرّد علیه فشار موجود در خانواده که ناشى از-4

طلبى اوست؛

گرایى نوجوانان احساس تمسخر نسبت به محیط واقعى زندگى که ناشى از آرمان-5

باشد؛ مى

احساس اثبات موقعیت هاى زندگى که ناشى ازرقابت با دوستان و هم ساالن در صحنه-6

اجتماعى و خودنمایى نوجوان است؛

والدین و فرهنگ و محیط ود در مقابل معیارهاىپاى بندى نوجوان به عقاید و افکار خ -7

زندگى؛

آمادگى براى ایفاى نقش زن و مرد؛-8

از قواعد و مقررات ها و سرمشق هاى زندگى به جاى تبعیت تقلید و تبعیت از نمونه-9

ها؛اخالقى مثل تقلید از فوتبالیست

  .اننوجوکاهش وابستگى نوجوان و رشد روحیه استقالل طلبى در -10

  

رشد عاطفى *

نوجوانان . باشد یکى از عواملى که در شخصیت نوجوان مؤثر است عواطف نوجوان مى  

کند و در  خدشه دار مىها را ترین چیز احساسات و عواطف آناند و گاهى کوچکافرادى عاطفى

رد با ترها باید در برخوبزرگپس همه افراد، به خصوص. شود ها مى نتیجه، موجب دگرگونى آن

  .ها توجه کافى مبذول دارند نوجوانان به عواطف آن



29 آشنایی با دوره نوجوانی:فصل اول

نوجوانهاى رشد عاطفىویژگى

هیجان و عواطف تند و شدید؛ -1

آن نامتعادل شدن شود که دلیل هاى هیجانى به سرعت متأثر مىنوجوان از محرّك -2

و  خواهد ترشّحات غدد داخلى و تغییر گرایش او نسبت به محیط است که از یک سو، نمى

تواند کامالً با وضع  هاى کودکى را از خود نشان دهد و از سوى دیگر، هنوز نمىتواند واکنش نمى

رو، وقتى به رفتار او انتقاد از این. موجود سازش یابد و واکنش مطلوب اطرافیان را نشان دهد

.شود شود سریع ناراحت و غمگین مى مى

به دلیل نگرانى از شود و حتى دچار تردید مىگاهى در تعبیر و بیان عواطف خویش -3

رود، به توهمات  خود فرو مىبه این دلیل، در. کند ها را آشکار نمى انتقاد و سرزنش مردم، آن

.شود ناسازگارى امیال با واقعیات ناامید مىگیرد و گاهى از برد، از مردم کناره مى پناه مى

ناپایدارى در دو چیز ایدار است که دلیل اینهاى هیجانى و عاطفى نوجوان ناپواکنش -4

  :باشد مى

  شود؛ عاطفى بیشتر او مىتغییر در ترشحات غدد درون ریز که موجب تحریک. الف

تنش عاطفى نوجوان را تغییرات رشدى خاص دوران بلوغ و تردیدهاى اجتماعى که. ب

.دده افزایش مى

هاى هیجانى و اظهار پاسخدارد، در نحوهبه دلیل آن که نوجوان تجربه بزرگ ساالن را ن -5

چگونه به جنس مخالف  را خودداند محبت تواند سنجیده عمل کند؛ مثالً، نمى عاطفى نمى

  .نشان دهد

  

  نوجوانىانواع عواطف در دوره

ابتداى امر متناقض به گیرد که شاید در عواطف در دوره نوجوانى به امور خاصى تعلّق مى

.کند دیگر خشم مىترسد و از طرف و خشم که نوجوان از طرفى مىنظر برسند؛ مثل ترس 

هاى هنوز برخى ترسدهد که نوجوان در اوایل بلوغ برخى تحقیقات نشان مى: الف ـ ترس

موضوع . کند خود دور مىها را از کودکى را دارد؛ مثل ترس از اشباح که به تدریج، این ترس

:شدباترس در نوجوانى ممکن است این موارد

تکالیف، تمسخر و استهزاى اى؛ مثل ترس از امتحان، کوتاهى در انجامهاى مدرسهترس -1

سخنرانى؛معلمان و هم کالسان و اجبار به شرکت در بحث گروهى و
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ها، بیمارى و مرگ هاى بهداشتى که به شکل ترس از حوادث ناگهانى، مصیبتترس -2

شود؛ ظاهر مى

شود؛ ها مشاهده مى آننگام بیمارى افراد خانواده یا مشاجرههاى خانوادگى که هترس -3

شود؛ ناشى مىهاى اقتصادى که از پایین آمدن سقف اقتصادى خانوادهترس -4

شود؛ اشتباه ظاهر مىهاى اخالقى که به صورت احساس گناه در هنگام خطا وترس -5

مخالف واختالل احتمالى نسهاى جنسى که ناشى از نگرانى کیفیت ارتباط با جترس - 6

  .باشد  مىکارکرد اعضاى تناسلى او

  

  نمودها و مظاهر ترس

اضطراب و دلواپسى که معموالً علت آن روشن نیست؛ -1

توجه نوجوان به خویش کم رویى که با ترس از وضع موجود در محیط همراه است و از -2

شود؛ ناشى مى

گریز از وضع موجود، پیدا م نومیدى و نیافتن راهپریشانى که با ترس همراه است و هنگا -3

کند؛ و تمجید که او را پریشان مىشود و همچنین ترس از استهزاى دیگران یا افراط در تعریف مى

  .هاى پیشین استخوردنها و غم ها، شکستافسردگى که غالباً نتیجه یادآورى ناکامى -4

  

  عوارض ترس

لکنت زبان؛ ادرار غیرارادى؛ خواب : کند رس بروز مىعوارض در هنگام تمعموالً این

.عصبى؛ حسادت؛ و کم رویىپریشانى؛ حرکات

:عوامل خشم در نوجوان عبارت است از: ب ـ خشم

دهد موفق شود یا او را از  او اگر نتواند در فعالیتى که انجام مى: به تعویق انداختن-1

  اندازند؛عویقگفتگو، خواب یا غذا منع کنند و کارش را به ت

دوستان نسبت به خود وقتى از اعضاى خانواده، معلّم یا: احساس ستم و محرومیت-2

ظلمى کنند؛ ستمى احساس نماید یا دیگران به نزدیکان او 

دین نوجوان توهین کند؛مثل این که کسى به خط و فکر و: تعدى به حریم و مقدسات فرد -3

شود؛ مثالً اگر باد تند  عوامل طبیعى خارجى متأثر مىمزاج نوجوان از : وضع مزاجى-4

.شود بوزد یا گرما شدید باشد یا دیر به ماشین برسد خشمگین مى
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  : هاى خشم در نوجوانىواکنش

:ها عبارت است از این واکنش

برخاستن، سر تکان دادن و عالیم حرکتى؛ مثل این طرف و آن طرف رفتن و نشستن و-1

 که نشان دهنده سرگردانى شخص است؛از خانه خارج شدن

خشمگین است؛دهد نوجوان عالیم کالمى؛ مثل تهدید و دشنام که نشان مى -2

ندارد، ولى خشم خود را با اى یا زبان حال که نوجوان کتک وداد و فریادبیان چهره -3

دهد؛ مثل قهر؛ چهره نشان مى

اش را کند و خشمویشتن را سرزنشسرزنش؛ مثل این که خود را گنه کار بداند و خ -4

.کندمتوجه خویش کند که در این صورت، گاهى از شدت ناراحتى گریه مى

است، سپس والدین در دوران کودکى، دایره محبت محدود به شخص کودك: محبتج ـ 

یابد؛  نیز افزایش مىشود، قلمرو محبت او تر مىدارد و هر قدر سن او بیش را هم دوست مى

.اایمان و خد نوع بشر، همسر، فرزندان، د محبت به مال، مقام،مانن

اى عمیق در و ریشهالبته الزمه محبت به موارد مزبور، حب ذات بوده که غریزى است

 ولى نوع دوستى و دگر.ها نیازى به حمایت و پرورش ندارد وجود بشر دارد؛ این گونه محبت

از این رو، اولیا و . شود  و مراقبت نیرومند نمىدوستى ضعیف و کم فروغ است و بدون تربیت

خود دوستى زیاده از حد تقویت اما اگر. مربیان باید توجه کافى به این موضوع مبذول دارند

شود و در نتیجه، مفاسد بزرگى،  شود و از حدود مصلحت تجاوز کند، به خودپسندى تبدیل مى

بر خالف آن، اگر . آورد دیگران به بار مىوقاز جمله، آلودگى به سیئات اخالقى و تجاوز به حق

ترین صفات انسان زایل شده، فرد به عالىدگر دوستى تقویت شود، درندگى و صفات حیوانى

براى کسب فضایل  هامحبت به انسان دوستى،البته منظور از دگر. گردد انسانى متصف مى

  .ات غریزى و مادىها و تمنّی اخالقى و شرافت انسانى است، نه نیل به خواهش

  

  :نیاز به محبت متقابل

او . محبت استآدمى از لحظه تولد تا هنگام مرگ در هر سنّى و شرایطى که باشد، نیازمند

سنین نوجوانى و ها باشد، به خصوص در دوست دارد به دیگران محبت کند و مورد محبت آن

سالم اوشکل  است هویتفایدهجوانى که در پى کسب هویت است؛ اگر احساس کند فردى بى

همیشه اضطراب و گردد و نه تنها گیرد و اگر این نیاز او ارضا نشود، زندگى اش مختل مى نمى
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ورزد؛ زیرا خودش آن را تواند به دیگران محبت بدبینى و احساس تنهایى دارد، بلکه هرگز نمى

.تجربه نکرده است

از نیازهاى او که محبت یکىنوجوان در سنین نوجوانى شیفته محبت است، به حدى 

ها  گونه که آنپوشد، آن شود و براى جلب توجه و محبت دوستان، مثل آنان لباس مى محسوب مى

.گذارد مقررات گروه احترام مى و ساالنهاى همزند و به عقاید و خواسته پسندند حرف مى مى

  

  رشد مذهبى *

ها وجود دارد؛ ارسال رسل و  انانساصل گرایش به دین و مذهب فطرى است و در همه

فرایند شکل گیرى مذهب از . فطرت الهى استانزال کتب براى شکوفا کردن و غبارروبى از این

که در نوجوانى تحت تأثیر تفکّر صورى و باشد کودکى تا بزرگ سالى داراى مراحلى مى

ال یافتن نوعى فلسفه در این دوره، نوجوان دنب. دهد شناختى، تغییرات زیاد مذهبى نیز رخ مى

اى که جمیع زندگى و جهان اطراف ارائه دهد؛ فلسفهبراى زندگى است که تعریف مشخصى از

اقتصادى و اجتماعى را شامل شود و بتواند نیازهاى او را مرتفع شؤون زندگى او، اعم از سیاسى،

  .مناسب بدهدکند و سؤاالت او جواب

  

هاى دینىرغبت

تصور بر خالف

، نوجوانان به دین بعضى

و مذهب عالقه مندند و 

کنند دین  احساس مى

زندگى نقش مهمى در

ها  آن. کند ها ایفا مى آن

درباره ادیان و مذاهب 

کنند و در مورد مفاهیم دینى از بزرگ ترها  شرکت مىگویند، در مراسم دینى سخن مى

اند؛ زیرا در این سنین، نهادهنام » دوره تردید دینى«نوجوانى را از این رو، دوره. پرسند مى

باورها و اعتقاداتش را از نو بسازد و از تقلید کورکورانه و صرف خارج شود و باخواهد نوجوان مى

مذهبى در این سنین نوجوان در انجام اعمال. استدالل عقل در معتقدات خود تجدید نظر کند

به انجام این  سن مرتّب و مقیدکند با این که پیش از این  انگارى مىلمثل نماز و روزه سه
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نخواندن سرزنش ترها که او را به دلیل نمازعبادات بوده است، حتى گاهى در مقابل بزرگ

تردید باشند؛ زیرا بر حسب چرا نماز بخوانم؟ والدین نباید نگران این شک و: گوید کنند مى مى

ید انسان در موضوعات تردکه قبالً هم ذکر شد، شک و) علیه السالم(فرموده حضرت على

اولیا و مربیان است که طورى در این موارد، وظیفه. مختلف نشانه عقل و میزان رشد اوست

به یقین استفاده کند و در شک براى نوجوان زمینه را فراهم کنند که از شک براى رسیدن

.باقى نماند

 چنین تصورى در ولىترها از اشتباه مبرّا هستند،کند والدین و بزرگ کودك احساس مى

کند که به   بنابراین، احساس مى.داند الخطا مىممکن    ترها رااو بزرگ. نوجوان وجود ندارد

شود که بتواند او را  پایگاهى مستحکم مىاز این رو، نیازمند. تواند اعتماد کند ها هم نمى آن

  .هدایت کند و خود بدون خطا باشد

  :جواناننوهاى شکل گیرى دین و مذهب دردوره

از این رو . شناختى هستیمدر نوجوانى شاهد تغییرات و تحوالت زیادى از جمله تغییرات

شکل گیرى دین و مذهب در نوجوان چند 

:کند دوره را طى مى

در این دوره، : دوره بیدارى دینى-1

والدین خود، نوجوان عالقه مند است مثل

همین اعمال . آداب و مراسم دینى را انجام دهد

از . شود او مىموجب افزایش رغبت دینى در

این رو، شایسته است اماکن عبادى داراى 

.کندجاذبه باشد تا نوجوان را جذب

پردازد و سؤاالتى به ظاهر  در این دوره، او به انتقاد مفاهیم دینى مى: دوره تردید دینى-2

شود؟ او مراسم مذهبى  ىخدا دیده نم چرا؟شود کند؛ اگر خدا نباشد چه مى کفرآمیز مطرح مى

.ها را مردود بشمارد دهد، بدون این که آن را مورد انتقاد قرار مى

اى نیاز دارد، اما تازه کند که به حقایق دینى نوجوان احساس مى: دوره بازسازى دینى- 3 

هاى دینى ممکن است به گروهبراى این منظور،. متفاوت از آنچه والدینش بدان معتقد بودند

شود و باید زمینه  مربیان روشن مىدر این جا نقش محیط و اولیا و. ایش پیدا کندخاص گر

خواهد زیربناى  برد و مى تردید دینى به سر مىنوجوانى که در دوره. سالم را براى او فراهم کنند
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فقدان ارشاد . نیاز شدیدى به کمک اولیا و مربیان دارددین خود را با عقل و استدالل بسازد،

البته در این . گیرد شود نوجوان راه خطا در پیش مى موجب مى یا ارشاد با شیوه غلطها آن

.و دوستان غفلت کردزمینه، نباید از نقش محیط

  مذهبهاى جذب نوجوانان بهشیوه

هایى در هاى جذب نوجوانان به مذهب، توصیهدر زمینه شیوه

است که به خود نوجوانان، خانواده و دوستان ضرورى ارتباط با

:پردازیم ها مى اختصار به آن

  

  :نوجوانـ در ارتباط با خود1

ها، مجالت، کتابجهل زدایى از طریق والدین و مربیان و شناخت خداوند توسط. الف

ها، دوستان و مانند آن؛فیلم

ایجاد رغبت ازطریق برقرارى رابطه محبت آمیز با نوجوان؛. ب

مذهبى؛ مذهبى و شرکت دادن نوجوان در مراسماستفاده از شور و احساس. ج

ها؛همه انسانایجاد اعتقاد در نوجوان نسبت به نظارت مستمر خدا بر اعمال. د

استفاده از تفکّر انتزاعى نوجوان . هـ

قدرت خداوند؛ مثل ها و براى درك پدیده

استفاده برهان نظم؛

هاى خداوند؛ مثل یادآورى نعمت. و

سالمتى؛

هاى نوجوان و پاسخ به پرسش. ز

مجهز کردن او در دفاع از مذهب؛

.پرهیزگارىزمینه سازى براى خودسازى و خودیابى و محاسبه نفس و. ى

  :ـ در ارتباط با خانواده2

و بعد الگویى خانواده از اهمیت خاصى برخوردار است؛ هر قدر آنان در اعتقادات. الف

.جوان بهتر استتر باشند براى نوعبادات مستحکم

نشان دادن محبت در ایجاد رابطه با نوجوان در محیط گرم خانواده به طور صمیمى و. ب

.این ارتباط ضرورى است
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براى والدین برحسب مسؤولیت پذیرى و تشخّص طلبى نوجوان به عنوان مشاور بودن. ج

توصیه روایات الزامى است؛

به موقع و مخفى ـ نه رآشکار و دادن تذکراتهاى غیهاى غیرمستقیم و مراقبتنظارت. د

.گردد رسواگرانه ـ موجب هدایت او مى

و عمل والدین و مربى بنابراین، باید حرف» .سخن کز دل برآید الجرم بر دل نشیند«. هـ

.یکى باشد

  :دوستانـ در ارتباط با معاشران و3

دوست . مراقب دوستان او بود، بایدبنابراین. نوجوان آسان پذیر و متأثر از رفیقان است. الف

اندازد و از  خود را به زحمت مىگزارد، به حدى که گاهى به خاطر دوست، اثر عمیق بر او مى

.ترى داردبیشاین موضوع در دختران نمود. داردباور خود دست برمى

ک عمل حکومت در یهاى حکومتى؛ تبلیغات وها و نظام وحدت فکر و عمل در سازمان. ب

.جهت باشد

گسترش اعتقادات نوجوان مؤثر عضویت در مراکز سالم، اعم از کتابخانه و باشگاه، که در. ج

  .است

  نوجوانانمشکالت تربیت مذهبى

این مشکالت به دو هایى روبه روست کهتربیت مذهبى نوجوانان در جامعه با دشوارى

  : شوند دسته کلى تقسیم مى

  : شود و داراى سه عنصر است ت مذهبى مىآنچه مربوط به ماهیت تربی-1

  تحول در شناخت؛. الف

  تحول در عواطف؛.  ب

  .رفتارتحول در.  ج

.شود که درآن قرار داریم ـ آنچه مربوط به شرایط و فضاى خاصى مى2 

با هم ارتباط متقابل سازند که در آن، سه عنصر مزبور  مثلثى را مى،سه عنصر قسم اول

بنابراین، نباید صرفاً به یک . شودها غفلت شود که از یکى از آن تى ظاهر مىاما مشکل وق. دارند

این سه باید متناسب با هم مورد توجه قرار بعد توجه کرد و سایر ابعاد را فداى آن کرد، بلکه

توان گفت آن نوجوان تربیت  نوجوان صورت گیرد، نمىاگر کارى بدون توجه به عواطف. گیرند

، ولى دلیل کار خود را )رفتار(در اول وقت نماز بخواند  مثالً، اگر نوجوانمذهبى شده است؛
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اما قسم دوم، که مربوط به فضاى خاص زندگى . مذهبى نیستتربیت او) فقدان شناخت(نداند 

جماعت در مدارس اجبارى باشد، همین تأثیر منفى بر جاى است، مثل این که اقامه نماز

مؤید عقلى آن این است که اگر . که مؤید عقلى و نقلى داردستالبته این ادعایى ا. نهد مى

شود و با مشاهده مورد  باشد و تقلید صرف باشد، دچار تزلزل مىفردى چیزى را درك نکرده

افتد که از آن  تر اتفاق مىگردد، اما اگر براى خودش توجیه شده باشد کم خالف دچار تردید مى

گوید خواب عالم از عبادت جاهل  م روایاتى هست که مىدر مورد مؤید نقلى ه.دست بردارد

باشد و به صرف  اکتفا به این موضوع هم که فضا و حکومت مذهبى است درست نمى.بهتر است

داشتن فرزندى مذهبى داشته باشیم، بلکه باید همه ابعاد تربیت  مذهبى، نبایدانتظارفضاى

  .او نیز در نظر گرفته شوددینى

از تأکید بر امر به معروف و نهى. لم مذهبى الزم است، ولى کافى نیستمحیط و فضاى سا

.منکر از همین باب است تا به هر کس خطاهایش تذکر داده شود

  

  جوامعتبادل فرهنگى با سایر

فرهنگى با گذارد، مسأله تبادل از جمله مسائلى که در تربیت مذهبى اثر منفى مى

سبک لباس و دیگر  بیند ها را مى ، نوجوانى که فیلم هاى آنکشورهاى بى بند و بار است؛ مثالً

در این زمینه، . گیرد ها قرار مى کند، تحت تأثیر فرهنگ خاص آن اشیاى مستعمل را مشاهده مى

معایب اش تفکیک قایل وظیفه اولیا و مربیان است که در مورد فرهنگ غرب، بین محاسن و

براى نوجوان قابل پذیرش  غرب را قبول نداریم،این که به طور مطلق بگوییم فرهنگ. شوند

پس باید بین این دو را تفکیک .ها را دیده یا شنیده است نیست؛ زیرا در مواردى، محاسن آن

طول  هاى خداوند درخداوند مثل کمکهاى معنوىکرد و متقابالً از امدادهاى غیبى و کمک

باید به نوجوان گفت که آنچه از غرب .جنگ تحمیلى به رزمندگان اسالم براى او یادآور شد

ها و نزاع ها،  بندوبارى است که روز به روز جنگبى فرهنگ ابتذال و منفى و مورد نکوهش است،

از اعتیاد گرفته تا مسائل ناموسى و جنگ و خون ریزى، ها و مفاسد اجتماعى، ها و جدایى طالق

.همه ناشى از آن است

  



  ::دومدومفصل فصل 

ی ف و و و ن  ت دور اا ا  ھ
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  تعریف و اهمیت دوران نوجوانی

بناى در این دوران است که.انسان، بسیار اهمیت دارداز نظر اسالم، این قسمت از زندگى

امر روش تربیتى اسالم بر این. شود  پایه ریزى مىنوجوان اساسى شخصیت فردى و اجتماعى

  : این دوران را با معرفت و پاکى سپرى کند، چرا که نوجواند کهتاءکید دار

       است  در جوانى پاك بود شیوه پیغمبرى

شود پرهیزگار  ورنه هر گبرى به پیرى مى

داند چه کند و چه چیزى در وجود او دارد اتفاق  جوان واقعا نمىنودوران حساس، در این

انى، آن چنان سریع و همه جانبه است که او را تغییرات عمومى بدن و تاءثیرات رو.دافت مى

اش دچارکند و برخوردها و ارتباطهاى او را با اطرافیان و خانواده تشویش و نگرانى مىدچار

  .سازد مشکل مى

پى یافتن یک نقطه اتکاى از این رو در این زمان است که او شدیدا نیاز به محبت دارد و و در

بگذارند و او را مورد توجه قرار د، دیگران به شخصیتش احترامروانى و روحى است و دوست دار

صلى اهللا علیه و آله ضمن بیان   پیامبر اسالمبه همین مناسبت است که. داده و به حساب آورند

.استنوجوانى  که همان دوران بلوغ و-مقدماتى انسان مراحل تربیت، هفت سال سوم زندگى

 به عنوان یک شخصیت نوجوانسنین بهایند که، در اینفرم والدین و مربیان را سفارش مى

وى مشورت کنند؛ در زندگى، نظر او را دخالت بزرگسال بنگرند و به او اعتماد نموده و در کارها با

جوان در این مرحله خود را همردیف نو. شکوفا گرددداده و به او مسؤولیت بدهند تا شخصیتش

  انتظار دارد که از احترام متقابل، برخوردار باشد؛پندارد و با سایر اعضاى خانواده مى

گذشته، بعضى از علماى بزرگ ما، دوران بلوغ و تکلیف را براى نوجوانان خود جشن در

برده و گرفتند و بزرگان را دعوت نموده و در مراسم باشکوهى از او به عنوان یک فرد بالغ نام مى

از زندگى شما فهمانیدند که این مرحله ن طور مىگفتند؛ به او ای حضار مجلس به او تبریک مى

سرآغاز حیات با ارزش و جدیدى است که همانند سایر بزرگساالن رشد یافته، مورد خطاب 

اى، دیگر بزرگ شدهکنى و باید خود تصمیم بگیرى تو گیرى و مسؤولیت پیدا مى خداوند قرار مى

 رعایت حریم و حدود الهى رابا دیگران بایددر رفت و آمدها، در نشست و برخاستها و در ارتباط 
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همین امر به . کردند  مىرفتارو بدین سان با او به عنوان یک شخصیت رشد یافته،... کنى

را براى پذیرفتن وظایف پر مسؤولیت کرد و کم کم او پرورش و رشد روحى و روانى او کمک مى

  .ساخت زندگى آینده آماده مى

ترین علماى قرن ششم هجرى که توفیق تشرف به خدمت تهیکى از برجسس سید بن طاوو

درباره دوران بلوغ و تکلیف فرزندش خطاب به وى چنین ) اندرا داشته)عج(حضرت ولى عصر 

با مراحم و عنایاتى که خداوند، مرحمت فرموده، زنده بمانم، روز تشرف تو را اگر من: گوید مى

  . دینار، صدقه خواهم داد150دهم و  عید قرار می) بلوغ (تکلیف به سن

رسد با این کار، قیام به خدمت حضرتش خواهم کرد، زیرا مال از اوست و من اگر بلوغ تو فرا

به یاد عظمت مقام و کمال و بخشندگى حضرتش ! پس اى فرزندم محمد. هستیمو تو بنده او

تا اعمال عبادى را دههنگام به تو اهمیت داده و فرشتگانش را به سوى تو فرستاباش که در این

  .حفظ نمایند و در روز حساب، گواه بر تو باشند

در اوقات ! بلوغ و رشد خود، حق آنان را ادا کن و طاعت الهى را به جاى آورپس در دوران

مصاحبت و همنشینى کن، بطورى که غیر از خوبى و  با ایشان به خوبى و نیکىزندگى خود

  .ندتو چیزى نبینند و نشنوزیبایى از

اگر گاهى غفلتى از تو سر زند و از یاد خدا غافل شوى، فورا توبه کن و بدون تاءخیر، در 

و چون به سن و . گرداند گناه را خاموش مىمقام جبران آن بر آى و صدقه بده، که صدقه، آتش

عقل مشرف فرماید، برسى و صالحیت و شایستگى سالى که خداوند جل جالله تو را به کمال

حضرتش را به تو عطا کند و شایستگى ورود به با) در نماز(ن و رو به رو شدن سخن گفت

مرحمت فرماید، آن روز را در نظر بگیر و تاریخ آن اش را به اطاعت و بندگى به توساحت قدس

بزرگترین اعیاد خود قرار بده و هر ساله در آن روز تجدید را یادداشت کن و آن را از بهترین و

  !بیش از پیش به طاعت خداوند بپرداز و صدقه بده وشکر خدا بنما

  

  چرا بهداشت نوجوانان اهمیت دارد؟

ها  دنیاي امروز، نوجوانان بیشتري نسبت به سایر زمان

جمعیت کشور ایران % 25 1375طبق سرشماري سال .دارد

 16این تعداد افزون بر . دهند سال تشکیل می19تا10را افراد

بر بقیه  تاثیر دوره جوانی .اشدبمیلیون نفر جمعیت می

نوجوانی زمان گذر از کودکی به . حیاتی است سالهاي زندگی
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باروري،اکتساب خصوصیات  نوجوانی زمان اکتساب. بزرگسالی است بزرگسالی و آمادگی براي

 فیزیکی، بلوغ. باشدمی... فردي و اجتماعی و عاطفی هیجانی بزرگسالی، زمان کسب هویت

 روانی، بسیاري از مشکالت جسمانی،. یابد شده و ادامه می متحول رنوجوانیروانی و عاطفی د

 هاحاملگی هاي ناموفق،ازدواج. اجتماعی و رفتارهاي ناسالم ریشه در زمان نوجوانی دارند

تحقیقات نشان . گیرند رفتارهاي ناسالم از این زمان شدت می عادات و مرگ و میرها، یپرخطر،

نوجوانان آینده  .اندد سیگاري اولین سیگار را در زمان بلوغ تجربه کردهکه بیشتر افرا دهند می

پس . هاي آینده را اداره خواهند کردنوجوانان کنونی، جامعه و دنیا دهه. سازان جامعه هستند

. به سالمت نوجوانان سرمایه گذاري براي آینده است پرداختن

  

  چیست؟ دورانچالشهاي سالمت در این

نوجوانان برداشت ی ها اغلب با جشن و شادي همراه است ول جوانی درفرهنگبا اینکه نو

 دختران روستایی نشان داد که اکثر زا یک نظر سنجی. خوبی از بلوغ و بزرگ شدن ندارند

دختران نگرش منفی و احساس ترس و نگرانی ازبلوغ دارند و اکثراً رفتارهاي ناسالم بهداشتی 

% 16-19 مطالعه دیگري نشان داد که حدود هايیافته. دهند درباره قاعدگی از خودنشان می

نوجوان . دانند اي خوشحال کننده و امیدوار کننده میبلوغ را حادثه پسران،% 19دختران و 

دچار  شود وسئواالتی براي او مطرح می. کندخود احساس می تغییراتی در جسم و روح

دهد؟ آیا این تغییرات  درمن رخ می که ستاین عالئم چی گوید به خود می. گردد اضطراب می

او نیاز به ..... افتد؟ چه تغییراتی طبیعی هستند؟ من کی ام ؟ اتفاق می طبیعی است؟ آیا در همه

. داردرات تطابق با این تغیی

حاملگی حفاظت کافی  مقابل ایدز و بیماریهاي مقاربتی و دنیا نیمی از نوجوانان در در

و حمایت نشده، مصرف مواد، بیماریهاي  نسی ناسالم و حفاظتدرمعرض روابط ج ندارند؛

درس و مدرسه  شکست در خشونت، زودرس، مقاربتی، روابط جنسی فارغ از مسئولیت، حاملگی

 دختران از مسائل دیگر آن است که. هستند... و موارد مربوط به سالمت فردي، تغذیه، ورزش

  آنان، عموماً منبع اکتساب اطالعات. رفتارهاي سالمت مناسبی در ضمن قاعدگی ندارند

از جنسیت و  رسد که نحوه برداشت افراد جامعهبه نظر می باشد؛می.... مجالت و کتب دوستان،

جسمانی،  نقش جنسیتی خود سالم نیست و این امر موجب تظاهرات مختلف، اختالالت سالمت

  .شودجتماعی میعاطفی وا روانی،
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مقوله بهداشت در این سنین و  توان نتیجه گرفت که توجه به پس بصورت خالصه می

 داراي نتایج طوالنی مدت براي بخصوص بهداشت بلوغ و باروري هم اولویت بهداشتی و هم

نوجوان در سنین بلوغ نیاز  توجه داشته باشیم که. است هاي آینده و آینده سازان جوامعسرمایه

اطالعات  بدیهی است اگر نوجوان. دارد ی به اطالعات صحیح در زمینه بدن و سالمت خودمبرم

در  ازمنابع ناسالم کسب خواهد کرد و اطالعات خود را سالم دریافت نکند، از منابع را صحیح

  .خواهد دید صدمات طوالنی مدت این صورت

هایی که  بیشترین تجربهکار چندان آسانی نیست،شناخت نوجوان: مادرها سخنی با پدر و

را در هم  خود را از دست داده و عصر تکنولوژي همه چیزدر گذشته کارساز بود، امروز کارآیی

آنان  و اکتشافات گوناگون، در گوشه و کنار جهان، روي افکاراختراعات، ابداعات. ریخته است

. نگرد پیرامون خود میبطوریکه نوجوان اکنون با دیدي متفاوت به مسایل تاثیر گذاشته است،

داد، کافی بود پوشاکی مناسب بر تن داشته گذشته به لباس، اهمیت چندانی نمینوجوان در

 .هاي آن مورد توجه وي قرار دارد ولی امروز، نوع لباس، رنگ، طرز دوخت و حتی دکمهباشد؛

در هر چند نفرهاي بالندگی نوجوانان شده است، در گذشته، غالبا  وپیروي از آن، از شیوهمد

اتاقی جداگانه آمد، لیکن امروزه هر نوجوانی طالبخوابیدند و صدایشان هم در نمی یک اتاق می

گردیده و حاصل این کنیم که همه چیز، دستخوش تغییر و تحول است؛ بنابراین، مشاهده می

حرف ها و  و چشم گفتنها، جاي خود را به نافرمانی داده،اطاعت کردن: آن که: تحوالت

پدران امروز از نوجوانان خود .ها شده است  "شود نمی"ها و   "توانممین "ها، مبدل به  شنوي

ما در جوانی، چنین و : کنند که انتظار اطاعت بدون چون و چرا دارند، و همیشه شکایت می

آن با تلویزیون یا سینما دیده و درباره ولی آن نوجوانی که فالن فیلم جدید را در! چنان بودیم

تواند کورکورانه مطیع و فرمانبردار باشد، نمینشیند، والدینش، به بحث و گاهی به جدل می

ها خسته است، و به  "بکن و نکن"شده و نوجوان از امروز دیگر دوره نصیحت و وصیت سپري

 آیا "!روند براي ما باالي منبر می والدین ما زیادي" :گوید  می  طنز

تعلیم و تربیت یرات نباید، اندیشه در روشاین همه تحوالت و تغی

مسلما هیچ پدر و مادري عالقمند نیست که ! را به ما یادآور شود؟

 داشته باشد، ولی متاسفانه گاهی، ناچار به " بگو، مگو"نوجوانش با

عیب از کجاست و مقصر کیست؟ تقصیر نوجوان شود؛ این کار می

کس مقصر نیست؛ یچشاید هم ه! مادرها؟ است، یا تقصیر پدر و

اصال چرا دنبال مقصر بگردیم؟ چرا به تغییرات و تفاوتها اندیشه
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بایستی از نکنیم؟ نقش والدین، مربیان و اولیاي امور نکات حائز اهمیت در برخوردبا نوجوان که

دوران بحرانی بلوغ را به طرف والدین، مربیان و اولیاي امور مورد توجه قرار گیرند تا او بتواند

با در نظر گرفتن این نکات سالمت پشت سر بگذارد برخی در ذیل اشاره شده است، امید است

  .ضروري به خود و فرزندمان کمک نمائیم

 نوجوان، به طرف منابع عدم درك نوجوان از طرف افراد با صالحیت، باعث سوق پیداکردن

 نقش حیاتی. آورد ا فراهم میبزرگسالی ر در  شود و اغلب زیر بنایرفتارهاي ناهنجار،ناصالح می

  :افرادکلیدي فوق به قرار زیر است

آشناکردن نوجوان با خدا و استحکام ارتباط معنوي با خداي متعال - 

  احترام به نوجوان - 

نوجوان خود را شایسته دوست داشتن  به ترتیبی که  ابراز عالقه و محبت به نوجوان،- 

  احساس کند

  ودنب نه درمقابل او و درکنار او - 

  بودن بجاي ارباب و دشمن او  دوست بودن با نوجوان- 

   ایجاد عزت نفس در نوجوان- 

 دادن شخصیت به نوجوان به ترتیبی که نوجوان نیاز به نشان دادن خودبه طریق رفتارهاي - 

ممکن است که مصرف مواد مخدر ازطرف نوجوان به دلیل . پرخطر و ماجراجویانه نداشته باشد

معیارهاي جامعه و مقابله با   استقالل از والدین و مخالفت صریح در مقابلبه احساس دستیابی

فراراز خانه . اضطراب، گوشه گیري و افسردگی یا پذیرفته شدن از طرفگروه همسال باشد

 عواقب این اقدام بر. هاي محیطی برروي نوجوان باشداسترس هاي مهمتواند یکی از نشانه می

توانند از این امر نمین والدین و اولیاء با حمایت نوجوا.  استسالمت فرد واضح و روشن روي

  .جلوگیري کنند

  غضب پرمحبت، به دور از مناقشات و قهر و ایجاد فضایی آرام، از نوجوان با  حمایت- 

  راهنمایی براي انتخاب صحیح نوجوان به جاي قهر و تحکم،  مشورت با- 

  بلوغ  درك وضعیت بحرانی- 

مسئولیتهاي  وان، براي عبور از مرحله نوجوانی و پذیرفتن کمک به هدایت نوج- 

  پشتیبان او بودن نقطه اتکا بودن براي او، بزرگسالی،

   دانش و درك از خصوصیات و شرایط زیستی و فیزیولوژیک بلوغ نوجوان- 

   شناخت مسائل و مشکالت و نحوه برخورد صحیح با آن- 
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و افراد ذیصالح را مورد اعتمادترین و  الدینو که او  ایجاد اعتماد در نوجوان به ترتیبی- 

  .معتبرترین افراد بداند

  انتخاب دوستان مناسب  راهنمایی و هدایت نوجوان در- 

   رابطه همدالنه و صمیمانه به جاي تمسخر او- 

  او  دردسترس بودن براي مشاوره ویاریرساندن به- 

   ایجاد سرگرمی سازنده درمنزل و خارج از منزل- 

هنري، درسی و  هاي ورزشی،ي فعالیت درگروههاي همسال ازقبیل فعالیت تشویق برا- 

  آموزشی  تحصیلی، تفریحی،

  رفتارهاي سالم قبیل تغذیه، ورزش، هاي بهداشت و سالمتی از نظارت بر نیازمندي- 

یابی  دادن اطالعات مورد لزوم درباره تصمیمات مهم زندگی از قبیل ازدواج، بارداري، دوست-

  ها، حقوق و احترام افراد سی و جنسیتی، جایگاهو دانش جن

  ناسالم هاي رفتارهاي جلوگیري از خشونت و رفتارهاي مخرب، کنترل انگیزه- 

به نحوي که نوجوان توان  نفس و تحت تاثیردیگران نبودن،  کمک به ایجاد اعتماد به- 

  . داشته باشند را» نه«تجزیه و تحلیل شرایط وشهامت گفتن

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ::سومسومفصل فصل 

وغ ف  نب  ل  آو    ا
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  تعریف بلوغ ومراحل آن 

شود  بلوغ در لغت معنی رسیدگی و پختگی است و مشخصه دورانی از زندگی محسوب می

  .دارد گیرد و در مسیر تکامل جسمی و روحی قدم برمی که فرد از دنیاي کودکی فاصله می

دوره از مراحل  این.اندآوردهبه حد کمال رسیدن و کامل شدن  در تعریف به معناي  رابلوغ

آن بلوغ و رشد انسان است که حد فاصل کودکی و جوانی محسوب شده و مشخصه اصلی

  . جنسی در فرد است جسمی وهايپدیدار شدن ویژگی

   فرآیند بلوغ *

ترین و دل انگیزترین دوره هاي زندگی و در عین حال لذت بخشترین دورهدهیکی از پیچی

مثال با این که . هاي متضادي داردنوجوان در این دوره تمایالت و خواهش. زندگی هر فرد است

در این دوره نوجوان نه کودك به . به تنها بودن نیز عالقمند است. خواهد با دوستانش باشد می

کودکی و ( هنوز به درستی بالغ گردیده است ولی در مرز بین این دو مرحله آید و نه حساب می

  .گیرد قرار می) بزرگسالی 

یک دوره خاص و مشخصی است که از طریق بعضی تغییرات در تکامل و رشد فرد دوره این 

افتد و این تغییرات در هیچ زمان دیگري در طول حیات فرد اتفاق نمی. شود می شناخته

: ترین آنها عبارتند ازخاصی دارد که مهمویژگیهاي 

کشد و معموالً به سه   سال طول می4 تا 2بلوغ دوره نسبتاُ کوتاهی است و از :  بلوغ)الف 

  . شود می مرحله تقسیم

  مرحله بعد از بلوغ-3        مرحله بلوغ جنسی- 2     مرحله قبل از بلوغ- 1

پیدایش مو در (شود  انویه جنسی پدیدار میدر این مرحله صفات ث : مرحله قبل از بلوغ- 1* 

ولی ) صورت پسران و در ناحیه اندامهاي تناسلی هر دو جنس و تغییر آهنگ صدا در پسران 

 تعبیر   قوا یا به ترین یل اص  مرحله در این. انداعضاء تناسلی و تولید مثل هنوز کامالً رشد نکرده

 را   انسان  که شداید و نیروهایی. گیرد می  تولد قرار آستانه در  انسانی  شدائد قواي  کریم قرآن

 و مقتدر و توانا  ساخته  آماده  انسانی  ورسالت  الهی  امانتهاي  و گرفتن انسانی  حیات  ورود به براي

  .خواهد نمود
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  :فرماید می  آنجا که  است فرموده  معرفی  شدن  از رشد را مسوي  مرحله  این  هدف  کریم قرآن

    المومنین  نجزي و علماً و کذلک حکماً  اتیناه  و استوي  اشده  لما بلغو 

   رشد کافی  و به  حد تمام  به  و ایمان تهذیب و  او با تربیت  شداید و قواي  و چون 

   و انسانی  بلند ملکوتی  مقامات  کسب  براي  و آماده ، شایسته معتدل زیبا،  انسانی  و به یافت دست

 و  با تربیت  که کسانی( را   مومنین  و اینگونه  عطا کردیم  و علم  و حمکت رسالت او به ، گشت

  . دهیم  می پاداش) گذراند  می  قدم  ایمان مرحله  به تهذیب

   مقامی  شدن  یا مسوي  تسویه  مقام  که  است آن از  نشان  کریمه در آیه  پاداش عمومیت

  .است  العالمین  رب  حضرت  از طرف  و پاداش  تکریم ابد، شایسته ی  دست  بدان هر کس که است

  معارف   و دریافت  رسالت مأموریت و  امانت  گرفتن  براي  تنهایی  به  جسمی  آمادگی  است بدیهی

، ظهور  جسمی  کافی  بر تواناییهاي  عالوه  اشده بلغ منظور از بنابراین.  باشد تواند کافی  نمی ملکوتی

  ، مانند قلب عقل ، مانند  مانند اراده  مورد نظر است  و روانی روحی و  باطنی  نیروهاي ترین لیاص

  تحول  این  اساسی فرماید علت  مذکور می  در آیه  کریم قرآن ، مانند تفکر انسانی مانند عواطف

   حیات  زندگی  به جوانی  و دوران  کودکی  او از دوران و انتقال   انسان  کلی  تغییرات  یعنی عظیم

باشد  در وجود او می  انسان  حسی  فوق ادراکات  اشد و تولد شداید و قواو دستگاههاي  بلوغ انسانی

  .نامید  انسان  سوم  یا شخصیت  انسان  را تولد سوم  مرحله  این به  انسان ورود توان  می  که  صورتی به

  

  .داشب  بلوغ  مرحله  ورود به  براي ت اس اي ، مقدمه  بلوغ  مرحله ورود به

   و روانی روحی و  و معنوي  و ملکوتی ، منشاء معرفتی  بلوغ  مرحله  ورود بهدرحقیقت 

  .دارد

   اول  یا آغاز شخصیت اول  را تولد  شیرخوارگی به  جنینی  از مرحله اگر ورود انسان  بنابراین

 را   دبستانی یا دوران  تمیز  مرحله  به  و طفولیت وارگی شیرخ مرحله از  و اگر ورود انسان بنامیم

یا  تمیز از مرحله   ورود انسان  یعنی  بلوغ  مرحله توان می.   بنامیم  دوم آغاز شخصیت یا تولد دوم

. نامید  انسان سوم  شخصیت گیري  یا آغاز شکل  را تولد سوم  و جوانی  نوجوانی  مرحله  به دبستانی

  با مراحل  کلی  به  که  است  جدید انسان  حیات  و تشکیل  آغاز تشکیل جمسی،وغبل مرحله

  جدید از خود نشان  جسمی تواناییهاي، نوجوان در این مرحله باشد می متفاوت قبلی

  .دهد می

  .رسدمی بظهور  جدید در رفتار انسان  ذهنی تواناییهايـ 
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  .کند  جدید پیدا می نیازهايـ 

  .دهد می دید از خود نشان ج شخصیتـ 

  .دهد می را بروز  است  قبلی  از مرحله  متفاوت  کلی  به  جدید که عواطفـ 

  .دارد  از گذشته  جدید و کامال متفاوت هاي  جدید و جاذبه تمایالتـ 

  اي  و آنرا بگونه است  وارد شده  جدیدي  جهان  دارد گویا به  و محیط  درون  جدید به نگاهـ 

  .کند  می ر ادراكدیگ

  .  است  نداشته  مرحله  از این قبل هرگز تا  جدید دارد که مشکالتـ 

   گویا این کند آنچنانکه  می  خود ادراك دروندهد و در  می  از خود نشان  جدیدي حاالتـ 

  . است  غریب  هم  خودش  براي  حتی حاالت

   قبول  توانایی  و نه داشته  آن  به  تمایل نه   از این  تا قبل پذیرد که  جدید می سوولیتهايمـ 

  .  است آنراداشته

  .  خود اوست  و حتی  دیگران  شگفتی  موجب  دارد که با محیط و  جدید با درون برخوردهايـ 

   انسان  رشد در جسم  قبلی  از مراحل  جدید و کامال متفاوت فیزیولوژي و  بیولوژي حتیـ 

  .رسد میظهور به

 تواند  نمی فیزیولوژیکی و  و فیزیولوژیکی  جسمی ها عوارض  این  منشاء همه  است هیبدیـ 

  .باشد

 گردد  می  و روانی  و فیزیولوژیکی بیولوژیکی  تغییرات  موجب  و بدنی  جسمی  بلوغ اگر چهـ 

  دگاه نماید زیرا از دی  غلط  و تشخیص خطا و قضاوت را دچار  نباید محقق  تغییرات  این ولی

  .باشد دو منشاء می  داراي  انسان  بلوغ در مرحله رفتار  و تحوالت تغییرات  اسالم

    یا حیوانی  و غریزي بدنی و  جسمی  منشاء بلوغ-   الف

   انسانی  حیات  و خاص  و معرفتی  و روحانی  منشا روحی- ب

  

    بلوغ ماهیت

 از   حاکی  که  در انسان  رفتارهایی از بروز  عبارتست  بلوغ  ماهیت  اسالم از دیدگاه

 جمعا   که  است  انسان  انسانی  حیات  خاص  که  است اي  العاده فوق ظهوراستعدادها و تواناییهاي

  و شخصیت. گردد  متولد می  بالغ  انسان  در درون  جدید دارد که  نوزادي  به تمام و تام  شباهت

   سوم شخصیت  به  از آن  نگارنده دهد که  می  و ارائه اخته او س  از گذشته متفاوتی جدید و بسیار

  .نماید تعبیر می
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  ، بررسی  است  گشته  مطرح  بلوغ آثار دوران و  از ماهیت  عالم  روانشناسان  توسط  که نچهآ

 و   نموده  آنها را کشف  ما بین تا بتواند روابط.   است بالغ  انسان  رفتارهاي  بندي  در جمع وسعی

  مانده  ناشناخته  ایشان  براي  که  با آنچه اند در مقایسه  آورده  دست  به  که آنچه نمایند ولی  ارائه

   دست  وجود به عالم هاي  با ناشناخته  در مقایسه  بشریت  که  است  معلوماتی مانند نسبت  است

  . است آورده

  راوابسته  جوانان  الهی  تربیت  هرگونه لسالم وا  الصلوه  علیهم  معصومین روایات و  کریم قرآن

   وانسانی معنوي  حیات  مدیریت  و بلوغ  نوجوانی  در ایام قلب که دانند از آنجا  می  قلب تربیت  به

 و  سن   را در این  اسالمی تربیت  هاي اساسی  و برنامه  تمرکز تربیت گیرد، تمام  می  را بعهده انسان

  .دانند می  قلبی  تربیت از رشد متوجه   مرحله در این

   جوانان  تربیت را روي خود  شما باید همت  یعنی  باالحداث علیکم: فرمایند  می آنجا که

   الحدث انما قلب: فرمایند می السالم  علیه ینن امیرالموم  حضرت متمرکز نمایید و یا آنکه

   قبلته  شی  فیها من  کلما القی  الخالیه کاالرض

  و  افتد آنرا پذیرفته بر آن  از تربیت  هر دانه  که  است  از کشت  خالی  زمین  مثل  نوجوان قلب

  و حیوانات  است  انسانی  حیات  ویژه  که  ادراکاتی ترین  عمیق کهاین قلب همان است . رویاند می

  یکی در  السالم  علیه ین امیرالمومن حضرت. شود  می  داده  نسبت  آن باشند بهمی   مستثنی از آن

   که  انسانی عواطف و ایجاد  انسان در ادراکات  قلب  نقش  از اهمیت  خویش  کوتاه از حکمتهاي

  :فرمایند می ودارند  بر می  دارد، پرده تماما منشاء معرفتی

   خالفها  و اضداد من الحکمه  مواد من  له  ان وذلک

 در   و اضداد آن  حکمت از مواد و مبانی  بخشی  که ت نظر اس  از ان  قلب  شگفتی و این

  .وجود دارد قلب

 ، ، ترس  داري ، رضا، خویشتن ، غیظ  و تاثر، غضب تاسف، ، یاس ، حرص ، ذلت رجاء، طمع

 ، نیازي، بی ، طغیان  و ثروت  دارایی ، درك  فعالیت  وسیع میدان باز و  فضاي پرهیز، غرور، درك

  از  ضعف ، احساس  با گرسنگی ، درگیري  بال و گرفتاري ، درك ، تنگدستی تابی، بی  مصیبت درك

  .اند، از آن جمله ، و شکمبارگی  پرخوري ، احساس سیري، گرسنگی

  )  الطمع اذله الرجاء  له  سنح فان(

  .کند می خود  او را ذلیل  پدید آید طمع  در دل اگر امیدي

  )  الحرص  اهلکه  الطمع  به  هاج و ان(
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  . خواهد کرد  او را هالك  آورد حرص روي  قلب  به و اگر طمع

  ) االسف  قتله  الیاس  ملکه و ان(

   گشت او را خواهد  و اندوه  شود تاسف  بر او چیره و اگر ناامیدي

   ) الغیظ  اشتد به  الغضب  له  عرض و ان(

  .د کرد خواه  او را برآشفته شود، غیظ  بر او عارض و اگر خشم

  ) التحفظ  الرضا نسمی  اسعده و ان(

  دهد می  را از دست  آورد، مراقبت  نشاط  او را به و اگر خشنودي

  ) الحذر  شغله  الخوف  غله و ان(

  . او را گرفتار خواهد کرد گیري پرهیز و کناره آورد،  او روي  به و اگر ترس

  )  الغره اشئلبته االمر  له  اتسع و ان(

  .شد خواهد  زده  آید غفلت  پیش  او گشایش ر امور برايو اگر د

  ) الغنی  افاد ماال اطغاه و ان(

  . وادار خواهد کرد  طغیان  او را به نیازي  آورد، بی  بدست واگر مالی

  )الجزع  فضحه  مصیبه  اصابته و ان(

  .کرد خواهد  او را مفتضح  تابی  بر او وارد شود، بی و اگر مصیبتی

  ) البالء ي شغله  القاقه  غضته و ان(

  .گرفتار کند بالء او را گرفتار خواهد کرد او را و اگر فقر و تنگدستی

   )الضعف  قعد به  الجوع  جهده و ان(

  .آورد زانو درخواهد  او را به  با او درافتد، ضعف اگر گرسنگی

  )  البطنه  کظته  الشبع  به  افرط و ان(

  . رساند  او را زیان  و پرخوري  کشاند، شکمبارگی افراط  او را به و اگر سیري

  ) مفسد  له  افراط کل مضر و  تقصیر به فکل(

  . او را فاسد خواهد کرد  افراط گونه و هر  او مضر است  براي  تقصیر و کوتاهی  هر گونه پس

را    ملکوت  با عالم تباط و ار  تسخیر عالم  توانایی و داراي نیرومند  العاده  استعدادها فوق اینـ 1

  . هستند بالقوه  حال  و در عین داشته
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   و نیازهاي  آنها غریزه محدوده و مرزها و  انسان  حیوانی  مرحله  بشر بودن ـ مرحله2

  .  است  اساسی  نیازهاي هاي جاذبه تاثیر  تحت  مرحله  در این  و انسان است اساسی

و   اصلی  و تولد مرحله  شدن  مسوي  پرورش آمادگیستعداد و ا  نیز داراي  بشر بودن ـ مرحله3

  .باشد می  انسان نهایی

  .پذیرد  می  صورت  بالغ  در انسان  یا تسویه  شدن  مسوي مرحلهـ4

  است همراه  انسان  قواي  و کمال  و اعتدال  اشد و شداید قوا با تعادل  و بلوغ تسویه ـ مرحله5

  . است  شده  معرفی ، قلب بالغ  جدید انسان  استعدادهاي  و فرمانده س مرکز و و محور و را- 6 

  در  ارزشی  قلب  فعالیت  ولی  نیست اي ماهیچه  شکل  صنوري ، قلب  منظور از قلب ـ گرچه7

  .  است  حوزه همین

  به  از آن  قران سازد که  جدید می  از او شخصیتی  بالغ استعدادها و قوا جدید انسانـ8

  .فرماید  تعبیر می مسوي انسان

  و  جنینی  با شخصیت  مقایسه  به  آن و تواناییهاي با ویژگیها  مسوي  از انسان ـ نگارنده9

  .  است تعبیر نموده  سوم  شخصیت  به  کودکی شخصیت

  .  است  قلب  و پرورش تربیت  اسالم  و اساسی  تربیتی هاي  برنامه ـ محور تمامی10

  . را دارد  تربیتی هر گونه  آمادگی  و سادگی  نوزادي  بدلیل جوانجوان نو  ـ قلب11

  .شناسد می   انسان  و شقاوت  سعادت محور هرگونه آنرا  و رفتارهاي  روحانی  قلب  کریم ـ قرآن12

   از طریق  جوانان  مکتبی تربیت)  ع (  معصومین و ائمه)  ص( خدا  دستور رسول ـ به13

  . بگیرد صورت باید شان ای قلب تربیت

  

در این مرحله ضمن ادامه بروز صفات ثانویه جنسی، سلولهاي : مرحله بلوغ جنسی- 2*

 براي این دوره که. گردد هاي زنده در ادرار پسران یافت می شوند و اسپرم جنسی هم پیدا می

  . گیرد، اواسط نوجوانی است  سالگی را در برمی13تا14 سنین پسران

اند و عمل اعضاء  در این مرحله صفات ثانویه جنسی کامالً ظاهر شده:از بلوغمرحله بعد - 3*

شود، اواخر   سالگی را شامل می15-19این دوره که سنین . تناسلی و تولید مثل کامل است

  . نوجوانی است

  

  انواع بلوغ *
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ال، شود، ولى با توجه به موارد استعم غالباً بلوغ جنسى تداعى مىهرچند از واژه بلوغ

  :ها عبارت اند از ترین آنبلوغ اشاره کرد که مهمتوان به انواع مى

  :بلوغ شرعى-1

سال قمرى و براى پسران 9شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان بلوغ

که نوجوان مسئولیت جدي تري نسبت به فرامین الهی .سال قمرى است15پایان 

  .شوند ل شمرده مییابند و نسبت به آنها مسئو می

  :بلوغ جسمى-2

کند و  سال اول زندگى به سرعت رشد مى5انسان تا ارگانیزم بدنى: ها معتقدند فیزیولوژیست

 ،گراید و سپس در دوره نوجوانى  رشد آن به کندى مى،بلوغپس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و

  .رسد د مىیابد و در سن خاصى به حد کمال خو سرعت دوباره خود را باز مى

  :بلوغ جنسى- 3

. شود ها آغاز مى معناى رسیدن به سن تولید مثل است که با ازدیاد هورمونبلوغ جنسى به

  .آورد شود و تمایل جنسى را به وجود مى    مىشرایط، غدد جنسى از خواب بیداردر این

  :بلوغ اجتماعى-4

شوند و به  رفتار خود مىبلوغ عرفى یا اجتماعى، بلوغى است که در آن دختر و پسر مسئول

گوناگونى را در اجراى انواع قانون گذاران براى افراد، سنین. گویند آن سن قانونى نیز مى

.اندمقررات و بهره مندى آنان از حقوق مدنى در نظر گرفته

  :  بلوغ سیاسی- 5

حد قانونی این بلوغ در کشور ما براي مردان و زنان یکسان است و آن سن راي 

کند و بستگی به سایر   سالگی است، اما این نظر به اشخاص تغییر می18ی دهی یعن

  .بلوغها، خصوصاً بلوغ اجتماعی دارد

  :بلوغ روانى- 6

پختگى،  :بلوغ روانى، بلوغ ناشى از رشد روان است که داراى جنبه هاى مختلفى از قبیل

.باشد هوش و درك مفاهیم اخالقى مى

   :بلوغ اخالقی-7

ب فضایل و سجایاي مقرر و پسندیده جامعه از قبیل صراحت لهجه، این بلوغ با کس

  .شود راستگویی و امانت داري و درستکاري و پذیرش مسئولیت در دختران نمایان می
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  : بلوغ معنوي-8

همراه بودن با احساس بندگی خداوند که ظهور آن در انجام فرائض و اجتناب از 

ه رفته شخص خداوند جل جالله را در محرمات و گناهان است در شخص تبارز و رفت

  ...کند و همه جا حاضر و خود را در محضر اهللا عزوجل احساس می

  :بلوغ شخصیتى-9

شود که شخص بتواند مستقالً تصمیم بگیرد و عمل  در شرایطى حاصل مىبلوغ شخصیتى

  .اراده اش را اعمال کند و متکى به خود باشدنماید و بتواند

  :بلوغ عقلى-10

یاد کرده و استقالل اقتصادى و آزادى مالى براى ) رشد(بلوغ عقلى به نام آن مجید ازقر

  .داند مشروط به بلوغ جنسى و رشد عقلى مىیتیمان را

  :بلوغ اقتصادي-11

شود که فرد از حیث تأمین معاش و اداره ي امور اقتصادي   این واژه به کیفیتی اطالق می

معموالً این امر زمانی مطرح است که فرد . به خود باشدزندگی مستقل بوده و بتواند متکی

در هنگام احساس استقالل طلبی شخص که او  .درصدد تشکیل خانواده و ازدواج باشد

کند و با تصرف در دارائیهاي مادي خود به  ها، تفکرات طرح میبراي آینده خود پالن

  افتد فکر درآمد و مفاد براي رسیدن به زندگی بهتر، می

وجه به شرایط اجتماعی و اقتصادي جامعه، سن بلوغ اقتصادي در حال افزایش است و با ت

جوانان از این نظر در تنگناهاي بخصوصی قرار دارند؛ یعنی از یک سو کششهاي غریزي آنها را 

دهد و از سوي دیگر یه دلیل پیچیدگی زندگی صنعتی  به سوي تأمین نیازهاي طبیعی سوق می

جوامع به تخصصهاي در حال گسترش، امکان این که بلوغ اقتصادي در و شهرنشینی و نیاز 

شود که این مسئله، خود موجب  زمان مناسبی فراهم شود، به تدریج ضعیفتر و محدودتر می

  .شود ایجاد تعارضات روانی در نوجوانان و جوانان می

، سن بلوغ )دهپایین آم(هم اکنون در اروپا برخالف سن بلوغ جنسی که چهار سال جلو رفته 

و این تفاوت سن بلوغ )یعنی افزایش یافته است(اقتصادي و اجتماعی، عقب رفته است 

  .شود، مشکالت بزرگی را به وجود آورده است  سال می10آکونومیک و اجتماعی که بالغ بر 

.گردد هاي فوق بطور مشروح در فصلهاي آتی بیان میبلوغ
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   سن شروع بلوغ *

هاي فردي به ویژه ئص اجتماعی و فرهنگی، زیست بوم و تفاوتسن آغاز بلوغ با خصا

هاي اخیر هاي مختلف متفاوت است، در سالخصائص ارثی در جوامع، شهرها و یا حتی خانواده

  .انقالب ارتباطات نیز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بلوغ زود رس مطرح شده است

ن است که سن آغاز بلوغ بطور کلی از قرن ها نشانگر آ گویند ارزیابی روانشناسان رشد می

تر آمده است؛ در اوایل قرن بیستم تا اولین دهه قرن بیست و یکم در چندین مرحله پایین

  .شد بیستم سن آغاز بلوغ در اروپا و آمریکاي شمالی بطور متوسط شانزده سال محسوب می

ه چهارده سال و گفته آغاز بلوغ در دهه شصت به زیر پانزده سال رسید و در دهه نود ب

  .شود که هم اکنون در اروپا و آمریکا بین دوازده تا سیزده سال است می

درك صحیح از سن آغاز بلوغ از آن رو داراي اهمیت است که جامعه، خانواده و مدرسه 

  .آمادگی الزم را براي برخورد با شرایط حساس و ویژه کودك در این مرحله گذر داشته باشند

شد اما در سالهاي پس از   پیش از دهه پنجاه سن بلوغ شانزده سال برآورد میدر ایران تا

 این سن به زیر چهارده سال رسید، یکی از دالیل اصلی این امر جو انقالبی آن 1357انقالب 

  .هاي انقالبی بودها و مشارکت و گاه پیشگامی نوجوانان درعرصه فعالیت سال

وانشناسی رشد در دهه هفتاد خورشیدي در ایران با این حال اولین مطالعات گسترده ر

هاي جنوبی به ویژه خوزستان و استان هاي نشانگر آن بود که میان سن آغاز بلوغ در استان

هاي کشور تفاوت چشمگیري وجود دارد و سن بلوغ شرقی مانند ایالم و کردستان با دیگر استان

  .شود تر از تهران آغاز میبطور متوسط یک سال تا یک سال و نیم در آبادان زود

این امر عالوه بر آن که موید آن است که در آب و هواي گرمسیري بلوغ زودتر از آب و 

دهد، تابع شرایط فرهنگی و متغیرهاي خاص منطقه مانند جنگ در  هواي سردسیر رخ می

  .خوزستان، ایالم و کردستان نیز هست

خورد، دختران زودتر به  ي به چشم میبین دختران و پسران در آغاز بلوغ تفاوت چشمگیر

  .رسانند رسند و زودتر مرحله بلوغ را به پایان می بلوغ می

. بلوغ طبیعى، سن معینى وجود ندارد و در محیط هاى مختلف، متفاوت استبراى آغاز

اى در پیدایش عوامل محیطى، فرهنگى، موروثى و اجتماعى و تغذیه: قبیلعوامل متعددى از

.)سالگى است11 تا9ولى ظهور آن در اکثر دختران حدودست،بلوغ مؤثر ا
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  پسرانتقدم بلوغ شرعى دختران بر *

شوند و  مکلف مىاین سؤال همواره در ذهن دختران مطرح است که چرا زودتر از پسران،

گردند؟ بالغ شرعى محسوب مى

مه مناطق جهان با در در ه. براساس بلوغ طبیعى استاوالً، بلوغ شرعى: در پاسخ باید گفت

رسند و فعالیت غدد  دختران زودتر به بلوغ طبیعى مىنظر گرفتن شرایط طبیعى و اجتماعى،

بنابراین تقدم بلوغ شرعى دختران بر پسران . (گردد جنسى در آنان قبل از پسران آغاز مى

  .)هم آهنگى قوانین تشریع با مقررات تکوین استبراساس صالحیت طبیعى و به معناى

زمینه مساعدى براى آلوده شدن به گناه و ناپاکى است بیدار شدن غریزه جنسى در دختران

مفاسد، آنان را قبل از پسران به وسیله مقررات دینى و خداوند حکیم براى پیش گیرى از

.کند کنترل مى

ان دلیلش آن است که دخترشود و اندیشه و عقل دختران زودتر از پسران شکفته مى(ثانیاً، 

کنند و با توجه به رابطه غیر قابل  گشایند و زودتر از آنان آغاز سخن مى قبل از پسران زبان مى

آید که دستگاه فکر  نتیجه به دست مىانکارى که بین اندیشه و سخن گفتن وجود دارد، این

  .)افتد دختران زودتر از پسران به کار مى

قانون گذار آنان را قبل از پسرانشکوفا شدن عقل و هوش در دختران باعث شده است 

مکلف کند تا از طریق عمل به تکالیف الهى به رشد معنوى نایل گردند و از طرف دیگر در

  .جامعه از استقالل قانونى و حقوق اجتماعى برخوردار شوند



 

  ::چهارمچهارمفصل فصل 
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                       بلوغ دختران*

اند؛ زیرا فرد از  روانشناسانی چون استانلی هال، بلوغ را تولد جدید و مرحله انتقال دانسته

هاي او تغییر   تمایالت و ذوقدوران یابد و در ایندوران کودکی به دوران بزرگسالی انتقال می

ترین خصایص انسانی  شود که در آن تکامل یافته طوري که نوجوان وارد دنیایی می کند، بهمی

کند،  از آنجا که فرد در این مرحله حیات، شور و هیجان بسیاري را احساس می. شود ظاهر می

این دوران واسطه بین کودکی و اند؛ به این معنا که  نامیده» اي دوران واسطه«برخی آن را 

گردند و  دختران در دوران نوجوانی کیفیت خاصی را در حیات خویش پذیرا می. جوانی است

  ).serdula،2001 :pp 40 -50(دهد که زنی کاملند  این احساس به آنها دست می

یکی از مشکالتی که در . دوران هیجان و آشفتگی است» موریس دبس«دوران بلوغ به گفته 

آنهایی که آمادگی الزم را براي ورود . آید مشکل تطبیق است ین سن براي دختران بوجود میا

دانند چگونه باید زندگی کنند تا دیگران درباره آنها تصور کودکی  اند، نمی به این مرحله نیافته

خود را لذا کمتر افرادي هستند که بتوانند به آسانی و بدون راهنمایی والدین و مربیان، . ننمایند

  .با محیط خانواده و جامعه سازگار نمایند

همچنین بیداري غریزه در مواردي ممکن است نوعی بهت زدگی و گیجی را براي دختران 

پدید آورد که آنان را دچار اضطراب و ناامنی کند و این خود عامل دیگري براي دشواري در 

هاي جدید به صورت بحران، آشنا از سوي دیگر در این دوران، دختران با دریافت. تطبیق است

به گفته صاحب نظران روانشناسی، نخستین قاعدگی، کیفیتی است که ناگهان دختر . شوند می

پذیرش یا رد این کیفیت، موضوعی است که به چگونگی رشد . کند را با مسائل زنانگی روبرو می

هاي فرد ي نوع دریافتهمچنین در موارد. فعلی و درك مفهوم زن بودن در ذهن او بستگی دارد

وهم گردد که در نتیجه آن، شخص قادر به تمییز واقعیت از ت از زندگی با ابهاماتی همراه می

کند و ممکن است شرایطی گذاري میها و آرزوها پایهآل بناي ایدهلذا زندگی خود را بر م. نیست

  .براي خود ایجاد نماید که دشوار باشد

به . ین است که سرعت رشد در تمام ابعاد هماهنگ نیستنکته حائز اهمیت این دوران ا

عنوان مثال، ممکن است تحول ذهنی ـ عاطفی فرد با سرعت رشد جنسی وي همگام نباشد و 

رشد عاطفی ـ ذهنی برخی از دختران نوجوان نیز در این دوران دچار وقفه و . حتی برعکس
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ی و کندي رشد عاطفی ـ ذهنی ناهماهنگی میان سرعت رشد جنسی و جسمان. شودمی اشکال 

ها، کردارهاي خالف اجتماع و  آورد که تعارض و عقلی، عدم تعادل خطرناکی را به وجود می

که دختران، در  از آنجایی. باشدهاي نوجوانان بزهکار از پیامدهاي آن می طور کلی واکنش به

-ر تالطم انواع نگرانیمسیر رشد و تکامل خود بعد از گذر از دوران کودکی و طی دوران بلوغ د

گیرند؛ عدم حمایت و راهنمایی آنها  هاي فردي و اجتماعی و مشکالت جسمی خاص قرار می

   .هاي جبران ناپذیري را به آنان وارد خواهد نمود ضربه

  

  دختران   بلوغ دراقسام مختلفتغییرشناسی

  بلوغ شرعی دختران - 1*

مین سال قمري زندگی دختران آغاز  پایان یافتن و اتمام نه: غالب مجتهدین معتقدند

یابند و  تري نسبت به فرامین الهی میاین بلوغ است، که دختران مسئولیت جدي

  .      شوند نسبت به آنها مسئول شمرده می

       

   دختران جسمیبلوغ - 2*

بلوغ جسمی، فرآیند شگفتی است مشتمل 

بر یک رشته تغییرات هورمونی در بدن و مغز 

اي  ه بسیاري از مردم، بلوغ را دورهاگرچ. نوجوان

شناسند که با اولین قاعدگی دختر شروع  می

شود، ولی این واژه با کل توالی رشد ـ شامل  می

. بلوغ زایشی و بلوغ جنسیتی ـ ارتباط دارد

نشانگان فیزیکی بلوغ دختران افزایش رشد؛ 

بزرگ شدن سینه و رشد موهاي زیر بغل و 

. شود ریز در آن مناطق ظاهر میدر نتیجه فعال شدن غدد برونهاي دیگر بدن است که بخش

کل این توالی حدود چهار سال یا چهار سال . گیرد اولین قاعدگی در پایان این فرآیند صورت می

  .رسند کشد، اگرچه بعضی از دختران خیلی زودتر به بلوغ می و نیم طول می

، هورمون جسم زرد و LH - ها پین، سطح دو هورمون به نام گنادوتروحوالی سن بلوغدر 

FSHیابد و منجر به کنند، افزایش می ها را تحریک می که تخمدان-  هورمون محـرك فولیکول
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استروژن موجب رشد سینه، استخوان و توزیع چربی در . شود تولید استروژن و تستوسترون می

  .گردد شود و تستوسترون سبب تحریک جنسی و افزایش ترشح غدد می جنس مؤنث می

در این زمان، عادات . گیرد گذاري به طور منظم صورت  کشد تا تخمک مدتی طول می

 50تا 25. تواند غیرمنظم و شدید باشد گذاري است و می ماهیانه دختر، معموالً بدون تخمک

  .گذاري دارند هاي بدون تخمک  سال اول قاعدگی، دوره4درصد دختران براي 

ه هیپوفیز و هیپوتاالموس و در نتیجه زمان شروع قاعدگی عوامل گوناگونی در عملکرد غد

توانند هیجانات و باورهاي قوي، ساختار بدن، رژیم غذایی،  این عوامل می. گذارند تأثیر می

شروع دوران بلوغ در دختران بسیار متفاوت . پویایی خانوادگی و ضمناً ساختار ژنتیکی باشند

  ).48 - 46صص: 1385نورتراپ، (برخی دیرتر است است، در بعضی افراد بسیار زودتر و در 

  

  بلوغ جنسی در دختران-3*

در دختران، تغییرات جسمی مربوط به بلوغ جنسی تقریباً با عالیم و خصوصیات زیر آشکار 

  :شوند می

   پستان هابزرگ شدن-  1

  )هاي تناسلی و زیر بغل پیدایش مو (رنگ  روئیدن و رشد موهاي زهاري صاف و کم-2

  ) تبدیل شکل کودکی بدن به بزرگسالی(کثر رشد سریع بدن حدا-3

  تغییرات و تحوالت اسکلتی-4

   ظهور موهاي زهاري مجعد- 4 

   رشد موهاي زیر بغل-5

  تبدیل صداي کودکانه به زنانه - 6

   رشد و تحول در غدد عرق و چربی-7

   رشد و جهش سریع در قد و وزن قبل از اولین قاعدگی-8

  چربی در بدن تغییر پراکندگی - 9 

  آخرین واقعه بلوغ)منارك( شروع قاعدگی-10

  جوش جوانی -11

  تمایل به جنس مخالف   -12

آید را الفباي زنانگی  مجموعه اطالعاتی که در باره جنسیت و بلوغ براي دختران پیش می

دهند که ندانستن این الفبا، سالمت جسمی، جنسی، روانی و  تجارب نشان می. نامیم می
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این الفبا شامل، شرایط و وضعیت بلوغ و قاعدگی .سازد رد را دچار مخاطره میاجتماعی ف

هاي زندگی سالم از جمله تغذیه، ورزش، استراحت، استفاده از  طبیعی و غیرطبیعی، رفتار

آفتاب، مراجعه به افراد ذیصالح براي کسب اطالعات و کاهش اضطراب و احیانا تشخیص و 

  .دباش می... درمان مسایل فرد و

  

  ها  پستانرشد 

به طور . دهد روي می 9-13معموالً در سنین بین هاست که اولین واقعه بلوغ رشد پستان

جوانه زدن پستانها از نوك پستان شروع . کنند  سالگی پستانهاي رشد می9/5متوسط در 

در پایان دوره بلوغ، . شود و به طور معمول دردناك، حساس و در دو طرف همزمان است می

ممکن است به صورت غیر همزمان . آیدشود و به صورت پستان بالغ درمی  پستان کامل میرشد

  .رشد پستانها متناسب نباشد و این حالتی طبیعی است

   

     رشد قد

. شود  سانتی متر به قد دختر نوجوان می25جهش قد و افزایش سریع در قد، باعث افزایش 

هاي دراز در اثر  فیز استخوانوقتی اپیاین افزایش تا زمان قاعدگی، سریع است ولی 

هاي جنسی و مخصوصا استروژن بسته شد، بعد از آن سرعت افزایش قد خیلی کند و  هورمون

کنند، این امر در مورد   سالگی نیز اضافه قد و رشد جثه پیدا می25دختران تا . شود تدریجی می

  . خواهد کردها نقش مهمی در امر زایمان ایفاء رشد و تکامل لگن که بعد

افتد و بسیار   سال زودتر از پسران اتفاق می2جهش رشد معموالً در دختران حداقل 

 6-11شود و قد حدود   برابر می2به طوري که در مدت یک سال میزان رشد . چشمگیر است

جهش چشمگیر رشد و حداکثر افزایش آن، معموالً دو سال بعد از . شود سانتی متر بیشتر می

، توجه به تغذیه صحیح افتد ستانها و یک سال قبل از شروع عادت ماهانه اتفاق میجوانه زدن پ

در دوران افزایش قد دختران بسیار الزم است ومصرف کافی کلسیم، پروتئین واستفاده ازآفتاب 

  .و ورزش در استحام استخوانها نقش اساسی دارد

مربوط )  استروژن ( سرعت رشد در دختران به میزان هورمون رشد و هورمون جنسی 

 ولی .شود هورمون رشد باعث افزایش رشد بخصوص در استخوانها و غضروف می. شود می

سبب بسته شدن مرکز رشد استخوانی و کاهش و کند شدن رشد ) استروژن ( هورمون جنسی 
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شود  به همین دلیل است که بعد از شروع قاعدگی، سرعت رشد قد کندتر می. شود استخوان می

، حتی تراکم استخوان در سنین بعد از یائسگی یابد نمی  سانتی متر افزایش6 بیش از و معموالً

هم با حفظ تراکم استخوان دوران بلوغ ارتباط دارد ،در صورت کمبود مواد غذائی ممکن است 

  .پوك استخوانی زودرس وحتی شکستگی استخوان درسنین زودتر از سایرین پیش آید

  

  قاعدگی

در ) سن اولین قاعدگی(منارك . رین عالمت بلوغ در دختران استقاعدگی معموال آخ

هاي الزم در زمان مناسب،  باشد و داشتن آگاهی  سالگی می13دختران ایرانی بطور متوسط در 

  .سازد تر می فرایند بلوغ را در فرد راحت تر، دلپذیرتر و سالم

ز زمان شروع خونریزي و ا گویند اي رحم، قاعدگی میبه خونریزي دوره: تعریف قاعدگی

 روز 28شود که معموال  قاعدگی تا شروع خونریزي دوره بعدي طول مدت قاعدگی گفته می

طول مدتبین دو قاعدگی در یک نفر نیز .  روز است35 تا 21باشد و در برخی افراد بین  می

  .عموما ثابت نیست

نگی وضعیت فاصله دو قاعدگی تحت تاثیر اضطرابهاي محیطی، تغییرات فصلی و چگو

شوند فاصله  اي قرار دارد، به طور مثال دخترانی که به مدت طوالنی از خانواده دور میتغذیه

هاي منظم حداکثر  باید دانست بی نظمی قاعدگی تا ایجاد قاعدگی. شود قاعدگی آنها نامنظم می

تگی و خون قاعدگی به آهس. کشد تا بدن با تغییرات هورمونی هماهنگی یابد دو سال طول می

  .شود از بدن خارج می)  روز7تا 3به طور متوسط بین ( به تدریج طی چند روز 

 سالگی 13و به طور متوسط در  10-16 قاعدگی است که در سنین   آخرین مرحله بلوغ،

عوامل محیطی از قبیل محل جغرافیایی و تماس با نور، وضعیت   عامل وراثت،. افتد اتفاق می

کودکانی که در مناطق . شرایط روانی در شروع سن بلوغ دخالت دارندسالمت و وزن و تغذیه و 

  .شوند کنند و یا چاق هستند زودتر بالغ می گرم و کم ارتفاع و یا نقاط شهري زندگی می

به طوري که چربی به . دهد در پایان دوره بلوغ، تغییر فرم بدن و پیدایش هیکل زنانه رخ می

پستانها کامالً رشد . شود یعنی لگن پهن و رانها کلفت می. شود شکل زنانه در بدن توزیع می

همچنین عالوه بر قاعدگی، رحم، مهبل و اعضاي تناسلی زن نیز به اندازه کافی رشد . کند می

بر اثر ترشحات هورمونی، فعالیت . شوند  سالگی کامل می18این مراحل معموالً در . کنند می

کند و ممکن است باعث پیدایش جوش در  یدا میغدد چربی و عرق نیز در دختران افزایش پ

این جوشها نباید دستکاري شوند زیرا در این صورت عفونی . صورت و یا سایر اعضا بدن شود
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در صورتی که میزان عرق کردن . ماند شوند و پس از بهبودي اثرات آنها روي پوست باقی می می

از اسپري زیر بغل و یا ) حمام عالوه بر است(الزم باشد دختران  زیاد باشد ممکن است 

   .لوسیونهاي ضد عرق استفاده کنند

  

  عوامل موثر بر زمان شروع بلوغ 

در شروع و ادامه بلوغ، فعالیت کلی بدن و ازجمله فعالیت غدد تیروئید و فوق کلیه، عوامل 

  .تاثیر دارند... هاي مزمن، محرکات بینایی، بزاقی، عاطفی و مربوط به تغذیه، بیماري

  . است ولی تعدادي عوامل دیگر در شروع و روند آن موثرندوراثتعرفه عمده،  م

 وضعیت تغذیه، سالمت کلی، محل جغرافیایی، در معرض نور بودن، وضعیت روانی، بلوغ 

  .شود در دختران چاق نسبتا زودتر شروع می

اطق ها و من سکونت در روستا. گردد در دختران دچار سوء تغذیه شدید دیرتر آغاز می

کند و دختران ساکن مناطق دور از استوا و  نزدیک به استوا و ارتفاعات کم، بلوغ را تسریع می

در مجموع، نسبت به چند دهه قبل سن بلوغ قدري . کنند ارتفاعات، بلوغ را دیرتر تجربه می

. تر باشدشود به دلیل بهبود وضعیت تغذیه و شرایط زندگی سالم کاهش یافته است که تصور می

  .افتد گاهی بلوغ در دختران خیلی چاق یا مبتال به دیابت یا دختران ورزشکار دیرتر اتفاق می

  

   دختران اجتماعیبلوغ- 4*

ترین تکلیف یک نوجوان، حل بحران  روانشناس معروف، معتقد است؛ عمده» اریکسون«

ت، باید نوجوان براي رسیدن به هویتی کم و بیش با ثبا. هویت در برابر سردرگمی نقش است

اي سازماندهی کند تا از این طریق بتواند خود  هاي خود را به شکل تازهنیازها، آرزوها و توانایی

هاي اجتناب از سردرگمی و ابهام  لذا یکی از شیوه. را با انتظارات موجود در جامعه وفق دهد

ست که او همچنین معتقد ا. همسن است» هاي دار و دسته«ها یا هویت، پیوستن به گـروه

توانند با دیگران روابط صمیمی و عاطفی برقرار کنند، در حالی که پسران  دختران زودتر می

  ).papalia & et al،2000: p 342(یابند  دیرتر به این قابلیت دست می

اي که  مرحله. شود  سالگی آغاز می14 و13بنابراین مرحله بلوغ اجتماعی دختران از سنین 

آورد تا در زیر اشعه  هاي قبل از خود فشار می با شور تمام به نسلاو«: به گفته موریس دبس

  ).Debess،2000: PP 140 -145(» خورشید، جایی براي او باز کنند

شان در رابطه با داشتن  شوند و حساسیت ها میآنان عمالً وارد دنیاي روابط و معاشرت
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. ند و به تقلید از آنان بپردازندشود خود را با ذوق و سلیقه گروه هماهنگ کن دوستان باعث می

نوجوان در این مرحله، دوست دارد زندگی گروهی داشته باشد اما در کنار آن سعی دارد افراد 

بدین . همرنگ و همراز را بیابد تا بتواند به طور کامل با آنها روابط دوستی و محبت برقرار کند

تواند موضع  ر شرایطی است که میهم چنین او د. یابد ترتیب، زندگی اجتماعی او گسترش می

اجتماعی خود را تغییر دهد و اگر اعتراض و انتقادي نسبت به جمع و شرایط آن داشته باشد آن 

اعتنایی نسبت به دیگران سر در آورده  را به صورت فاصله گرفتن نشان دهد یا در مواردي از بی

  )صص: 1373قائمی، (و با آن مقابله کند 

  

  ی دخترانان روحی ـ روبلوغ-5*

یان («. ي اصلی رفتارهاي دوران بلوغ است ي نوجوانی هسته تغییرات روانی در دوره

به بحث گذاشته و » همانندسازي«و » هویت«ها را تحت عنوان این دگرگونی»دوکیستامبرگ

دهد که دگرگون  او نشان می. نقش آنها را در بازسازي شخصیت نوجوان مدلّل ساخته است

شود که نوجوان با خود و با دیگران، به خصوص از لحاظ هضم کاالتی ناشی میشدن درون از اش

  ).Tanner، T.M،2003: P 315(کند  و تثبیت درونی تصاویر والدین، پیدا می

هاي روانی خاص، تحت عناوین مختلف  رفتارهاي سنین بلوغ را با توجه به مقیاس

-سن گروه«، »سن تضادها«نی به ترتیب به ي نوجوا به عنوان مثال، دوره. اندنامـگذاري نموده

  .تقسیم شده است» سن مشکالت و مسائل«و » سن تخیل و رؤیا«، »ها

ي اول با  دوره. توان دو دوره را در تحوالت نوجوانی مشخص نمود می» دبس«ي  براساس نظریه

ر طی این د. شود طور کلی قدرت بزرگساالن آشکار می طغیان و عصیان علیه محیط خانوادگی و به

ها و با نشان دادن تعارض و پرخاشجویی و با یک نوع دوره، نوجوان با توسل به نفی، طرد ارزش

ي دوم، این تحوالت و  در جریان دوره. رساند خودنمایی چشمگیر، موجودیت خود را به اثبات می

از حدود به همین طریق نیز . شوند ي نظم و ترتیب بعدي می گیرند و مقدمه ها شکل می طغیان

رسد و خودنگري در این   سالگی به بعد، زمان تعمق و تفکر و پرورانیدن وجود درونی فرا می16

  ).Debess،M،2000: pp 287-302(کند  هنـگام شـدت بیـشتـري پیـدا می

گونه  همان. در این دوران، دختر به دنبال هویتی است که خود را در مقابل آن متعهد سازد

لگوهایی است که بتواند خود را به قبول آن متعهد نماید؛ دختر نیز آگاهانه یا که مغز به دنبال ا

همسر یا شغلی انتخاب . کند هاي مهم در بزرگسالی آماده میناآگاهانه، خود را براي انتخاب

دختري که آزادي نسبی . خواهد باشد یا در آینده بشود کند که بازتاب کسی است که او می می
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گذارد، ممکن است این فرآیند را قدري   نامحدود دوران کودکی را پشت سر میو امکانات تقریباً

هراسناك بیابد، چون ناگزیر باید انتخاب نماید و مسئولیت باالتري را در مقابل آنها به عهده 

هر چند در این دوره، تحمل درد و رنج و نوسان خلقی امري طبیعی است؛ ولی میزان این . گیرد

توانند از شخصیت  وخو و در دسترس بودن الگوهایی دارد که می ستگی به خلقدرد و ناراحتی ب

  .جدید او حمایت کنند

در آغاز دوره نوجوانی، دختر به دنبال اعتبار بیرونی براي امیدها و رؤیاهاي عمیق خود به 

 کند، طبیعتاً خشمگین، هراسناك یا خواهد پیدا نمی باشد و وقتی آنچه را می عنوان یک زن می

  وقتی آرزوها، . این پیامدي طبیعی است. گردد و این یکی از دالیل انقالب جوانی است نومید می

ها و ها و امکانات نامحدود دختر به صورت آشکارا و سریع تبدیل به محدودیت خواسته

تواند شود به دلیل عدم رشد مغز نمیهایی مشابه زندگی والدین یا سایرین میسازگاري

ها و فشارهاي بزرگسالی مواجه ها، مسئولیتطور منطقی با واقعیتحمل کند و بهها را ت سختی

  .گردد

بنابراین، اگر به هیجانات دختر اعتبار داده نشود و در مسیر مشخصی هدایت نگردد، ممکن 

  :هاي زیر کشانده شود است نومیدي، خشم و اضطراب او بر حسب خلقیاتی که دارد به راه

   بیماري جسمی و؛ افسردگی، بدخلقی،- 

  ؛...  رفتارهاي خود مخرب نظیر استفاده از مواد مخدر و- 

  .... عناد و دشمنی نسبت به والدین، دوستان و- 

رسند و در اواسط یا اواخر نوجوانی آرام  البته اکثر دختران به نقطه هیجانی ثابتی می

  ).51-52صص : 1385نورتراپ، (شوند  می

  
   دختران عقلی-  ذهنیبلوغ-6*

دهند که در دوره بلوغ، رشد ذهنی دختران افزایش  هاي به عمل آمده نشان میررسیب

رسند و  دختران در این دوران، از لحاظ ابزار ذهنی به حداکثر تحول عقلی خود می. یابد می

نوجوان از این که صاحب فکر، رأي و نظر است و . توانند کامالً عملیات ذهنی را انجام دهند می

تواند فضاهاي  او به خوبی می. برداك کرده و تمییز و تشخیص دهد، بسیار لذت میتواند ادر می

-از آنجایی که نوعی هماهنگی بین توانایی. منطقی را دریابد و خوب و بد را از هم تمییز دهد

. تواند به سادگی در مورد کارهایش استدالل کند هاي ذهنی و عملی او به وجود آمده است می

 سال از یک پسر همسن 2 سالگی به طور متوسط معادل 15 تا 11در سنین البته یک دختر 
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ها و استعدادهاي دختران در این سن براساس رغبت. خود به لحاظ رشد فکري جلوتر است

هاي کند و در نتیجه فرد به یکی از کارها یا فعالیت گیري خاصی پیدا می هایشان، جهتذوق

مچنین از لحاظ رشد فکري، مرحله انضمامی را پشت سر ه. شود عالقمند می... فنی و هنري و

خواهد  گیرد؛ یعنی داراي قدرت تفکر گردیده و می گذاشته و در آستانه تفکر انتزاعی قرار می

خواهد باورها و  او می. هاي محسوس و ملموس دوران کودکی رها سازدخود را از واقعیت

ا از روي استدالل و دلیل قبول کند، بنابراین اعتقادات خود را دوباره بازسازي نموده و آنها ر

در برخی موارد نیز، افراط در عواطف، تجسم و تخیل . ممکن است در بعضی از مسائل شک کند

اي به نوجوانان  قوي، وجود استدالالت نسنجیده و عدم تجربه کافی، کیفیت ذهنی ویژه

 :shure.M.B،2002(آورد بخشد که موجبات قالبی اندیشیدن وي را فراهم می می

PP167 -188.(  

  : شوند انحرافات مربوط به بلوغ به چهار گروه به شرح ذیل طبقه بندي می

 سالگی صفات ثانویه جنسی در آنها بوجود 13تاخیر یا اختالل بلوغ در دخترانی که تا -1

   استدر آنان رخ نداده) اولین قاعدگی( سال با بیشتر بعد از شروع تکامل بلوغ 5نیامده است تا 

  تکامل ناهمزمان بلوغ، که با انحراف تکامل بلوغی از الگوي طبیعی بلوغ مشخص -2

.گرددمی

   سالگی و با وقوع قاعدگی قبل از7بلوغ زودرس، به صورت شروع تکامل بلوغ قبل از -3

. گردد  سالگی مشخص می9 

جنس گردد که در آن صفات تیپیک  با الگویی از تکامل مشخص می: بلوغ هنروسکسوال - 

  . گردد مخالف در سن مورد انتظار براي بلوغ طبیعی ایجاد می

  در صورت یافتن هر کدام از انحرافات بلوغ الزم است نوجوان جهت تشخیصی و درمان به 

  . مراکز درمانی ارجاع داده شود
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  پسران -2 *

  ران پس بلوغ دراقسام مختلفتغییرشناسی  

  :  بلوغ شرعی پسران - 1*  

  .نظرگرفته است سال قمري در15سن بلوغ را براي پسران  فقه شیعه،   

   تغییرات جسمی در دوران بلوغ- 2*

هنگام رشد سریع و ناگهانی دوران بلوغ، از نظر جسمانی تغییراتی در نوجوانان به وجود 

شود و اگر از اتفاقاتی که براي  آید که اغلب موجب اضطراب، دست پاچگی و نگرانی آنها می می

آید اطالع و آگاهی نداشته باشند چه بسا این دل نگرانیها ادامه پیدا کند و در  میآنها پیش 

به طور کلی چهار . تعدادي از نوجوانان در مراحل زندگی اثرات سوء و زیان باري برجاي بگذارد

  : شود که عبارتند از  تغییر مهم جسمی در نوجوانان پیدا می

رشد و تکامل صفات اولیه ، /مهاي بدن  تغییر در اندا،/تغییر در اندازه بدن 

  ،، رشد و تکامل صفات ثانویه جنسی/جنسی

  

  تغییر در اندازه بدن 

افزایش سریع قد در مراحل اولیه . تغییر در اندازه بدن شامل افزایش وزن و طول قد است

ول بیشترین افزایش ط.  سالگی است15افتد و حداکثر این افزایش در پسران در  بلوغ اتفاق می

کند و این کاهش تا سن  قد در سال بعد از بلوغ است و بعد از آن سرعت رشد کاهش پیدا می

 بلندتر از دختران  به علت دوره طوالنی رشد، قد پسران معموالً. یابد  سالگی ادامه می25 و 22

  . بلندتر از زنان هستند13cmآقایان به طور متوسط . است
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راي پیشگویی قد نهایی در دوران بزرگسا لی استفاده از یکی از رویکردهاي بالینی عملی ب

براي ( به قد مادر13cmقد تعدیل شده متوسط والدین با افزودن . قد متوسط والدین است

و سپس تعیین میانگین قد ) براي دختران (  سانتیمتر از قد پدر13و یا کسر کردن ) پسران

با افزودن و کسر کردن . شود به میمحاس) شامل قد تعدیل شده والد جنس مخالف( والدین

سانتیمتر به میزان محاسبه شده قد پیش بینی شده، محدود هدف از صدك سوم تا صدك 5/8

  . شود  براي قد مورد انتظار کودك در دوره بزرگسالی تخمین زده می97

به این محاسبه سریع به ارزیابی بیماران مبتال به تکامل تاخیري یا تکامل زودرس بلوغ و نیز 

 2007 سیرك رنواك جلد دوم الف -بیماریهاي زنان. ( کند ارزیابی افراد کوتاه قامت کمک می

  )922ص 

  

  افزایش وزن 

اگر چه در دوره . دهد در طی روند تکامل بلوغ تغییرات متعددي در ترکیب بدن روي می

پسران با هم قبل از بلوغ، توده بدون چربی بدن، توده اسکلتی و توده چربی بدن در دختران و 

برابر زنان است 5/1 برابر و توده اسکلتی 5/1مردان بعد از بلوغ توده بی چربی بدن و . برابر است

در دختران تغییرات ساختار بدن به . برابر مردان است2در حالیکه توده چربی بدن در زنان 

 نوعی دهد در این زمینه، تسترون تجمع چربی در رانها و باسن در طی جهش بلوغ روي می

استروئید آنابولیک قوي و مسئول تغییرات عمده در پسران است، در حالیکه در دختران، 

  . شود استروژن سبب افزایش چربی تام بدن با نوع الگوي ویژه توزیع در رانها، باسن و شکم می

  

   افزایش وزن

مل افزایش وزن در هنگام بلوغ فقط مربوط به افزایش چربی نیست، بلکه به رشد و تکا

به همین جهت با وجود اینکه پسران و دختران در دوران . استخوان و عضله نیز مربوط است

در پسران . رسند کنند، باریک و الغر و استخوانی به نظر می بلوغ به سرعت افزایش وزن پیدا می

 آید و بیشترین مقدار آن در حداکثر افزایش وزن غالباً یک یا دو سال دیرتر از دختران پیش می

البته چاق شدن پسران و دختران در .  سالگی است و بعد از آن افزایش وزن کمتر است21

در نزدیک شروع بلوغ معموالً در ناحیه شکم، رانها، گردن و . دوران بلوغ هم غیر معمول نیست

شود  شود ولی بعد از کامل شدن بلوغ و زمانیکه رشد سریع قد شروع می گونه چربی جمع می

  . شوند به تدریج کمتر میها  این چربی
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  تغییر در اندامهاي بدن 

بعضی از نقاط بدن که در سالهاي اولیه زندگی به تناسب خیلی کوچک هستند در زمان 

به هر . شود شوند؛ این حالت بخصوص در بینی، پاها و دستها بیشتر مشاهده می بلوغ بزرگ می

ر کودکان بزرگتر، در مقابل تنه باریک و د. پذیرد حال بیشتر این تغییرات قبل از بلوغ پایان می

ساقها به تناسب بیشتر . شود شوند و کمر هم عریض می ها و قسمت تهیگاه، پهن می بلند، شانه

رسد به تدریج وقتی تنه کشیده شد و رشد  کنند و فرد در ابتدا بلند به نظر می از تنه رشد می

 رشد  درست قبل از بلوغ،. کند ا پیدا میکمر متوقف گردید، بدن اندازه و نسبتهاي فرد بالغ ر

در کودکانی که بلوغ . یابد  سالگی ادامه می23ساقها متناسب با رشد تنه نیست و این حالت تا 

دیررس دارند رشد ساقها براي مدت طوالنی ادامه دارد ودر نتیجه این کودکان ساقهاي بلندتري 

افتد و  شده در باال در بازوها هم اتفاق میخیلی از تغییرات یاد . نسبت به همساالن خود دارند

شود یک نوجوان  این تغییرات باعث می. کودکانی که بلوغ دیررس دارند بازوهاي بلندتري دارند

  . در ابتداي دوران رشد ظاهر متناسبی نداشته باشد

  

   صفات اولیه جنسی-3 *

ها غدد جنسی  هبیض. ها و آلت تناسلی است صفات اولیه جنسی مربوط به فعالیت بیضه

این غدد اسپرم مردانه و هورمون تستوسترون تولید . مردانه و عضو اصلی تولید مثل مرد هستند

ها رشد دارند و بعد ازیک یا دو  بیضه. کنند و تولید اسپرم در تمام طول حیات مرد ادامه دارد می

ها در هواي  یضهب. گردد  کامل میوشود  یابد و سپس کند می سال سرعت رشد آنها افزایش می

به طور طبیعی . شوند گیرند و برعکس در هواي سرد به بدن نزدیکتر می گرم از بدن فاصله می

 اگر فردي تورم، .بیضه سمت راست کمی باالتر از سمت چپ قرار دارند و بخوبی قابل لمس اند

قرمزي یا سنگینی در بیضه هایش احساس کند و یا در هنگام لمس به توده سفتی بربخورد و یا 

کمی بعد . ها را لمس نکند باید با مشورت والدین خود به پزشک مراجعه کند اینکه یکی از بیضه

لین مرحله او. شود ها شروع شد رشد آلت تناسلی مشخصاً نمایان می ازآنکه رشد سریع بیضه

اندازه آلت تناسلی مانند . شود رشد طولی است و در تعقیب آن به تدریج بر قطر آلت افزوده می

بعضی از نوجوانان از نازکی آلت تناسلی خود . سایر اندامها از فردي به فرد دیگر متفاوت است

وانند نگران اند و براي مدتی این احساس را دارند که رشد آن عادي نیست و ممکن است نت

وقتی اعضاي تناسلی فرد عمالً فعال و . وظایف زناشویی را انجام دهند، که البته باور غلطی است

شود که به این حالت نعوظ  بالغ شدند، در اثر تحریک جنسی آلت تناسلی بزرگ و سفت می



71  تغییرات مختلف دوره بلوغ پسران و دختران و :فصل چهارم

مایع (بعد از نعوظ ممکن است منی . علت نعوظ تجمع خون در آلت تناسلی است. گویند می

این اولین انزال که یکی از . از آن خارج شود) ست که حاوي اسپرم یا نطفه مرد است لزجی ا

اگر در مورد انزال چیزي به نوجوان . آید معیارهاي بلوغ است معموالً در هنگام خواب پیش می

گفته نشده باشد دچار نگرانی و اضطراب خواهد شد، ولی باید بداند که این یکی از مراحل رشد 

  دهد و نباید باعث نگرانی شود  ست وامري طبیعی است که از سالمت وجود او خبر میو تکامل ا

  

  صفات ثانویه جنسی 

ظاهر پسران و دختران در مراحل رشد و تکامل دوران بلوغ بطور فزاینده اي با هم تفاوت 

یز این تغییر که معلول رشد تدریجی صفات ثانویه جنسی است آنها را از هم متما. کند پیدا می

چون صفات مورد نظر مستقیماً ارتباطی با توالد و تناسل ندارند به آنها ثانویه گفته . سازد می

تا وقتی که ظاهر پسر و دختر کودکانه است کششی نسبت به هم ندارند ولی وقتی . شود می

  . شود صفات ثانویه جنسی نمایان شد این کشش پیدا می

  

 : صفات ثانویه جنسی در مردان عبارتند از

یا تستوسترون که از غدد جنسی این تغییرات به علت اثر موادي به نام هورمون جنسی

  :آید شود، بوجود می مردانه ترشح می

 این موها حدود یک سال بعد از شروع بزرگ شدن )شرمگاه(رویش موهاي زهار - 

لگی و قبل  سا14شروع رویش موها از ابتداي بلوغ تا . شوند ها و آلت تناسلی ظاهر می بیضه

در ابتدا این موها کم، نازك و ظریف اند و بتدریج تیره رنگ، زبر و . باشد ازاولین انزال می

  . شوند مختصري پیچ دار می

رویش این موها پس از تکمیل رشد : افزایش موي بدن  ، زیربغل ورویش موي صورت- 

 بعضی ممکن است موهاي بعضی افرد پرموتر از دیگران هستند و در. افتد موهاي زهار اتفاق می

تر و بلندتر شدن موهاي نرم پشت لب به خصوص در دو  تیره (.روي قفسه صدري رشد نکند

  )ها آشکار شدن و رشد موهاي نرم در دو طرف صورت در جلوي گوش وطرف انتهایی

  هاي بدن ي قسمت حداکثر رشد موهاي کلیه- 

منفذ پوست بازتر و . گردد یشود و رنگ آن خاکستري م پوست زبر می : زبر شدن پوست- 

  . شوند تر میوسیع
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کند و عرق کردن در مراحل پیشرفت در ضمن غدد عرق زیربغل شروع به فعالیت می. - 

این فعالیتهاي غدد چربی وعرق ممکن است سبب تولید بوي خاصی که . یابد بلوغ افزایش می

  . کمی ناراحت کننده است شود

در اثر افزایش فعالیت . شوند پوست بزرگ و فعال میغدد چربی در : فعالیت غدد چربی - 

غدد چربی ممکن است جوشهایی روي صورت و پوست بدن ظاهر شوند که به آنها آکنه 

  گویند و محل شایع آنها صورت است  می

تغییر صدا در زمان رشد . تغییر صدا ناشی از رشد طنابهاي صوتی است : تغییر صدا - 

شود و در ابتدا کمی ناهنجار و شاید   ابتدا خشن و بعد بم میصدا در. پذیرد کامل صورت می

  . شود تر میدورگه است ولی به تدریج آهنگ صدا مطلوب

عضالت بخصوص عضالت : رشد عضالت - 

گیرد؛ ساقها و  کند و نیرو می سینه رشد می

  . گیرند ها شکل می بازوان و شانه

برآمدگیهاي  :برآمدگی در محل پستان - 

اطراف نوك پستان در مردان بین مختصري در 

این حالت چند . شود  سالگی ظاهر می20 تا 14

کشد و سپس هم در تعداد و هم  هفته طول می

  یابند  در اندازه کاهش می

  ي بیضه و آلت جنسی اندازهرشد سریع و به حداکثر رسیدن  - 

  : احتالم شبانه - 

 انزال شبانه یا احتالم خود را کند، او نخستین وقتی بدن پسر شروع به تولید اسپرم می 

دهد و  کند، این انزال به صورت غیرارادي و در هنگام خواب یا چرت زدن، رخ می تجربه می

لزوما با افکار جنسی همراه نیست، میزان منی خارج شده از بدن هم به اندازه یک قاشق 

چه والدین  نانچایخوري است مبهوت شدن پسران از این تغییرات بدنی امري طبیعی است و چ

هایی بدهید که در  ها صحبت کند، به او کتاب شرایطی فراهم سازند که فرزندشان بتواند با آن

اي او را مطمئن سازند که بتواند نسبت به بدن خود احساس  خلوت خود بخواند و به گونه

راحتی کند، دیگر از این تغییرات نخواهد ترسید
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 یعنی پس از روي دادن تعدادي 3 و 2و بین مراحل  سالگی 14بسیاري از پسرها در حدود  

دهد، چه به  کنند وقتی انزال در پسري رخ می از تغییرات جنسی دیگر، احتالم را تجربه می

صورت غیر ارادي به هنگام احتالم و چه در نتیجه خودارضایی او دیگر بالقوه بارور شده و 

مینان حاصل کنید که پسرتان از این تواند هنگام آمیزش جنسی صاحب فرزند شود، پس اط می

  .موضوع آگاه است

  

: ذهنى و عقلىتغییرات-4*

 سالگى فکر منطقى، عینى و قدرت 15 - 12از سن 

  .گیرد گیرى در نوجوان شکل مى استدالل و نتیجه

  

   مهمترین تغییرات روانى-5*

:رشد هیجانى و عاطفى -ب 

تضاد ى در نوجوان وجود دارد که گاه دربین احساسات و عواطف متعدد قوى و غیرقابل پیش

:شود با یکدیگرند و سبب نوسانات واضح خلقى و رفتارى زیر مى

به دالیل پیدایش عالئم بلوغ، ترس از شکست در تحصیل، ترس از بروز: اضطراب -1

.بیمارى، ترس از تنها شدن و از دست دادن دوستان

برخورد . الئل زیر ممکن است ایجاد شودناسازگارى و پرخاشگرى در نوجوان به د: خشم -2

آزادى، هاى تجربه شده نوجوان، مواجه شدن با سلببا موانع و مشکالت، اختالل در قضاوت

.محرومیت، سرزنش مکرر، تبعیض در محیط خانه و مدرسه، انتقاد و دخالت والدین

ماعى، به دلیل شکست در رسیدن به اهداف تحصیلى، عدم مقبولیت اجت: افسردگى-3

  .ارزشى و پوچى خالء روانى، کاهش عالئق درسى، احساس بیوجود

: اجتماعىتغییرات ورشد –6 *

هاى ابتدائى نوجوانى حضور نوجوان در گروهوجه اصلى رشد اجتماعى به خصوص در سال

در جهت کسب استقالل و فرار از تسلط بزرگترهاست اماها  تشکیل این گروه. همساالن است

مبارزه با گروهى همیشه مثبت نیستند و نوجوان باید بیاموزد تا با کمک خانواده توانفشارهاى 

دیگر نوجوان هاىاز ویژگی. هاى منفى گروه را کسب نماید و به انحراف کشیده نشود خواست

 هاى دستهفعالیتدر پسران عواملى مانند فعال بودن در. تالش در جهت کسب محبوبیت است
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رفتار دوستانه پایدار طبعى، شاد بودن، ها، شوق وذوق و شوخها، ورزشبازيجمعى، مهارت در 

گرایش به همجنسان از جمله عوامل کسب محبوبیت در میان همساالن است و به تدریج

ارتباط با جنس مخالف شود گر چه بسیارى از هرگونه می به جنس مخالف تبدیل به گرایش

جنسى را تجربه کنند که ست روابطى برقرار و روابطکنند اما برخى نیز ممکن ا اجتناب می

.تواند عواقب ناخوشایندى داشته باشد می

  

: رشد اخالقى-7 *

اخالقى خانواده و جامعه در کسب صفات. رشد اخالقى با رشد اجتماعى ارتباط نزدیکى دارد

یابد و نوجوان به  یتوجه به انگیزه و نیت اعمال در دوره بلوغ به تدریج افزایش م. مطلوب مؤثرند

اصول اخالقى از جانب دهد و نسبت به عدم رعایت وجدان، عدالت و رفتار منصفانه بها می

محیط صفات اخالقى پسندیده دهد و به تدریج با تأثیرات اکتسابى از بزرگترها واکنش نشان می

، پذیرش رعایت حقوق دیگرانطلبى، عزت نفس، مانند راستگوئى، امانتدارى، درستکارى، حق

  .کنند نامطلوب در او رشد میگیرد و یا برعکس صفات در نوجوان شکل می... مسئولیت و

: رشد شخصیت و رفتار-6 *

فرد هاى واکنش. وبیش وضعیت ثابتى دارند و حاالت رفتارى نوجوان کمها  مجموعه گرایش

هاى وى  نگرشت وافتد و مجموعه احساسا در مقابل آنچه که در محیط پیرامون او اتفاق می

احساس  .کنند سازند که در نوجوانى به صورت چشمگیرى رشد می شخصیت او را می

و ها  خواهشمسئولیت، نوع پیوند و رابطه با بزرگساالن، روابط با همساالن، طرز مقابله با

هاى شخصیتى  ویژگیتمایالت نوظهور و خاص، فراگیرى انتظارات جامعه از فرد به عنوان

   .گیرد کل مینوجوان ش

:فشارهاى روانى دوره نوجوانى

.کنند هاى خاص اجتماعى پسران نوجوان را تهدید میهمزمان با دوره نوجوانى نگرانی

نگرانى در مورد آینده تحصیلى، خدمت سربازى، آینده شغلى و وضع مالى با افزایش سن

سؤاالت   او را در پاسخ بهیابد وهاى پایانى نوجوانى افزایش مینوجوان و نزدیک شدن به سال

دنبال نوجوان که در سالهاى نوجوانى به. سازدمربوط به شناخت هویت خودش درمانده می

فرامین لزوم پذیرش. بیند کسب استقالل خود را در معرض تهدید برخى عوامل اجتماعى می

 و عواقب دانشگاههاقیدوشرط مافوق در سربازى، احتمال عدم موفقیت در کنکور ورودى به بی
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هاى نوجوان را افزایش سردرگمی...واجتماعى احتمالى آن، مواجه شدن با آینده مبهم شغلى 

حمایت اطرافیان و مشاوره با افراد توانمند از دهند نوجوان باید با اتکاء به نفس و استفاده از می

  .فشارهاى اجتماعى پیشگیرى کندپیدایش عواقب ناخوشایند روانى و

  

  :اندنیز قابل توجهاین نکات 

ولی انتظار دارد با محبت و . کند ادب جلوه میدر مواردي گستاخ و نامهربان و خشن و بی - 

  . دوستی باوي رفتار شود

به نحو افراطی به خود توجه دارد و به جالب بودن ظاهرش بسیار عالقمند است و به  - 

ثباتی عاطفی حال دچار بیدر عین . باشد  می )حتی در جنس مخالف(دنبال کسب محبوبیت 

  .هاي بیجا تمایل به گریه کردن دارد است و به دلیل بد اخالقی و تندي مزاج و بد اخمی

  کند پندارد و به همه چیز انتقاد می خود را همه چیزدان می - 

نسبت به والدین عناد و سرگشی دارد که نشانه اي از استقالل طلبی اوست و نه خصومت  - 

  .و دشمنی

هاي درسی و جنسی و ترس از تمسخر دوستان موجب اضطراب و آشفتگی   نگرانیترس و - 

  .شود وي می

هاي خاص اجتماعی پسران مانند نگرانی در مورد آینده  همزمان با این دوره نگرانی - 

تحصیلی، خدمت سربازي، آینده شغلی و وضع مالی با افزیش سن نوجوان و نزدیک شدن به 

  .یابد زایش میهاي پایان نوجوانی اف سال

  :کنداین تغییرات را تجربه ممکن است در لحظاتی کوتاه یا طوالنی، چند تا از نوجوان - 

  دش بیشتر اوقات تنها با مایل است- 

  .کم اهمیت ،اهمیت حیاتی پیدا کند مسائل - 

  .شدخود را مثل سابق دوست نداشته با ممکن است - 

ه سازند و اعتماد به نفس و استقالل و ابتکار در این دوران خانواده موظفند نوجوان را آگا - 

  .آنان را پرورش دهند

  

  :هاي احساسی مثبت شامل گی ویژه  

دوستی، آرمان گرایی، زیبایی دوستی، تخیل و گرایش به ادبیات و هنر و ورزش،  ”

.شود در نوجوانان ایجاد می“ طلبی جویی، استقالل کمال
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   :هاي احساسی ناخوشایند شامل گی ویژه

تمایل به تنهایی، مهم شدن مسایل کم اهمیت، نگرانی، اضطراب، دوست نداشتن نزدیکان 

مانند سابق، عدم تحمل انتقاد، لذت از بحث و جدل، نگرانی از آینده شغلی و اقتصادي، توجه 

  .زیاد به ظاهر ممکن است بروز کنند

  براي مقابله با تغییرات روحی بلوغ چه کار باید کرد؟

  اط معنوي با قرآن، خدا، نبی اکرم صلی اهللا علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السالمافزایش ارتب

  آشنایی باسیره معصومین علیهم السالم بعنوان الگوهاي عملی

افزایش ارتباط با دوستان و نزدیکان

.تقویت این آگاهی که این دوران گذرا است

  ورزش

  هاي هنري فعالیت

  مشورت با والدین و مربیان

  ي از مصرف بیش از حد کاکائو، چاي، ادویه و غذاهاي رنگیخودار

  مشورت با روان شناس

  

  بلوغ و ارتباط با هم ساالن

دارد، او بدون توجه به تعداد دوستانى که نوجوان. دوره بلوغ همواره دوره تنهایى بوده است

وغ، آنان بلساختار شناخت نوظهور جوانان در سن. کند همیشه در درون خود احساس خأل مى

شود،  مربوط مىاین احساس تنهایى که به مراحل رشد.) داردرا به اندیشیدن به خود وامى

ها در این دوره  بنابراین دوستى. دارد که با هم ساالن خود ارتباط برقرار کند جوان را بر آن مى

دار است تا تازه بالغ به دوستان خود وفامعموالً جوان. گیرد براساس یک نیاز اجتماعى شکل مى

  .پذیرد جایى که هیچ انتقادى را درباره دوستانش نمى

نقش دارند که هاى هم ساالن و دوستان نوجوان به قدرى در حیات اودر غالب موارد، گروه

ها و  دالیل دوستىیکى از. جویند والدین براى القاى نظر خود از دوستان نوجوان استمداد مى

بنابراین . مشکالت آنان استم ساالن در این دوره، مشابهتها و پناه بردن به گروه ه رفاقت

هاى روانى روحى و تقلیل کشمشبودن در کنار آنان و بیان راز دل به دوستان، سبب آرامش

.شود مى
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کنند  نوجوانان صرف صحبت کردن با هم ساالن مىدر یک تحقیق، یافته شد مدت زمانى که(

  .)خانواده و آشنایان بودن و یا تنها بودن بیشتر استاز مدت زمان انجام تکالیف درسى، با

   جانشین شدن براى خانواده؛ -1

   منبع احترام شخص-2

  :کند سال را به صورت زیر بیان مىعملکرد گروه هم) منبع ثبات هامچک-3

   استوارى در زمانى که دوره تحول و انتقال است؛ -4

  بزرگ ساالن؛ سپرى در مقابل فشار-5

  گیرد؛ ها مى قدرتى که فرد طرز رفتار خود را از آ منبع - 6

  .براى رشد اجتماعى، اخالقى، عاطفى و ذهنى الگویى-7

خانواده و مدرسه زمینه بنابراین با توجه به نقش مهم و سازنده هم ساالن، الزم است

 و محلى فراهم نمایند تاهاى دانش آموزىها و تشکل عضویت و حضور نوجوانان را در گروه

.روابط اجتماعى را تجربه کنند

ارزشى و ترس از بىبعضى از نوجوانان به دلیل احساس خطاکارى و اشتباه و یا احساس

را بر معاشرت با دوستان گیرىهاى اجتماعى، انزوا و گوشهبرخورد با دیگران و نداشتن مهارت

ادن جلسات گروهى ترتیب دهاى ارتباطى ودهند، که در این صورت آموزش مهارت ترجیح مى

هرگونه . شود و ابراز وجود کندتواند به نوجوان کمک کند تا در جمع حاضر از سوى والدین مى

کند  اجتماعى نوجوان آسیب وارد مىتوجهى والدین در این مورد به شخصیتسخت گیرى و بى

.سازد و او را با بحران روبه رو مى

هرگونه اهمال و بى تفاوتى .ستان نادیده گرفتالبته نباید مسئولیت والدین را در بررسى دو

باید مراقب باشند که فرزندان والدین. هاى جبران ناپذیرى را به بار آوردممکن است زیان

دوستى نوجوان بر مبناى تبادل عاطفى ریزند، چون ها با چه کسانى طرح دوستى مى نوجوان آن

ها در انتخاب رفیق دقت الزم را مبذول  نآشود هاى عاطفى باعث مىانگیزه. و نیاز روحى است

هاى حساب نشده واضح است این دوستى. برقرار کنندندارند و بدون تأمل، با دیگران رابطه

  .تواند ثمرات تلخى به بار آورد مى
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  :فرماید  مى)ع(امام على

 کسى که هر ي االشرار؛ من اتخذ أخاً من غیر اختبار اَلجأه االضطرار الى مرافقه( 

  ).اشرار تن دهدبندد، ناچار باید به رفاقت اسنجیده با دیگران پیمان دوستى مىن

را با دوستانش تحت بنابراین پدر و مادر باید با دقت و حساسیت خاص، روابط فرزند خود

اولین قدم هاى انحراف و دهد که نوجوانان ها نشان مى بررسى. (کنترل و نظارت قرار دهند

  .)اندقرار گرفتهستان ناباب برداشته، سپس در سراشیبى سقوطتباهى را به کمک دو

ها را  فرزندان نینجامد و آنالبته اعمال نظارت باید به گونه اى باشد که به حساسیت منفى

  .شود طرف دوستان ناهل سوق داده مىبه لجاجت واندارد، زیرا در این صورت نوجوان بیشتر به

داشته  واقعیت توجهنوجوانان عزیز نیز باید به این

باشند که تجارب به دست آمده از دوران طفولیت و 

ها براى مواجهه با دنیاى  اطالعات محدود و ناقص آن

: فرماید مى) ع(امیرالمؤمنین. جدید جوانى، کافى نیست

الشاب معذور وعلمه محقور؛ عذر نادانى جوان جهل(

.)محدود استپذیرفته و مقبول و علم او در جوانى

جوان به اطالعات جدید و معتبر و گسترده نیاز دارد تا 

در این . بر معضالت زندگى جدید خود فائق آیدبتواند

خود غلبه کند راستا باید بر احساس غرور و بزرگ منشى

با مردان آزموده و : فرماید مى) ع(امام على. و از تجارب گران سنج بزرگ ساالن بهره مند گردد

خود را با گران ترین بها یعنى  باش که اینان متاع پر ارج تجربه هاىصاحب تجارب، هم نشین

ترین قیمت یعنى با صرف چند دقیق به فدا کردن عمر خود تهیه کرده اند و تو آن را با ارزان

.آورى دست مى
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  والدینبلوغ و ناسازگارى با

مهم است فهم این چه آن. هاى بلوغ، ناسازگارى نوجوانان با والدین استییکى از بحران

کنند و والدین از  تأیید نمىچرا فرزندان رفتار والدین خود را. ناسازگارى و دالیل آن است

آزادى خواهى و استقالل طلبى و رسد مخالفت فرزندان خود گله و شکایت دارند؟ به نظر مى

لوغ، بیش از در دوران ب. (ناسازگارى باشدنوگرایى که از خصوصیات دوران بلوغ است، منشأ این

دهد و به شدت احتیاج  پذیرش باشد، اهمیت مىهر زمان دیگر انسان به این که مورد توجه و

شود که   مىچه قدر مکرر از جوانان شنیده. شوددارد که به عنوان یک دوست و شریک تلقى

.)کردند کاش یک بار بزرگ ترها با ما جدى صحبت مى

نوجوان، عاشق آزادى و . نیستوان امروز، کودك دیروزپدر و مادر باید متوجه باشند که نوج

  . اظهار وجود و شیفته استقالل و اثبات شخصیت است

مسائل، بزرگ منشى، حق نظر کردن در باید به این نکته توجه داشت که جوان با اظهار

ت اعتنایى به سنساالن و بىدخالت در امور براى خود قائل بودن و تمرد از خواسته هاى بزرگ

والدین نباید با . ها است آنهاى کهن جامعه، درصدد آزمایش دیگران و سنجش میزان مقاومت

همان طورى که والدین در ایام . نماینداین پدیده با دیده تردیدآمیز بنگرند و احساس نگرانى

ه کردند، باید از استقالل خواهى جوانان خود نیز ک ها استقبال مى کودکى از راه رفتن مستقل آن

اسالم بر قبول این واقعیت تأکید کرده و . دل شاد گردندنشانه سالمت جسم و جان آنان است،

الولد : (فرماید مى) ص(رسول اکرم. ورزد مسائل زندگى اصرار مىبر تشریک مساعى و مشورت در

سنین ووزیر سبع سنین؛ فرزند در هفت سال اول، سید و آقاى سید سبع سنین وعبد سبع

دوم، بنده مطیع و فرمان بردار پدر و مادر است و در هفت سال  و در هفت سالوالدین است

.سوم، وزیر والدین است

استقالل جویى جوان با به کار بردن کلمه وزیر، از طرفى تشخص طلبى و) ص(رسول اکرم

شناخته است و از طرف را مورد توجه قرار داده و او را در کشور کوچک خانواده وزیر مسئول

بچه دیروز، . دیروز رفتار نکنید ر به پدر و مادر فهمانده است که با جوان امروز همانند بچهدیگ

  .)شما استبنده و مطیع شما بوده و جوان امروز، وزیر و مشاور

کنند تا این دوره را ها کمک توانند با ارتباط صحیح و منطقى با نوجوانان به آن والدین مى

ایفا نکنند، امکان انحراف و  اگر والدین نقش خود را به خوبى.بدون فشار و تنش سپرى کنند

وقتى نوجوان هیچ . منحرف زیاد استهاى بزه کار وانحطاط و کشانده شدن نوجوان به دسته

ارتباط صحیحى با دیگران برقرار کند، به گونه تکیه گاهى براى خود نداشته باشد و نتواند
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قطع رابطه عاطفى بین والدین و نوجوانان در . برد  پناه مىالگوهاى نامطمئن و گروه هاى بزه کار

بنابراین . کند ها را از محیط خانه و مدرسه فراهم مى این دوره، زمینه سرخوردگى و گریز آن

روایت . حد زیادى بستگى به نوع رفتار و واکنش والدین داردسازگارى و ناسازگارى نوجوان تا

ولدك ریحانتک سبعاً : (فرماید لت دارد؛ آن جا که مىمطلب دالبر این) ع(امیرالمؤمنین

عدوك أ و صدیقک؛ فرزندت در هفت سال اول، برگ خوش بویى بر ساقه وخادمک سبعاً ثم هو

و در هفت سال دوم، خدمت گزار مطیع و فرمان بردار شما است و در درخت وجود شما است

).است دشمن یا دوست تو باشدهفت سال سوم، ممکن
دوست مهربان و صمیمى، ر پدر و مادر نوجوان بتواند ضمن ولى بودنشان همانند یکاگ

استمرار داشته باشند و هرگز از در رفتارشان] و[دوستانه و مشاورانه با نوجوانشان رفتار کنند 

توانند به عنوان یک  نشوند، مىحریم دوستى اعتماد متقابل و روابط سینه به سینه خارج

سنگرى استوار او را از گزند از فرزند جوانشان را تأمین کرده، هم چوندوست صمیمى نی

استمرار رابطه دوستانه و صمیمانه با براى ایجاد و. هاى روانى و اجتماعى حفظ نمایندآسیب

انگیزه، مشتاق باشند، حرف هاى دلشان را با پدر و ها با کمال میل و اى که آننوجوانان به گونه

سرمایه اصلى چنین پیوند و ارتباط مقدسى، . گذارى نمودنند، باید سرمایهمادر خود مطرح ک

.)طول دوران مختلف رشد کودك استرفتار صادقانه و صمیمانه در

  

  بلوغ و احساسات مذهبى

. گردد با فرا رسیدن بلوغ، در کنار شکوفایى تمایالت نفسانى، تمایالت روحانى نیز بیدار مى

ناگهانى ین نکته متفق القول اند که ما بین بحران تکلیف و جهشهمه روان شناسان در ا(

مذهبى به گفته دبس، در این اوقات، نوعى بیدارى. احساسات مذهبى، ارتباطى وجود دارد

.)شود حتى نزد کسانى که سابقاً نسبت به مسائل مذهبى القید بودند، دیده مى

مقدس اسالم و  ساالن به دینبر این اساس در صدر اسالم، جوانان زودتر از بزرگ

ها به مسائل  جوانان از دین و شیفتگى آنآوردندحمایت ابراز عالقه کرده و ایمان مى) ص(پیامبر

جانشان را براى اعتالى عقاید مذهبى فدا دینى، صریح و خالص و قاطع است تا جایى که

ر سن بلوغ و دفاع تحمیلى و بسیج جوانان دتجربه انقالب اسالمى ایران و جنگ. کنند مى

ها در  ارزش) .گواهى صادق بر این مدعا استها از مکتب و شرف و میهن اسالمى، جانانه آن

این مرحله تمایل دارد در مسائل اعتقادى جوان در. دوران بلوغ، در حال تحول و دگرگونى است
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از این . ست استاند دربه او در این باره گفتهداند آن چه را که خود تجدیدنظر کند، چون نمى

  .نباید از این تردید و شک هراس داشتالبته. پردازد رو به تحقیق و بررسى مى

را مقدمه وصول، و اضطراب را مقدمه شک را مقدمه یقین، و پرسش) ره(استاد مطهرى

است، هرچند منزل و توقف گاه نامناسبى شک، معبر خوب و الزمى: (گوید داند و مى آرامش مى

  .)است

کودك به دلیل نارسایى عقل، از . فکرى و عاطفى دارندها نیاز به رهبرى ن شرایط آندر ای

هاى دینى را از والدین از این رو بدون مطالبه دلیل، آموزه.تجزیه و تحلیل مسائل عاجز است

گلن بلر و استوارت . توان از نوجوان بالغ انتظار داشت انقیاد را نمىپذیرد، ولى این حالت مى

رسد که با نیروى استدالل با  نوجوان در طى تحوالت بلوغ به آن مرحله مى:) گویند مىجونز 

.)مواجه شودعقاید مذهبى

منطق و استدالل به فرزندان والدین باید از این فرصت استفاده کرده و شعائر دینى را با

منفى و حتى تا با عکس العمل جوان خود ارائه دهند و از اکراه و تحمیل تکالیف بپرهیزند

امر از قطعیت خود خارج پس از دوران کودکى، صورت. (ها مواجه نشوند موضع گیرى آن

اگر من به : بعد پدر باید بگویداز این به. شود و بیشتر با دلیل و عقل سلیم سرو کار دارد مى

.)کردم و دلیل بیاورد جاى تو بودم، فالن کار را مى

توان در اعماق دل او نفوذ   برخورد شود، به سهولت مىاگر با نوجوان با صداقت و احترام

وجود سرمشق هاى انسانى تجلى هاى اخالقى در دوران بلوغ درارزش: (گوید دبس مى. کرد

. کنند به هیئت آنان درآیند گیرد که نوجوانان سعى مى کند و صورت هایى به خود مى مى

  .)دانند که خودشان خواهان آنند ى مىنوجوانان این اشخاص نمونه را آیینه و آرمان و کمال

اى اعتقادى و باورهاى دهند و در بنیان  قرار مىها تمام مسائل را زیر ذره بین انتقاد خود آن

تابند و اگر عمل الگوها با گفتارشان هم خوانى را برنمىگونه تسامح و تساهلىمذهبى خود هیچ

اگر والدین نقش رهبرى خود را به .  ببرنداعتقادات را زیر سؤالنداشته باشد، چه بسا اصل

ها به  روحى جوانان به مذهب را به موقع سیراب نسازند، چه بسا آنخوبى ایفا نکنند و عطش

  .کند از این رو اسالم بر انتقال سریع آموزه هاى دینى تأکید مى. آورندافکار انحرافى روى
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  : فرماید  مى)ع(امام صادق

را به احادیث اسالمى قبل ان یسبقکم الیهم المرجئه؛ بادروا احداثکم بالحدیث(

راه بر شما نوجوانان خود بیاموزید و در انجام آن تسریع کنید، پیش از آن که مخالفان گم

  ).پیشى گیرند

باشد، بلکه باید به صورت مبادله این آموزش هرگز به صورت تحمیل نظر و سلیقه اى نباید

کنند آلت  یونسکو، اغلب جوانان احساس مىبر طبق بررسى (.عقاید و افکار و طرفینى باشد

بزرگ ساالن بدبین هستند و یک حالت دست قرار گرفته اند و براى همین جهت نسبت به

. اجتماعى در آنان پدیدار گشته استها و آداب و رسوم خانوادگى و عصیان نسبت به سنت

د، در صورتى که ممکن است جوانان ها باشن خواهند فرزندانشان مانند خود آن والدین مى

  .).نخواهند مانند آنان زندگى کنند

در خصوص سیره ائمه اطهار به نوجوانان که اجرا ...واگذاري کارهاي هنري چون فیلم ،تاتر و

  .نمایند

بلکه به معناى جلب اعتماد البته این به معناى تسلیم شدن در برابر نظرات نوجوان نیست،

شاید روایت . زمانى استفتن شرایط روحى و هم آهنگى با تحولنوجوان و در نظر گر

  : فرماید ناظر به این نکته روان شناختى باشد که مى) ع(امیرالمؤمنین

رسوم زمان آداب و التقسروا اوالدکم على آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم؛(

       ).اندآفریده شدهاز زمان شماخود را به فرزندانتان تحمیل نکنید، چه آنان براى زمانى غیر 

   

  

  

  

  

  

  

  



  ::پنجمپنجمفصل فصل 

  

    هاي شایع ومشکالت احتمالی دوران بلوغ دخترانهاي شایع ومشکالت احتمالی دوران بلوغ دخترانريريبیمابیما

  و نحوه بر خورد با آنهاو نحوه بر خورد با آنها
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  : مراجعه به پزشک درآنها الزامی استمترین مشکالت دوران بلوغ دختران کهمه *

   شروع نشده باشد16اگر قاعدگی تا سن   

 سالگی 14هاي زهار تا سن   صفات ثانویه جنسی مثل جوانه زدن پستان، رویش موچنانچه 

  شروع نشده باشد

  چنانچه سه سال بعد از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد 

   سال از شروع اولین عالمت بلوغ بگذرد ولی هنوز قاعدگی اتفاق نیفتد5اگر  

  ي وجود داشته باشداگر بین قد و وزن با سن همزمان، اختالف زیاد 

هاي زبر در ناحیه صورت، زیر  هاي منظم بطور ناگهانی رویش مو اگر بعد از برقراري قاعدگی 

هاي بدن پیش آیـد، مخصوصا اگر این عالمت با نامنظم شدن قاعدگی و  چانه یا سایر قسمت

  چاقی همراه شود

  

  .اضطراب و سواالت نوجوان و یا والدین 

اولین .  سالگی است13 تا هفده سالگی و متوسط آن در سن حدود سنی قاعدگی از ده

افتد؛ چنان که در هفتاد   سالگی بسیار به ندرت اتفاق می18 سالگی و پس از 9قاعدگی قبل از 

قاعدگی . دهد  سالگی روي می14 تا 12و پنج درصد از دختران، اولین قاعدگی در سنین 

هاي بعدي،  پس از اولین قاعدگی در دورهي کاملی از بلوغ جنسی نیست؛ ممکن است  نشانه

که  رسد که قاعدگی بسیاري از دختران قبل از این هایی مشاهده شود و به نظر می نظمی بی

ها آمادگی  که رحم آن هاي قابل باروري باشد و نیز قبل از این ها قادر به تولید تخمک تخمدان

دهند، مبنی  شواهدي به دست می] xv[و بیچ] xiv[فورد. شود بارداري داشته باشد، شروع می

 سالگی قادر به تولید مثل هستند؛ حتی 15که تعداد بسیار کمی از دختران قبل از سن  بر این

: 1367گروه نویسندگان، (هاي بعد بسیار کمتر است  ها در مقایسه با سال احتمال باروري آن

  ).442-443صص

 گونه مختلف 6 طور متوسط و به. بعضی میکروب بطور طبیعی در واژن وجود دارند

ترشحات طبیعی واژن . ها هستند باکتریایی در آن مشارکت دارند که شایعترین آنها الکتوباسیل

  .باشند که با سیکل قاعدگی از نظر تعداد متفاوت می. سفید رنگ هستند. قوام کرکی دارند
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PH است5/4 طبیعی واژن کمتر از  .  

که با عواقب نامطلوب همراه است و . یال است واژینوزباکتر–شایعترین عفونت واژن 

  : مشخصات زیر را دارد 

و ترشحات خاکستري رنگ هستند و . ترشحات بوي بد ماهی از واژن به مشام میرسد

  .پوشانند بصورت الیه اي نازك دیواره هاي واژن را می

PH است5/4 این ترشحات بیش از  .  

  . شود لیندامایسین موضعی درمان میاین مشکل با آنتی بیوتیک خوارکی و یا کرم ک

  . نوع دیگر از عفونت واژینال تریکوموناکی است

نوع انگل فالژل دار منتقل شونده از طریق جنسی نام تریکوموناس واژینالیس علل عفونت 

  . است

معموالً ترشحات واژینال حجیم چرکی بدبو همراه با خارش دستگاه تناسل ممکن است 

  . ن باالست ترشحات واژPH –باشد 

درمان استفاده از مترونیدازول و شریک جنسی نیز الزم است درمان سوم یکی دیگر از 

  .هاي واژن کاندیازولو واژینال استعفونت

  . گردندزنان در طول زندگی خود یک بار دچار عفونت قارچی دستگاه تناسلی می% 75

استفاده آنتی . شود لی میکاندیدا نوعی قارچ است که باعث التهاب و خارش دستگاه تناس

  . شود بیوتیک و حاملگی و دیابت باعث استعدادهایی براي ابتال به قارچ می

عالئم عبارتند از خارش دستگاه تناسلی و ترشحات واژینال که ممکن است از حالت آبکی 

درد سوزش واژن و ناحیه ولو و حتی سوزش ادرار و التهاب و . تا حالت غلیظ پنیري متغیر باشد

  . قرمزي و تورم دستگاه تناسل دیده شود

  . ممکن است ترشحات چسبنده و سفید رنگی دیده شود

PHشود موارد دیده می% 80عناصر قارچی در .  معموالً طبیعی است.  

درمان معموال استفاده از داروي موضعی ضد قارچ است نوعی داروي ضد قارچ خوراکی هم 

 بار یا بیشتر یک زن در 4یعنی . ه ابتال مکرر وجود دارددر مواردیک. بنام فلوکونازول مؤثر است

  . شود سال مبتال به قارچ می

 عدد 1 ماه هر هفته 6و سپس تا . شود  بار تجویز می3 روز یکبار تا 3فلوکونازول هر 

  . شود فلوکونازول تجویز می
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بعضی بعلت حساسیت به مواد مختلف دچار خارش ناحیه تناسلی هستند و بغلط فکر 

  . شود کنند عفونت است که با مراجعه به پزشک تشخیص و درمان انجام می یم

  

  :سایر عفونتها 

  :بیماري زخم تناسلی 

  .براي تمام زخمهاي تناسلی باید بیماریهاي مقاربتی از جمله ایدز و سفلیس بررسی شود

  . زخم بدون درد ممکن است نشانی از سفلیس باشد

باشد نشان تبخال تناسلی است معموالً عفونت و اگر زخم متعدد کوچک و دردناك 

  . عودکننده است

گاه یک تا سه زخم دردناك همراه با تورم غدد لنفاوي وجود دارد که بیماري میکروبی 

  . شانکروئید است

وجود یک تورم بشکل خیارك در ناحیه کشاله ران بدون زخم نشانه اي از بیماري بنام 

  . باشدلنفوونروم می

هده هرگونه زخم در ناحیه تناسلی یا با یا بدون درد الزم است به پزشک در صورت مشا

  . مراجعه نمود

  

  :ها تناسلی  زگیل

  . زگیل هاي تناسلی خارجی یکی از تظاهرات عفونت با ویروس پاپیلوماي انسانی است

افتد ولی ممکن است در  زگیل معموالً درقسمت فورشت خلفی مناطق جانبی ولو اتفاق می

معموالً بدنبال تماس جنسی انتقال . ناحیه تناسلی و اطراف مقعد داخل واژن دیده شودسراسر 

  .کند پیدا می

عفونت ممکن است بصورت نهفته درآید و یا ممکن است با تکثیر ذرات ویروسی زگیل هاي 

تناسلی ظاهر شود که در اینصورت مسري است و درمان زگیل باعث ریشه کن کردن ویروس 

  . شودنمی

ت پیشگیري از ابتال به بیماریهاي ضمن حفظ شئونات اسالمی و عدم ارتباط جنسی با جه

مثل لباس و یا حوله و . شرکاي متعدد الزم است از استفاده از وسایل مشترك جداً پرهیز شود
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یا وسایل حمام و حتی استفاده از وسایل آرایشی از جمله تیغ و یا موچین مشترك ممکن است 

  .یابدآلود گی انتقال 

  

  :خونریزي غیر طبیعی دوران بلوغ

هرگونه خونریزي باید مورد .) دهد سال رخ نمی9که در دختران زیر ( قبل از وقوع پریود 

ارزیابی قرار گیرد این خونریزي ممکن است از عواملی که از نظر طبی بدون خطر هستند تا 

  .بدخیمیهایی که ممکن است مرگ آفرین باشند متغیر هستند

اوقات شناسایی منبع خونریزي دشوار است و الزم است علل ادراري خونریزي و گاهی 

  . عوامل مرتبط با دستگاه گوارش هم در نظر گرفته شود

همیشه ) بویژه در صورت خونریزي(در دخترانی که دچار هرگونه عالمت ولوواژینال هستند 

وء استفاده جنسی کودك عدم تشخیص س. باید احتمال سوء استفاده جنسی در نظر گرفته شود

  . دهد را در معرض خطر زیادي قرار می

 تحریک ولو ممکن است منجر به خارش همراه با خراشیدگی، کنده شدن : ضایعات ولو

سایر علل خارجی قابل مشاهده . پوست و شقاقها گردد که ممکن است دچار خونریزي شوند

 مولوسکوم – لیکن اسکلروز –ها  م کوندیلو–پروالپس مجراي ادرار : خونریزي عبارتند از 

  کونتاژیورزم

پروالپس پیشابراه ممکن است بصورت حاد بصورت یک تون حساس بروز کند که گاهی 

 بصورت توده اي است به بطور قرینه پیشابراه –کند  شکننده است یا بطور خفیف خونریزي می

  . شود مان میکند و از طریق طبی با استعمال استروژن هاي مدخل در را احاطه می

کوندیلوم یا زگیل تناسلی اگر مشاهده شد بی درنگ شک به سوء استفاده جنسی را بر 

  . انگیزد می

وجود جسم خارجی در واژن از علل شایع ترشح واژینال است که ممکن است چرکی و یا 

.  کودکان ممکن است هر گونه شئی کوچک را در داخل واژن جاي دهند- خون آلوده باشد 

وجود . توان جسمی مانند اسباب بازي پالستیکی را در معاینه رکتال حس کردوقات میگاهی ا

  . اجسام خارجی در واژن ممکن است، نشانه اي از سوء استفاده جنسی شود

بلوغ زودرس خونریزي واژینال در غباب سایر خصوصیات ثانویه جنسی ممکن است ناشی از 

انها یا رشد موهاي ناحیه عانه با احتمال بیشتر قبل بلوغ زودرس باشد اما شروع جوانه زدن پست

  . دهنداز خونریزي واژینال رخ می
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  گروه سنی نوجوانی

  خونریزي طبیعی 

شروع ( سال اول بعد از منارك 2در طی : محدوده طبیعی سیکل هاي قاعدگی طبیعی

ا تا حدودي ه علیرغم این مسئله این سیکل. ها فاقد تخمک گذاري هستند اکثر سیکل) قاعدگی

  .دهند  روز رخ می42 تا 21منظم هستند و در محدوده تقریباً 

. شود  سیکل اول قاعدگی تثبیت می3 روزه در طی 10+  روز 21-42 الگوي در بیش از 

 دختران چنین الگویی در نیمی از دختران الگوي قاعدگی در سیکل هفتم تثبیت میشود و در 

  . شود  سال بعد از پریود تثبیت می2در عرض 

 روز طول 7خونریزیهاي حداقل % 89 روز است 7/4مدت زمان متوسط خونریزي قاعدگی 

 است و جزء اصلی ترشحات قاعدگی CC 35میزان متوسط خونریزي در هر سیکل . کشند می

نی  در دو سیکل منجر به کم خوCC 80خونریزي با مقادیر بیش از . بافت اندومتري است

  . شود می

اکثر دختران در دوران نوجوانی در انتقال دومین سال شروع خونریزي قاعدگی داراي سیکل 

هاي همراه با تخمک گذاري هستند اما اکثر سیکل حتی سیکل هاي فاقد تخمک گذاري در 

  . دهند  روزه رخ می21- 42محدوده باریک 

ز هستند و خونریزي هایی که بیش  رو21 روز با کوتاهتر از 42سیکل هاي که طوالنی تر از 

   سال منارك2بخصوص بعد از . کشند و باید غیر طبیعی در نظر گرفته شوند  روز طول می7از 

ها به شرح زیر  سیکل% 50هرچه سن فرد در هنگام منارك کمتر باشد تخمک گذاري در 

  . است

دخترانی که  سال و 3 سال، 9/12 و 12 سال منارك بین 1 سال 12<دخترانی که منارك 

   سال 5/4 سال یا بعد از آن رخ داده 13منارك 

در افرادیکه در دوران نوجوانی بدنبال درمان خونریزي غیر طبیعی هستند باید احتمال 

  . حاملگی در نظر گرفته شود

اختالالت هماتولوژیک در گروه سنی نوجوانان باید احتمال اختالل انعقادي در نظر گرفته 

ص در هنگام منارك دچار خونریزي شدید هستند باید از نظر اختالت شود نوجوانان بخصو

  .  تحت غربالگري قرار گیرد28انعقادي از جمله بیماري ون ویلیراند جزء سنگینی فاکتور 
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خودداري نامنظم ممکن است بعلت عفونت دستگاه تناسلی باشد عفونت هاي کالمیدیائی 

شتر است اختالل عملکرد تیروئید و یا کبد یا زیاد در افراد نوجوانان از هر گروه سنی دیگر بی

  . ممکن است و بحث ناشی نامنظمی قاعدگی شود) پروالکتین (ترشح شدن هورمون شیر 

 سندرم تخمدان پلی کیستیک در طی نوجوانان ممکن است رخ دهد و تظاهرات افزایش 

  . شدداشته با) مثل رویش موي مردانه و یا جوش و آکنه ( هورمون مردانه 

 سرطان اندوستروالزي مغزي عروق 2اي براي دیابت نوع این اختالالت ممکن است مقدمه

هاي قاعدگی اغلب در دوران نوجوانی بعنوان حاالت طبیعی در نظمی آکنه هریوتیع و بیـباشند 

هیپر (شوند اما در واقع ممکن است تظاهري از افزایش هورمونهاي مردانه  نظر گرفته می

درمان نشود، این امکان وجود ) اندروژنی(باشند اگر اختالالت هورمونهاي مردانه ) مآندروژنیس

اگر این اختالالت زود تشخیص داده شوند و . دارد که تا بعد از دروان نوجوان نیز ادامه پیدا کند

رژیم (بطور مناسب تحت درمان قرار گیرند تا حدودي قابل برگشت هستند تغییرات رفتاري 

  . باید شدیداً مورد تشویق قرار گیرنده اما در اغلب موارد انجام آنها دشوار است) زشغذائی و ور

  .دهد کیست هاي عمکردي تخمدان بطور شایع در دوران نوجوان رخ می

  . شوند توده کیستک تک حفره اي بدون عالمت سیترات پیگیري می

  

  :اختالالت پیش از قاعدگی *

ی تغییرات جسمانی نظیر کاهش یا افزایش اشتها، معموال چند روز قبل از شروع قاعدگ

ها، یبوست، ورم ،سردرد و سرگیجه، تغییرات خلقی نظیر  خستگی، بزرگ و حساس شدن پستان

شود که شدت این عالیم در افراد  بد خلقی، افسردگی،خواب آلودگی و بی حوصلگی ظاهر می

معموال خود به خود از بین باشد و در بدن می مختلف متفاوت وناشی از تغییرات هورمونی

  .در صورت شدت اختالالت فوق باید به پزشک مراجعه کرد. رود می

توجه داشته باشید که بر اثر تغییرات هورمونی در بسیاري از دختران ترشحات دیگري به 

غیر از خون قاعدگی در طول ماه وجود دارد که معموال زرد کم رنگ و یا سفید و یا بی رنگ 

اگر رنگ این ترشحات قهوه اي یا سبز شود ویا .ي کمی دارد یا اصال بوئی نداردباشد و بو می

بوي شدید داشته باشد ممکن است باعث خارش و سوزش شود، در این وضعیت باید به پزشک 

  .مراجعه شود

  

  دل پیچه، ناخوشی قبل از قاعدگی و جوش
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دل . ی و احساس شونددختران ممکن است در حوالی قاعدگی دچار تغییرات بدنبعضی از-

شوند  در حقیقت بیش از نیمی از زنانی که قاعده می. قاعدگی بسیار شایع استهاي پیچه

کنند که  پزشکان فکر می. شوند پیچه می که در طی چند روز اول قاعدگی دچار دلگویند می

ی ندین باشد که باعث انقباض عضالت رحم اي به نام پروستاگل ها ماده پیچه دلعلت این

انقباض عضالنی ممکن است مبهم، دردناك، تیرکشنده و یا شدید باشد و گاهی ممکن .شود می

معموالً با افزایش سن شدت این . پشت یا حتی پاها و یا در شکم احساس شوداست در

بعضی از داروهاي بدون نیاز به. شود و حتی ممکن است کامالً از بین بروند کمتر میها پیچه دل

قرار . بین بردها را از پیچه تواند این دل  استامینوفن، ایبوپروفن و مفنامیک اسید مینسخه مانند

داشتن . کندها کمک پیچه ي گرم یا یک دوش گرم ممکن است به تسکین دل دادن یک حوله

پیچه ي قاعدگی معموالً باعث کاهش شدت دل فعالیت جسمی مناسب در کل طول دوره

.توانید با پزشک خود مشورت نمایید دامات کمکی نکرد میدر صورتیکه این اق. شود می

کنند که در طی چند روز یا هفته قبل از قاعدگی ناراحت، عضی از دختران احساس می ب-  

به ممکن است بیش از معمول گریه کنند و یا. اند یار حساس شدهسحوصله و افسرده و یا ببی

ابن. ق به خوردن غذاهاي خاص شوندبعضی دیگر ممکن است مشتا. راحتی عصبانی شوند

قبل از به این عالئم ناخوشی. یابد عالئم معموالً در چند روز پس از اتمام قاعدگی بهبود می

  . علت ناخوشی قبل از قاعدگی تغییرات هورمونی است. گویند قاعدگی می

 تواند باعث تغییرات ي قاعدگی می کاهش هورمونهاي زنانه در طی یک دورهافزایش و

به همین دلیل بعضی از دختران دچار عالئم جسمی نیز . دختر شودجسمانی و احساسی

اند یا پستان آنها متورم شده است و  است احساس کنند که پف کردهمثالً ممکن. شوند می

کنند که دختران به ورزش و  پزشکان معموالً توصیه می. سردرد شونددردناك است و یا دچار

توانند کمک کننده باشند که توسط پزشک تجویز بعضی از داروها نیز می. دبپردازنفعالیت بدنی

.شود می

ي قاعدگی دچار تشدید جوش و آکنه بدن ه بعضی از دختران در زمانهاي خاصی از دور-

سن این مشکل معموالً با افزایش. شوند که این هم به علت تغییرات هورمونی در بدن است می

..کند پیدا میاي  بهبود قابل مالحظه

  

  اي از یک بیماري؟ نشانهتغییر رنگ در ترشحات مجراي تناسلی آیا طبیعی است یا

:فواید متعددي داردقبل از هر چیز باید بدانید ترشحات طبیعی مهبل
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اگر چه. کند دارد و در پیشگیري از عفونت آن کمک می مهبل را تمیز و مرطوب نگه می

این کند و بل در دوران قبل و بعد از عادت ماهیانه تغییر میرنگ، مقدار و حالت ترشحات مه

. استاي از وجود مشکل مسئله کامال طبیعی است اما گاهی تغییر در این ترشحات نشانه

کشسانی، در  غلیظ، حالت رقیق، چسبنده،: کند ترشحات طبیعی مهبل هر از گاهی تغییر می

سفید و یا  شفاف،ات مهبل آن است که بایدنکته مهم در ترشح. مجموع حالت آن متغیر است

دچار تغییراتی در مواردي که مشکلی وجود دارد، ترشحات. شیري مایل به سفید باشند

یا حالتی دقیقا  آن سبز، خاکستري و رنگ شود، شود، بوي آن تغییر کرده و نامطبوع می می

آید و  قرمزي بوجود میو تورم  سوزش،  در مهبل حالت خارش،  شود، شبیه ترشحات عفونی می

شود که در این موارد  خارج میغیر از عادت ماهیانه خون یا حتی گاهی از مهبل در دورانی به

) باکتریایی یا قارچی(عفونت مهبلمعموال. باید حتما به پزشک متخصص زنان مراجعه شود

در .باشیدنسبت به این مسئله دقیق عامل شایعی در تغییر ترشحات آن است که بهتر است

 شکل پیدا یا رقیق وفراوانشوند و می ترشحات بسیار سفید و غلیظ عفونت قارچی مهبل

در عفونتی . شود میبوي ترشحات تند است و حالت خارش و سوزش در مهبل حس کنند، می

آلود پیدا کرده، به  کفشود و حالت شود، مقدار ترشحات زیادتر می توسط باکتري ایجاد میکه

با . شود بوي ماهی میبوي ترشحات بسیار نامطبوع شده و مثل. آید ري در میرنگ خاکست

.مشاهده هر یک از عالئم ذکر شده فورا به پزشک مراجعه کنید
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  ؟ندشو عادت ماهیانه نمیاند واز سن بلوغ گذشتهها  چرابعضی

 13 تا 8بین سن بلوغ افتد که البته عادت ماهیانه دختران بعد از رسیدن به بلوغ اتفاق می

دیرتر به بلوغ برسند، طبیعی اما اینکه بعضی دخترها زودتر و یا. سال در دختران متفاوت است

که اغلب رشد (هاي بلوغ  اولین نشانه سال بعد از2/5 تا 2معموال اولین عادت ماهیانه . است

 سال بعد 3وغ و یا سال بعد از بل دخترها کمتر از یک البته در بعضی. افتد اتفاق می) هاست پستان

روش دیگري که بتوان زمان اولین عادت . شود که طبیعی است میاز بلوغ هم عادت ماهیانه دیده

 ماه قبل از اولین عادت ماهیانه این 6ترشحات مهبل است که حدود ماهیانه را حدس زد،

 به ارث سن اولین عادت ماهیانه. شوند  سفید و مخاطی شکل دیده میترشحات به صورت شفاف،

 سالگی 14شاید در مادر هم این اتفاق دیرتر افتاده باشد، بنابراین صرف اینکه هم بستگی دارد و

دیرتر شروع شدن عادت ماهیانه به عواملی . ساز نیست عادت ماهیانه رخ نداده مشکلگذشته و

،)دائمیورزش شدید و (ورزشکار بودن  خوري عصبی، کم هم بستگی دارد مثل الغري شدید، دیگر

در .هاي خاص هم در تاخیر عادت ماهیانه دخالت دارند هاي شدید یا بعضی بیماري استرس

 سال کامل داشت ولی هنوز آثار بلوغ مثل رویش موهاي زیر بغل وزهارویا 13صورتیکه دختر 

اگر صفات ثانویه جنسی که  عادت ماهانه اتفاق نیفتد باید به پزشک مراجعه نماید، رشد پستانها و

. سالگی به پزشک مراجعه نماید15بوجود آید ولی منارك اتفاق نیفتد باید  در باال ذکر شد

  بلوغل در روند یعنی اختالها  پستانکوچک ماندن 

البته  . بلوغ باشندخصوص اگر دخترها در سن به. ها کامال طبیعی است تفاوت اندازه پستان

طور که اندازه دو  نیست، همانها یکی زه پستانها در سنین بعد از بلوغ هم اندا در اکثر خانم

 سالگی دیده و در 13 تا 8سنین هاي پستان در معموال اولین جوانه. پا یکسان نیست و دست

ها  بعضی دختر خانم. از دیگري استتر ها سریع اکثر موارد رشد و بزرگ شدن یکی از پستان

در این صورت اگر به یک .لی وجود داردمشککنند بعدها هم از این مسئله ناراحتند و فکر می

البته بهتر . کند که مشکلی وجود ندارد مطمئن میپزشک متخصص زنان مراجعه شود، او شما را

ها توجه داشته باشند و به هر نوع تغییر  باالتر هم به پستانها همیشه در سنین است دختر خانم

ها را یاد بگیرند و هر ماه انجام نخصوص اینکه معاینه پستا به. دهندظاهري آن توجه نشان

  .ودرصورت تغییر رنگ یا وجود توده پستانی ویا ترشح پستان به پزشک مراجعه کننددهند
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  نامنظمعادت ماهیانه 

شود که انگار قرار است همه چیز مثل ساعت  اینقدر در مورد عادت ماهیانه دقت میگاهی

اتفاق بار   هفته یک4 عادت ماهیانه باید هر طور شایع شده که ها این در بین خانم. کندکار

معموال . داردهاي زیادي در عادت ماهیانه وجود نظمی ها بی که در اکثر خانم بیفتد، در حالی

 در تمام طول  خانم روزه است، اما این عدد براي همه و حتی براي یک28چرخه عادت ماهیانه 

روز اول  روز عادت ماهیانه،اولین. تغیر باشد روز م34 تا 24سال ثابت نیست و ممکن است بین 

ها از تخمدان خارج  از تخمکمعموال در روز چهاردهم یکی. شود چرخه یک خانم محسوب می

حاملگی دو هفته بعد پوشش درونی گویند و در صورت عدم گذاري می شود که به آن تخمک می

 سال بعد از اولین عادت 2 تا معموال .افتد رحم ریزش پیدا کرده و عادت ماهیانه اتفاق می

کاهش وزن شدید و استرس زیاد هم باعث  بیماري،هاي زیادي وجود دارد، اما نظمی ماهیانه بی

مثل مهاجرت و (مسافرت و یا تغییرات عمده زندگی حتی در. شوند نظمی در قاعدگی می بی

 10 تا 2یانه هم از طول مدت عادت ماه. شود  دیده میهم اختالل در زمان قاعدگی) جابجایی

بنابراین اگر داروي . هم همیشه در یک خانم ثابت نیستروز متفاوت است وحتی این مسئله

وجود نداشته باشد و یا عدم تعادل هورمونی مطرح بیماري مشخصی  خاصی مصرف نشود،

اما اگر این مسئله بسیار شدید و همیشگی شده است نظمی در قاعدگی طبیعی است نباشد، بی

خصوص عدم تعادل هورمونی  اي به مشکل زمینههتر است با پزشک زنان صحبت شود تاب

در صورتی . سال طول بکشد3ها بیش از  خانمبررسی شود، به خصوص اگر این مسئله در دختر

  . روباشدز، الزم است به پزشک مراجعه شود35 روز یا بیشتر از 14که فواصل قاعدگی کمتر از 

  

  ها   پستاندرد

ها در سن بلوغ و بعد از آن  این مسئله در دختر خانم. افتد گاهی اتفاق میپستان هر ازدرد 

خصوص در  خصوص در حمام هنگام شستشو و در خواب به هاست به دلیل رشد پستان بهبیشتر

ها هیچ وقت نباید به  با این وجود از درد پستان. شود امر این درد بیشتر حس میوضعیت

هفته  یک(ها در نزدیکی شروع عادت ماهیانه   بر مسئله فوق،درد پستانعالوه. گذشتراحتی

این. افتد هاي استروژن و پروژسترون اتفاق می دلیل ترشح هورمون بسیار شایع است که به)قبل

هم درد در اوایل حاملگی. کنند ها را متورم می ها باعث تجمع آب در بدن شده و پستان هورمون

در صورتی . استها و تاثیر آنها بر پستان علت ترشح هورمون  دقیقا بهها شایع است که پستان

وجود نداشته باشد ها در موارد ذکر شده اتفاق بیفتد و هیچ ترشحی از پستان که درد پستان
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تر برطرف  مناسببا مصرف مسکن و یا حتی پوشیدن لباس زیرتوان  معموال این درد را می

  راجعه شوددر غیر این صورت به پزشک م.کرد

بهتر . تاثیر نیست بیتغذیه خوب و استراحت کافی در اوایل قاعدگی در تسکین این درد

مثل قهوه،چاي و (دار  کافئینهفته قبل از عادت ماهیانه از مصرف غذاهاي شور و است از یک

ها دردي حس شد بهتر است به  پستانغیر از مواقع ذکر شده در اگر به. پرهیز شود) شکالت

. مراجعه شودپزشک

  

 در مورد قاعدگی داشته باشند؟دخترانممکن است  کهمشکالتی

داشته باشند برخی از  ممکن است مشکالت مختلفی با دوره هاي قاعدگی خوددختران

: شایعترین آنها عبارتند از

 16خانم تا رود که یک دختر این لغت زمانی به کار می: آمنوره یا عدم وجود عادات ماهیانه

خانمی که قبالً قاعدگی و یا اینکه عادات ماهیانه در) آمنوره اولیه ( لگی پریود نشده باشد سا

بارداري، شیردهی، :عبارتند از علل اصلی آمنوره).آمنوره ثانویه ( مرتب داشته است قطع شود

کاهش وزن شدید دراثر یک بیماري وخیم، ورزش سنگین، استرس و رژیم هاي غذایی 

  .است عامل بیماري باشندهورمونی یا بیماریهاي دستگاه تناسلی نیز ممکناختالالت .سخت

بسیار شدید در هنگام خونریزي عبارتست از درد خفیف تا: دیسمنوره یا قاعدگی دردناك 

هورمونی به نام پروستاگلندین عامل . نداردمعموالً در زنان و دختران جوان علت خاصی .ماهیانه

توانند درد را    میایبو پروفن و مفنامیک اسیدنواع مسکنها مانندبعضی از ا.این مشکل است

.باشد یک بیماري به نام آندومتریوز میگاهی اوقات این مشکل در اثر.کاهش دهند

طبیعی رحم با خونریزي قاعدگی متفاوت خونریزي غیر: خونریزي غیر طبیعی از رحم 

، خونریزي طوالنی مدت، پریودهاي حجیماین مشکل ممکن است بصورت خونریزي بسیار.است

در اوایل سنین قاعدگی و .پریودها خود را نشان دهدبسیار نزدیک به هم و یا خونریزي بین

دیگر علل خونریزیهاي غیر طبیعی رحم پولیپها، . هستندحوالی یائسگی این اختالالت شایعتر

.هورمونی هستندها، عفونتها و علل فیبروم
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  ررس دخترانبلوغ زودرس و دی  - 

با این وجود در اکثر جوامع .  ـ اجتماعی بلوغ در هر فرهنگ، ماهیت خاصی دارد تأثیر روانی

به دلیل اهمیت . گذارد در روحیه نوجوانان تأثیر عمیقی به جا میمعاصر، چگونگی آهنگ بلوغ 

ي این  اند که در ادامه هاي زیادي به عمل آوردهاین مسئله، روانشناسان در این زمینه بررسی

  .پردازیم ها میبحث به ذکر مختصري از نتایج این بررسی

. ان چندان روشن نیستهاي مثبت و منفی تأثیر بلوغ زودرس و دیررس در میان دختر جنبه

آنچه مسلم است این است که برخالف پسران، بسیاري از دختران تمایلی به بلوغ زودرس 

  ).papalia،2000: pp 313-316( ندارند، بلکه خواهان آنند که بلوغ به موقع داشته باشند

 از ترند و اند، درون گراتر و خجالتیدهد دخترانی که بلوغ زودرس داشته شواهد نشان می

نتایج برخی از . کنند هاي رهبري کمتري کسب میتري برخوردارند و مقام رفتار اجتماعی ضعیف

شان از  تري دارند و نسبت به جثه دهد این دختران، عزت نفس پایینها نشان میپژوهش

  ).Ibid(تر برخوردارند  نگرشی کم و بیش منفی

 از رشد دیررس برخوردار است و اي است که تصویر زن، در اغلب جوامع، شمایل دخترانه

،Alsaker(شوند، کمتر خوشایند است  دخترانی که به موقع یا زودتر بالغ می »تصویر بدنی«

2000: PP 37.(  

به طور مثال، بسیاري از . آید هاي خاصی در مورد این دختران به وجود میگاهی نیز نگرش

پندارند و به همین دلیل،  تر می جنسی فعالوالدین و معلمان، آنها را بدون دالیل کافی از لحاظ 

ممکن است . هاي بیشتري اعمال کنندها و محدودیتگیري ممکن است در مورد آنها سخت

گیرند و براي خنثی کردن جلب  گونه دختران دریابند که بیشتر مورد توجه دیگران قرار میاین

، به عنوان مثال. دهند توجه اطرافیان، رفتارهاي خاصی انجام 

پوشند و خمیده راه  هاي تخت می ایشان در میان جمع، کفش

  .روند می

رویی این دختران با مسائل یاد شده به  از جانب دیگر، رویا

به . کند تا با مشکالت آتی زندگی بهتر کنار آیند آنها کمک می

رغم آنکه دخترانی که بلوغ زودرس دارند تا عبارت دیگر، علی

تدریج از  شوند، ولی به گراتر می گیرتر و درون حدودي گوشه

کنند و در  ي راهنمایی به بعد، محبوبیت بیشتري کسب می دوره

براي (عنوان الگو  بسیاري موارد، توسط دختران دیگر به
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دخترانی که بلوغ دیررس دارند همانند پسران داراي بلوغ . شوند انتخاب می) همانندسازي

هرچند تأثیر روانی بلوغ . شوند راب و نگرانی میدیررس، در مورد رشد جسمانی خود دچار اضط

توان گفت زودرس در دختران نوجوان به شدت پسران نیست و لیکن در مجموع می

گیري دختران نوجوان در مورد ظاهرشان، شدیداً عزت نفس و سالمت روانی آنها را تحت  نتیجه

  ). Mendelson،1999: pp 321 -340(دهد  تأثیر قرار می

از جهت فیزیکی و هورمونی در دختران ظاهر شدن عالئم بلوغبه:تعریف سبلوغ زودر

در ابتدا . گردد بلوغ زودرس اطالق می سالگی9 سالگی و در پسران قبل از سن 8قبل از سن 

ولی بدلیل بلوغ زودرس استخوانها، در نهایت قد .هاي خود هستند این کودکان بلندتر از همسن

در دختران با بزرگ شدن پستانها شروع پریود ماهانه ظاهر . د داشتبلوغ خواهنتري در کوتاه

  .شود می

که بلوغ زودرس از دو جنبه اهمیت زیادي دارد، جنبه اول علت ایجاد کننده آن است

طی پزشک متخصص با انجام آزمایشات الزم و پیگیریهاي منظم و دقیق نوجوانان مبتال، در

و گردد و جنبه دوم اثر بلوغ زودرس روي رشد قدي یمدت طوالنی بدنبال علت ایجاد آن م

  .روانی نوجوان است

  

ایجاد کننده عالئم بلوغ زودرس کدامند ؟علل *

علت خاصی براي بلوغ زودرس دیده نمی شود و بیشتر جنبه خانوادگی  دخترها ،در اکثر

ولی در. شود یده مینیز چنین حالتی د) مادر یا خواهران وي ( سایر افراد خانواده دارد و در

یا مواردي بیماریهاي مهم دستگاه عصبی مرکزي مثل تومورهاي مختلف، عفونت و التهاب مغز

هاي تخمدانی با تولید گاهی کیست. تواند این حالت را ایجاد کند ضربه به جمجمه می

سونوگرافی از تخمدانها و شکم و . شوند می   هاي جنسی زنانه باعث بلوغ زودرس هورمون

در صورت . شود تعیین سن استخوانی انجام میهاي مختلف و نیز بررسی آزمایشگاهی هورمون

 ماه یک بار توسط پزشک بررسی انجام 6باید هر ها، حتماً طبیعی بودن معاینات و آزمایش

  .شود

 دانندگیرند و نمی جوانی قرار میکودکان در مقابل استرسهاي زمان: بلوغ زودرسعوارض

. تظاهرات بلوغ را دارند ولی تجربه کافی را ندارنداین کودکان از نظر جسمی. ید بکنندچه کار با

در هر دو جنس . ممکن است دچار مشکالت روحی گردنددختران با ظاهر شدن عالئم پریود

بدلیل افزایش تمایل به شهوت، رفتارهاي ناهنجار مثل خودارضایی شیوع دارد
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 پستان به شکل یکطرفه یا دوطرفهالئم ابتدا با بزرگ شدندر دختران ع:تظاهراتعالئم و

شوند و پریود شدن در مرحله انتهایی  شود و بعد از آن موهاي زهار و زیربغل دیده می ظاهر می

جوش نیز در صورت . آید نوك سینه به جلو میگردد و است، دور نوك سینه تیره و ضخیم می

.یابد این کودکان افزایش می

تواند  اندازه گیري میزان هورمونهاي بلوغ می:آزمایشگاهی و عکسبرداريبررسیهاي 

آي از نواحی مختلف مغز در . آر. رادیوگرافی یا امتصویربرداري سر بصورت. کمک کننده باشد

  .تشخیص کمک کننده است

  

درمان بلوغ زودرس الزم است؟آیا

نسبت شود و به  بیشتر میهنگامیکه بلوغ در سنین پائین شروع شود رشد قدي کودکان

 سال که بلوغ کامل شد، رشد 2-3کودکان هم سن خود قدبلندتري خواهند داشت ولی پس از 

نیز از نظر شکل فیزیکی. قدي متوقف شده و در نهایت بزرگساالن کوتاه قدي خواهند شد

ادي زیبعالوه از نظر روانی نیز این کودکان دچار مشکالت. ممکن است مشکالتی دیده شود

.خواهند شد

ها یا ایجاد قاعدگی در دختران کم سن و یا رویش موهاي صورت و کلفتی صدا  سینهرشد

پسران کم سن و مقایسه با سایر همساالن خود، باعث بروز اضطراب شدید در این کودکان ودر

وجود هاي جنسی نیز بخصوص در دختران مبتال، احتمال سوء استفاده. شود والدین آنها می

  .دارد

هاي محرك گونادوتروپین با سرکوب تولید هورمون از  استفاده از هورموندر صورت

بعالوه رشد قدي نیز ادامه . گردد تخمدانها باعث توقف یا پسرفت صفات ثانویه جنسی می

رسیدن در صورت موفقیت، درمان را تا. باید دقت شود که درمان باید زود شروع شود. یابد می

در سن کنیم تا بلوغ بطور طبیعی دهیم و سپس قطع می عی بلوغ ادامه میکودك به سن طبی

و به موقع، هاي بلوغ زودرس با مراجعه زود در واقع آگاهی والدین به نشانه. طبیعی پیش رود

طبیعی و حتی در نکته مهم این است که هوش این کودکان. موفقیت درمان را بدنبال دارد

ها  نیز تأثیر هورمونسن خود است ولی بدلیل تغییرات ظاهري ومواردي باالتر از کودکان هم 

در واقع بلوغ . شوندممکن است دچار اختالالت رفتاري، حالتهاي تهاجمی و حتی افسردگی

دختران مبتال احتمال سوء زودرس براي کودك و خانواده او، مشکل مهمی است و بخصوص در

.والدین الزامی است به توجه دادنلذا . استفاده جنسی وجود دارد
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توضیح باید با ایجاد یک ارتباط صادقانه و دوستانه با دختر مبتالي خود، براي اووالدین

زودرس دهند که پیدایش این تغییرات در چه سنی طبیعی است و حاال که در وي به صورت

 در برقراري آنها،ارتباط والدین با معلمان. ها و درمانهائی ضروري است ایجاد شده، چه مراقبت

در واقع در محیط . استارتباط دوستانه این کودکان با هم سن و سالهاي خود بسیار حیاتی

تواند باعث بروز مشکالت  مدرسه است که عدم توجه به شرایط جسمی و روحی این کودکان می

ارتباط طبیعی بین این کودکان و و لذا معلمان آگاه و دلسوز در برقراري. روانی جدي گردد

  .همشاگردیهایشان نقش کلیدي دارند

کنند    میجراحی براي درمان توده هایی که در مغز بصورت نابجا هورمون ترشحروشهاي

 . گردد استفاده می

در صورت درمان مناسب و به موقع عالئم و

رشد قدي بصورت طبیعی خواهد بود، درمان قبل 

سال 13 سال براي دختران و 12از سن استخوانی 

  پسران باید شروع گرددبراي 

در اکثر اوقات بلوغ زودرس جنسی یک 

خصیصه فامیلی است که به طور طبیعی اتفاق 

افتد اما بعضی مواقع نیز در اثر یک بیماري  می

اما . شود شدید عضوي، مثل ضایعات و تومورهاي هیپوتاالموس، مننژیت و انسفالیت ایجاد می

نکته مهم این است . از بلوغ جنسی کاذب تشخیص داددر درجه اول باید بلوغ جنسی واقعی را 

وجود پولیپ روده و . شود که در جریان بلوغ واقعی دوره قاعدگی به طور طبیعی انجام می

هاي شیر قهوه اي روي پوست ـ کم کاري تیروئید یا هیپرپیگمانتاسیون مخاطی و لکه

سی باشند و یا در هیپوتروئیدیسیم ممکن است عواملی براي تشخیص بلوغ زودرس جن

به هر حال تشخیص بموقع و درمان سریع بیماري براي بیمار . تشخیص به ما کمک نمایند

زیرا بسیاري از کودکان مبتال به بلوغ زودرس عاقبت به علت بسته شدن . منافع زیادي دارد

  شوند سریع اپی فیز استخوانها دچار کوتاهی قد و قامت و حتی کوتولگی می
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  بلوغ دیررس

. کند  از شکل کودکی به شکل بزرگسالی رشد مینوجوان بدندوران بلوغ، زمانی است که 

د دختران، نمود آن در مور.معموالً رسیدن به دوران بلوغ از طریق تغییرات بدن، قابل درك است

. ها، مو در آوردن، افزایش ناگهانی رشد و شروع عادت ماهانه است به صورت بزرگ شدن سینه

  . شود  نیز احتماالً دچار تغییر میبدنشکل کلّی 

  . گردد تر از قبل می  مشخصبدنشود و انحناي  تر می باسن عریض

است که توسط بدن، بسیار ) استروژن در دختران (جنسیهاي  این تغییرات به دلیل هورمون

  . شود بیشتر از قبل، تولید می

این دوران در دختران . سن شروع و خاتمه دوران بلوغ در افراد مختلف بسیار متفاوت است

ا دیرتر افتد، هر چند ممکن است در بعضی افراد، زودتر ی  سالگی اتفاق می13 تا 7معموالً بین 

  . از این صورت گیرد

اي از  کند بدون آن که هیچ نشانه اما گاهی اوقات، فردي از این محدوده سنی عبور می

  . شود به این پدیده، بلوغ دیررس گفته می. تغییرات بدنی بروز دهد

  

   دیررس سیجندالیل بلوغ 

غالباً این پدیده به زمینه خانوادگی بر .  دیررس وجود داردجنسیدالیل چندي براي بلوغ 

ها یا خواهرانش  ها، خاله  دیررس دارد احتماالً مادر، عمهجنسی که بلوغ دختريیعنی . گردد می

 به درمان خاصی  شود و معموالً به این پدیده درنگ سرشتی گفته می. اند هم بلوغ دیررس داشته

این گونه نوجوانان نهایتاً به طور طبیعی رشد خواهند یافت، فقط کمی دیرتر از . نیاز ندارد

   .همساالن خود

هاي مزمنی  افرادي که به بیماري. تواند باعث بلوغ دیررس گردد مشکالت پزشکی نیز می

 و یا حتی آسم مبتال باشند کلیه، بیماري )فیبروزکیستیک(چون دیابت، اختالل غدد برون ریز 

ها، رشد بدنشان را  ممکن است دوران بلوغ را از سنین باالتري شروع کنند زیرا بیماري آن

تواند به جلوگیري از بلوغ  ها می درمان مناسب و کنترل بهتر این بیماري. سازد تر می مشکل

  . دیررس کمک کند

 سالم و غذاییر از کسانی که رژیم افرادي که دچار سوء تغذیه باشند نیز ممکن است دیرت

اشتهایی عصبی  براي مثال، نوجوانانی که دچار اختالل تغذیه بی. متعادلی دارند رشد یابند

  . تواند به نحو مناسب رشد کند میدهند که بدنشان ن هستند غالباً آنقدر وزن از دست می
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کنند نیز ممکن است دچار تأخیر در رشد شوند   میورزشاي  دخترانی که به صورت حرفه

 دختران قبل از ورود به دوران بلوغ و بدن. کند ها را الغر و نحیف می زیرا تمرینات شدید آن

  . شروع عادت ماهانه، نیازمند مقدار بخصوصی چربی است

. تواند باشد  دیررس به دلیل مشکالتی در غده هیپوفیز یا غده تیروئید نیز میجنسیبلوغ 

  . کنند  را تولید میبدنهاي مهم براي رشد  ها هورمون این غده

شوند، دچار مشکالت کروموزومی  خی افرادي که در زمان طبیعی، وارد دوران بلوغ نمیبر

) نشانگان(سندروم . تواند با فرایند رشد طبیعی تداخل کند مشکالت کروموزمی می. هستند

کند که یکی از دو  این بیماري هنگامی بروز می. اي از اختالل کروموزومی است ترنر، نمونه

این امر به مشکالتی در چگونگی رشد . یرطبیعی باشد یا وجود نداشته باشد زنان، غXکروموزم 

  . انجامد  میجنسیهاي  هاي او و تولید هورمون دختر و رشد تخمدان

تر از  اشند، از نظر بدنی کوچکزنانی که داراي سندروم ترنر باشند و درمان مناسب نشده ب

دردختران . حد طبیعی و نازا هستند و ممکن است مشکالت پزشکی دیگري نیز داشته باشند

 13ماند لذا الزم است اگر در دخترتا  اگربلوغ دیرس به موقع درمان نشود کوتاه قدباقی می

  .سالگی هیچیک از عالئم بلوغ ظاهر نشده است به پزشک مراجعه شود

ز عالئم بلوغ دیررس کم کاري غده تیروئید است که تشخیص ودرمان آن بسیار آسان یکی ا

  .است

   

  هاي درمان روش

توانند به نوجوانانی که دچار بلوغ دیررس هستند  خبر خوب این است که پزشکان معموالً می

ود  خ فرزندبنابراین اگر نگران عدم رشد مناسب. تري داشته باشند کمک کنند که رشد طبیعی

  .به پزشک مراجعه کنیدهستید 

هایی در مورد  هاي جسمی، سابقه پزشکی شما را با پرسش پزشک، عالوه بر انجام آزمایش

 در گذشته، وضعیت سالمت خانوادگی، نوجواناید، وضعیت سالمتی  هرگونه عوارضی که داشته

گوهاي رشد افراد هایی که دارید و موضوعاتی از قبیل ال کنید، حساسیت داروهایی که مصرف می

پزشک همچنین ممکن است براي بررسی تیروئید، هیپوفیز، . آورد خانواده، به دست می

با » سن استخوان«ست آوردن به د.  دهدخونها و مشکالت دیگر، دستور آزمایش  کروموزوم

 شما  فرزندکند که به طبیعی بودن یا نبودن رشد استخوان اشعه ایکس نیز به پزشک کمک می

  . پی ببرد
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در بسیاري از موارد، پزشک قادر خواهد بود که به شما اطمینان دهد که مشکل جسمی 

  .  است شما کمی دیرتر از حد میانگینفرزندخاصی وجود ندارد و فقط دوره رشد 

 شما را به یک متخصص غدد درون ریز یا  دختراگر پزشک مشکلی را بیابد، احتماالً

  . هاي بیشتر، معرفی خواهد کرد متخصص دیگري، براي آزمایش

برخی از نوجوانانی که دچار بلوغ دیررس هستند، حتی پس از آن که پزشک به آنان اطمینان 

ی است، دوران سختی را در انتظار فرا رسیدن داد که مشکل خاصی ندارند و وضعیتشان طبیع

، )معموالً چند ماه(در بعضی موارد، پزشکان ممکن است براي دوره کوتاهی . گذرانند بلوغ می

معموالً هنگامی که چند ماه . هاي درمانی را تجویز کنند تا تغییرات دوران بلوغ آغاز گردد هورمون

  .ن، ادامه فرایند بلوغ را تکمیل خواهد کردهاي خود نوجوا بعد درمان متوقف شد، هورمون

   

  کنار آمدن با بلوغ دیررس 

بسیار سخت است که فردي شاهد رشد دوستان و همساالنش باشد، در حالی که چنین 

ها نخواهد  ممکن است فکر کند که هرگز به آن. چیزي در مورد خودش اتفاق نیافتاده باشد

  . اش کنند و شوخی کنند یا مسخرههاي مدرسه ممکن است با ا همکالسی. رسید

حتی هنگامی که پزشک یا پدر و مادر فرد به او اطمینان دهند که همه چیز عادي است، و 

حتی هنگامی که خود فرد هم چنین اعتقاد داشته باشد، باز هم در انتظار چیزي بودن که 

  . تواند بر احساس فرد نسبت به خودش اثرگذار باشد، دشوار است می

کنید یا درمدرسه و بین دوستان مشکلی در رابطه با تأخیر در  ساس افسردگی میاگر اح

رشدتان دارید، با پدر و مادر خود، یا فرد دیگري که به او اعتماد دارید صحبت کنید و از آنان 

این . بخواهید که مشاور یا درمانگري را که بتوانید مشکلتان را با او در میان بگذارید، پیدا کنند

هایی را براي کنار آمدن با این  تواند به شما در کنترل احساساتتان کمک کند و راه یفرد م

  .مشکل به شما یاد دهد

تواند دشوار باشد، اما مشکلی   دیررس براي هر کسی میجنسیپذیرش و کنار آمدن با بلوغ 

و به یاد داشته باشید که در اغلب موارد نهایتاً به همساالن خود . است که معموالً قابل حل است

  .خواهید رسید
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   شناسی بلوغ دخترانآسیب *

  اختالالت عاطفی ـ روانی 

   افسردگی و اضطرابـ 

برخی از دختران در نوجوانی به علل 

. شوندگوناگونی دچار مسائل هیجانی می

. وامل، ترشح هورمون هاستیکی از این ع

افزایش چشمگیر سطح استروژن و سایر 

هاي مخصوصِ این مرحله از زندگی  هورمون

هاي نوجوان انگیز بر کنش اي حیرت به گونه

اي که حتی  گذارند؛ به گونه تأثیر می

دخترانی که خود را با این دوره حساس 

  . شونداند، گاه بداخـالق و پرخاشگر می تطبیق داده

شماري است که ناگهان نوجوانان خود را با آن روبرو  هاي جدید و بیل دیگر، استرسعام

، رئیس مؤسسه پژوهش سالمت روانی دانشگاه میشیگان در »هودا آکیل«دکتر . بینند می

پژوهشی پیرامون رابطه میان استرس، مداربندي مغز و افسردگی به این نتیجه رسید که 

  .یستم تنش، موقعیت اجتماعی استبهترین روش براي فعال کردن س

براي تعدادي از دختران، تقلیل و تغییر شکل مداربندي مغز در این دوره، ممکن است به 

باید به خاطر داشت که این مسائل به طور ناگهانی . اختالالت شخصیتی و خلقی منجر گردد

) ها همانند هورمون(شود، بلکه تلفیقی از عوامل ژنتیکی، محیطی، پرورشی و تجربی ایجاد نمی

کند؛ به عنوان  البته خلق و خو نیز در این میان نقش مهمی ایفا می. شوند سبب بروز مشکل می

  .ترند مثال، تعدادي از دختران به طور ذاتی در مقابل استرس مقاوم

ممکن است وضعیت هیجانی آنها تحت . برخی از دختران نیز به کمک خارجی نیازمندند

البته زمانی که نوجوانان احساس ثبات و . خوابی قرار گرفته باشدایی نظیر کمتأثیر عواملی ابتد

کند، نیمی از دختران  هاي انطباق و سازگاري فروکش می کنند و فراز و نشیب پایداري می

مبتالبه این مسائل، قادرند به تنهایی بر این نوسانات هیجانی غلبه کنند؛ با این وجود، فقط زن 

دختران، دو برابر پسران، . ه خطر اختالالت شخصیتی و خلقی را افزایش دهدبودن کافی است ک

 درصد زنان در مقابل 30 تا 20مطالعات نشان داده که . کنند افسردگی را در جوانی تجربه می

 درصد مردان، در دورانی از زندگی، مشکل بالینی مهمی نظیر افسردگی یا اضطراب را 15 تا 10



104  سنین بلوغ

 دختر نوجوانی ممکن است مستعد افسردگی یا اضطراب باشد؛ لذا هر. گذارند پشت سر می

دختران باید جسم وذهن خود را براي بیان ترس، خشم، غم، عشق و شادي آماده نمایند و اگر 

 عنوان سوخت براي تغییر و  یاد نگیرند ماهرانه به افکار و هیجانات خود گوش دهند و از آنها به

زیاد به افسردگی، ترس و اضطراب شدید، اختالل شخصیتی و رشد استفاده کنند، به احتمال 

  ).86- 91صص : 1385نورتراپ، (شوند هاي جسمی مبتال میبیماري

  

  انزوا و تنهاییـ 

ي کافی انسجام یابد،  هنگامی که هویت به اندازه. ي انسجام هویت است ي بلوغ، مرحله دوره

ي دوستی یا  صمیمیت در زمینه. شود م میامکان ایجاد یک نوع صمیمیت واقعی با دیگران فراه

 اجتماعی دارد   ـ اي روانی ي دیگر، هم جنبه هاي یکسان یا هر زمینهها و آرمان خواستن خواسته

ها در یکدیگر حل  در ترکیب با دیگري، هویت. اي از درآمیختن با دیگري است و هم گونه

آید که نوجوان  گاه پیش میالبته . کنند شوند و هر یک موجودیت خود را حفظ می نمی

» صمیمی«تواند  تر، فرد نمیبه عبارت روشن. اي درونی از صمیمیت داشته باشد تواند تجربه نمی

ي صمیمیت با دیگري دچار اضطراب و  در این گونه موارد ممکن است فرد از تصور تجربه. باشد

در این حالت، به . شته باشدتشویش شود و یا اینکه ذاتاً توانایی صمیمی شدن با دیگران را ندا

گیرد که احساس تنهایی و انزواي عمیق،  ناچار روابط شخصی با دیگران شکل قالبی به خود می

  ).cf.Ericsson،1999(اي از آن است  نتیجه

ها تنها  گاهی ساعت. کنند در این رابطه نیز دختران در سنین بلوغ رغبتی به انزوا پیدا می

آنان لذت تنهایی و در خود فرو . شوند  افکار دور و دراز خود غرق میمانند و در تنهایی در می

اند، اما آنها را خیلی  ها داشته ها و مالل پیش از این نیز شادي. اند رفتن را در خود کشف کرده

اند و حاال دوست دارند به احساسات تلخ و شیرین خود برگردند تا  زود به دست فراموشی سپرده

  .هایشان را بچشند ا و یا تلخی اندوههطعم شیرین شادي
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  رؤیاها و تخیالتـ 

شکفتگی تفکر دختران نوجوان با رشد تخیل، شکفته شدن عواطف و زندگی احساسی بسیار 

هاي  ي سیستم تواند توجیه کننده همزمان بودن این امور تا حدودي می. قوي، همزمان است

  .موجود در انطباق نوجوان با واقعیت باشد

کند دیگران او را به درستی  ي مشکالت فراوان است، احساس می  براي او در بردارندهواقعیت

کنند و هر  دهد، نفی می هایی را که براي اثبات وجود خود انجام میفهمند و تمامی تالش نمی

کوشد به کمک تخیل،  بنابراین می. دهند لحظه او را به موقعیت غیرمستقل بازگشت می

رود و واقعیت در ي میان رؤیا و واقعیت از میان می ند؛ اما هر گاه فاصلهکمبودها را جبران ک

گردد و این امر یکی از خطراتی است که شود، رابطه او با دنیاي خارج نیزمختل میرؤیا حل می

گاهی نیز به جاي آنکه احساس کمبود در رؤیا جبران . کند ي بلوغ تهدید می دختران را در دوره

این . یابدگرایی تمایل میگونه موارد فرد به سمت عملدر این. گردد جبران میشود در واقعیت 

احدي و (شود  هاي نوجوانی دیده میمکانیسمی است که اغلب در بزهکاري» انتقال به عمل«

  ).138ص : 1380محسنی، 

-محتواي این. سازند بنابراین، دختران به کمک تار و پود خیال براي خود دنیاي رؤیایی می

اش متفاوت است؛ گاهی دختر  ها برحسب عالیق نوجوان و محیط تربیتیگونه رؤیاپردازي

شود؛ به  تر می چنان محبوس رؤیا و تخیل است که تخیل برایش از واقعیت، واقعینوجوان آن

پردازد؛ کوچکترین جزئیات عشق را که تنها مخلوق ذهن اوست براي  سرایی می داستان

یابد که این نیاز گاه آن چنان شدت می. نتظار دارد آن را بپذیرنددهد و ا دوستانش شرح می

بنابراین، حفظ . دهد نویسد و آن را به دیگران نشان می ي عاشقانه می نوجوان براي خود نامه

از سوي دیگر، این . تعادل یا پیدا کردن میزانی درست از واقعیت و تخیل براي او مشکل است

و زندگی عاطـفی و » زن شـدن« طبیعی و مـوزون در جـهت تخیالت رمانتیک براي یک رشد

  ).cf.Deutsh ،2004(مـعنوي ضـرورت دارد 
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  ::ششمششمفصل فصل 

  

  و نحوه بر خورد با آنهاو نحوه بر خورد با آنها  ننپسراپسرامشکالت احتمالی دوران بلوغ مشکالت احتمالی دوران بلوغ 
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  مشکالت احتمالی دوران بلوغ پسران نحوه بر خورد با آنها *

ترین آنها حس استقالل طلبی و یکی از مهم. نوجوانان با مشکالت فراوانی روبرو هستند

آنها نمی . حرکتی که براي والدین دلهره آور است. ه استزندگی مستقل از خانه و خانواد

والدین . خواهند روي آنها کنترل داشته باشند خواهند این اجازه را به فرزندان خود بدهند و می

در نتیجه، . ممکن است نتوانند رفتارهاي نوجوانان را کنترل و هوسهاي پنهانی آنها را دریابند

  . له دو نسل را زیادتر کندمجموعه این حرکات ممکن است فاص

تواند  تمایالت و تظاهرات دوران بلوغ جنسی هم که در مواردي غیرقابل کنترل است می

پدر (تمایالت و عشق برخی از والدین به فرزند دختر و یا پسر . والدین را عصبانی و یا نگران کند

یجه اش نگرانیهاي ، ممکن است سوء رفتارهایی را سبب شود که نت)به دختر و مادر به پسر

علی رغم این اتفاقات، والدین بر اساس شواهد موجود . بعدي را در نوجوانان بوجود آورد

  . هاي الزم را با کودکان خود دارند ها و هماهنگی همراهی

قسمت اعظم نوجوانان با برقراري یک پل ارتباطی، با موفقیت این فاصله را پشت سر 

ها و   امکان پر شدن این فاصله نباشد، ممکن است نابسامانیباید بدانیم که اگر. گذاشته اند

  درصد بالغین20حدود . هاي روحی در نوجوانان، والدین و یا در هر دو بروز کند آشفتگی

هاي شناخته شده روحی هستند که شایعترین آنها اضطراب و افسردگی   دچار آشفتگیخودشان

  . است

اري رفتاري، سرکشی و یاغیگري، شکست و یا ترك ها غالباً همراه با ناهنج این ناراحتی

بنابراین والدین وظیفه دارند . شوند تحصیل هستند که جملگی سبب ناسازگاري فامیلی می

این اطالعات . اطالعات الزم را در خصوص تغییرات بلوغ جنسی به نوجوانان منتقل کنند

لمین هم مانند والدین نقش مربیان و مع. کند نوجوان را در مقابل تصورات غلط محافظت می

  . تعیین کننده دارند

والدین بایستی آگاهی الزم را در مورد : مهمترین نکات قابل توجه در این زمینه عبارتند از

تغییرات جسمی دوران بلوغ داشته باشند و بایستی قبل از بلوغ، تغییرات جسمی و روانی دوران 
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اي حمل شنیدن نصیحت را ندارند چون در دورهنوجوانان ت. بلوغ را به نوجوانان آموزش دهند

والدین بهتر است آنها را به طور غیرمستقیم در . دانند هستند که اعمال خود را بی نقص می

  . جریان اشتباهاتشان بگذارند و سعی کنند خودشان الگویی مناسب براي آنها باشند

 نوجوان براي تجربه راههاي آزادي عمل داده شود، اجازه دادن بهتاحدودیباید به نوجوانان 

  . کند جدید، تا حدي که مشکل آفرین نباشد، آنها را آبدیده می

بهمان . باید به نوجوان اجازه داد طعم برخی سختیها را چشیده و در زندگی مقاوم بار آید

  . اندشکل که والدین تجربه کرده اند و موفقیت و شکست داشته

کند، اظهار نظر کند، باید با کمال دقت به آنها خواهد صحبت کند، اعتراض  نوجوان می

  . گوش داد و امکان یک ارتباط درست را فراهم ساخت

باید سعی کرد با تشویق نوجوانان به انجام ورزشهاي مختلف، شرکت در فعالیتهاي اجتماعی 

 این مهمترین بخش. و الگوسازي براي آنان، کاري کرد که آنها، انرژي فراوان خود را تخلیه کنند

  هدایت نشود بصورت استمناء بطور صحیحانرژي در غریزه جنسی نهفته است که اگر

  . شود تخلیه می) ارتباط غیر شرعی ،خودارضایی(

باید با مداخالت مؤثر والدین، تأثیر این . توجه به تأثیر مشکالت اجتماعی حائز اهمیت است

ه نیز نوجوان با مشکالتی مواجه غیر از خانه و مدرسه، در جامع. تغییرات به حداقل برسد

  . شود که کمک و راهنمایی والدین و مربیان کارساز و گره گشا خواهد بود می

بی عالقگی به درس، پرداختن به وضع . باید وضعیت تحصیلی نوجوانان را پیگیري کرد

 لباس و آرایش موها و یا افراط در ورزش کردن در این مرحله در بعضی از نوجوانان مشاهده

در صورت لزوم باید مسأله را با اولیاء . باید بیاموزند حداکثر استفاده را از وقتشان بکنند. شود می

  . و مربیان مدرسه در میان گذاشت و از مشورت آنان استفاده کرد

نوجوانان در مرحله گذر از بلوغ تحت تأثیر تغییرات جسمی و روانی این دوره ممکن است 

باید . اري بزرگتر از سن خود و یا رفتاري کودکانه از خود بروز دهنددچار سردرگمی شوند و رفت

در این زمینه آموزشهاي الزم را بدون تحکم و یا تمسخر به آنان داد و تجارب خود را عمالً به او 

  . منتقل کرد

. افسردگی و اضطراب نوجوانان به دالیل تغییرات جسمانی و روانی باید مورد توجه قرار گیرد

به نوجوانان . ا رفتار دوستانه و صمیمانه به آنها فهماند که سعی در حل مشکل آنها داریمباید ب

  . امید و آرزو بدهید و باعث شکوفائی و شادابی آنها شوید



111    نحوه برخورد با آنهاان وپسرمشکالت احتمالی دوران بلوغ : فصل ششم

خواهد از قید و بندهاي خانوادگی  او می. استقالل طلبی از خصوصیات بارز این دوره است

ود وابسته است و این تعارض و نوسان بین خالص شود، ضمن اینکه به شدت به خانواده خ

بنابراین باید هر نوع آزادي که متناسب سن آنها و با . استقالل و وابستگی مشکل آفرین است

استفاده ضمن تذکر، دامنه این آزادي را  نظارت والدین باشد، به آنها داده شود و در صورت سوء

  محدود کرد

. کند ز شکل کودکی به شکل بزرگسالی رشد می انوجواندوران بلوغ، زمانی است که بدن 

  .معموالً رسیدن به دوران بلوغ از طریق تغییرات بدن، قابل درك است

هاي جنسی  دهد، به دلیل هورمون تغییرات جسمانی که در این دوران در نوجوانان رخ می

ل، تولید است که توسط بدن، بسیار بیشتر از قب) تستوسترون در پسران و استروژن در دختران(

  . شود می

این دوران در .  در افراد مختلف بسیار متفاوت است جسمانیسن شروع و خاتمه دوران بلوغ

افتد، هر چند ممکن است در بعضی افراد، زودتر یا دیرتر   سالگی اتفاق می15   تا13 پسران بین

  .از این صورت گیرد

  

  بلوغ زودرس جنسى در پسران *

یک محور مهم . ه کامال و به درستى براى ما شناخته نشده اندشوند ک عواملى باعث بلوغ مى

 وجود دارد که ممکن است دربرگیرنده عوامل مربوط به بلوغ جنسى باشد که به نام بدندر 

. تاالموس ـ هیپوفیز و غدد جنسى یا غدد فوق کلیوى، مورد توجه بسیار استمحور هیپو

کند و هیپوتاالموس هورمونهاى محرك هیپوفیز  هیپوفیز هورمونهاى گنادوتروپین را ترشح مى

کند و این مسیر هورمونى به غدد هدف یعنى غدد جنسى یا فوق کلیوى  سازد و آزاد مى را مى

بلوغ ترشحات هورمونى گنادوتروپین از هیپوفیز کم است ولى قبل از شروع . شود ختم مى

براى اینکه در نمونه هاى تجربى و . شود احتماال تحت تإثیر غدد جنسى مردانه کنترل مى

آزمایشگاهى دیده شده که اگر فرد مذکرى قبل از بلوغ اخته شود در واقع کنترل غدد جنسى 

با شروع دوره بلوغ . یابد ها افزایش مى ادوتروپینبر هورمون گنادوتروپین کاهش یافته و سطح گن

گیرد و بعد از اینکه دوره بلوغ شروع شد  سطح هورمونهاى جنسى بخصوص در خواب اوج مى

آندروژنها نیز . یابد  در طول روز و بیدارى نیز افزایش مىFSH/LHسطح هورمونهاى جنسى و

  .شود توسط غدد یاد شده ساخته مى
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 جنسى مردانه در زندگى جنینى از حدود هفته هفتم حاملگى در تستوسترون یا هورمون

ترشح و افزایش . یابد کند و ترشح آن افزایش مى غدد جنین مذکر شروع به ساخته شدن مى

بلوغ . شود تستوسترون باعث تغییرات و شکل گیرى اعضاى تناسلى خارجى یک فرد مذکر مى

فتن خط رویش مو در پیشانى، وضعیت در یک نوجوان مذکر با رویش مو در صورت، عقب ر

 و لگن و اندامها، رویش مو در زیر بغل و ناحیه زهار به طرف باال و به شکل لوزى بدنظاهرى 

تمامى این فرآیندها از حدود . افتد قریبا در همین زمان اتفاق مىتغییر صدا نیز ت. شود شروع مى

البته سن شروع . شوند  ساله تکمیل مى5شوند و غالبا در یک دوره   سالگى شروع مى12، 11

  .بلوغ و مراحل تکمیل آن در افراد مختلف متغیر است

  

  بلوغ زودرس جنسى

 سالگى در پسرها به عنوان یک رویداد غیر طبیعى تلقى 9بلوغ جنسى در سنین قبل از 

 کامل، زمانى به وجود مىآید که Isosexualبلوغ زودرس واقعى یا بلوغ هم جنسى. شود مى

در حالى که بلوغ زودرس . روى داده باشد) ساختن اسپرم(مردسازى ناقص و فرآیند اسپرماتوژنز 

رس هم جنسى ناقص در مواردى به وجود مىآید که مردسازى بدون ساخت کاذب یا بلوغ زود

یعنى اینکه تشکیل آندروژن ناشى از فعال شدن زودرس سیستم . اسپرم اتفاق افتاده باشد

  .هرچند افتراق این دو مشکل است، اما این تفاوت وجود دارد. هیپوفیز ـ هیپوتاالموس نیست

شوند شامل تومورهاى  به مردسازى زودرس مىمجموعه علل یا سندرومهایى که منجر 

 ، تومورهاى مترشحه گنادوتروپین کوریونیک انسانى یا»سلول مولد آندروژن«سلول لیدیگ 

)HCG( تومورهاى غده فوق کلیوى، هیپرپالزى و پرکارى مادرزادى غده فوق کلیوى، تجویز ،

مه این موارد دیده شده که در ه. باشند آندروژن یا هیپرپالزى و پرکارى سلولهاى لیدیگ مى

 پالسما به صورت نامتناسب با سن افزایش قابل »هورمون جنسى مردانه« سطح تستوسترون یا

. کند و عالیم بلوغ زودرس جنسى و صفات ثانویه جنسى بروز پیدا مى. کند توجهى پیدا مى

 مواردى که شود اما باید توجه داشت در تومورهاى سلول لیدیگ در کودکان به ندرت دیده مى

و باید معاینات و . اندازه بیضه هاى کودك متقارن نیست احتمال تومور سلول لیدیگ وجود دارد

بقیه تومورهاى فوق الذکر از جمله تومور مردساز غده فوق کلیوى . آزمایشات الزم صورت گیرد

 سازند که باعث دگرگونى شرایط عادى کودك نیز مقادیر زیادى در نهایت تستوسترون مى

  .افتد شوند و بلوغ زودرس جنسى اتفاق مى مى
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 یا افزایش ه فوق کلیدیکى از علل بلوغ زودرس جنسى در پسران، هیپرپالزى مادرزادى غد

 هیدروکسى پروژسترون و در 17 است که منجر به افزایش سطح ماده اى به نام  آنفعالیت

ح گنادوتروپین ممکن است در این اختالل افزایش ترش. شود نتیجه افزایش سطح آندروژن مى

  .در ثانویه بوده به طورى که بلوغ زودرس واقعى پس از آن روى دهد

در یک مورد خاص بلوغ زودرس جنسى مستقل از گنادوتروپین در پسرها ممکن است روى 

سلول لیدیگ باشد؛ یعنى بدون اینکه تومور سلول ) خودکار(دهد که ناشى از هیپرپالزى اتونوم 

این اختالل به صورت اتوزومال محدود به مردان، از پدر به پسرانش .  آمده باشدلیدیگ به وجود

 حامل این بیمارى هستند به پسران منتقل  ولی سالم ظاهراشود و یا از مادرانى که منتقل مى

 سالگى 2در این مورد خاص مردنمایى و عالیم بلوغ زودرس جنسى حتى در سن . شود مى

  .رسد یابد و حتى به میزان بالغین مى تستوسترون افزایش مىسطح هورمون . شود شروع مى

 یکى دیگر از علل بلوغ زودرس جنسى در پسران فعال شدن اشاره شدهمان طور که 

 است و یا در اثر »ایدیوپاتیک«زودرس سیستم هیپوتاالموس ـ هیپوفیز است که یا بدون علت 

امروزه . شود و سایر ضایعات ایجاد مى یا در اثر عفونتها CNSتومورهاى سیستم اعصاب مرکزى

 تإخیرهاى گذشته در تشخیص MRI وC.t.scanبا پیدایش روشهاى تشخیصى پیشرفته مثل

  .دهد بیمارى از بین رفته و یا کمتر روى مى

اگر بلوغ زودرس جنسى در پسران ناشى از تومورهاى مولد استروئید یا گنادوتروپین باشد و 

 CNSیا اختالل در سیستم عصبى مرکزى) فوق کلیوى( آدرنال یا هیپرپالزى مادرزادى غده

  .رددرمان به رفع این علل بستگى دا
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  :جنسى بلوغ زودرس چند

اگر در پسران نابالغ عالیم جنسى زنانه بروز پیدا کند ممکن است ناشى از افزایش متوسط یا 

  . باشد»استروژن«شدید هورمون زنانه سازى به نام 

وجه به پیشرفتهاى چشمگیر در پاراکلینیک و ابزارهاى تشخیص بیماریها به طور کلى و با ت

هنوز هم با وجود پیشرفت تکنولوژى، . هیچ گونه تإخیرى در شناخت این بیمارى موجه نیست

آنچه در این . معاینه دقیق بیمار و علم و تجربه پزشک اهمیت و جایگاه خاص خویش را دارد

 تولد و پیگیرىهاى بعدى و تشخیص و درمان مناسب و اختالل مهم است معاینه دقیق بدو

کند و هم  سریع است که هم بیمار را از ناهنجاریها و ناراحتى هاى جسمى و فیزیکى مراقبت مى

برد و از بروز بسیارى از مشکالت اعصاب و روان و  زمینه هاى بروز اختالالت عصبى را از بین مى

  .آید  عمل میاختالالت رفتارى و اضطرابى پیشگیرى به

  

  :بلوغ دیررس در پسران *

اي از  کند بدون آن که هیچ نشانه  عبور می13- 15اما گاهی اوقات، فردي از محدوده سنی

البته دیررسی بلوغ همیشه . شود به این پدیده، بلوغ دیررس گفته می. تغییرات بدنی بروز دهد

 سالگی هم به بلوغ نرسد 17-18 گاهی بنابه عللی پسري حتی تا. مساله نگران کننده اي نیست

  .بی آنکه عارضه اي در آنها به وجود آید

پسرانی که . شود، تصور نوجوان نسبت به خود است آنچه دربلوغ دیررس باعث مشکل می 

-د براي خود ارزش کمکنند و شای کفایتی و طردشدگی میبلوغ دیررس دارند غالبا احساس بی

  . تري قائل شوند
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   یررسدالیل بلوغ د

غالباً این . دالیل چندي براي بلوغ دیررس وجود دارد

یعنی کسی که بلوغ . گردد پدیده به زمینه خانوادگی بر می

 برادرانش هم یاها،  دیررس دارد احتماالً پدر، عموها، دایی

به این پدیده درنگ سرشتی گفته . اند بلوغ دیررس داشته

این گونه . رد به درمان خاصی نیاز ندا شود و معموالً می

نوجوانان نهایتاً به طور طبیعی رشد خواهند یافت، فقط 

   .کمی دیرتر از همساالن خود

هاي مزمنی  افرادي که به بیماري. تواند باعث بلوغ دیررس گردد مشکالت پزشکی نیز می

چون دیابت، اختالل غدد برون ریز، بیماري کلیه و یا حتی آسم مبتال باشند ممکن است دوران 

. سازد تر می ها، رشد بدنشان را مشکل غ را از سنین باالتري شروع کنند زیرا بیماري آنبلو

  . تواند به جلوگیري از بلوغ دیررس کمک کند ها می درمان مناسب و کنترل بهتر این بیماري

افرادي که دچار سوء تغذیه باشند نیز ممکن است دیرتر از کسانی که رژیم غذایی سالم و 

اشتهایی عصبی  براي مثال، نوجوانانی که دچار اختالل تغذیه بی. د رشد یابندمتعادلی دارن

  . تواند به نحو مناسب رشد کند دهند که بدنشان نمی هستند غالباً آنقدر وزن از دست می

ها  این غده. تواند باشد بلوغ دیررس به دلیل مشکالتی در غده هیپوفیز یا غده تیروئید نیز می

  . کنند  براي رشد بدن را تولید میهاي مهم هورمون

شوند، دچار مشکالت کروموزومی  برخی افرادي که در زمان طبیعی، وارد دوران بلوغ نمی

  . تواند با فرایند رشد طبیعی تداخل کند مشکالت کروموزمی می. هستند
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  کنار آمدن با بلوغ دیررس 

، در حالی که چنین بسیار سخت است که فردي شاهد رشد دوستان و همساالنش باشد

ها نخواهد  ممکن است فکر کند که هرگز به آن. چیزي در مورد خودش اتفاق نیفتاده باشد

هاي مدرسه ممکن است با او شوخی  همکالسی. رسید

  . اش کنند کنند یا مسخره

د یا درمدرسه نک  احساس افسردگی میفرزند شمااگر

 انشو بین دوستان مشکلی در رابطه با تأخیر در رشد

ان را شد مشکلنندارید، حتما بامشاور یا درمانگري که بتوا

 تواند به این فرد می. د، صحبت کنیدنبا او در میان بگذار

هایی را  ان کمک کند و راهش شما در کنترل احساسفرزند

  . یاد دهدآنهابراي کنار آمدن با این مشکل به 

حتی هنگامی که پزشک یا پدر و مادر فرد به او 

ند که همه چیز عادي است، و حتی هنگامی اطمینان ده

تواند بر احساس  که خود فرد هم چنین اعتقاد داشته باشد، باز هم در انتظار چیزي بودن که می

  . فرد نسبت به خودش اثرگذار باشد، دشوار است

تواند دشوار باشد، اما مشکلی است  پذیرش و کنار آمدن با بلوغ دیررس براي هر کسی می

 به نوجوان شما و به یاد داشته باشید که در اغلب موارد نهایتاً.  قابل حل استکه معموالً

  .همساالن خود خواهد رسید
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118  سنین بلوغ



119  دختران و پسران بهداشت دوران بلوغ: مهفتفصل 

  

  

  

  نکاتی براي کاهش عالئم و شدت درد قاعدگی دختران *

   دقیقه روي موضع درد 10 تا 5یک پارچه یا حوله را گرم کنند، روزانه چند بار به مدت 

  .بگذارند و در بقیه ساعات نیز لباس زیر گرم بپوشند

  هاي شدید در حین بروز درد اجتناب کنند لیتاز فعا.

  تواند مؤثر باشد روي می ها و پیاده شدن روي آرنج و زانوها و انجام برخی نرمش خم.  

  از غذاهاي ساده و زود هضم استفاده کنند.  

  شکم، کمر و پهلوها را ماساژ دهند.  

   دقیقه زیر دوش آب گرم بروند 20 تا 10 بار، هر بار به مدت 2در صورت امکان، روزانه.  

  خوابی پرهیز کنند از خواب زیاد یا کم .  

  هاي مفنامیک اسیدپروفن با تجویز پزشک مؤثر است استفاده از مسکن.  

دهد استفاده از چایی ویا قهوه درد را کاهش می.  

  

  طرز استفاده از داروهاي ضد التهاب

  توان استفاده  اعدگی با تجویز پزشک میهاي مفنامیک اسید براي کاهش درد ق از دارو

  .کرد

  مصرف این داروها قبل از شروع خونریزي قاعدگی تأثیر بهتري دارد .

یافته و یا از بین  ترشدن سن و زایمان کاهش قاعدگی دردناك اولیه معموالً با بیش

  . کند تر در مورد زایمان طبیعی صدق میالبته این مطلب بیش. رود  می

  

  درد قاعدگی غیر طبیعیخصوصیات 

  هاي معمولی پاسخ ندهدویاافزایش سن شدت بیشتري پیدا کند دردي که به مسکن.  

  شود اواخر قاعدگی درد بشتر می.(بعداً ایجاد شود و شدت آن به مرور افزایش پیدا کند(.

  همراه با درد نواحی غیر معمول باشد.  

  همراه با سونوگرافی غیر عادي باشد.  
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  در این موارد الزم است به پزشک مراجعه کنید   .  

  هاي جسمی و روحی پیش از قاعدگی ناراحتی

  شان احساس  گاهی دختران تغییرات بدنی یا روحی خاصی قبل و نزدیک زمان قاعدگی

  .کنند می

   درصد دختران و زنان قبل از خونریزي ماهانه و در 90 تا 75در حالت طبیعی حدود 

. شوند که معموالً خفیف و جزئی هستند ر مشکالت جسمی و روانی متعددي میشروع آن دچا

.شود به این اختالالت تنش هاي قبل از قاعدگی گفته می

  5حدود . آورد هاي قبل از قاعدگی خفیف بوده، مشکلی به وجود نمی در اکثر موارد تنش 

باعث اختالل در زندگی  درصد مبتالیان مشکالت جسمی و روحی دارند، به طوري که 10تا 

  . این افراد باید براي درمان به پزشک مراجعه کنند. شود ها می خانوادگی و اجتماعی آن

  

:این اختالالت ممکن است به صورت ذیل بروز کند

  کج خلقی، ضعف و خستگی، نفخ شکم

  افزایش یا کاهش میل جنسی  

   شیرینی(میل شدید به مصرف برخی از مواد غذایی(  

  کردن یبوست، سردرد، افسردگی، میل به گریه  

  اختالالت خواب، جوش صورت  

  ها و غیره پیچه، دردناك شدن پستان دل  

  

  هاي جسمی و روحی پیش از قاعدگیرعایت نکاتی براي تسکین و یا بهبود ناراحتی

تر مواد غذایی که حاوي قند یا شکر به مقدار زیاد هستند و به جاي آن  مصرف کم.1

   زمینی، خرما و حبوبات تر از نان، سیب تفاده بیشاس

گزینی آن با روغن هاي گیاهی و  هاي حیوانی و گوشت قرمز و جاي تر چربی مصرف کم.2

 )مرغ و ماهی(گوشت سفید 

   دار نظیر قهوه و چاي تر نوشابه هاي کافئین مصرف کم.3

   کاهش مصرف نمک تا حد ممکن.4
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  نوار بهداشتی

  از نظر جذب ترشحات هم ها  نوار بهداشتی

. شوند به دو نوع معمولی و با جذب باال تقسیم می

نوع با جذب باال قیمت باالتري دارد ولی ضخامت 

  . آن بسیار کم است

  شده  ها از نظر حجم خون دفع نوار بهداشتی

و نیاز فرد به انواع کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم 

. شوند می

 جاذب قرار دارد و طرف دیگر آن، به کمک چسبی که اي در یک طرف این نوارها ماده 

  .چسبد دارد، محکم و به راحتی به شورت می

  زدن خون قاعدگی به بیرون جلوگیري  هاي بهداشتی از بیرون یک الیه پالستیکی در نوار

  .کند می

   البته . بار تعویض شود  ساعت یک4-6نوار بهداشتی راپس از خیس شدن باید تقریباً هر

  .ین به میزان ترشحات قاعدگی هم بستگی داردا

  :طرز استفاده از نوار بهداشتی را به دختر نوجوان خود آموزش دهید !مادر گرامی

نوار موجود در زیر نوار بهداشتی را که پوشش : به بگوئید

  . چسب نوار است بردارد

  

  

  

در نوار بهداشتی نوع ( دار را که در زیر  پس قسمت چسبس

  .به شورت خود بچسباند) هاي نوار بهداشتی نیز است اي زیر بال بال پروانه
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سپس نوار بهداشتی را در جاي مناسب خود فشار دهد تا محکم شود .

بپیچید و در ... نوار بهداشتی استفاده شده را در کاغذ یا دستمال کاغذي و

  .سطل دردار بیاندازد

  

استفاده از دستمال به جاي نوار بهداشتی

  کند به نکات زیر  اي به جاي نوار بهداشتی استفاده می در صورتی که از دستمال پارچه

:توجه کند

  هاي مورد استفاده را زود به زود عوض کند دستمال.

   شده را با آب سرد و صابون بشوید فوراً دستمال استفاده.  

  شدن اتو کند ها را در آفتاب خشک کند یا پس از خشک دستمال.  

  هاي موجود در دستمال از بین نرفت از وایتکس استفاده کنید و خوب آب  اگر لک

  .بکشد

  هاي موجود پاك نشد، آن را دور بیاندازد اگر لک.  

  هاي مخصوص که در فاق  براي این که ترشحات قاعدگی به بیرون نشت نکند، از شورت

         گویند، استفاده کند  آن شورتکس میآن از یک الیه پالستیک استفاده شده است و اصطالحاً به

  

  نکات بهداشتی مربوط به زمان قاعدگی 

   ساعت تعویض کند4- 6نوار بهداشتی را به طور مکرر معموال هر .  

  از لباس زیر نخی استفاده کند.

  لباس زیر را در نورخورشید آویزان کنید و با اتو ضد عفونی کند.  

   ن از آب سرد و صابون استفاده کندهاي خو براي شستن لکه .  

همیشه در کیف دستی خود یک نوار بهداشتی و شورت داشته باشد.  

ها  چون محیط خون آلود دستگاه تناسلی در طول قاعدگی محل مناسبی براي رشد میکروب

گرفتن پس از اجابت مزاج و ادرار کردن، در دوران قاعدگی نه  است لذاحمام کردن و طهارت

  .هاي عفونی الزم است گیري از بیماري عی ندارد، بلکه براي پیشتنها مان
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  :شروع و توضیح درباره عادت ماهانه

  کنید، تا  ها درباره دوره عادت ماهانه صحبت می بیشتر دخترها وقتی براي اولین بار با آن

  . روند دهند یا در فکر فرو می حدودي از خود ناراحتی نشان می

  ها قرار دهید و به  آمیز در اختیار آن ا حتماً با حالتی مثبت و حمایتپس اطالعات خود ر

. ها تفهیم کنید که عادت ماهانه بخشی از کارکرد داخلی و طبیعی بدن یک زن است آن

  تواند بر دیدگاهی که در آینده  نخستین رویارویی دختران با موضوع عادت ماهانه می

  .ري ماندگار بگذاردکنند، تأثی نسبت به بدن خود پیدا می

  

  تمهیدات اولیه

  توانید به این منظور از کتاب  می. هایی را آماده کنید براي توضیح موضوع از قبل عکس

  . هاي موجود در این مجموعه استفاده کنید یا عکس

  کنار دخترتان بنشینید.

  قاعدگی از قبل کیف زیبایی آماده کنیدوبرایش نوار بهداشتی و شورت مخصوص دوران 

  .خریداري کنید

  توانید کتابی براي مطالعه کامل بعدي نیز آماده  اگر دخترتان قادر به خواندن است، می

  .کنید

  اي به یاد ماندنی براي فرزندتان  تواند، خاطره در بعضی مناطق گرفتن جشن بلوغ می

دیه براي تواند به صورت یک جشن کوچک خانوادگی با خرید ه این جشن می. ایجاد کند

  .نوجوان همراه باشد

  

  :هایی براي شروع و توضیح در باره عادت ماهانه مثالی

  افتد هاي مهمی در بدنشان می شوند اتفاق دخترها وقتی دارند بزرگ و خانم می.  

  توضیح دهید... ها بلند شدن قد و در مورد عالئم دیگر بلوغ شامل رشد پستان.

  ز براي بچه دار شدن آماده میشوددر بین این تغییرات رحم نی .  

  شود به این منظور ماهانه از اندام تناسلی زن مقداري خون خارج می.  

  دار شود تواند بچه دهد که دختر بزرگ و خانم شده است و می عادت ماهانه نشان می .

.شدن است عادت ماهانه بخشی کامالً طبیعی از بلوغ و بزرگ



124  سنین بلوغ

  ایی جسمی باردار شدن، به معنی این نیست که فرد توانایی مکررا تأکید کنید توان

به بخش سالمت جنسی .( هاي خانواده صحبت کنید در مورد ارزش. کردن فرزند را دارد بزرگ

  .) در کودکان و پاسخ به سؤاالت مراجعه کنید

  ه این غد. کند اي به نام هیپوفیز که در مغز قرار دارد، تنظیم می عادت ماهانه را غده

کند  زد می ساعتی درونی است که آغاز بلوغ را در بدن هر شخص و در موقع مناسب به او گوش

  فرستند،  هاي بدن پیام می ها به سایر اندام و توسط هورمون

  ها موادي در درون بدن هستند که مسؤولیت تغییرات مربوط به بلوغ از جمله  هورمون

  .مثل را بر عهده دارندهاي جنسی یا تولید  جهش رشد و رشد اندام

  ولی قطعاً فرزندتان . چنین از تجربیات مادران دیگر از قوه ابتکار خود استفاده کنید و هم

صورت ممکن است دچار مشکالت  باید قبل از بروز قاعدگی با آن آشنا شده باشد در غیر این

ت ماهانه با ان آشنا مطالعات نشان داده است که دخترانی که قبل از بروز عاد. روحی شدید شود

اند نسبت به خود عزت نفس باالتري دارند و روند بلوغ را  اند و اطالعات کافی دریافت کرده شده

  .دانند خوشحال کننده می

   پریودشدن عبارت دیگري براي عادت ماهانه است و به این دلیل آن را با این واژه

  .افتد مانی مشخصی اتفاق میهایی با فاصله ز“ دوره”یا “ پریود”نامند که در  می

  

  بو و موي بدن

  هاي بدن در دوران بلوغ در اوج فعالیت هستند، از جمله تولید عرق و  تمام دستگاه

  .یابد شود، افزایش می چربی که روي پوست بدن ترشح می

  ساله معموالً از بوي بدن خود آگاه نیستند و اشاره به آن برایشان 12- 10هاي  بچه 

ها یادآور شویم که به طور مرتب دوش بگیرند و  ولی الزم است به نرمی به آن. ز استآمی توهین

. از محصوالت ضد بو یا عرق استفاده کنند

  تري هر  یابد و الزم است، نوجوانان با فاصله کم تولید چربی در پوست سر هم افزایش می

  .روز یا یک روز در میان موهایشان را بشویند

  است، باید  تر شده ن مرتب نیاز به یادآوري داشته باشدکه حاال که بزرگشاید فرزندتا

  .تري بکند تري بگذارد و تالش بیش براي حفظ بهداشت خود وقت بیش
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  بو و نخ مانندي را درخود  رنگ، بی دخترها از چند ماه قبل از عادت ماهانه، ترشحات بی

این امري طبیعی . گ زرد در بیاوردها را به رن کنند، که ممکن است، شورت آن احساس می

.کند است، که طی آن واژن خود را تمیز می

  هایی که اضافه وزن دارند، بویی حس  از ناحیه تناسلی بعضی دخترها، به خصوص آن

  .توان آن را برطرف کرد این بو طبیعی است و با بهداشت روزانه و تعویض روزانه شورت می. شود می

  

  موي بدن دخترها

  ها مثل  ها در دخترها در نواحی جدیدي از بدن آن دت کوتاهی پس از رشد پستانم

رشد مو روندي تدریجی دارد و اغلب از دید . شود گاهی مو پدیدار می پاها، زیربغل و ناحیه شرم

  .ماند والدین پنهان می

  شود موي شرمگاهی ابتدا صاف و تیره رنگ است و سپس کلفت و فر می.

  است،   موي شرمگاهی در زن بالغ، مثلثی است که رأس آن پایین قرار گرفتهشکل نهایی

این مو در ممانعت از ورود میکروب به ناحیه تناسلی مؤثر است، و نباید آن را تیغ زد چون 

  .تواند باعث خارش و ناراحتی پوست زیر آن شود کند و می دوباره رشد می

   کند  سالگی رشد می13-12موي زیر بغل در دخترها معموال بین.  

  تراشیدن یا نتراشیدن موي زیر بغل به انتخاب شخصی افراد بستگی دارد.  

  ها رشد  گاهی آن موي پاي دخترهاي جوان هم همواره با موي زیر بغل و موي شرم

  .کند می

  در گذشته والدین به این کار . کنند تر دخترها به زمان زدن موي پاهایشان فکر می بیش

ها گاهی  میلی آن این بی. دادند  نبودند و تا سن خاصی اجازه آن را به دختر خود نمیراضی

  .ریشه فرهنگی دارد

  تر اهمیت دارد، ناراحتی او از موهاي پا و فشاري است،  چیزي که از سن دخترها بیش

  .کنند تا پاهایش را تیغ بزند ها و دوستان به او وارد می کالسی که هم

  اعتقاد والدین دخترها در این سن و سال در باره فواید و مضرات زدن موي نظر از  صرف

تر است، خودتان موضوع را مطرح کنید و منتظر طرح آن از  پس به. نمایی دارند پا نیاز به راه

. طرف دخترتان نمانید
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  زدن، مومک انداختن،  توان از تیغ براي رفع موهاي زائد می

  . هاي اپیالتور استفاده کرد ستگاههاي موبر، د کرم و لوسیون

  هاي دیگري هم مثل الکترولیز  بردن موي پا، راه براي از بین

قیمت هستند و باید توسط کسی اجرا شود که  وجود دارد که گران

.دوره آموزشی دیده باشد

  

  :نکات زیر را در مورد زدن موي پا براي او روشن کنید

  اي زائد استفاده از تیغ استترین روش رفع موه بهترین و ساده.

  شاید بخواهی موي پاهایت دوباره . مو باشد، باید مرتب تیغ بزنی خواهی پاهایت بی اگر می

  .کنند موهاي کوتاه و تیغ تیغی خیلی کند رشد می. بلند شود، اما آن هم خودش دردسر دارد

  ده نشوداز تیغ تمیز استفاده کن و مراقب باش تا پوستت بریده یا خراشی.  

  حین استفاده از تیغ زیر دوش آب گرم بیاستید.  

  لغزد و موها  تر می اگر قبل از تیغ زدن روي سطح پا صابون یا خمیر بمالی، تیغ راحت

.شود بهتر زده می

  تواند دردناك باشد زدن حواست کامالً جمع باشد، خراش یا بریدگی می هنگام تیغ.  

  وگرنه حتماًپوستت . دن پاي خود اطمینان داشته باشهنگام تیغ زدن از خیس بو

  .بیند آسیب می

  زدن را به عهده دخترتان  در نهایت شما والدین باید خودتان تصمیم بگیرید که زمان تیغ

.بگذارید یا خیر

  تواند یک قدم مثبت باشد، که دخترتان به سمت مراقبت مستقل از بدن  تیغ زدن می

        .      دارد خود برمی

هاي دخترتان در باره تیغ زدن پاهایش گوش کنید، در آینده  اگر با حوصله به نگرانی

.توانید، با او گفت و گو کنید بهتر می.آید تري براي او به وجود می که مسائل بزرگ
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براي دختران نوجواندیگر ی ضروري بهداشت نکات

  :  لباس زیر مناسب-1

  : به دختر خود بگوئید

هاي زیر را باید  لباس. هاي نخی استفاده کن و آنها را زود به زود عوض کن ز لباسا!دخترم 

  . هیچگاه از لباس زیر دیگران استفاده نکن.  و در آفتاب خشک کنيها بشو جدا از سایر لباس

  :  ورزش-2

هاي عادي و سبک در این دوران نه تنها هیچ گونه منعی ندارد،  ها و ورزش انجام فعالیت

باید بدانی که بدترین کار، درازکشیدن . کند  فید هم است و به آرامش عضالت کمک میبلکه م

   .حرکت ماندن است روي تخت و بی

  :  تغذیه-3

توانی از غذاهاي مقوي مانند شیر، گوشت،   براي جبران خون از دست رفته در این دوران می

شود براي  توصیه می. یشتر استفاده کنیب... هاي تازه و ، لبنیات و انواع میوه حبوبات، انواع سبزي

کاهش عوارض اختالالت پیش از قاعدگی، از یک هفته پیش از شروع قاعدگی از رژیم غذایی 

  . دار مصرف کنی  و آهن مانند گوشت، ماهی، آجیل بدون نمک و غالت سبوسB6حاوي ویتامین 

ي داراي برگ سبز تیره ها گوشت ها، تخم مرغ، جگر، سبزي: غذاهاي غنی از آهن عبارتند از

مثل اسفناج تازه و جعفري، حبوبات مثل عدس و لوبیا، نخود سبز، نان سبوس دار، آجیل، 

  .خشکبار مثل انواع برگه، برگه آلو و هلو و زرد آلو، توت خشک، انجیر خشک و کشمش

هاي سبوس دار، ماءالشعیر، جوانه گندم، مرغ، ماهی،  ها و بیسکویت  در نانB6ویتامین 

ها مثل موز، آب پرتقال، سیب، سبزیجات مثل هویج، گل کلم، گوجه فرنگی و در  گر، میوهج

   .مغزها وجود دارد

  :  حمام کردن-4

البته باید از نشستن کف . کردن در دوران قاعدگی نه تنها ضرر ندارد، بلکه الزم است حمام

هاي  ن شما به آلودگیحمام خودداري کرده و تا حد امکان به شکل ایستاده حمام کنی تا بد

 رفتن به در صورتاما الزم است بدانید که در این دوران باید . میکروبی کف حمام آلوده نشود

   .از تامپون استفاده کنیاستخر یا دریا
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  :  استفاده از مسکن-5

علت این امر، آزاد شدن موادي . اي طبیعی است وجود درد در روزهاي اول قاعدگی، مسئله

در صورت شدت . شود ی رحم است که موجب انقباض رحم و در نتیجه درد میدر جداره داخل

 تا 48البته بهتر است . دهنده استفاده کنی توانی با تجویز پزشک، از داروهاي تسکین  درد می

در ضمن، استفاده از حوله یا .  ساعت پیش از شروع قاعدگی از این داروها استفاده شود72

تواند  شدن عضالت شده و می مفید است، زیرا گرما موجب شلپارچه گرم در موضع درد هم 

استراحت کافی و رژیم غذایی مناسب و اجتناب از مصرف زیاد شکر، . انقباضات را متوقف کند

   .تواند در تسکین درد موثر باشد  قهوه و چاي نیز می

  : بهداشت ناحیه تناسلی - 6

 مجراي خروج ادرار، امکان انتقال انواع ها به علت نزدیک بودن مقعد به فرج و نیز در خانم

ها به دستگاه تناسلی وجود دارد، بنابراین براي پیشگیري از وقوع عفونت، به هنگام  میکروب

در . طهارت باید ابتدا فرج یا قسمت جلویی دستگاه خارجی تناسلی و سپس مقعد شسته شود

ص پس از اجابت مزاج، شستشو خصو شویی رفتن به دوران قاعدگی نیز باید پس از هر بار دست

 صورت گیرد و پس از شستشو، در صورت امکان با دستمال تمیز خشک گفته شدهبه طریقه 

  تا حد امکان سعی کن براي طهارت از آب سرد استفاده نکنی، زیرا ممکن است سبب به. شود

طهارت دقت کنید هیچگاه با دست کثیف یا آلوده . وجود آمدن انقباض و درد زیر شکم شود

   .بشویید جلو به عقب خود را همشیه از نگیري و

   :آکنه -7

یکی از عوارض شایع دوران نوجوانی آکنه یا جوش 

غرور است که علت آن تغییرات هورمونی در بدن است و 

در دختران، به خصوص پیش از شروع عادت ماهیانه 

آکنه با عواملی مانند پوست چرب و شیوه . یابد  شدت می

هاي  بنابراین راه درمان آکنه.یابد  درست شدت میتغذیه نا

معمولی رعایت بهداشت پوست، شستشوي مرتب صورت 

زدن به آنهاست  هاي غیرمحرك و پرهیز از دست با صابون

   .هاي شدید باید به متخصص پوست مراجعه کرد و براي آکنه
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بهتر . اثیر نیستت تغذیه خوب و استراحت کافی در اوایل قاعدگی در تسکین این درد بی«

مثل قهوه،چاي و (دار  هفته قبل از عادت ماهیانه از مصرف غذاهاي شور و کافئین است از یک

  .پرهیز شود) شکالت

ها دردي حس شد بهتر است بدون معطلی به  غیر از مواقع ذکر شده در پستان اگر به

  » .پزشک مراجعه شود

  

  دوران بلوغدرالغريرژیم *

شود می سبب کاهش توده عضالنی به جاي توده چربیدوران بلوغدرالغريرژیم

قرار دارند و هیچگونه اضافه بلوغدوراندر مطالعات انجام شده مشخص شد، افرادي که در

کنند، در معرض عوارض این  به شدت محدود میوزنی ندارند اما دریافت کالري خود را

هاي هاي غذایی که با محدود کردن وعده در این نوع رژیم. قرار دارنداصولیهاي غیر رژیمنوع

غذایی همراه است، کاهش سریع وزن بدن به علت از دست رفتن آب و توان عضالنی بدن

 .شود مشاهده می

،عالوه شود ز میهاي غذایی براي کاهش وزن که از سوي افراد غیر متخصص تجوی آثار رژیم

و تحریک افسردگیبر اختالل در رشد و اختالالت قاعدگی، سبب ضعف، خستگی، گیجی، 

ها که ممکن است چند سال بعد ظاهر شود، عدم  رژیماز دیگر عوارض این. گردد پذیري فرد می

کم وزنی شدیددر  .، یبوست و خطر ابتالء به سنگ صفرا استخوابیدندر اشکالتمرکز حواس،

.گردد مواردرژیم هاي سخت غذائی موجب بهم خوردن نظم قاعدگی ویاحتی قطع قاعدگی می

  .استحکام استخوانها کافی نباشدکم واهم چنین دربزرگسالی ممکن است تر

  

  تغذیه نوجوانان دختروپسر *

تمام مطالعات .باشند دختران امروز مادران فردا و کلید سالمتی نسل کنونی و آینده می

انجام شده نشان داده است که بسیاري از مشکالت دوران بارداري و تولد نوزادان نارس ارتباط 

بطور کلی، .ج داردمستقیم با وضع تغذیه مادر در زمان قبل از بارداري و سنین قبل از ازدوا

دخترانی که زندگی خود را با تغذیه ناکافی در دوران کودکی همراه با بیماري شروع کرده و به 

اي با کاهش قدرت یادگیري، گذارند، از یک طرف به علت کمبودهاي تغذیه دوره نوجوانی پا می

ه هستند و از افت تحصیلی، افزایش ابتال به بیماریها و کاهش توانمندي ذهنی و جسمی مواج



130  سنین بلوغ

زیرا در . سوي دیگر، پس از ازدواج نمی توانند دوران بارداري شیردهی خوبی داشته باشند

شود و سوء تغذیه او تشدید یافته و عالوه  دوران بارداري و شیردهی ذخایر بدنی مادر مصرف می

.شودبر مادر سوء تغذیه گریبانگیر فرزندش نیز می

 نشان داده است که در دخترانی که از زمان تولد تا بلوغ بطور کلی مطالعات انجام شده 

غذاي متعادل و کافی مصرف کنند در هنگام بارداري و زایمان با مشکالت کمتري روبرو 

اندازه لگن بستگی به قد دارد و لگن در دخترانی که خوب تغذیه شده اند به شکلی . هستند

 و کم خونی ناشی از آن در دختران به علت کمبود آهن.شود است که وضع حمل آسانتر می

این دختران پس از ازدواج و در دوران بارداري از . شود نوجوان، ذخایر آهن بدن آنها تخلیژه می

برند و در این مادران نه  کمبود آهن شدید رنج می

تنها خطر مرگ و میر به علت خونریزي هنگام زایمان 

رند کم آو یابد بلکه نوزادانی که بدنیا می افزایش می

وزن و یا نارس بوده و ذخایر آهن کافی ندارند کم 

 سال اول 2خونی فقر آهن در دوران بارداري و 

بر .  بر رشد و تکامل کودکان داردنامطلوبزندگی 

 ساله که اداره بهبود تغذیه 49-15اساس بررسی کشوري شیوع کم خونی فقر آهن در زنان 

ت، بیشترین میزان شیوع کمبود آهن در دختران  انجام داده اس1374وزارت بهداشت در سال 

 1378بررسی سالمت و بیماري که در سال . گزارش شده است)  در صد39(  ساله 19-15

کم خونی در  توسط معاونت پژوهشی وزارت بهداشت انجام شده نیز نشان داده است که شیوع

قام نشان دهنده آسیب این ار.  برابر مردان است2 ساله تقریبا 40-69 ساله و 15-39زنان 

  باشد پذیري بیشتر زنان و دختران در سنین بلوغ در مقایسه با مردان این گروه سنی می

زیرا نوجوانان و جوانان به دلیل سوخت . تغذیه در دوران نوجوانی و بلوغ اهمیت زیادي دارد

کر است که پرخوري البته الزم به ذ. و ساز باالي بدن و فعالیت زیاد به انرژي بیشتري نیاز دارند

تا جایی که، گاهی نوجوان براي . زیاد در این دوران سبب چاقی بیش از حد نوجوان خواهد شد

تغذیه در دوران نوجوانی و بلوغ اهمیت زیادي .شود حفظ تناسب اندام ناچار به رژیم گرفتن می

د به انرژي بیشتري زیرا نوجوانان و جوانان به دلیل سوخت و ساز باالي بدن و فعالیت زیا. دارد

البته الزم به ذکر است که پرخوري زیاد در این دوران سبب چاقی بیش از حد . نیاز دارند

تا جایی که، گاهی نوجوان براي حفظ تناسب اندام ناچار به رژیم گرفتن . نوجوان خواهد شد
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 هم انرژي بنابراین در صورتی که تغذیه مناسب باشد و تمام مواد الزم به بدن برسد،.شود می

مورد نیاز نوجوان به حد کافی تأمین خواهد شد و هم نیازي به رژیم خاص غذایی وجود نخواهد 

زیرا صبحانه ناکافی یا کم کالري گاهی . صبحانه وعده غذایی مهمی براي نوجوانان است.داشت

انان سه شود که در برنامه غذایی نوجو توصیه می. اي شودتواند زمینه ساز کمبودهاي تغذیه می

ها حتماً وجود داشته  اي و پروتئینها، مواد قندي و نشاسته  چربی:گروه اصلی مواد غذایی شامل

هاي گازدار، شکالت، آب نبات و سایر موادي البته مصرف زیاد قندهاي ساده مثل نوشابه. باشد

مواد زا هستند و ارزش غذایی ندارند باید محدود شوند و به جاي آنها از که فقط انرژي

همانگونه که اشاره شد یکی از مواد .اي مانند برنج، نان و سیب زمینی استفاده شودنشاسته

نیاز به این ماده در دوران بلوغ به دلیل . است) حیوانی و گیاهی(مورد نیاز بدن، پروتئین 

هاي حیوانی در تخم مرغ پروتئین. شود سریعتر شدن رشد و افزایش حجم عضالت بیشتر می

 تا 45مصرف روزانه . هاي گیاهی در غالت و حبوبات وجود داردت، پنیر و شیر و پروتئینگوش ،

  .شود  گرم پروتئین توصیه می72

ها و امالح از اهمیت  پروتئیندر میان مواد مغذي مورد نیاز براي رشد قدي، مصرف به اندازه 

  .اي برخوردار استویژه

در میان مواد . ها توانسته اند با تغذیه سالم، متوسط قد جوانانشان را افزایش دهند  ژاپنی

رد یک نوجوان باید پروتئین مو. ها و امالح بسیار اهمیت دارد ي پروتئینمغذي مصرف به اندازه

بهتر است پروتئین . نیازش را هر روز و به خصوص چند مرحله در طول روز دریافت کند

 و تخم مرغ، ماهیو  مرغمصرفی از منابع پروتئین حیوانی باشد مثل گوشت گوسفند و گاو، 

 از فلوئور، روي و منیزیم، فسفر، کلسیم در میان امالحی که براي رشد قدي الزم اند .شیر

 و بستنی خامه پنیر، ماست، شیر مثل لبنیات: منابع کلسیم. اهمیت ویژه برخوردار هستند

 نیز در آب فلوئور.  حبوبات فراوان استفسفر و منیزیم در گوشت و دیگر منابع پروتئین و. است

  . فلوئور باشدppm 1موجود است و آب مصرفی بایستی محتوي 

به مقدار کافی موجب رشد قدي مناسب ” روي”دارد که مصرف  تحقیقات اخیر، اذعان می

خواهد شد، در خاورمیانه و خصوصاً ایران مصرف کم روي موجب کوتاه قدي و قدرت جنسی 

توانایی هاي مغزي و ایمنی بدن پائین به عالوه با کمبود روي سطح . شود پایین مردان جوان می

  .دهد آمده و ابتال به بیماریهاي مسري زیادتر رخ می
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 لیوان 1 گرم گوشت، نصف تا 150توصیه متخصصان تغذیه براي نوجوانان، مصرف روزانه 

نوجوانانی که .  لیوان شیر و لبنیات دیگر به همراه سبزیجات فراوان است3 تا 2حبوبات پخته، 

توانند با مصرف مکمل ویتامینها و امالح،  د هستند و افزایش قد خوبی ندارند میدر سنین رش

شد کسانی  پس توصیه می. ، رشد قدي شان را بهبود بخشندآهنطبق دستور و مصرف هفتگی 

اي یکبار جگر و دو بار غذاي دریایی میل کنند و خواهند قد بلندتري داشته باشند هفته که می

، میگو، جگر و ماهیمثل غذاهاي دریایی . بخورندگردو و بادام زمینی، بادامهر روز چند عدد، 

  .هاي روغنی حاوي امالح زیادي هستند و فوائد بسیاري براي نوجوانان دارنددانه

 مرتبه جگر و 1اي شند هفتهخواهند قد بلندتري داشته با شود کسانی که می پس توصیه می

  . مرتبه غذاي دریایی میل کنند و هر روز چند عدد بادام و بادام زمینی و گردو بخورند2

هر چه تحرك ما بیشتر . یک نکته بسیارمهم در افزایش قد، انجام فعالیت هاي ورزشی است

. اهد کردباشد گردش امالح استخوانی بیشتر خواهد بود و این مساله به رشد قدي کمک خو

   براي کمک به افزایش قد بسیارتنیس، والیبال، شنا، بدمینتون و بسکتبالورزشهایی مثل 

  .مفیداند

شود و این عوامل   به حفظ ظاهر و تناسب اندام بیشتر جلب میدختران توجه  بلوغدر دوران

هاي غذایی، مصرف  حذف بعضی از وعده. دهد  میرفتارهاي غذایی نوجوانان را به شدت تغییر

هاي عادات تنقالت، غذا خوردن خارج از منزل و عالقه به مصرف غذاهاي غیر خانگی از ویژگی

  باشد هاي جمعی مینی است که متاثر از خانواده، دوستان و رسانهغذایی دوران نوجوا

  

  ویژگی رفتارهاي غذایی 

حذف وعده غذایی و برنامه غذایی نامنظم در دوره نوجوانی، : هاي غذایی نامنظم بودن وعده

به طور معمول وعده صبحانه و ناهار بیشتر از وعده شام حذف . یک رفتار غذایی شایع است

. هاي اجتماعی نوجوانان در طول روز است هاي درسی و فعالیت ت عمده آن برنامهشود و عل می

 درصد نوجوانان دختر و 50اي نشان داد که   طی مطالعه1977 در سال Danielمحققی به نام 

 درصد نوجوانان مورد 89مطالعه دیگري نشان داده است که اگر چه . خورند پسر صبحانه نمی

ها به طور منظم صبحانه   درصد آن50بحانه آگاه بودند اما فقط مطالعه از اهمیت مصرف ص

مشکل نخوردن صبحانه . همراه بوده استمغذيخورند و نخوردن صبحانه با دریافت کم مواد  می

  .شود در دختران بیشتر از پسران مشاهده می
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  :مصرف بی رویه تنقالت

این تنقالت به طور . بخش مهمی از رفتارهاي غذایی نوجوانان مصرف بی رویه تنقالت است 

. هن که براي رشد ضروري است فقیرند، کلسیم و آAمعمول کم فیبر هستند و از نظر ویتامین 

تواند در دریافت مواد مغذي مورد نیاز نوجوانان  انتخاب صحیح تنقالت به عنوان میان وعده، می

  .اثر مثبت داشته باشد

  

  :ها  غذاهاي آماده و نقش رسانه

. استفاده از غذاهاي آماده و بخصوص در نوجوانانی که وقت کافی ندارند، معمول است

رس هستند، از نظر آهن، کلسیم،  ها در دست ها و اغذیه فروشی ماده که در فروشگاهغذاهاي آ

 کلسترولتقریباً در تمام غذاهاي آماده، میزان چربی، . ، و اسید فولیک، فقیرندB،C،Aویتامین 

  .شود  درصد کالري از چربی تامین می50ها،  و سدیم باالست و در بیش تر آن

  

   :دشآموزان با  والدین و دانشمورد توجه والدین اید این نکات ب

 درصد 30ربی بیش از  ـ برنامه غذایی خود را طوري تنظیم کنند که کالري حاصل از چ1

  .نباشد

 ـ برنامه غذایی خود را تعدیل کنند اما چون در دوران رشد هستند مصرف چربی را نباید 2

  .حذف کنند

  .ها استفاده کنند ها و سبزي هاي سالم مثل میوه  ـ به جاي تنقالت پر چربی، از میان وعده3

  .چرخه سواري افزایش دهندروي و دو هایی مثل پیاده  ـ فعالیت بدنی خود را با ورزش4

  . ـ غذا نباید به عنوان پاداش و جایزه به کودکان داده شود5

  . ـ هر روز بر اساس یک برنامه منظم ورزش کنند6

 ـ وقت ورزش را نسبت به کارهاي دیگر در اولویت قرار دهند و برنامه ورزشی خود را براي 7

  . انجام کارهاي دیگر تعطیل نکنند

. هاي ورزشی باشندشان الگوي مناسب براي دریافت غذاي روزانه و فعالیتوالدین باید خود

چنین انتظاري  عالوه بر این، والدین باید از تناسب اندام تصوري واقع بینانه داشته باشند، هم

منطقی از فرم بدن کودك و نوجوانان با توجه به وضعیت بدنی خود، اقوام و سابقه فامیلی 
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ن در هنگام رشد، امري طبیعی است و فقط زمانی که اضافه وزن زیاد و داشته باشند، اضافه وز

   .غیرطبیعی است، باید کنترل شود

ها و امالح مورد نیاز بدن که در دوران بلوغ به دلیل تسریع در رشد، نیاز بدن  انواع ویتامین

نان (ات و غالت ها، انواع گوشت، حبوبات، لبنی ها و میوه یابد، با مصرف سبزي به آنها افزایش می

  . شوند تأمین می) ... وو برنج

  :A ویتامین

این . ویتامین آ براي رشد و نمو بدن، سالمت پوست و حفط قدرت بینایی ضروري است

هاي داراي برگ سبز مثل اسفناج و ویتامین در جگر، قلوه، زرده تخم مرغ، شیر و انواع سبزي

  .شود کاهو یافت می) خارجی(تر هاي زرد و نارنجی مثل هویج و برگهاي سبزسبزي

   : D ویتامین

این ویتامین در روغن ماهی، جگر، زرده . ویتامین د براي رشد و نمو استخوانها الزم است

در ضمن تابش مستقیم آفتاب بر روي پوست . تخم مرغ، پنیر و ماست به مقدار زیاد وجود دارد

 را کالسفیرول گویند که از Dمین ویتا.شود سبب تولید مقدار زیادي ویتامین د در بدن می

ترین راه تأمین اصلی. رسد ویتامینهاي محلول در چربی است و از راههاي مختلفی به بدن می

این .  استپوستی برخورد نور ماوراء بنفش آفتاب و تغییرات پیش سازهاي زیر Dویتامین 

شود، در گیاهان نیز پیش سازهاي تولید کننده  ویتامین از راه مواد غذایی حیوانی نیز تامین می

وسط گیرد و در خون ت ها صورت می جذب این ویتامین بوسیله چربی.  موجود استDویتامین 

شود، از اینرو کسانیکه مبتال به بیماریهاي هضمی و   منتقل میDعامل حمل کننده ویتامین 

 بیشتري توجه و عوارض کمبود آن Dجذبی چربی هستند باید به میزان دریافت ویتامین 

این ویتامین در تمایز سلولی  .، حفظ تعادل کلسیم و فسفر استDنقش اصلی ویتامین . بنمایند

رشد استخوانی، استحکام استخوانها و دندانها، سالمت استخوان در دوران کهنسالی و  .تاثیر دارد

 در حفظ تعادل کلسیم Dی استخوان همه به دلیل تاثیر ویتامین پوکابتال به استئوپروز یا عدم 

ها، کاهش دفع  روده از یک سو موجب افزایش جذب کلسیم و فسفر از Dویتامین . و فسفر است

شود و از سوي دیگر این ویتامین در رشد  سم در استخوان میها و کنترل متابولی از کلیه

تاثیر آن در رشد سلولها، به دلیل عمل آن در ترجمه ژنهاي . سلولهاي استخوانی نیز مؤثر است

بدون (اگرپوست قسمتی از بدن درروزده دقیقه در معرض مستقیم آفتاب . باشد هسته سلول می
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گردد، بهتراست استفاده ازآفتاب   جذب میD ویتامینقرارگیرد مقذار قابل توجهی از ) شیشه

  . صبح باشد10  بعد از ظهر و یا قبل از6پس از ساعت 

   :B1 ویتامین

 پیروفسفات کوانزیم کربوکسیالز است که در دکربکسیالسیون و B1تیامین یا ویتامین 

خود را از مواد از این رو انساجی که منحصراً انرژي . اکسیداسیون اسید پیروویک دخالت دارند

کنند نسبت به کمبود تیامین حساس بوده و با کاهش مقدار آن، عمل آنها  ي کسب میقند

این ویتامین .  کشف شده استBاولین ویتامینی که از ا گروه ویتامینهاي  .گردد مختل می

 روده از راه B1ویتامین .  دارداعصابتأثیرات بسیار مهمی در سوختن قندها دربدن و عملکرد 

یکی . گردد یرد و آماده استفاده بافتها میگ شود، تغییراتی بر روي آن صورت می جذب خون می

کند، الکل است که مصرف آن موجب کمبود  از موادي که در جذب آن اختالل ایجاد می

 کنیم تا با توجهاین ویتامین در بدن ذخیره نمی شود، از اینرو باید . شود  میB1ویتامین 

هاي الزم عملکرد آن در اندامها، فعال کردن آنزیم. مصرف درست از کمبود آن جلوگیري نماییم

شید، این ویتامین نقش براي سوختن قند در بدن است، اگر نام چرخه کربس را شنیده با

نقش مهم دیگر آن در اعصاب است، ما براي انجام هر . اساسی در ادامه عملکرد چرخه دارد

حرکت و یا درك احساس از محیط نیاز داریم پیامهاي عصبی از مغز به اعصاب بدن و بالعکس 

صرف که م در صورتی.  در انتقال پیامهاي عصبی نقش مهمی داردB1منتقل شوند، ویتامین 

شود و وزنش کاهش  اشتها میاین ویتامین کمتر از حد مورد نیاز بدن باشد در ابتدا فرد بی

شود که حالت   سبب ابتالي فرد به بیماري بري بري میB1کمبود شدید ویتامین . یابد می

 در سوخت قند و تولید انرژي، B1به دلیل نقش ویتامین . انجامد وخیم آن به مرگ فرد می

آید و به دلیل  د آن فرد ناتوان شده و گاهی اِدم یا ورم اندامها در فرد به وجود میهنگام کمبو

روند خصوصاً اعصاب پا،   در اعصاب در صورت کمبود آن، اعصاب تحلیل میB1نقش ویتامین 

.  باشدB1تواند ناشی از کمبود ویتامین  گز گز کردن پاها که شکایت بسیاري از افراد است می

 کودکانی که در مرحله از شیرگیري هستند و مادرانشان اهمیت زیادي به غذاي این بیماري در

  .شود دهند نیز عارض میتکمیلی آنها نمی

انرژي آزاد شده . هاي بدنتان نیاز روزانه به این ویتامین داریدشما براي شکستن کربوهیدرات

ین براي متابولیسم تیام. شوداز این سوخت و ساز صرف فعالیتهاي تنفسی و حرکتی بدن می

  . ها ضرورت داشته و هضم و جذب مواد گلوسیدي بستگی به وجود آن دارد نهائی کربوهیدرات
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باتوجه به این که متابولیسم کربوهیدرات هاي انرژي الزم براي دستگاه عصبی مرکزي را 

وکز تواند از گلکند، بنابراین با کاهش مقدار تیامین دستگاه اعصاب مرکزي نمی تامین می

  .باشد  میلی گرم می5/1 تا 2/1نیاز بدن به آن روزانه  تیامین محلول در آب بوده و .استفاده کند

   B1 ویتامین منابع

، کلمتیامین به مقدار فراوان در جوانه گندم، نان، نخود، لوبیا، چاودار، برنج کامل، اسفناج، 

ر، پنیر، و ماست در ، جگر، تخم مرغ، شیانجیر، فندق، بادام، گردو و بسیاري از سبزیها، هویج

ابگردان، سویا هاي گل آفتشیردان و گوشت، دانه سیرابی، حبوبات،  خام،پستهمخمر آبجو، 

شود، همچنین افراط در خوردن مواد قندي سبب کمبود این ویتامین می. فراوان وجود دارد

سبوس منبع غنی ویتامین  .گرددپوشیدن لباسهاي نایلونی و پالستیکی باعث نابودي آن می

B1،ویتامین   است و با گرفتن پوست غالت براي تهیه آرد سفید قسمت اعظمB1 از دست 

هایی که با دار مثل سنگک، بربري و بیسکویتشود از نانهاي سبوس از اینرو توصیه می. رود می

کنید، بهتر است آنرا قبل  اگر از جگر غذایی تهیه می. شود استفاده کنید دار تهیه میآرد سبوس

بهتراست بدانید، مصرف . از پخت در فریزر قرار ندهید و براي پخت از حرارت باال استفاده نکنید

  .رساند  به بدن ما میB1ماءالشعیر و یا جوانه گندم نیزمیزان زیادي ویتامین 

   :C ویتامین

در بهبودي زخم و سالمت لثه نقش . برد ویتامین ث مقاومت بدن را در برابر بیماري باال می

این ویتامین در غذاهایی از قبیل . شود بدن آهن بیشتري جذب کند به عالوه باعث می. دارد

غالتی (دار غالت مخصوص و غالت سبوس  مرغ، شیر، ماهی، مرغ، گوشت قرمز،ده تخمجگر، زر

هایی که ذکر شد بدن عالوه بر پروتئین ویتامین .شود یافت می) که پوسته آن گرفته نشده باشد

   .به تعدادي از عناصر نیاز دارد که هر کدام از آنها وظیفه خاصی به عهده دارند

  : روي 

در دوران بلوغ افزایش پیدا » روي « نیاز بدن به . است» روي « ها  ریکی از این عنص

در غذاهایی مثل جگر، شیر، » روي « . این ماده در ساختن پروتئین دخالت دارد. کند می

  .، حبوبات و گندم وجود دارد)مثل ماهی(غذاهاي دریایی 

  : ید 

ی بدن، سوخت و ساز مواد ید براي رشد و نمو طبیع. ید یکی از مواد مورد نیاز بدن است

این . سلولهاي عصبی و مغز نیز نیاز زیادي به آن دارند. غذایی و تولید انرژي بسیار الزم است
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ید   ها و سبزیها، در غالت، حبوبات، میوه. لبنیات و تخم مرغ وجود دارد  ماده در غذاهاي دریایی،

یکی از مشکالت و .  بستگی داردالبته مقدار آن به مقدار ید خاك. شود به میزان کم یافت می

به دلیل کمبود ید در آب و . نام دارد» گواتر«آید  بیماریهایی که در اثر کمبود ید به وجود می

ها  بنابراین خانواده. شود یددار هستند خاك کشور ما، در حال حاضر اکثر نمکهایی که تولید می

   .باید حتماً از نمک یددار استفاده کنند

  : کلسیم 

بنابراین . لیل تسریع در رشد استخوانها، نیاز به کلسیم در سن بلوغ بیشتر استبه د

نوجوانان باید از منابع غذایی حاوي کلسیم مثل شیر، ماست و کشک به میزان فراوان استفاده 

  .کنند

  :آهن 

یعنی اگر آهن به اندازه . یکی از شایعترین انواع کم خونی، کم خونی از نوع فقر آهن است

. زیرا وجود آهن براي خون سازي الزم است. شود به بدن نرسد فرد دچار کم خونی میکافی 

اما دختران به دلیل قاعدگی ماهانه، . شود البته نیاز بدن به آهن در دوران بلوغ بیشتر می

به همین دلیل خوردن غذاهاي . دهند مقداري از آهن بدنشان را از طریق خونریزي از دست می

  .شود براي دختران توصیه میحاوي آهن بخصوص 

  .این ماده در غذاهایی از قبیل گوشت، جگر، ماهی و زرده تخم مرغ وجود دارد

ولی . کند  ساعت قبل و بعد از غذا از جذب آهن جلوگیري می2 تا 1خوردن چاي طی 

  . کند هاي ترش، مثل مرکبات، به جذب آهن کمک میاستفاده از مواد داراي ویتامین ث یا میوه
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    نوجوانان چاقی واياختالالت تغذیه

چاقی کودکان و نوجوانان درحال حاضر یک مشکل 

توسعه یافته بشمار کشورهاي اي رو به افزایش درتغذیه

درصد 27براساس آخرین اطالعات حداقل . رودمی

در آمریکا چاق هستند که  نوجوانان21کودکان و 

رصد  د39چاقی کودکان و   درصد افزایش در54معرف 

با این روند هشدار دهنده افزایش . نوجوانان آمریکایی در دو دهه اخیر استچاقی افزایش در

 درصد نوجوانان چاق، بزرگساالن 70زنند که  کودکی و نوجوان، محققین تخمین میچاقی در

خواهند بود و حتی این خطر وجود دارد که این افراد در دوران بزرگسالی دچار چاقی چاق

.دشونمفرط

 سال ایران 5رشد کودکان زیر درزمینه ارزیابی (ANIS) 1377بررسی کشوري در سال 

مناطق شهري و روستایی کشور  درصد دختران در1/4 درصد پسران و 6/4نشان داده است که 

رود ولی کشور ما به شمار نمیاگر چه چاقی در حال حاضر مشکل عمده کودکان. چاق هستند

مدارك موجود حاکی از آن . استپیامدهاي آن پیشگیري حائز اهمیتبا توجه به عوارض و 

نشان دهنده آن است که خانواده است که چاقی کودکی بیشتر متاثر از عوامل محیطی است و

مقابل، چاقی  در. نکرده استایجاد رفتارها و عادات صحیح غذایی درست عمل و جامعه در

چاقی در دوران نوجوانی . داردمل ژنتیکی بستگینوجوانی هم به عواملی محیطی و هم به عوا

افزایش خطر ابتال به دیابت، بیماریهاي انجامد که با در اغلب اوقات به چاقی بزرگسالی می

.عروقی و افزایش فشار خون همراه است- قلبی

 حاکی از آن است که 1976سال گزارش برنامه بسیج ملی آموزش کلسترول در آمریکا در

به (توانمندي جسمی  مشکالت بهداشتی شامل کاهش یشتر در معرض خطرکودکان چاق ب

چاقی در . هستند)علت مشکالت ارتوپدي و ریوي، مقاومت به انسولین وافزایش فشارخون

براین، در عالوه. شود کودکان منجر به افزایش کلسترول بد و کاهش کلسترول خوب می

طولی در آنها لت دوران رشد استخوانهايکودکان چاق بلوغ زودرس وجود دارد و به همین ع

.کوتاهتر است که منجر به کوتاهی قد خواهد شد

. هاي ذیل را ارائه کرده استتوصیهبراي پیشگیري از چاقی نوجوانی، انجمن قلب آمریکا

  :داده شوداین نکات به والدین و دانش آموزان باید آموزش
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 درصد 30ها بیش از  از چربیري حاصلبرنامه غذایی خود را طوري تنظیم کنید که کال

.نباشد

چون نوجوانان در دوران رشد برنامه غذایی خود را تعدیل نمایند اما مصرف چربی را

.هستند نباید حذف کنید

ها و  هاي سالم مثل میوهمیان وعدهنوجوانان را تشویق کنید که بجاي تنقالت پرچربی از

.ها استفاده نمایند سبزي

مثل پیاده روي و دوچرخه سواري هاییبایستی فعالیت بدنی خود را با ورزش نوجوانان می

.افزایش دهند

.غذا نباید بعنوان پاداش و جایزه به کودکان داده شود

.منظم ورزش کنندبه نوجوانان توصیه کنید که هر روز براساس یک برنامه

. در اولویت قرار دهندکارهاي دیگر والدین و معلمان وقت ورزش نوجوانان را نسبت به

.کارهاي دیگر تعطیل کنندنوجوانان نباید برنامه ورزشی خود را براي انجام

روزانه و فعالیتهاي ورزشی والدین باید خودشان الگوي مناسب براي دریافت غذاي

واقع بینانه داشته باشند و یک عالوه بر این والدین باید از تناسب اندام، تصوري. باشند

وضعیت بدنی خود، اقوام و سابقه طقی از فرم بدن کودك و نوجوان با توجه بهانتظار من

طبیعی است و فقط زمانی که اضافه اضافه وزن درهنگام رشد امري. فامیلی داشته باشند

  .وزن زیاد و غیر طبیعی است باید کنترل شود

  

  :نکته قابل توجه

ی از میان اظهار نظرها و نتیجه تحقیقاتی که هر از گاه

توان دریافت کرد که مشکالت چاقی  شود هم می منتشر می

هاي اسکلتی و قامتی خطرات رو به گسترشی براي ناهنجاري

دانش آموزان هستند و هر روز بیش از پیش آنها را تهدید 

ها حاکی از چاق شدن دانش  به طور کلی همه آمار. کنند می

نش آموزان و نتیجه تحقیقات متعدد هم نشان داده که دا

  .هاي اسکلتی هستندآموزان زیادي دچار مشکالت ناهنجاري

هاي به عنوان مثال نتیجه تحقیقات درباره ناهنجاري
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بر اساس این تحقیق که .  استان کشور هشدار دهنده است20ساختار قامتی دانش آموزان در 

ر مشکل  درصد دانش آموزان دچا64 استان انجام شده به طور میانگین 20 در 86-87در سال 

بیشترین درصد ناهنجاري قامتی دانش آموزان هم مربوط به دختران . ساختاري قامتی هستند

سر به جلو، شانه نامتقارن، پشت کج، پشت گرد، پشت گود، پشت صاف، . مقطع متوسطه است

زانو ضربدري، زانو پرانتزي، کف پاي صاف و شصت کج از مشکالت ساختار قامتی به شمار 

  . آیند می

هاي غیر استاندارد و سنگینی که دانش آموزان حمل ساس این تحقیقات استفاده از کولهبرا

هاي قامتی ها از جمله دالیل مهم ایجاد ناهنجاري کنند و روش حمل این کوله پشتی می

  .هستند

  

  تغییر زیان بار شکل زندگی 

دلیل بروز بسیاري از مشکالت بدنی و جسم کودکان و 

ه به تدریج زندگی آنها به یک شکل زیان بار نوجوانان این است ک

ها  ها پشت نیمکت در دوران مدرسه آنها ساعت. شود قالب زده می

. هاي ورزش بی رنگ و حال استنشینند، در حالی که ساعت می

خاصیت نظیر پفک و چیبس یا سوسی س و خوردن تنقالت بی

 کالباس و شیرینی و شکالت در زنگ تفریح مدرسه و سوار شدن

در خودروهاي شخصی یا سرویس مدرسه براي ایاب و ذهاب از 

  . الگوهاي دیگر زندگی جدید است

هاي سی دي، ها وقتشان را پاي تلوزیون و فیلم کودکان و نوجوانان پس از مدرسه ساعت

اي دست کم کنند خوردن بشقاب بشقاب پلو همراه نوشابه و هفته رایانه و اینترنت صرف می

  .اهاي فسات فود به عادت بد غذایی دانش آموزان ما تبدیل شده استدوبار خوردن غذ

ها در سنین کودکی و نوجوانی به غذاهاي فست فود نظیر پیتزا، همبرگر و سیب زمینی  بچه

  .سرخ کرده عالقه زیادي دارند

کند  این غذاها پر کالري و چرب و شورند و مصرف زیاد آنها کودکان را دچار اضافه وزن می

  .اندازد متی آنها را به خطر میو سال
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ها  متاسفانه مشکل دیگر خانواده هاي ایرانی این است که بچه 

آنها اغلب به این نکته توجه . کنند را خیلی به خوردن تشویق می

ندارند که تنها باید مواد مغذي مناسب به کودکان برسد و حجم 

ست علت این رفتار غلط این ا. خورند مالك نیست غذایی که می

. تر استکنند کودك چاق سالم که بسیاري به اشتباه فکر می

استفاده از شیرینی و شکالت هم میان کودکان و نوجوانان رایج 

دهند و به این نکته توجه  ها شیرینی و شکالت میها به بچه بسیاري از والدین در میان وعده. است

.  غالت، میوه و سبزیجات نیاز دارندکنند که فرزندانشان به جاي این اغذیه شکم پر کن بهنمی

  .ها مدت کمتري به طبخ غذا اختصاص داده شود البته مشغله روزانه نیز موجب شده که در خانه

اي به مشکالت جسمی و بدنی دانش آموزان توجه نشود، آنها در صورتی که به طور ریشه

اي سخت غذایی روي هدست کم براي بهبود روابط اجتماعی و احساسشان نسبت به خود رژیم

شود که مواد غذایی مورد نیازشان را دریافت نکنند و  هاي سخت موجب میاین رژیم. آورند می

گیرد که برخی از آنها از  کاهی کار چنان باال  می. از نظر جسمی دچار اختالالت دیگري شوند

 پرخوري شدت وسواس نسبت به شکل ظاهري خود دچار اختالالتی نظیر بی اشتهایی عصبی یا

  .شوند عصبی می

تر غذا شود افرادي که آرامآرام غذا خوردن باعث پیشگیري از چاقی می

  خورند، وزن کمتري دارند می

هاست که دکترهاي تغذیه در مورد رابطه مستقیم بین سرعت غذا خوردن و چاق مدت

  .اندشدن نظرات خود را اعالم کرده

تري دارند و این نتیجه تمام آن تحقیقاتی است که خورند، وزن کم تر غذا میافرادي که آرام

آنها معتقدند هر چه فرد آرام تر غذا بخورد زودتر احساس . اند ها پزشکان انجام داده در طی سال

  . خورد تر غذا میمکند و ک سیري می

آید، بلکه مانند هر احساس دیگري دستوري است  در واقع احساس سیري از معده شما نمی

تر غذا بخورید، روند دستور صادر شود، در نتیجه هر چه آرام غز براي افراد صادر میکه از سوي م

اید  از غذایتان را خوردهبخشی شده توسط مغز وقت بیشتري دارد و به همین خاطر در حالی که 

  .اید دهد که صبر کنید، خوردن کافیست چون سیر شده مغز دستور می

  .ماند ا خوردن احساس سیري در آنان باقی میها پس از غذ جالب اینکه تا حتی ساعت
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تر غذا آنچه که در نهایت محققان از آن اطمینان یافتند این است که افرادي که سریع

اندازند و از آنجایی که احساس سیري از شکم  خورند احساس سیري را در خود به تعویق می می

شود و فرد به  ودن معده اعالم نمیشود، این فرمان علی رغم پر ب آید و توسط مغز صادر مینمی

برد تا بدن به مغز اعالم کند که سیر   دقیقه زمان می20دهد، زیرا حدود  خوردن خود ادامه می

خورد همچنان در حال قورت دادن  در طول این زمان فردي که با سرعت غذا می. شده است

  .هاي غذاست پشت سر هم لقمه

 بار بجود تکیه دارد، 20د هر لقمه خود را حدود دهد هر فردي حداقل بای نتایج نشان می

 لقمه غذا 100گذارد تا پایان غذا، حدود   لقمه را در دهان می5زیرا فردي که در هر دقیقه 

  .فرستد اش می بیش از آنچه که بدنش احتیاج دارد به معده

ی است،  دقیقه زمانی که الزم است تا مغز دستور نخوردن غذا را صادر کند، زمان طوالن20

اما محققان دلیل آن را هم زمان بردن براي رسیدن غذا از دهان به معده و سپس روده عنوان 

  .گوید پر شده است و باید دستور غذا نخوردن صادر شود این روده است که به مغز می. اندکرده

 .باشد ي کاهش چاقی، افزایش فعالیت، ورزش و تغییرات رژیمی می ها در زمینه ترین مداخلهمهم

  تواند یک روش مناسب جهت پیشگیري از چاقی باشد ي کنترل وزن، می آموزش در زمینه

  

وزن و ظاهر فیزیکیاي نوجوانان و ارتباط آن بارفتارهاي تغذیه

علت پیروي از الگوي غذایی غیر طبیعی دردوران بلوغ به

توجه خاص نوجوانان به ظاهر فیزیکی و داشتن اندام متناسب 

و   Maloney  توسط1989درسال اي کهمطالعه. ستشایع ا

داده همکارانش در ایاالت متحده آمریکا انجام شده است نشان

مایل بودند که الغر % 45 دختر و پسر نوجوان 318است که از 

با افزایش سن نوجوانان، تمایل به کاهش . شروع به کاهش وزن کرده بودندآنها% 37بشوند و 

نوجوانان مورد مطالعه ادعا % 70این مطالعه نشان داده است که . یابد وزن نیز افزایش می

شواهد دیگر نیز. انددرهمین زمان مادران آنها براي کاهش وزن رژیم غذایی داشتهکردند که می

محققین .شودپیشنهاد میکند که از اوایل دوران بلوغ توجه به ظاهر و تناسب اندام تشدید می

ظاهر خود تمایل  نوجوانان مورد مطالعه براي حفظ تناسب اندام و زیبایی%90اند که نشان داده

  .اندبه کاهش وزن داشته
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ترس از چاقی

است که چاقی نوجوانی پیامدهاي مهم تحقیقات نشان داده

طولی که یک مطالعه بزرگ. اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی دارد

ت که درزنانی  سال در آمریکا انجام شده نشان داده اس7به مدت 

اند شانس ازدواج مدرسه و نوجوانی اضافه وزن داشتهکه از دوران

ها  این یافته. اندکمتري داشتهکمتر بوده است و میزان درآمد

داشته باشد  اقتصادي بستگی-بیشتر از آنکه به وضعیت اجتماعی

  .ناشی از نگرش خاص جامعه نسبت به افراد چاق است

 است که ترس از چاقی در نوجوانان و محدود کردن دریافت غذا دادهمطالعات اخیر نشان

 ترس از چاقی در. کوتاه قدي و تاخیر دربلوغ را بدنبال خواهد داشتمتعاقب آن، نهایتاً

 bulimia) و بولمیا  (Anorexia nervosa) اشتهایی عصبینوجوانان برخالف بی

nervosa) باشند، عالمت واضحی ندارد و الینی میاي همراه با عالئم بکه از اختالالت تغذیه

اطرافیان نوجوان متوجه خودداري او از غذا خوردن به دلیل ترس از به این دلیل که والدین و

  .اي در این دسته از نوجوانان بیشتر استبروز کمبودهاي تغذیهشوند،چاق شدن نمی

 % 51اده است که در آمریکا نشان د1989و همکارانش درسال  Moses اي توسطمطالعه

توجه به وزن فعلی اند و بیترسیده اند که به شدت از چاق شدن میکردهدختران کم وزن ادعا

.انداي کافی اقدام به کاهش وزن کردهداشتن اطالعات تغذیهخود و بدون

 

بلوغعوارض رژیم هاي غذایی براي کاهش وزن در دوره

وزن ندارند اما دریافت ست در افرادي که اضافهاثرات زیانبار کاهش وزن برسالمتی ممکن ا

کاهش توده عضالنی بیشتر از در این افراد. کنند بیشتر باشد کالري خود را به شدت محدود می

غذایی و یا ناشتایی همراه باشد هايرژیم غذایی که با محدود کردن وعده. توده چربی است

. آب بدن و توده عضالنی است کاهششود که اساساً به علتمنجر به کاهش وزن سریع می

بر اختالل رشد، شامل کمبودهاي اثرات زیانبار رژیم غذایی کاهش وزن در دوره بلوغ عالوه

افسردگی، تحریک پذیري، یبوست، اي، اختالالت قاعدگی، ضعف، خستگی، گیجی،تغذیه

پوست از بدبو، ریزش مو و خشکی تنفس. نداشتن تمرکز حواس و اشکال در خوابیدن است
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افزایش خطر ابتال به سنگ کلیه و .عوارض رژیم هاي غذایی با محدودیت شدید کالري است

.استهاي غذاییتر اینگونه رژیمصفرا نیز از عوارض جدي

کوتاه قدي غیر متاسفانه تاخیر رشد و تاخیر در بلوغ جنسی در اثر دریافت ناکافی غذا با

این موارد با % 39به ویژه ریز مغذیها گزارش شده استاثر کمبود مواد مغذي  قابل جبران در

از دست رفته نشده اختالالت غذا خوردن همراه بوده است و اصالح آن منجر به جبران رشد

  .است

هاي کاهش وزن در بدانند که رژیمبنابراین دانش آموزان درسنین بلوغ به ویژه دختران باید

عالوه بر آن به علت بروز انواع کمبودهاي قد شود واین دوره ممکن است منجر به کوتاه ماندن 

مشکالت متعددي که قبالً شرح داده شد مواجه اي، سالمت آنان به خطر افتاده و باتغذیه

.شود می

  

  پسران بلوغ دوران بهداشت *

:بلوغرعایت نکات بهداشتی در دوران

استحمام مرتب و تعویض البسه.1

ل هم شروع بهدر دوران بلوغ غدد عرقی زیر بغ.2

شود و این افزایش  کند و باعث افزایش تعریق می فعالیت می

عرق ممکن است سبب تولید بوي فعالیت غدد چربی و غدد

خاصی بشود که نامطبوع و ناراحت کننده است بنابراین در

.باشد این دوران نیاز بیشتر به حمام کردن می

زدودن موهاي زائد بدن به یناستفاده از حوله و وسایل بهداشتی شخصی و همچن.3

رصحیحطو

دندان کشیدن و مراجعه به رعایت بهداشت دهان و دندان از طریق مسواك زدن، نخ.4

دندانپزشک

استراحت و ورزش به قدر کافی.5

تغذیه مناسب و کافی.6

مطالعه کتاب و مراجعه به مشاوره کسب اطالعات الزم در زمینه بلوغ وسائل آن از طریق.7

.لدینمدرسه و وا
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.طرف والدینمعاشرت و همنشینی با دوستان خوب و تأیید شده از.8

معتادخودداري از کشیدن سیگار و دوري از افراد سیگاري و.9

در صورتی که عالئم . غیرمعمولمشاوره با پزشک در خصوص هر گونه عالئم جسمی.10

 سالگی بلوغ 14درعالئم بلوغ تا سن  سالگی ظاهر شود بلوغ زودرس و تأخیر9بلوغ قبل از 

.گردد دیررس اطالق می

ها  پرهیز از دستکاري و فشار دادن جوش.11

.ها را با آب و صابون بشوئید ر روز جوشه

اگر با این دستورات معالجه . کنیدها از الکل طبی استفاده براي ضد عفونی محل جوش

  .مراجعه نماییدنشدید بهتر است پس از مشورت با والدین خود به پزشک

  زیباییل شدنزای

زیادي را صرف کنند و وقت بسیاري از افراد به زیبایی ظاهري و چهره خود توجه زیادي می

تمیزي و پاکیزگی گیرند و آن کنند ولی یک اصل مهم زیبایی را نادیده می پیراستن خود می

ت به شما در تقابالتواند بر نگرش افراد جامعه نسبت پاکیزگی حتی پیش از زیبایی می. است

  .به شما امتیاز منفی دهدتواند بوي بد بدن نیز عاملی منفی است که می. اجتماعی مؤثر باشد

اي از پوست، مثل زیر بغل هاي ویژه متخصصان اعتقاد دارند احتمال ایجاد بوي بد در بخش

بودن غدد عرق در این نواحی از پوست و اندام تناسلی بیشتر است و این ویژگی به متفاوت

کنند که مواد اولیه مناسبی براي تغذیه  این غدد پروتئین و چربی تولید می. داردبستگی 

این در حالی است که عرق نقاط دیگر بدن . آیند هاي روي سطح پوست به شمار می باکتري

  .توانند از آن استفاده کنند ها کمتر می بیشتر محتوي نمک است و باکتري

زیادي درون کفش و جوراب باشند، این بخش از  مدتاید که اگر پاهایتانحتماً تجربه کرده

ها در پاها رشد و نمو کرده و ترکیبات  ها و باکتري قارچدر این شرایط. گیرد بدن نیز بوي بد می

  .کند بد بو تولید می

 نیز اشتوجه کند براي اینکه از بوي بد بدن در امان بماند، باید به رژیم غذایی فرزند شما باید

  .دقت کند

گوارش درون بدن، موادي بدبو تولید ها پس از برخی از مواد غذایی مثل سیر و پیاز و ادویه

  .شوند و بوي بد بدن و دهان را به وجود آورندها دفع تواند از طریق عرق یا ریه کنند که می می



146  سنین بلوغ

  شست و شو

بوي بد بدن، دوش گرفتن و بهترین راه براي فرار از

مثل زیر بغل و کشاله هایی از بدن شست شوي قسمت

 دوش گرفتن با آب به تنهایی شودفراموش ن.ران است

هاي بدبو  فرآوردهتواند اینبی فایده است، چون آب نمی

  .را از روي سطح پوست پاك کند

. شامپو و صابون استتنها راه حل، کمک گرفتن از

هاي روي  توانند محیط زندگی باکتري این محصوالت می

 عرق را مختل کرده و آنها را از درونسطح پوست و

است متخصصان اعتقاد دارند بهتر. روي بدن پاك کنند

  .شودها و شامپوهاي بودار استفاده  از صابون

و فعالیت جسمانی زیادي در طول روز دارد، باید بیش از دیگران کند زیاد عرق نوجوانیاگر 

  . را بشویدنشبد

هنگام ز فعال هستند، بنابراین ممکن است غدد عرق در شب هم مانند روشودفراموش ن

احساس  هنگام صبح باز،، ولی اگر فعالیت غدد عرق در پوست زیاد باشدگرفته شودشب دوش 

  .دهندها بوي خوبی نمی  لباسشود

  تمیزهاي تر و لباس

 را عوض شایشوید، تمام لباس  را میشرود و بدن  هر بار که به حمام می نوجوانالزم است

روز به حمام برود و بهترین روش این است که در پایان. نمایدهاي تمیز به تن   لباسکند و

در برخی نواحی . هاي تمیز بپوشد  را براي شست و شو کنار بگذارد و لباسیشهاتمام لباس

  .باید لباسها زودتر عوض شودمثل جنوب ایران که آب و هوا گرم و شرجی است، 

هاي نخی و کتانی عرق را بهتر به  لباس. بسیار مهم استمي لباس هتوجه به جنس پارچه

هاي نایلونی عرق را از سطح بدنتان کمتر جذب کرده و  لباس کنند، در حالی که خود جذب می

براي  زیر پیراهن نخی. رسد سطح پوست، بوي بد بدن از راه میبا باقی ماندن این عرق در

تواند از سطح  خود جذب کرده و این عرق میموثر است، چرا که عرق را به آقایان بسیار

  .بخار شودهاي نخی پارچه
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  هاکفش

  .گردد و خشک شستهپاها مرتب  بایدبراي اینکه پاهابوي بد نگیرد،

. به ویژه در فصل گرما خودداري کنیدهاي بدون منفذ و روبسته از پوشیدن کفش

  . از درون کفش ندارندعبور هوا راهاي ورزشی غیراستاندارد منافذ الزم براي کفش

   .کنند و از بوي بد پا پیشگیري میهاي نخی عرق پا را به خود جذب کرده جوراب

  

  بهداشت دوران بلوغ نقش ورزش در* 

حرکت و جنبش نقش مهمی در بهداشت و تندرستی داشته و 

جلوگیري از حرکت نه . عامل مهمی براي رشد و سالمتی است

 مشکالت روحی و جسمی تنها موجب توقف رشد بلکه سبب

براي کودکان و نوجوانان حرکت یکی از معمول ترین . شود می

در این راستا . هاي ابراز توانایی جسمانی، فکري و عاطفی است راه

نباید ارزش فعالیتهاي بدنی را براي تأمین سالمتی، ایجاد نشاط، 

هاي حرکتی و  ها و شکوفایی استعداد شادي، یادگیري مهارت

ها در قالب انواع حرکات و بازي  ارائه فعالیت. کار نمودورزشی ان

تواند عامل مؤثري در رشد حرکتی و رشد جسمانی نوجوانان  می

  .باشد

هاي  معلمین تربیت بدنی و مربیان بایستی با توجه به ویژگی

. رشد و نیازهاي جسمانی دانش آموزان برنامه ریزي نمایند

  



148  سنین بلوغ

  اهمیت ورزش براي دختران نوجوان

 کنترل گردد مثالً تغییرات بدن حین بلوغ میورزش منظم سبب کمک به سازگاري با•

دهد و  کند و از سویی این نوسانات را کاهش می ر مینوسانات خلقی و روحی را براي فرد آسانت

  .دارد روحیه ي کلی فرد را باال نگه می

اي دخترانگردد که اغلب بر ورزش سبب کمک به حفظ و کنترل وزن ایده آل می •

  .اهمیت دارد

به رشد قدي دهد و ورزش عضالت بدن را متناسب تر و تراکم استخوانی را افزایش می •

  .کند بهتر و جلوگیري از پوکی استخوان در دوران میانسالی و پیري کمک می

خواهد کند و فرد اندام زیباتري  ریوي و تناسب اندام را بهتر می- ورزش تناسب قلبی •

  .داشت

  .باشد ورزشکاران میزش زمانی براي احساس شادابی و برقراري ارتباط دوستانه با سایرور •

  هاي ورزشی براي دختران نوجوانتوصیه

 60الزم است دختران نوجوان روزانه حداقل  •

  .دقیقه ورزش کنند

یک نظم و با شدت ورزش باید بر اساس •

.متوسط و نه خیلی شدید انجام شود

دوچرخه سواري، :شدت متوسط مثلهاي با ورزش •

  .باشد رقص، پیاده روي سریع می

  .باشند دویدن، فوتبال، شنا می: مثلهایی با شدت متوسط تا زیادورزش •

 ساعت در 2 با کامپیوتر را به کمتر از ارکهایی مثل تماشاي تلویزیون یامیزان فعالیت •

  . برسانیدزرو

شود در اولویت   تنفس و ضربان قلب میافزایش سرعتهاي هوازي که سببورزش •

  .باشند می
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   دختردر نوجوانانورزش بیش از حد

این . پردازند شدید میهاي طوالنی مدت وبرخی دختران سنین نوجوانی به انجام ورزش •

شنا، ژیمناستیک و تنیس  شاملعمدتاً توانند رقابتی یا غیررقابتی باشند ها که می ورزش

و تکامل این دسته از افراد ها براي رشد  ورزش کردن سبب بروز برخی چالشاین نوع. باشد می

  خواهد شد

ي مناسب و دریافت پردازند و تغذیه هاي طوالنی مدت و شدید میدخترانی که به ورزش •

بلوغ خوهند شد، تاخیر بلوغ شامل تاخیر در انرِژي کافی ندارند دچار کاهش رشد و تاخیر

  .باشد نه یا پیشرفت کند بلوغ میهاي ماهیاشروع سیکل

شروع نشده ي آنهاهاي ماهیانه سال دارند و سیکل16دختران ورزشکاري که بیش از  • 

قاعدگی آنها متوقف شده  ماه است که3اند و بیش از شده  عادت ماهیانه میاست یا اینکه قبالً

  .است الزم است به پزشک مراجعه کنند

  

نقش ورزش در بهداشت روانی دوران بلوغ دانش آموزان پسر

خرج دهند، توجه به بهداشت کی از مواردي که والدین باید نسبت به آن دقت بیشتري بهی

  .باشد روانی دانش آموزان پسر در دوران بلوغ می

جبران ناپذیري بر وران بلوغ لطمهدر واقع عدم اطالع و کوتاهی در شناخت اثرات روانی د

  .سازد نوجوانان وارد می

چه باید کرد و در این راه ورزش چه نقشی 

  دارد؟

) والدین و نوجوانان(ابتدا، باید فاصله دو نسلدر

 .شودکه از تجارب بسیاري بدست آمده است درك

این فاصله تفاوتهاي را که در ارتباط با تجارب و 

زندگی نشان دادهايواقعیات و تصورات روی

  .دهد می

 بایستی ضمن مراقبت از کار و زندگی خود و حفظ روابط خانوادگی، نوجوانانوالدین 

هاي دوران بلوغ فرزندان خود نیز عالوه بر آن باید با سردرگمی. باشندمواظب فرزندان خود هم

  .و با آنها کنار بیایندسرو کله بزنند
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ترین آنها حس استقالل طلبی و یکی از مهم .هستندونوجوانان با مشکالت فراوانی روبر

خواهند آنها نمی. حرکتی که براي والدین دلهره آور است.زندگی مستقل از خانه و خانواده است

در نتیجه، . خواهند روي آنها کنترل داشته باشند بدهند و میاین اجازه را به فرزندان خود

ارهاي نوجوانان را کنترل و هوسهاي پنهانی آنها را است نتوانند رفتمجموعه این حرکات ممکن

باید سعی . نتیجه، مجموعه این حرکات ممکن است فاصله دو نسل را زیادتر کنددر. دریابند

هاي اجتماعی و در فعالیتهاي مختلف، شرکتکرد با تشویق نوجوانان به انجام ورزش

توجه به تاثیر  .را تخلیه کنند خودالگوسازي براي آنان، کاري کرد که آنها، انرژي فراوان

والدین، تاثیر این تغییرات به باید با مداخالت موثر. مشکالت اجتماعی حائز اهمیت است

شود که  نوجوانان با مشکالتی مواجه میدر جامعه نیز غیر از خانه و مدرسه،. حداقل برسد

  .گشا خواهد بودکمک و راهنمایی والدین و مربیان کارساز و گره

  . باید وضعیت تحصیلی نوجوانان را پیگیري کرد

حوصلگی به درس، پرداختن به وضع لباس و آرایش بی

مرحله در بعضی از موها و یا افراط در ورزش کردن در این

باید به آنها آموخت که بیاموزند . شود نوجوانان مشاهده می

در صورت لزوم باید . استفاده را از وقتشان بکنندحداکثر

در میان گذاشت و از و مربیان مدرسه»  را با اولیامساله

نوجوانان در مرحله گذر از بلوغ  .مشورت آنان استفاده کرد

تاثیر تغییرات جسمی و روانی این دوره ممکن است تحت

از سن خود و یا دچار سردرگمی شوند و رفتاري بزرگتر

باید در این زمینه . رفتاري کودکانه از خود بروز دهند

الزم را بدون تحکیم و یا تمسخر به آنان داد و تجارب خود را عمال به او منتقلهايآموزش

. گیردافسردگی و اضطراب نوجوانان به دلیل تغییرات جسمانی و روانی باید مورد توجه قرار.کرد

به نوجوانان . داریمباید با رفتار دوستانه و صمیمانه به آنها فهماند که سعی در حل مشکل آنها

  .مید و آرزو بدهید و باعث شکوفائی و شادابی آنها شویدا

بندهاي خانوادگی خواهد از قید و او می. استقالل طلبی از خصوصیات بارز این دوره است

و نوسان بین خالص شود، ضمن اینکه به شدت به خانواده خود وابسته است و این تعارض

متناسب سن آنها و با  هر نوع آزادي کهبنابراین باید .استقالل و وابستگی مشکل آفرین است
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ضمن تذکر، دامنه این آزادي را استفاده» نظارت والدین باشد، به آنها داده شود و در صورت سو

  .کردمحدود 

وتحمل او را در برابر  شود ورزش مناسب باعث افزایش ظرفیت شخصیتی نوجوان می  

  .کند مشکالت زندگی بیشتر می

تمرینات بدنی  . را از ابتال به بیماریها در میانسالی مصون میسازدورزش در نوجوانی فرد   

کند و در سنین  شود ونوجوان ظاهري متناسب پیدا میسبب قامتی استوار وبدنی ورزیده می

.بردباالتر از دردهاي ناشی از ضعف عضالنی رنج نمی

 ] October 23،2005 06:32 AM [  دقیقه ورزش30در دوران بلوغ روزانه حداقل 

   دقیقه ورزش کنند 30نوجوانان در دوران بلوغ روزانه حداقل 

 دقیقه ورزش کنند، 30مطالعات نشان داده است اگر نوجوانان دردوران بلوغ روزانه حداقل 

  .شود مقاومتشان در برابر مشکالت بیشتر می

 بسیاري از مسایل روحی نوجوانان در سن :گویند  میبراساس آمار بدست آمدهن متخصصا

با انجام ورزشهاي ...  گوشه گیري، اعتماد به نفس پایین، کم رویی و بلوغ مانند پرخاشگري،

  .یابد گروهی و فردي کاهش می

ناسب همچنین دخترانی که ورزش و فعالیت بدنی روزانه را ترك نمی کنند از لحاظ بدنی، ت

  .اندام، آمادگی جسمانی و وضعیت عمومی بدن سالم ترند

 پیشگیري از بیماریهاي ضعف عضالنی، پوکی استخوان و بیماریهاي قلبی، عروقی از ضمنا

 نوجوانان باید در دوران بلوغ روزانه دو تا سه ساعت پس .استمزایاي ورزش کردن در نوجوانی 

  . ورزش کنند دقیقه45 تا 35از صرف غذا به طور مستمر 

  .ترین راه کاهش وزن در دوران بلوغ استگفتنی ست، ورزش کردن بهترین و مناسب

:زیر ورزش کردن در دوران بلوغ اهمیت بسیار زیادي داردبه دالیل

پرداختن به ورزش سبب اي جهت تأمین بهاشت و سالمت فردي است،ورزش وسیله.1

.شود سالمت چسمی، روانی و اجتماعی می

پرخاشگرانه، خجالت، گوشه گیري،  از مسایل روحی نوجوانان از قبیل رفتارهايبسیاري.2

.یابد افسردگی و نداشتن اعتماد به نفس با ورزش بهبود می
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شود و تحمل او را در برابر  ورزش مناسب باعث افزایش ظرفیت شخصیتی نوجوان می.3

.کند مشکالت زندگی بیشتر می

تمریناتبدنی . سازد ها در میانسالی مصون می ال به بیماريورزش در نوجوانی، فرد را از ابت.4

کند و در سنین  نوجوان ظاهري مناسب پیدا میشود و سبب قامتی استوار و بدنی ورزیده می

.نمی بردباالتر از دردهاي ناشی از ضعف عضالنی رنج

.وزن در نوجوان استترین روش براي کاهش اضافهترین و مناسبورزش مهم.5
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  نوجوان و تکلیف

بلکه بزرگترین عید خود در  خود را به خاطر بسپار وآن روز را عید،)شرعی(فرزندم روز بلوغ 

  .تمام زندگی قرار ده

  

  بلوغ و تکلیف

سال 15 سال تمام و در پسران، 9 در دختران، بلوغ شرعی است که هاي بلوغ، یکی از جلوه

تفاوت آنچه  گویند، اکنون باید هم می» تکلیف«اصطالحاً این نوع بلوغ را  .باشد قمري تمام می

  .ف است، مشخص نمودومعر )تکلیف(را که به نام بلوغ جنسی و بلوغ شرعی

 5/13- 5/14ی سالگی و در پسران حوال5/12- 5/13 بلوغ جنسی در دختران حوالی تقریبا

 سالگی و در پسران در 9ختران در  ددر)تکلیف(حال آن که بلوغ شرعی  .شود سالگی واقع می

  . مقرر شده است ویا با بروز عالئم بلوغ سالگی15

هاي بلوغ به صورتهاي گوناگون مطرح شده است، ازجمله  و نشانه از نظراسالم،کیفیت

  :خورد درروایت زیراین موضوع به چشم می

  

  . اموال خود ممنوعند تا وقتی که به حد بلوغ و رشد برسند  صغیر درافراد

  :شود بلوغ به سه نشانه شناخته می

  .روییدن موهاي خشن باالي عورت :اول

  .خروج منی در پسران و شروع عادت ماهانه در دختران :دوم

  . سال کامل براي دختر9 سال کامل براي پسر و 15رسیدن به  :سوم
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  مفهوم تکلیف 

آید و غرض این  به معناي سختی و دشواري می »کلفت«ي از ریشه کلیف دراصطالح لغوي،ت

است که نوجوان با نایل شدن به این مرحله از زندگی، خود را پذیراي اعمال و افعالی نماید که 

اند و قبل از این مرحله و درسنین کودکی، موظف به انجام در شرع، فرایض و واجبات نام گرفته

  .بوده استآنها ن

اي است که باید شود، نکته این که چرا به این مجموعه از اعمال و عبادات، تکلیف اطالق می

  .ریشه ي آن را درطبیعت انسان جستجو نمود

اي که عنصر راحت طلبی و به گونه.طبیعت انسان آمیخته با نوعی تساهل و تسامح است

  .ردار استآسان گرایی در وجود او از چیرگی و قدرتی خاص برخو

با نوعی زحمت و درمواردي با سختی و مشقت همراه است و  در حالی که عبادات و فرایض،

انسان باید با بهره گیري از نیروي . باشد انجام آنها مستلزم غلبه برطبع آسان گراي انسان می

  . هاي طبیعت خویش، فایق گردد تا موفق به انجام تمامی فرایض شود اراده برجاذبه

 اي الهی است، ولی هم جهت طبیعت مادي انسان نیست؛روزه، فریضه ان مثال،به عنو

طبیعت انسان اقتضا دارد که در مواقع گرسنگی چیزي بخورد و در زمان تشنگی بیاشامد و 

تمامی اینها تحت  لکن درماه مبارك رمضان،. نیازهاي غریزي را به محض تحریک، ارضا نماید

شود و  یرد و خویشتن داري بر ضد خویشتن خواهی، برانگیخته میگ الهی قرار می الشعاع اوامر

امربه معروف و نهی از منکر و امثالهم هستند  جهاد، از این قبیل فرایض دیگري همچون حج،

تمامی اینها باید از نیروي ارادي و مدد الهی بهره گرفت و در مسیررضاي حق حرکت  که در

  .شود گفته میکرد و این تبلورآن چیزي است که تکلیف 

-مسئولیت کودکی قدم به دنیاي جدیدي نهاده و ارادهبراي نوجوانی که از دوران ساده و بی

اش هنوز پرورش نیافته است، ضروري است او را از دوران کودکی با مالیمت و محبت، با این 

 و پس ي مهم و حساس به خوبی مهیا نمودهاي ورود او را به این مرحله امورآشنا کرد و زمینه

از آن در بدو تکلیف او را با آگاهی کامل توأم با رفق به وظایفش مأنوس نمود با تقویت اراده 

  .نوجوان را براي عمل به آنها برانگیخت
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:نحوه محاسبه سن تکلیف دختران و پسران از تاریخ تولد شمسی

 سنی است که انسان رسما در برابر وظایف دینی سن تکلیف

  .کند مسئولیت پیدا می

 سال قمري و براي پسران پایان 9این سن براي دختران پایان 

 سال قمري است15

در مورد محاسبه سن افراد باید سال قمري مورد محاسبه قرار 

چون بر اساس سن شمسی  هم باشده اگر درستگیرد و شناسنام

  .باشداست معیار نمی

 سال براي پسران، 15دختران و  سال قمرى براي9مقصود از 

تمام شد، بر او عبادات مانند نماز و تمام شدن آن است، نه اول سال، یعنى وقتى نه سال قمرى

  .در پسران سالگى15شود، همین طور تمام شدن  روزه واجب مى

  :ه حل اولرا

سال 9از سال قمرى9ساعت کمتر است و 6روز و 163سال شمسى، 15سال قمرى از 15 

  .دقیقه کمتر است48ساعت و 22روز و 97شمسى، 

 یا 354 دقیقه است و یک سال قمرى 44دوازده ساعت و  روز و29چون هر ماه قمرى 

شود و  ر اسفند ختم مىاز اول فروردین شروع و به آخسال شمسى. باشد  شبانه روز مى355

هاى عادى  ماه بعد هر ماه سى روز و ماه اسفند در سال5 روز و31شش ماه اول سال هر ماه 

روى این محاسبه هر سال شمسى یازده روز بیشتر . باشد  روز و در سال کبیسه سى روز مى29

  .از سال قمرى خواهد بود

  

:راه حل دوم

رسند و   میسن تکلیف سال قمري به 15چون پسران در پایان 

 سال قمري 15 روز سال قمري و شمسی این 11با توجه به تفاوت 

   روز از سال شمسی20 ماه و 6 سال و 14برابر است با 

سالهاي کبیسه در این   روز دیگر در4و با توجه به موجود بودن 

 6 سال و 14: شود کلیف رسیدن پسران می سال پس تاریخ به ت15

عدد زیر را به تاریخ تولد مندرج در   روز از سال شمسی24ماه و 
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  :شوید شناسنامه بیفزایید تا معلوم شود دقیقا از کی مکلف شده یا می

سن  سال قمري به 9ران در پایان و چون دخت  )سن تکلیف پسرانمخصوص  ( 24/06/14

 سال قمري برابر است 9 روز سال قمري و شمسی، این 11رسند و با توجه به تقاوت   میتکلیف

 روز دیگر در سالهاي 2و با توجه به موجود بودن   روز از سال شمسی28  ماه و8 سال و 8با 

 ماه تمام از سال 9 سال 8: شود  سال، پس تاریخ به تکلیف رسیدن دختران می9ر این کبیسه د

عدد زیر را به تاریخ تولد مندرج در شناسنامه بیفزایید تا معلوم شود دقیقا از کلی مکلف  شمسی

  :شوید شده یا می

   )لیف دخترانسن تکمخصوص  ( 00/09/08 

  

  :راه حل سوم

باشد و تولد نوجوانان، کامالً با  نظر به این که مبدأ محاسبه ي سن تکلیف،آغاز تولد فرد می

یکدیگر از حیث ماه و روزمتفاوت است، لذا براي اطمینان کامل اولیا و مربیان الزم است به 

  :نکات زیر عنایت شود

چون تفاوت سال . باید به این گونه عمل نمود سال قمري تمام،9براي دختران با توجه به 

  : شود  روزاست، لذا به روش زیر محاسبه می11شمسی و سال قمري حدوداً 

  

  سال قمري بلوغ× روزهاي تفاوت سال شمسی وقمري = اختالف سال شمسی و قمري برحسب روز

  119=99: یعنی

   روز5= براي اطمینان بیشتر با محاسبه ي سال کبیسه 

  :در نتیجه

  روز ماه سال شمسی روز سال کبیسه روز       سال شمسی

  -)   99+ 5= (9-104      =8 و 8و 16

سن تکلیف دختران بر اساس تقویم شمسی
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توان فرمول مذکور را در نظر گرفت  لذا براي اطالع دقیق والدین و اولیا در مورد دختران، می

  :و درمورد پسران نیز به قرار زیر عمل نمود

   سال قمري بلوغ× روزهاي تفاوت سال شمسی وقمري = ختالف سال شمسی و قمري برحسب روزا   

  119=99: یعنی      

   روز5= براي اطمینان بیشتر با محاسبه ي سال کبیسه 

  :در نتیجه

  روز ماه سال شمسی روز سال کبیسه روز سال شمسی

  9–) 99+ 5= (9-104 =8 و 8و 16

ویم شمسیسن تکلیف دختران بر اساس تق

توان دقیقاً روز وماه و سال بلوغ می )شمسی(اي به این ترتیب با اطالع از سن شناسنامه

 دختران و پسران را محاسبه نمود تا از حیث انجام وظایف شرعی که بسیار )سن تکلیف(شرعی 

مهم و حساس است، کوچکترین وقفه و یا خللی وارد نشود و اهمیت دادن به آن هم درنظر 

  .ان و هم دررابطه با اولیا و اطرافیان وي تأثیر به سزایی داردنوجو

  

  مسایل شرعی و احکامی که درهرمقطع باید نوجوانان بدانند

رسند و  با در نظرگرفتن این که نوجوانان دختر و پسر درسنین متفاوتی به بلوغ شرعی می

طع تحصیلی و با توجه به شود، لذا براي هر مق اطالع از احکام دین براي آنان واجب محسوب می

شود اولیا و مربیان، این نوع احکام و مسایل را که اطالع از آنها  جنسیت نوجوانان، پیشنهاد می

  .براي هر نوجوانی الزم است، با شیوه ي مطلوب و صحیحی به نوجوانان بیاموزند

  

جنسیت
سن بلوغ جنسی 

)حوالی(

سن بلوغ شرعی 

)تکلیف(

تفاوت برحسب 

)حوالی(سال 
نتیجه

5/4 تا 5/1395/3 تا 5/12دختر

بلوغ شرعی، قبل از 

بلوغ جنسی واقع 

شود می

5/1 تا 5/14155/0 تا 5/13پسر

بلوغ شرعی، تقریباً 

بعد از بلوغ جنسی 

شود واقع می
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  تکالیف خاص دختران

با در نظرگرفتن این که نوجوانان 

 بلوغ هدختر و پسر درسنین متفاوتی ب

 و اطالع از احکام دین رسند شرعی می

شود، لذا  براي آنان واجب محسوب می

براي هر مقطع تحصیلی و با توجه به 

شود  جنسیت نوجوانان، پیشنهاد می

اولیا و مربیان، این نوع احکام و مسایل 

ي مطلوب و صحیحی به نوجوانان را که اطالع از آنها براي هر نوجوانی الزم است، با شیوه

. بیاموزند

  مقطع ابتدایی، مخصوص دختران  :ي اولمرحله

شوند و در این سن   سالگی مکلف به انجام تکالیف الهی می9نظر به این که دختران در سن 

کنند، الزم است طرح مسایل به طور خالصه و درقالب  مقطع ابتدایی تحصیل می ایشان در

او باشد که موارد مهم عبارات ساده و قابل فهم براي دانش آموز و متناسب با مقطع تحصیلی 

  : عبارتند از

  مباحث مربوط به دوران بلوغ و عالیم آن و مسئله تقلید-1

  )بدن ذکر مستحبات و مکروهات(احکام طهارت -2

  اي از احکام نجاسات و اقسام آنخالصه-3

  اي از احکام غسل و اقسام آنخالصه-4

  )تصاویربدون ذکر مستحبات و مکروهات با استفاده از (احکام وضو -5

  )با استفاده از تصاویر(احکام تیمم در حد ضرورت - 6

اي از احکام نمازبا ذکر تصاویر، مخصوصاً نماز جماعت در مدارس و کیفیت آن، خالصه-7

  .شود با شرایط آن، مثل نماز آیات ه برمکلف واجب میکاقسام نماز، مخصوصاً نمازهایی 

  اي از مسایل مربوط به روزه خالصه-8

   مربوط به حجاب و پوشش با استفاده از تصاویر مسایل-9

  اي از مسایل مربوط به محارم خالصه-10
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چیزهایی که انسان پیدا  و اي از مسایل مربوط به امانت تلقی کردن اشیاءخالصه -11

تقلب نکردن در دروس و امتحان، خراب نکردن اشیاء و وسایل شخصی و اشیاء و  کند، می

    بیان حرمت مسخره کردن و دشنام دادنوسایل مربوط به مدرسه،

  اي از احکام خوردنیها و آشامیدنیها، مخصوص آداب سفره و عذاخوردنخالصه -12

مسایل مربوط به وظایف فرزندان نسبت به پدرو مادر و دانش آموزان نسبت به معلم و  -13

  بزرگترها

  اي از مسایل مربوط به امر به معروف و نهی از منکرخالصه -14

اي از مسایل مربوط به تولّی و تبرّيخالصه -15

  رعایت بهداشت فردي در حد کافی -16

  اهمیت مسواك زدن  -17
  

  :تذکر

غیر از مسایل مربوط به حجاب و 

قسمت  ي مسایل که درپوشش، بقیه

دختران بیان شد براي پسران نیز 

  .شود آورده می

  

  مقطع راهنمایی، مخصوص دختران :ي دوممرحله

ی مسایل که درمقطع ابتدایی براي دختران ذکرگردید، در مقطع راهنمایی به صورت تمام

  :شود؛ به عالوه، مسایل زیر مطرح خواهد شد تر بیان میگسترده

  احکام مربوط به عادت ماهانه و اقسام غسلهاي مربوط به آن-1

  مده استاي از علتهاي تشریع بعضی ازاحکام که در آیات وروایات شریفه آذکر پاره-2

  عالوه برحجاب، مسایل مربوط به پوشش زنان در اسالم و ذکر بعضی از خصوصیات احکام آن -3

  اي از مطالب مربوط به حیوانات حرام گوشت و حالل گوشت خالصه-4
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  :شود  وچه موفع بردختران واجب میغسل چیست

بی و اجراي عملی اي از اراده قل غسل در لغت به معناي شستن است و در اصطالح به مجموعه

ترین مفاهیم شخصی و  اصل نظافت و طهارت از مهم. شود در خصوص شستن بدن گفته می

  . از آن به عنوان نمادي از ایمان مسلمانان یاد فرمودند) ص(اجتماعی بوده است که پیامبر اسالم

                     )قاعدگى(غسل حیض 

براى نماز و سایر کارهایى که نیاز به طهارت زمانى که خونریزى قاعدگى قطع شود، زن باید 

  .دارد غُسل کند

  ها انجام غسل

سپس سر و گردن . شود زیر دوش قرار گرفته ابتدا نیت و اراده غسل مربوطه می  ترتیبی-1

 غسل  بدین ترتیب و را باید شستگاه نیمه راست بدن و سرانجام نیمه چپ بدن  آنشستهرا 

  .شود تمام می

رود به   یا دریا فرو می یا وان پر از آبکه انسان با نیت غسل در استخر ی غسل ارتماس-2

 غسل د، بدین صورتشو طوري که آب تمام سطح بدن را فرا بگیرد و سپس از آن خارج می

  .ارتماسی تمام است

  

  )عبادت(جشن تکلیف 

توان روز مهم بلوغ شرعی را  چگونه می

ه براي همیشه در ذهن و باور نوجوان جاودان

ساخت؟ بیشتر دست اندکاران تعلیم و 

تربیت اسالمی معتقدند که اگر بتوانیم 

اي چون بلوغ روزهاي مهم و تعیین کننده

را براي همیشه در خاطر نوجوان )شرعی(

توانیم به  زنده نگهداریم، تا حدود زیادي می

فرینی براي روز ي اخالقی و معنوي او امیدوار باشیم و این در گرو ارزشگزاري و عظمت آآینده

  .تکلیف است
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 .ي تربیتی استپاسخی شایسته و مکفی به چنین نیاز و خواسته ،)عبادت(جشن تکلیف 

 ايخوشبختانه به مددالهی در سالهاي پس از پیروزي انقالب اسالمی، فرصتهاي ارزشمند و ارزنده

ت و در برخی از فراهم شده اس )عبادت(از جمله توجیه جشن تکلیف  براي تحقق احکام اسالم،

این مهم به مرحله ي عمل  هاي معتقد و مؤمن، مدارس ابتدایی دخترانه و درتعدادي از خانواده

  .درآمده است

براي عظمت  .مورد ایام اهللا و مناسبتهاي تاریخی و اسالمی نیزاین فلسفه صادق است در

ي نسل نوجوان و جوان، باید آن ایام را گرامی آفرینی و نقش پذیري روزهاي بزرگ در اندیشه

 ي جاودانگی به آنها داد،داشت و با برپایی مراسم ویژه، رنگ کهنگی را از آنها زدود و صبغه

لکن این وظیفه انسانهاست که درجهت تعمیق و  ي الهی برخوردارند،اگرچه آنها از صبغه

  . ي آنها را براي همیشه زنده نگهدارندهي این ارزشهاي اسالمی و الهی بکوشند تا خاطرتوسعه

و  »فطر«و » قربان« ،»غدیر«تالش بزرگان و پیشوایان برحفظ اعیادي بزرگ همچون 

هاي بزرگی از قبیل  والدتهاي معنوي و نورانی آن مصلحان معصوم و نیز گرامیداشت حماسه

 .مبتنی استها و فتوحات بزرگ، براین فلسفه عمیق »هجرت«ها، »رمضان«ها، »عاشورا«

نیزبارها به تکریم و  )قدس سره(همچنان که آن بزرگ رهبر فقید انقالب حضرت امام خمینی 

اند و آن را مایه حفظ و بقاي انقالب و ها تأکید فرموده» بهمن22«ها و » خرداد15«بزرگداشت 

  .اندنظام اسالمی برشمرده

ي محکم و متین الهی است متأثر از چنین روح معنوي و فلسفه نیز )عبادت(جشن تکلیف 

  .که اگر بتواند با حفظ این اصل برگزار شود، مقصود حاصل خواهد شد

  

  ) عبادت(نکات ضروري مربوط به جشن تکلیف 

تواند  پردازیم که در برپایی این جشن و مناسبت مهم و ارزنده، می اینک به ذکر نکاتی می

  :مؤثر واقع شود

 اسالمی حفظ شود و از هر گونه تشریفات زاید و درجشن تکلیف بهتراست روح سادگی و-1

  . تجمالتی که در جشن تولدها و یا مناسبتهاي دیگر که مرسوم است، خودداري شود

با استفاده از لباس سفید و تمیز براي چنین روزي، بخصوص براي دختران همراه با -2

خوبی خواهد  ثیر بسیاري سفید و احیاناً چادر سفید، در جهت جاودانگی روز تکلیف، تأمقنعه

داشت؛ عالوه بر آن در روایات و احادیث اسالمی، به استفاده از لباس سفید و تمیز براي عبادت 
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به  »سیدبن طاووس«سفارشات مرحوم عالم ربانی  حتی در .ي فراوانی شده استتوصیه

  :آمده است که »محمد«فرزندش 

 کن و خود را براي عبادت پرودگار ي سفید و تمیزي بر تنفرزندم براي چنین روزي جامه

  .مهیا ساز

حتی در روابط انسانی  .عملی ارزنده است تثبیت این روز مهم، هدیه دادن به نوجوان در -3

توصیه شده است که به یکدیگر هدیه بدهید تا محبتها  میان مؤمنین و اعضاي خانواده نیز

صرف گرایی و تجمل پرستی نباشد، لکن باید دقت نمود که هدایا صرفاً در جهت م .بیشتر شود

ي روح اسالمی و عبادي باشد؛ مثالً اهداي کتب مفید و خواندنی، بلکه به نحوي در برگیرنده

ي انسانهاي بزرگ و خودساخته، کارها و داستانهاي اخالقی و اجتماعی، شرح حال و سیره

  .نوجوان به وجود آوردتواند تأثیر مثبت و سازنده اي در  بازیهاي فکري و از این قبیل، می

اطالع اولیا و مربیان از کتب سالم و مفید و مورد اعتماد که متناسب با سن مخاطبان کتابها 

چنانچه  .تواند بسیار مفید واقع شود باشد و مشورت با کارشناسان مسایل کتاب و کتابخانه، می

 اي گرانقیمت بیش ازوالدین و اولیا احساس کردند که نوجوان به جهت عالیق دنیوي، به هدای

حد اعتدال عالقمند شده است و روح مصرف و دنیاگرایی در او تقویت شده است، با آگاهی 

ي اخالقی، او را متوجه ارزش فکري و معنوي هدیه نمایند بخشیدن به وي و گفتگوهاي سازنده

و بستگان خود را برخی از نوجوانان، تمایل دارند که اطرافیان  .تا تعادل الزم در او به وجود آید

ي آنان ارزیابی کنند و این امردر صورتی که کنترل نشود، بعدها در برحسب ارزش مادي هدیه

  . آثار سویی برجاي خواهد گذاشت شخصیت اخالقی و اجتماعی نوجوان،

اي فراموش تواند خاطره اي از وسایل رشد معنوي براي نوجوان میتهیه و تدارك مجموعه-4

ي خاص اولیا و مربیان بستگی دارد، در این امر که به ذوق و سلیقه . بیاوردنشدنی به ارمغان

ها و مدارس انجام گرفته است؛ مثالً براي پسران آماده نمودن جانماز مرتب و نو  برخی از خانواده

 نماز و ي کوچکی از عطرخوب و تسبیح و براي دختران، چادري مناسب و شیشیههمراه سجاده

به همراه یک جلد کالم اهللا مجید و یک جلد کتاب دعا که همگی نو   متناسب،ي سفید ومقنعه

و با سلیقه تهیه شده باشد و اهداي آنها به نوجوان، تأثیري به سزا در روحیات او خواهد داشت 

اي از نورانیت و عطر دل انگیز معنویت و اولین ارتباط رسمی و جدي او را با خدا، در هاله

  . براي همیشه در اندیشه و قلب او جاودان خواهد ساختقرارخواهد داد و 

گیرد، بهتراست با دعوت از همساالن و  اگراین جشن درمنزل، توسط خانواده صورت می-5

هایی که تناسب الزم را با این فضاي همکالسهاي نوجوان، همچنین بستگان، دوستان و خانواده
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ي با عظمت از فزایش داد و عالوه برآن خاطرهاخالقی و معنوي دارند، تأثیرگذاري این جشن را ا

ي همساالن و دوستان نوجوان، زنده نگه داشت که در رسم خداپسندانه را در شخصیت و روحیه

  . گیرد آنان مورد تشویق مناسب قرار می توسط دوستان و حضور عین حال، نوجوان مکلف نیز

 به ویژه در گیرد، جام میچنانچه این جشن در مدرسه و به صورت کالسی و جمعی ان- 6

ي دخترانه که معموالً دانش آموزان در کالسهاي سوم دبستان به حد تکلیف شرعی مدرسه

رسند، الزم است که آنان را در جشن مدرسه شرکت دهند و حضورتمامی معلمان، مربیان  می

نیز  ،)در صورت امکان(هاي دانش آموزان کالس سوم  پرورشی، کادر مدرسه و بخصوص خانواده

  . تواند به اهمیت و تکریم چنین روز بزرگی بیفزاید می

تواند درجهت  حضور فردي آگاه و واجد شرایط، به عنوان سخنران در این جشن یقیناً می-7

است،  ي برگزاري آن که از روح قداست و معنویت برخوردارتوجیه اهداف واالي جشن و انگیزه

مالت و کلماتی بسیار روان و ساده و با ذکر حکایاتی الزم است چنین فردي با ج .سازنده باشد

بدیهی است که با در نظرگرفتن شرایط  .شیرین و دلچسب، با زبان خاص خود آنان سخن گوید

مجلس جشن و خستگی ناپذیري آنان، این سخنرانی نباید طوالنی و خسته کننده  نوجوانان،

  . دقیقه انجام شود20- 30به مدت باشد، بلکه به صورتی جاذب ومختصر و مفید و حداکثر 

توان با  شود و در برخی از منازل، حتی االمکان می در مدارسی که جشن تکلیف برگزار می-8

ي خاصی، فضاي معنوي وروحانی مناسبی ایجاد نمود؛ مثالً با تعدادي شمع روشن، ذوق وسلیقه

روز تولد معنوي تو «چون آواي دلنشین قرآن، استفاده از مقواهاي رنگی که شعارهاي جالبی هم

روز پیوستن تو را به «، »این جشن بزرگ تکلیف برشما مبارك باد«و یا » گوییم را تبریک می

روز راه یافتن تو را به بارگاه ملکوتی خداوند گرامی «،»گوییم صف موحدان تبریک می

کوه و توان برش و غیره می»ورود با شکوهت به محضر خداوند بزرگ مشرف باد«، »داریم می

  . عظمت این جشن افزود

بهتراست دانش آموزان بی بضاعت، قبالً توسط انجمن اولیا و مربیان مدرسه، شناسایی -9

آنان از پیش مشخص شود و هدایاي مناسبی نیز براي چنین روزي در )تکلیف(شوند و روز بلوغ 

ار نشود، با رعایت نظر گرفته شود، آنگاه به گونه اي که عزت نفس آنان وخانواده شان جریحه د

موازین اخالقی، به آنان اهدا شود تا در مقایسه با نوجوانان طبقه ي متوسط، خوب و یا مرفه، 

این امري است که حتماً باید با ظرافت و احتیاط کامل صورت .احساس حقارت و فاصله ننمایند

  . گیرد
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ت قدري در مورد بهتر اس )تکلیف(ي آشنا نمودن نوجوانان با بلوغ شرعی زمینه در-10

اهمیت بزرگ شدن و به مراحل رشد عقلی و جسمی  سالهاي کودکی، مراحل مختلف زندگی،

ي بلوغ که حد فاصل بین کودکی وجوانی است، با زبان ساده توضیح داده رسیدن وبه ویژه دوره

ن اي را که در آن قرارگرفته اند به خوبی درك کنند وآن را همچوشود تا اهمیت و عظمت دوره

  .نظیر درتمامی مراحل زندگی خود حفظ نمایند و ارج نهندگوهري گرانبها و بی

براي تعظیم شعایر و تعمیق ارزشهاي اسالمی، بهتراست در این جشن، ویژگیهاي -11

شخصیت قرآنی مورد تحسین و تشویق قرارگیرد؛ به عنوان مثال از دانش آموزانی که بخشی از 

اند ویا این که هاي قرآن را حفظ کرده  روایات و یا اسامی سورهقرآن و تعدادي از احادیث و یا

دعوت شود تا با ارائه آنچه از  اند،احکام، اصول و فروغ اسالم را به سبک نثر یا نظم فراگرفته

دهند، الگوهایی از همساالن خود به نوجوانان  دانند و به سبک جالبی ارائه می شرع مقدس می

  .تازه مکلف ارائه دهند

درجهت معنویت بیشتر این روز، چنانچه به نوجوان غسل را تعلیم دهیم و از او بخواهیم -12

هاي تقرب بیشتر او به خدا فراهم  غسل کند تا زمینه )تکلیف(که قبل از ورود به جشن بلوغ 

  .هاي روحی و معنوي او خواهد داشت شود تأثیر بسزایی در جنبه

یکی  رباشد که بخشی از این مراسم در جوار مرقد مطهراگر براي مدرسه و یا خانواده مقدو-13

حرم حضرت  ،)س(، حرم حضرت معصومه )ع(از بزرگان از قبیل حرم حضرت امام رضا 

انجام گیرد، بر تأثیر بخشی و نفوذ  )قدس سره(عبدالعظیم و یا مرقد مطهر حضرت امام خمینی 

 اگر در صورتی که به هیچ عنوان ي نوجوان خواهد افزود واین مراسم در دل و قلب واندیشه

هاي واجد امکانات و با هماهنگیهاي قبلی و  نباشد، از فضاي یکی از مساجد و یا حسینیه مقدور

  .رعایت همه ي جوانب استفاده شود که به مراتب اثرات نافذتر و راسختري ایجاد خواهد کرد

جشن «ي ر زمینههاي مختصر و مفید د ي مناسب همراه با جزوهتنظیم دعوتنامه-14

ها و هماهنگی آنان با  براي والدین و ارسال آن به منازل، در جهت توجیه خانواده »تکلیف

  مدرسه دربرپایی هرچه بهتر و مؤثرتر این مراسم بسیار مناسب خواهد بود
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  تکالیف خاص پسران* 

  مقطع راهنمایی، مخصوص پسران  :مرحله دوم

 معموالً به سن تکلیف و نظر به این که در این مقطع

ي رسند، لذا در این دوره عالوه برمسایل دوره رشد می

  : شود تر احکام زیر بیان میگسترده ابتدایی به طور

تقلید و احکام آن با ذکر خصوصیات دوران غبیت و -1

  ضرورت پیروي از فقیه جامع الشرایط

مسایل مربوط به احکام نگاه کردن به محارم به  - 2 

  ترتردهصورت گس

 مسایل مربوط به والیت و والیت فقیه به طور-3

  اجمالی

  خالصه اي از اقسام حیوانات حالل گوشت با تصاویر و طریقه ي شناختن آنها -4

  

  مقطع دبیرستان، مخصوص پسران  :ي سوممرحله

ي ابتدایی و راهنمایی طرح شده است، در این دوره به صورت تمامی احکامی که در دوره

  : شود به عالوه مسایل مربوط به مباحث زیر نیز مطرح خواهد شد تري طرح میگسترده

  معامالت و اقسام آن از نظر حرمت و اباحه -1

بعضی از مسایل مربوط به نکاح، توضیح آمادگی الزم جهت پذیرش مسئولیت خانوادگی -2

  و وظایف خطیر تشکیل خانواده 

در فهم احکام؛ مثل واجب، حرام، ي عملیه، جهت سهولت ذکر اصطالحات رساله -3

  مستحب، مکروه و بعضی اصطالحات ضروري دیگر

  مسایل مربوط به جهاد و دفاع -4

  احکام عاریه -5

  عهد و نذر و قسم - 6

  بیمه -7

  نماز جمعه -8

  احکام ضمان -9
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دیات و مطرح کردن دعواهایی  -10

که ممکن است بین دانش آموزان ایجاد 

گر وارد شود وجراحت و زخم بریکدی

شود و بر حذر  موجب دیه میکنند که 

  رداشتن آنها از ضرب و شتم یکدیگ

استفاده ازعطریات و ادکلن و  -11

  احکام آن و مسایل جدید

  و یا سایر مراجع معظم در این مورد)رحمه اهللا(صله رحم و فتواهاي جدید امام  -12

  ذکرمسایل مربوط به کوتاه کردن محاسن -13

بوط به سیگار کشیدن و اعتیاد به مواد مخدر وذکر نتایج تحقیقات علمی ذکرمسایل مر -14

  ایران براي پیشگیري در

  جماعت آداب و خواص نماز -15

رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و دیگر مقررات اجتماعی صادره از سوي -16

  دولت جمهوري اسالمی ایران 

  تر از آن وط به سنین نوجوانی و پاییناشاره به بعضی از گناهان کبیره مرب -17

  نحوه برخورد با اقلیتهاي مذهبی -18

از جمله حق فرزندت این است که او را به خداوند بزرگ راهنمایی کنی و در اطاعت و 

روز بلوغ خود را به خاطر بسپار و آن را براي  فرزندم محمد، اش نمایییاري بندگی پروردگار،

راه خدا صدقه بده، اطعام کن و شکرخداي را  ل در چنین روزي، درهمیشه گرامی بدار و هرسا

  .به جاي آورکه به تو توفیق بزرگ تشرف به بارگاهش را عنایت فرموده است
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غسل جنابت

:شودممکن است پسرنوجوان به دلیلی جنب 

ت ، یا بیدارى، کم باشد یا زیاد، با شهو)احتالم(بیرون آمدن منی چه در خواب یا به دلیل 

   اگرمنی که ازاو خارج شده استاختیار، بی اختیار باشد یا باشد یا بی شهوت، با

  .با شهوت بیرون آمده باشد؛

 . بعد از بیرون آمدن، بدن سست شده باشد ویاهنگام بیرون آمدن جهندگی داشته باشد؛

.شودغسل جنابت براو واجب می

  . ”ارتماسی“و ” یبیترت“:  انجام داد بعد از نیتتوان که به دو صورت می

شود، سپس نیمه راست بدن و  در غسل ترتیبی ابتدا سر و گردن شسته می غسل ترتیبی-1

  . بعد از آن نیمه چپ

براي غسل کافی است در شستن هر قسمت از بدن، با ریختن یک یا چند مشت آب و 

  .شود، بشوید کشیدن دست، تمام بدن را همانگونه که در وضو شسته می

.انند وضو باید براي اطاعت دستور خداوند انجام شودغسل هم م

  

   شستن طرف چپ بدن- 3   شستن طرف راست بدن - 2      شستن سر و گردن-1 
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پس . براي غسل ارتماسی، باید آب به قدري باشد که تمام بدن زیر آب برودغسل ارتماسی -2

 یا دریا از آب وان پر یا د داخل نهر آب یا استخراگر به قصد غسل کردن و اطاعت فرمان خداون

.رفته و آب تمام بدن را فراگیرد غسل صحیح است

  

  

  

  



  ::همهمننفصل فصل 

  شیوه کنترل آنهاشیوه کنترل آنها  امیال مختلف دوران بلوغ وامیال مختلف دوران بلوغ و
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  کنترل و تسلط بر میل جنسی

هاي کنترل و تسلط بر  یکی از مباحث مهم و ضروري در تربیت جنسی پیش از ازدواج، شیوه

هاي کنترل میل  ي جنسی است؛ ضمن تأکید بر اهمیت موضوع فوق، به مهمترین روش غریزه

  :شود جنسی اشاره می

   

  داري روزهـ 

اي گروه جوانان هر کدام از شما که قدرت ازدواج دارد، «: فرماید می) ص(پیامبر اسالم 

ازدواج کند و اگر براي وي مقدور نیست، روزه بگیرد؛ زیرا روزه شهوت جنسی را کنترل 

  ).108ص: 1367صبور اردوبادي، (» کند می

   

  هاي بدنی ورزشـ 

توانند انسان را در مراقبت و تسلط بر این  نیز می... دنی نظیر کوهنوردي، شنا وهاي ب ورزش

  .غریزه کمک کنند

   

  رعایت حدود شرعیـ 

ي سخن گفتن زنان با مردان است که باید از جانب  رعایت قوانین شرعی، از جمله طریقه

گري نشان ندهند  هزنان مراعات شود؛ یعنی در تکلم و سخن گویی با مردان از خود نرمی و عشو

و توجه مردان را به خود جلب نکنند؛ بلکه چنان با جدیت و قاطعیت سخن گویند که هیچ 

: فرماید امام خمینی در تحریرالوسیله می). 160ص: 1381کجباف، (عالمت دلربایی دیده نشود 

 حرام است )با نرمی گفتار و نیکویی صدا(کننده باشد  که تهییج مکالمه زنان با مردان در صورتی

  ).236ص: 1360خمینی، (

امام خمینی در رساله . ي دیگر، توقف نکردن زن و مرد نامحرم در محل خلوت است مسأله

جا نباشد و  اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آن: فرمایند احکام می

  .جا بیرون بروند ز آنچه بترسند که به حرام بیفتند، باید ا دیگري هم نتواند وارد شود، چنان
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چه به طور مختصر در بررسی کنترل میل جنسی مطرح شد، این نتیجه به  از مجموع آن

داري، ورزش و در نهایت حفظ  کنترل نگاه و چشم، کنترل خیال و فکر، روزهآید که  دست می

    حریم زن و مرد و رعایت حدود شرعی، انسان را بر طغیان میل جنسی مسلط خواهد ساخت

   ).106ص: 1381کجباف، (

  

  انحرافات جنسی

طور که پیش از این بیان شد، در دوره بلوغ، هویت جنسی از طریق تمایل به جنس  همان

که از طریق ازدواج به  آید؛ در صورتی گیرد و آمادگی براي ازدواج به وجود می مخالف شکل می

رضا شود، سالمت روانی هاي صحیحی که بعد از این بیان خواهد شد، تمایالت جنسی ا شیوه

 روانی و در نهایت به انحراف - آید؛ در غیر این صورت ممکن است به اختالل جنسی پدید می

  .جنسی بیانجامد

  

» غیرعادي بودن«یا » انحراف«هاي مختلفی در بررسی معیارها و تعریف  روش

  :رفتار جنسی وجود دارد

دهند و مورد  یت جامعه انجام میبر اساس این معیار، رفتاري را که اکثر: روش آماريـ 

شود و هر رفتار جنسی که کمیاب و نادر تحقق  ها است، رفتار عادي تلقی می قبول آن

روشن است که این ). Hyde،1986: 458(شود  پذیرد، انحراف جنسی محسوب می می

الم تواند صحیح و درست باشد؛ زیرا از یک طرف، برخی رفتارهاي جنسی س معیار از انحراف نمی

توان به آن انحراف گفت؛ از طرف دیگر چه بسا  گیرد و نمی در میان افراد به ندرت انجام می

تواند معیار سالمت  گیر بودن آن رفتار، نمی اي به یک انحراف جنسی مبتال شود و همه جامعه

هاي جنسی اشخاص،  هاي روانی و اجتماعی انحراف ي کنش متأسفانه این معیار، درباره. باشد

  .دهد گونه اطالعی را به انسان ارائه نمی چهی

   

یک .  در این روش، مشکل وابستگی فرهنگی آشکارا روشن است:شناختی روش جامعهـ 

بر اساس این معیار، . داند شناس، انحراف جنسی را شکستن قوانین اجتماعی می جامعه

اي جنسی انحراف اي نوع خاصی از رفتاره شود که در هر جامعه هاي فرهنگی باعث می تفاوت

چه بسا در جامعه یا فرهنگ خاصی، . شمرده شود که دست کم مخصوص همان جامعه است

  .ي دیگر عادي و طبیعی باشد یک رفتار جنسی انحراف شمرده شود، ولی همان رفتار در جامعه
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 بـر اساس این روش، یکسري معیارهاي کلی وجود :شـناختی جدیـد روش روانـ  

در کتاب ] xvi[آرنولد باس. توان انحراف جنسی را تشخیص داد ها می ندارد که بر اساس آ

:شناسی روانی خود سه معیار براي تشخیص انحراف جنسی ارائه کرده است آسیب

  .ـ فرد از انجام آن ناراحت و در رنج است1

  ـ عدم کفایت2

ـ عجیب و غریب بودن3

شود که خارج از حدود فطرت  میانحراف جنسی از دیدگاه اسالم، به رفتارهاي جنسی گفته 

:برخی از این انحرافات در متون اسالمی و دینی عبارتند از .و توأم با نگرانی و اضطراب است

  

  )آمیزش جنسی با غیر همسر مشروع خود(ـ زنا 1

  )گرایی مرد با مرد جنس هم(ـ لواط 2

  )گرایی زن با زن جنس هم(ـ سحق 3

  ...)،مثل مادر، خواهر(ـ آمیزش با محارم 4

  )استمنا(ـ خودارضایی و خودتحریکی 5

  )وطی بهایم(ـ آمیزش با چهارپایان، حیوان خانگی 6

  )کودك خواهی(ـ آمیزش با کودکان 7

  )کند تفاوتی مرد هنگامی که همسرش با دیگري آمیزش می بی( ـ دیاثه 8

  )گري نامشروع واسطه(ـ قیاده و داللی 9

  ) توسط مردان و برعکسهاي زنانه پوشیدن لباس(ـ مبدل پوشی 10

  )خودنمایی جنسی(ـ عریان گرایی 11

  )نظربازي(چرانی  ـ چشم12

آثار هر یک از انحرافات جنسی در زندگی فردي، اجتماعی و خانوادگی انسان چنان 

با بررسی آیات و روایات . رسان است که موجب اختالالت روحی و روانی خواهد شد آسیب

    بهخصوصدر این . توان شناخت هر یک از موارد فوق را میاثرات ) السالم علیهم(معصومین 

  :شود اشاره میبعضی از انواع انحرافات 
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  الف ـ زنا

  : فرماید  می32خداوند متعال در سوره اسري آیه 

   ،»و التقربوا الزنی انّه کان فاحشه و ساء سبیال«

 را حرام کرده خداوند زنا» .به زنا نزدیک نشوید، زیرا کاري زشت و بد راهی است«

هاي  هاي مکی مانند فرقان و اسراء و سوره است و حرمت آن را در آیات بسیاري از سوره

  .مدنی مانند نور و ممتحنه تأکید کرده است

به طور طبیعی، زنا آثار روانی خاصی را بر مرد و زن ایجاد خواهد کرد؛ از نظر روانی در 

 و اضطراب وجود دارد؛ ترس از رسوایی در هنگام عمل جنسی نامشروع میان مرد و زن، ترس

که مرد پس از ارضاي جنسی، زن را رها کند و همانند کاالیی  آینده و اضطراب نسبت به این

اند و قانون آنان را  شکنی شده که هر دو مرتکب قانون ترس از این. معیوب در جامعه باقی گذارد

 باشند، عالوه بر ترس و اضطراب مجازات خواهد کرد و به خصوص اگر اعتقاد دینی داشته

کنند و دلیل آن پشیمانی مکرري است که در زمان گذشته و  شکنی، احساس گناه هم می قانون

امام صادق . شود آثار زنا در فرزندان زنا نیز ایجاد می. حال میان چنین افرادي دیده شده است

 دارند و قوانین دین را سبک این فرزندان به حرام تمایل«: فرماید درباره زنازادگان می) ع(

  )145ص: 1342فلسفی، . رك(» .شمارند و در معاشرت بد اخالق هستند می

  : فرماید گونه می در حدیث دیگري درخصوص علت حرمت زنا این) ع(امام رضا 

علت حرمت زنا، فساد اجتماعی و فردي و از بین رفتن پیوند ارث و قطع ریشه و «

داند از نطفه کدام   زن زناکار نمی. رابطه پدر فرزندي استهاي خانوادگی و  نسب ارتباط

داند پدرش کیست؟ پیوند  مرد باردار شده و فرزندش متعلق به کیست؟ زنازاده نمی

  ».ماند اي نمی شده رود و قرابت شناخته خویشاوندي از بین می

شش ویژگی ، مسلمانان را از زنـا بـرحذر داشـته و آن را بـا )ص(پیامبر گرامی اسـالم 

  :توصیف کرده است

سه : اي مسلمانان، از زنا بپرهیزید؛ به درستی که در آن شش ویژگی وجود دارد «

خصوصیت در دنیا و سه خصوصیت در آخرت؛
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  :  اما آثار دنیوي آن عبارتند از

برد  ـ نور و روشنایی چشم را از بین می1

ـ فقر را به دنبال دارد 2

  کند  ـ عمر را کوتاه می3

: و آثار آخرتی آن عبارتند از

گیري در حساب اعمال در آخرت   سخت-1

شود موجب غضب خدا می  -2

  ».ـ موجب جاوید ماندن در آتش جهنم خواهد شد3

کند، روح ایمان از او جدا  وقتی که کسی زنا می«: روایت شده که فرمود) ص(از پیامبر اسالم

و : قول خداي تعالی که فرمود«: خن پیامبر فرموددر تفسیر این س) ع(امام محمد باقر» .شود می

از او مفارقت خواهد ) در اثر زنا(آنان را به روحی از جانب خود تأیید نموده، همین روح است که 

  ).235، ص14ج:  ق1403حر عاملی، (» کرد

 یکی از آثار زنا، به عنوان کیفر اجتماعی زناکار این است که اسالم از ازدواج مؤمنان پاك با

الزّانی الینکح االّ زانیه او مشرکه و الزّانیه الینکحها االّ زان «: مرد یا زن زناکار منع فرموده است

  )3نور، (» .او مشرك و حرّم ذلک علی المؤمنین

زناکار وقتی زناي او شهرت پیدا کرد و حد بر او «: فرماید عالمه طباطبایی ذیل آیه فوق می

ست که با زن مسلمان و پاك ازدواج کند؛ بلکه باید با زن جاري شد، ولی توبه نکرد، حرام ا

این ) 80ص: ق1397طباطبایی، (» .چنین است زن زناکار زناکار یا مشرك ازدواج کند و هم

در این زمینه احادیث فراوانی وجود . کیفر در واقع یک نوع طرد و اخراج از جامعه اسالمی است

که  نی که به زنا مشهور است، ازدواج نکنید؛ مگر اینبا مرد و ز«: فرمود) ع(دارد؛ امام صادق 

  )151ص: 1348 فلسفی،(» .اند بدانید توبه کرده
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  خواهی جنس ب ـ هم

چنین آمیزشی برخالف فطرت . جنس است یکی دیگر از انحرافات جنسی، آمیزش با هم

یده شده در خلقت و آفرینش طبیعی و فطري، مرد براي زن و زن براي مرد آفر. انسانی است

زنان ) 187بقره، (، »هنّ لباس لکم و انتم لباس لهنّ«: فرماید طور که قرآن کریم می همان. است

براي مردان، مایه تقوي و مردان هم براي زنان، لباس تقوي هستند که با ازدواج یکدیگر را از 

  .رسانند     دارند و به کمال می گناه باز می

خواهی داشتند  جنس ان قوم لوط که گرایش همخداوند در قرآن کریم خطاب به مرد

کنید و همسرانتان را که خدا براي شما  آیا از مردم جهان، با مردان آمیزش می«: فرماید می

قرآن ) 165-166شعرا، (» .کنید؟ بلکه شما گروهی تجاوزکار هستید آفریده است، رها می

، »بل انتم قوم عادون«: استخواهی را تجاوز از فطرت و خلقت طبیعی معرفی کرده  جنس هم

یعنی شما مردمی هستید که از حد و مرزي که فطرت و خلقت برایتان ترسیم کرده است، 

  .کنید تجاوز می

) ع(علت تحریم رابطه جنسی مردان با یکدیگر و زنان با هم، در سخن حضرت امام رضا

زنان ترکیب شده علت تحریم لواط و سحق، به خاطر آن چیزي است که در «: چنین آمده است

چه در طبیعت مردان وجود دارد و به خاطر آثاري که در آمیزش مردان با هم و زنان با  و آن

 به هم خوردن تدبیر و نظم زندگی ـ 2ـ انقطاع نسل 1: ها عبارتند از یکدیگر وجود دارد و آن

  )251، ص14ج: ق1403حر عاملی، (» ـ ویرانی دنیا3اجتماعی 

دار کرده است، بقاي نوع بشر به  که نظام طبیعی زوجیت را خدشهگرایی  جنس با عمل هم

  .گیرد ریزي نظام اجتماعی مختل شده و نابسامانی دنیا را فرا می افتد، تدبیر و برنامه خطر می

   

  ج ـ استمنا

استمنا به این معنی است که فرد در رابطه جنسی با خود، کاري کند که منی از وي خارج 

دهد که فرد به قصد انزال منی و لذت جنسی خود را تحریک  امی رخ میخودارضایی هنگ. شود

: فرمود» استمنا و گناه آن چیست؟«: سؤال شد) ع(از امام صادق. کند تا به اوج لذت برسد می

که  کسی. ها را نهی فرموده است گناهی بزرگ است و خداوند در کتاب خود از این عمل انسان«

شدم با وي  یی با خود ازدواج کرده است؛ اگر از کار وي آگاه میزند، گو به چنین عملی دست می

اي فرزند رسول خدا، مأخذ این سخن را که فرمودید از «: سؤال کننده گفت» .خوردم غذا نمی

» فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون«: امام فرمود» .کتاب خداست، براي من بیان کن
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چه گفته شد، طلب کنند از حد تجاوز   بیرون از آنکسانی که«، )31 ؛ معارج، 7مؤمنون، (

  ».و استمنا خارج از این محدوده است«: سپس چنین ادامه دادند» .اند کرده

  :شود ها اشاره می آثار جسمی و روانی استمنا زیانبار است که به برخی از آن

ي ـ تحریک زیاد هیپوتاالموس و در نتیجه تحریک افراطی غدد جنسی که سبب پرکار1

  .شود و بلوغ زودرس را به دنبال دارد ها می نامتناسب آن

ـ کاهش و تخلیه مکرر قواي جسمی و روحی که به ضعف عمومی بدن و باالخره پیري 2

  .انجامد زودرس می

ـ به علت افزایش جریان خون در اعضاي تناسلی، مغز و مراکز حساس دیگر، پیوسته دچار 3

  .شود کاهش نسبی جریان خون می

کنند، دیده  کود فکري، اختالل و ضعف حافظه و کاهش اراده در کسانی که استمنا میـ ر4

  .شود می

هاي مفصلی در  اشتهایی و در صورت افراط، ضعف استخوانی و ناراحتی ـ ضعف بینایی و بی5

  .این افراد شایع است

ه این امر کند ک هاي جنسی پیدا می ـ فرد از نظر فکري نوعی توجه نسبتاً مداوم به موضوع6

  .شود مانع تفکر آزاد وي می

  .شود ـ در مراحل افراطی به ضعف جنسی و انزال زودرس منجر می7

 ـ به علت ارضاي ناقص و غیرطبیعی، بعد از ازدواج غالباً در امور زناشویی با مشکل مواجه 8

  .شوند می

روانی از تفاوتی نسبت به مسایل مهم و حیاتی، غم و کدورت  گیري، یأس و بی ـ گوشه9

  .عوارض دیگر آن است

صبور (برد  ـ در موارد شدید خود آزاري ایجاد شده و فرد از آزار رساندن به خود لذت می10

  ).124ص: 1367اردوبادي، 

انرژي و سستی عمومی بدنفقدان11-1

تضعیف سیستم عصبی بدن-12

بدنکاهش رشد عمومی-13

ضععیف شدن یا ضعف سیستم مجاري ادراري-14
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که اغلب با ظهور حلقه هاي سیاه در اطراف چشم همراه ( چهرهزردي و رنگ پریدگی-15

  )است

کورك روي چهرهبروز جوش و -16

ضعف حافظه و دشواري در مطالعات خصوصا در درس خواندن -17

هر چند . هستندگردد که به شدت مبتال به این عمل البته این عالیم در افرادي مشاهده می

توجه به تحقیقات صورت گرفته، با.جام اندك این عمل نیز عوارض خاص خود را داردکه ان

گیرند و به شدت دچار  عادت میبسیاري از پسران در دوره هاي متوالی تصمیم به ترك این

کنند و این دوره تسلسل  تکرار میپشیمانی و ندامت خواهند شد اما مجددا این نوع اعمال را

فرهنگ جامعه خودمان احساس گناه، نقش اما با توجه به. شود  مشکل میهمچنان باعث ایجاد

جایی که بسیار مشاهده شده است که نوجوان به کند تا مهمی را بعد از انجام این عمل ایفا می

مبتالیان قبل از . شود حتی از خویشتن متنفر میعلت این اقدام نمی تواند خود را ببخشد و

کنند و آنگاه براي تسکین به طور موقت دست  ویش و نگرانی میارتکاب عمل خود احساس تش

شود که ممکن  انجام این عمل، رخوتی در آنان ایجاد میپس از. شوند به دامان خودارضایی می

روند و و آرامشی نسبی برایشان حاصل شود، پس از آن به فکر است به خواب نسبتا عمیقی فرو

  .شوند دچار تشویش میو از نو افتند عواقب و یا گناه می

  

  پوشی دـ مبدل

هاي جنسی این است که مردان پوششی زنانه و زنان پوششی مردانه  یکی دیگر از انحراف

چنین انحرافی با اختالل هویت جنسی ارتباط دارد؛ یعنی مرد احساس مردانه . داشته باشند

ز جنسیت خود ندارد شناسد یا حداقل احساس خوشایندي ا ندارد و زن در واقع خود را زن نمی

از رسول خدا شنیدم «: فرماید می) ع(امام علی . پوشد و از این جهت لباس جنس مخالف را می

سازند و زنانی که خود را به  خدا لعنت کند مردانی را که خود را شبیه زنان می: فرمود که می

  ».کنند مردان همانند می

ان باید متناسب با عرف، سنت و محیط شود که مردان و زن با تأمل در روایت فوق روشن می

پوشد، ناشی از  اجتماعی، لباس متناسب خود را بپوشند و اگر کسی لباس جنس مخالف را می

نگرش او به خودش نادرست است و . یابد ها و کمبودهایی است که در جنسیت خود می نقص

  .باید اصالح شود
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  گرایی  ـ عریان ه

صی نموده و مردان و زنان را موظف نموده است که اسالم به حجاب زن و مرد توجه خا

توانند اندام  عورت خود را از نامحرم بپوشانند و تنها مورد استثنا، زن و شوهر است که می

هیچ مرد و زن نامحرمی از نظر اسالم مجاز نیستند که اندام جنسی . جنسی یکدیگر را ببینند

ي دیگري بگذارند؛ مگر در موارد خاصی که هاي ظاهري خود را در معرض تماشا یا حتی زیبایی

با توجه به ضرورت حجاب در اسالم، . شوند به سبب رابطه خویشاوندي به میزان معینی مجاز می

  .حجابی هم نهی شده است گرایی، بلکه هر گونه بی نه تنها عریان

   

  چرانی و ـ چشم

نحراف جنسی، به مردان طور که پیش از این مطرح شد، اسالم به منظور پیشگیري از ا همان

کسانی که از امر خدا تجاوز . دهد که نگاه خود را از نامحرم فرو پوشند و زنان مؤمن دستور می

نمایند، مرتکب حرام شده و منحرف جنسی  آلود به زنان می کرده و به طور مکرر نگاه شهوت

مهایشان را اي پیامبر به مؤمنان بگو چش«: فرماید خداوند متعال می. شوند شناخته می

خدا به . این براي آنان به پاکی نزدیکتر است. فروپوشانند و دامن خویش را محافظت کنند

دهند، آگاه است و به زنان مؤمن نیز بگو که چشمان خویش را از مردان  چه مؤمنان انجام می آن

  )30- 31نور، (» .نامحرم بپوشانند

آید، فرو پوشاندن  در آیه برمی» غض نظر«طور که از معنی واژه  منظور از کنترل نگاه، همان

نقل شده، چنین آمده ) ع(در حدیثی که از امام محمد باقر . چشم و ادامه ندادن نگاه است

نخستین نگاه اشکال ندارد؛ اما نگاه دوم به زیان توست و نه به نفع تو و در نگاه سوم «: است

  )8، ح104، باب 14ج: ق1403حر عاملی، (» .هالکت است

: فرماید می) ع(وي دیگر، در پاداش کسی که نگاه خود را از حرام باز دارد، امام صادق از س

هرگاه کسی به زنی نگاه کند، سپس سر به سوي آسمان بلند کند یا چشم بپوشاند، پیش از «

در این حدیث، ) همان(» .که نگاهش باز گردد، خداوند از زنان بهشتی او را تزویج خواهد کرد آن

ه با برگرداندن آن به سوي چیزي است که انسان را به یاد خدا بیندازد یا دست کم از کنترل نگا

یالوثقی، راجع به نگاه مرد و زن نامحرم به یکدیگر آمده  در عرو ه. موضوع مورد توجه بکاهد

چنین نگاه زن به مرد اجنبی نیز  نگاه کند و هم) نامحرم(است که جایز نیست مرد به زن بیگانه 

آن هم با شرایط خاصی که ) از قبیل تشخیص بیماري و درمان(یست؛ مگر براي ضرورت جایز ن

: فرمایند می) ره(امام خمینی ). 805ص: ق1409یزدي، . رك(یالوثقی ذکر شده است  در عرو ه
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نگاه مرد به صورت و دو دست زن تا مچ، بدون قصد لذت براي بار اول جایز است؛ ولی تکرار «

  )243، ص2ج:  ق1390مام خمینی، ا(» .آن جایز نیست

، کودك خواهی، )وطی بهایم(خواهی  جا که انحرافات جنسی دیگر، از قبیل حیوان از آن

ي و زنا با محارم نسبت به دیگر انحرافات از فراوانی کمتري در جامعه برخوردار  ي، قیاده دیاثه

  .شود نظر می ها صرف است، از توضیح آن

   

  )یژه خودارضاییبه و(علل انحرافات جنسی 

تغذیه شامل جوي است که نوجوان درآن قرار دارد و شامل این: تغذیه فکري نوجوان-1

مسلما . کتابها و عکسهایی است که فرد با آنها سرو کار دارد فیلمها، دوستان، محیط زندگی فرد،

ه است جوانی که تازه در حال ادامه تحصیل و تعیین شغلی مناسب براي آیندیک نوجوان و یا

براي ازدواج را ندارد بنابراین قرار گرفتن این دسته از افراد در معرض تحریک شرایط مناسب

  .هاي جنسی از علل اصلی بروز و شدت یافتن این عادت استکننده

دیدن عکسها، پوسترها، فیلمهاي نامناسب، استفاده نا مناسب از ماهواره، :دیدن و شنیدن-2

هاي زننده در خانه، اجتماع و مدرسه سبب ها، طنزها و شوخییفهلط رکیک،استماع فحشهاي

  .شود در این زمینه میتحریک نوجوانان

اضطراب و تشویش، خشم و برخی عوامل روانی مانند ترس و هیجان،: عوامل روانی-3

  .گردد بروزاین عادت میدر بعضی از موارد باعث..... غضب، طرد و تحقیق، زیادي محبت و

ناپذیر افکار افراد به خصوص مسلما افکار جنسی بخش جدایی: مدیریت ذهنعدم -4

و عدم مهارت در فیلتر کردن افکار ناتوانی افراد در کنترل ذهن. دهد نوجوانان را تشکیل می

  .سزایی داردنامناسب، در بروز و شدت یافتن خود ارضایی نقش به

اب جدا شده و یک دوش آب گرمبه محض بیدار شدن از خواب از رختخونوحوان باید 

  .استمرار داشته باشد.. هاي بدنی وگرفته و به تمرینات ورزشی و نرمش

، در »کامجویی بدلی«یکی از علل مؤثر درابتالي نوجوانان به  کنجکاوي هدایت نشده- 5

اگر به این مسئله، عدم مراقبت .کنجکاویهاي هدایت نشده ي آنان در دوران کودکی نهفته است

ها را در زمینه ي برخورد مناسب بیفزاییم، به رابطه ي علت و ملعولی بین این دو نیز  ادهخانو

ي چیزهایی که موضوعیت کودکان بر اساس غریزه ي کنجکاوي خویش به همه.پی خواهیم برد
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شوند که تقریباً یا از آنها اطالعی ندارند و یا دانش آنها در  دارد و پیرامون آنهاست، عالقمند می

  . ها اندك است  زمینهآن

هاي اولیه ساختمان معرفت و  کنجکاوي کودکان اگر به طریق صحیح هدایت شود، پایه

مسئولیتی والدین و قیدي و بیي پرقدرت با بیکند و چنانچه این غریزه دانش را بنا می

 خواهد گردید چون غالباً کودك براساس اطرافیان، مواجه گردد به مسیرهاي نامطلوبی منجر

اما  .ي آن همیشه مقرون به صحت و سالمت نخواهد بودکند که نتیجه تشخیص خود عمل می

یابد و پس از  شود به نوعی شناخت دست می به تدریج که کودك متوجه محیط و طبیعت می

دهد و به  شود وآن را هدف کنجکاوي خود قرار می آن به طور طبیعی متوجه بدن خود می

  .پردازد وارسی اندام می

ي کودك قرار اندامهاي جنسی نیزیکی از دستگاههاي بدن است که مورد بررسی و مطالعه

گردد،  گیرد، به ویژه از این جهت که تماس با آن موجب نوعی لذت و ارضاي خاطر می می

شود و لذت حاصله از آن، او را به ادامه ي کار تشویق  کودك به مرور مشغول دستکاري آن می

  دهاي که در برخی موارد والدین او را درحین بازي با آلت تناسلی مشاهنماید؛ به گونه  می

  .نمایند می

بازداشتن کودك از این عمل با مالیمت و برخورد مؤثر تربیتی اولین اقدام قاطعی است که باید 

بازیهاي پرنشاط و فعال نمودن دست و اندیشه ي کودك با  معطوف نمودن او به.به عمل آورد

و هنري و باالخره کودك را از نظرها دور نداشتن، براي اعمال مراقبت،گامهاي کارهاي دستی 

  .دیگري است که در این زمینه باید برداشته شود

الزم به یادآوري است چنانچه این عمل دور از چشمان والدین انجام گیرد و یا با اطالع آنها 

خودارضایی در دوران قبل از بلوغ و تفاوتی باشد، زمینه ساز ابتالي نوجوان به ولی همراه با بی

  .هنگام بلوغ خواهد بود

نوجوانان به لحاظ محدودیت تجربه و اطالع از مسایل، در موقعیتی  خبريناآگاهی و بی- 6

قرار دارند که به طورطبیعی امکان خطاها و لغزشهایشان بیش از بزرگترها است و این مهم بر 

ی است که به مرور زمان نوجوانان را با مسایل ویژه عهده ي اطرافیان، والدین و محیط اجتماع

هر مرحله ي سنی و مقتضیات آن آشنا سازند، از جمله، آنها چندان اطالعی از ماهیت و 

چگونگی عملکرد غریزه ي جنسی ندارند و به مجرد اولین نعوظ و نخستین انزال، به یک تجریه 

بوعی را در این زمینه به دست یابند و خاطره ي مط ي ابتدایی از لذت جنسی دست می
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گیرند و با تحریک خود، به آن  آورند و براي تجدید آن خاطره، ابتکار عمل را به دست می می

  .شوند لذت نایل می

به ادامه ي »لذت آنی«شود که او براساس عامل  بی خبري و غفلت نوجوان، منجر به این می

به » کسب لذت«در این مرحله »خوارضایی«تنها انگیزه و عامل تداوم .این عمل مبادرت نماید

عنصر آگاهی و اطالع از نتایج و تبعات مسئله نیز مفقود است و .سهلترین و فوریترین شیوه است

  .والدین غافلتر ار نوجوانان، سرگرم اشتغاالت خود هستند

چه بسا، والدینی که نسبت به کوچکترین تظاهرات بیماري فرزندان خود از قبیل 

شوند و در فکر چاره هستند، لکن نسبت به   و یا بی اشتهایی او حساس میسرماخوردگی

و اختالل »بی حسی«و عالیم کامجویی از خود، در فرزندانشان، دچار  »خودارضایی«تظاهرات 

هاي ذکر شده، بزرگترین عاملی که به عنوان عامل توسعه  در نمونه نامه.در توجه و دقت هستند

والدینی که حاضر نشده بودند .ل و غفلت والدین در این زمینه بودخودارضایی ذکر شده بود جه

در این امر حیاتی با فرزندان خود به گفتگو بنشینند و در صورت مشاهده ي برخی از عالیم، 

لذا بی خبري نوجوان .آنها را نسبت به پیامدهاي خودارضایی آگاه کنند و ایشان را برحذر دارند

آورد که حاصل آن تباه  خورد و دور باطلی را به وجود می یوند میبه ناآگاهی و غفلت والدین پ

  .شدن جسم و جان نوجوان است

  . اندنام نهاده »مرض تنهایی«را  »خودارضایی«برخی از روان شناسان  انزوا-7

  :تواند زمینه ساز خودارضایی باشد تنهایی به چندجهت می

ارتباطی با دیگران، جامعه و اطرافیان از سویی، تنهایی به مفهوم در هم شکستن پیوندهاي 

کنند و تجربیات اجتماعی مناسبی را براي ما  پیوندهایی که بخشی از اوقات ما را پر می.است

برند، از  کسانی که در تنهایی مداوم به سر می.سازند نمایند و روح را غنی و سرشار می فراهم می

 با کفایت عمل نمی کنند و این مسئله تجربیات مورد نظر محرومند و در برخوردهاي اجتماعی

دارد و به نوبه ي خود تنهایی و  هاي اجتماعی برحذر می نوجوانان را از ظاهر شدن در صحنه

  .نماید انزوا را عمیقتر و ریشه دارتر می

کند و نیروي اراده را تحلیل  از دیگرسو، تنهایی، روح نوجوان را ضعیف و حساس می

   :توان نتیجه گرفت که تنهایی نچه ذکر شد، میلذا با جمع بندي آ.برد می

  .کند الف ـ اراده و نیروي فعال نوجوان را تضعیف می

کند، از  ب ـ فرصتهاي اجتماعی را که بخش قابل توجه زندگی نوجوان را تأمین و اشغال می

  .گیرد او می
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تباط مداوم نوجوان به زندگی درونی و ار)ناشی از تنهایی(ج ـ براثر محرومیتهاي اجتماعی 

  .آورد به خود، روي می

روي »کسب لذت از خود«دـ بر اثر گسیختن عالیق و ذوقیات مطلوب،نوجوان ناچار به 

  .آورد می

توانست مانع گرایشهاي جنسی خودارضا کننده گردد ناتوان شده و  هـ نیروي ارادي که می

  .کندلذا نوجوان، مقاومتی در خود، براي غلبه بر این گرایشها احساس نمی

دراین .کشد به منزله ي حصاري است که نوجوان به دور خود می»تنهایی«وـ و باالخره 

پی )نوجوان(صورت عالیم هشداردهنده اي که اطرافیان بتوانند از طریق آنها به مشکل فرد 

کند و لذا به توسعه و گسترش مسئله دامن  ببرند، کمتر به داخل این حصار محکم نفوذ می

  .زند می

فرزندان، از سایر عوامل »حیات جنسی«نقش خانواده در سالمت  ي آسیب زاوادهخان-8

رعایت موازین اخالقی و تربیتی در روابط فیمابین والدین، به ویژه .چشمگیرتر و حساستر است

در رابطه با زناشویی به عنوان عامل زیربنایی قابل توجه است و در مرحله ي بعدي کیفیت 

والدین به لحاظ عشق و عالقه، اظهار محبت و . اي است حائز اهمیت ویژهروابط با فرزندان خود،

  .اي دارندنوازش و به ویژه روابط زناشویی، وظایف حساس و تعیین کننده

در برخی از احادیث .اولین گام در زمینه ي چگونگی رابطه ي جنسی بین پدر و مادر است

یکدیگر، در حالی که کودکی خردسال در آن آمده است که باید والدین حتی از انجام آمیزش با 

شود و  چرا که فرزند متوجه والدین در این حالت می. مکان به خواب رفته است، پرهیز نمایند

گردد و یا در قرآن کریم در زمینه ي اجازه  مستعد گرایش به مسایل انحراف آمیز جنسی می

توان گفت   نوبت تأکید شده و میورود گرفتن اطفال از والدین براي ورود به اتاق آن در سه

تلویحاً جدا نمودن محل خواب والدین از محل خواب فرزندان مورد تأکید قرار گرفته است که 

غیر این صورت چه  در. این موضوع به جهت حفظ سالمت جنسی فرزندان، بسیار ضروري است

اي خطرناك و جبران بسا فرزندان، شاهد آمیزش والدین خواهند بود و این امر تأثیر و پیامده

  .ناپذیري بر اخالق و سالمت روانی آنان خواهد داشت

خانواده ي آسیب زا، از سویی با عدم محافظت اخالقی از روابط زناشویی بین خود، به 

زنند و آنها را برحسب تحریم غریزه ي جنسی، به  احساسات ملتهب و پرقدرت بلوغ دامن می

دهند و از سوي دیگر با عدم رعایت وظایف اخالقی و  و سایر انحرافات سوق می»خودارضایی«

  .دهند الهی خود، در قبال فرزندان، به رابطه ي معیوب و نامطلوبی شکل می
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فشارند و یا با بوسیدن آنها به شکل  کم نیستند والدینی که فرزندان نوجوان را در آغوش می

ن نسبتاً نوبالغ خود را با خود به کنند و یا مادران جوانی که پسرا نامناسب، آنها را تحریک می

برند و یا سایر والدینی که بستر خواب فرزندان نوجوان و بالغ خود را هنوز از یکدیگر  حمام می

  .اندجدا نکرده

کنیم که در  در این زمینه به چند حدیث از معصومین و پیشوایان بزرگ الهی اشاره می

  :ه منع به عمل آمده استبعضی حتی از بوسیدن کودکان در سنین مورد اشار

  :فرمایدمی )ص(در خصوص بوسیدن، پیامبر اکرم 

همچنین زنها از بوسیدن پسربچه اي که سنش از . دختربچه شش ساله را، پسربچه نبوسد

  .هفت سال تجاوز کرده است، خودداري کنند

  :فرماید نیز می)ع(امیرالمؤمنین علی 

همچنین نمی تواند او را . ارد او را ببوسدوقتی دختربچه، شش ساله شد مرد نامحرم حق ند

  .در آغوش بگیرد

  :شوند که نیز متذکر می)ع(امام صادق 

  . وقتی دختربچه به سن شش سالگی رسید براي تو شایسته نیست او را ببوسی

  :می فرماید)ع(در خصوص لمس کردن نیز حضرت علی 

  .شود م زنا محسوب میدستمالی کردن مادر به آلت دختربچه ي شش ساله ي خود، یک قس

  :می فرماید)ع(و امام صادق 

   .اي بمالد، مرتکب نوعی زنا شده استمادري بدنش را به بدن دختر شش ساله اگر

  :فرمایند می) ص(در زمینه جدا کردن بستر خواب کودکان، پیامبر بزرگوار اسالم 

بچه، در سن ده بستر خواب پسربچه با پسربچه و پسربچه با دختربچه و دختربچه با دختر

  .سالگی باید از هم جدا شود

  .موقعی که فرزندان شما هفت ساله شدند، بستر خوابشان را از هم جدا کنید

به خدا قسم اگرمردي با همسر خود بیامیزد و در اتاق کودك بیداري آن دو را در حال 

ار نخواهد آمیزش ببیند، سخنان آنها و همچین صداي تنفسشان را بشنود، آن طفل هرگز رستگ

  . شود اگردختر باشد یا پسر، سرانجام به زناکاري آلوده می.شد

  :فرماید نیز در این خصوص می)ع(امام باقر 

  .بایستی بستر خواب پسربچه ي ده ساله را از زنها جدا کنید
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  ن ـر نشیـراتـو فـان گـحرمـامـز ن   گذشتش سنین  پسرچون زده در

   تا چشم برهم زنی خانه سوخت که    روختـف د ـنشای آتش  ر پنبه ـب

  :فرمایدمی )ع(امام باقر 

بیند و رفتارت را آنچنان درك  درجایی که کودك ممیزي تو را می)روابط ویژه(بپرهیز از 

  .کند که قادراست به خوبی براي دیگران توصیف و تشریح نماید می

  :فرمایدمی )ع(امام صادق 

 زیرا این عمل،.ن با زنان یا کنیزان خود نیامیزندموقعی که در اتاق، کودکی حضور دارد، مردا

  . دهد طفل را به راه بی عفتی و زناکاري سوق می

ها مسئولیت زیادي در قبال حفاظت اخالقی فرزندان خود دارند و این مسئولیت  خانواده

این که دختران نسبت به پسران آسیب پذیرترند و یث شود، ولی از ح درسنین بلوغ مضاعف می

هاي دختردار   درمعرض سوءاستفاده و به انحراف کشیده شدن قرار دارند، به ویژه خانوادهبیشتر

بیشتر باید از جهت مراقبت و نگهداري، به موضوع اهمیت بدهند و به حسن رابطه خود با 

  .نوجوانان در این دوره واقف باشند

 بیش از نفوذپذیري نوجوانان از دوستان و همساالن دوستیهاي آلوده و مشکوك-9

پذیرند و به رنگ آنها  سایرگروهها است؛ یعنی نوجوانان از همسن و ساالن خویش بیشترتأثیر می

  .دهند درمی آیند تا دیگران و همچنین خلق و خوي دوستان خویش را براي خود الگو قرار می

 شود و محوراین درسنین بلوغ، نجواها و صحبتهاي آهسته و درگوشی بین نوجوانان بیشتر می

گفتگوها، غالباً مسایل جنسی است که به صورت مخفیانه و دور از نظارت بزرگترها طرح 

پردازند و از خود حرص و ولع خاصی  نوجوانان به تبادل اطالعات جنسی با یکدیگر می.شود می

  .دهند دراین باب نشان می

 را از یکی از مواردي که نوجوان به ناچاراطالعات مربوط به بلوغ و مسایل جنسی خود

نماید، این است که والدین گفتگوهاي ضروري مربوط  کانالهاي نامطمئن و مشکوك کسب می

اي از ابهام و اسرار مخفی بر این منطقه از دهند و هالهبه بلوغ را با فرزندانشان انجام نمی

  .دانستنیهاي نوجوان، پیوسته سایه افکنده است

یل ضروري بلوغ، نوجوانان را مطلع نمایند و ها و مربیان از جنبه ي مسا چنانچه خانواده

اطالعات الزم را به گونه اي صحیح و مناسب در اختیارشان قرار دهند، دیگر نیازي به سوق 

  . شودیافتن نوجوان به دوستان و همساالن براي کسب این گونه اطالعات احساس نمی
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ندیشی و اطمینان کامل با نوجوان بیش ازحد به دوستانشان اعتماد دارند و با نوعی ساده ا

شوند و این سرآغاز و زنگ خطري براي به انحراف کشیده شدن  رفقا و معاشران خود مرتبط می

  .شود آنها محسوب می

ها و مربیان در زمینه ي  عالوه بر آگاهی بخشیدن نسبت به ضروریات بلوغ، باید خانواده

عاشرتهاي آلوده و ناباب، با دوستیها، معیارهاي انتخاب دوست خوب و خطرات ناشی از م

  .ي مناسبی جهت و آگاهی بخشندنوجوانان به گفتگو بنشینند و ذهن آنها را به شیوه

  

  :دارند تأثیر نان نوجوابعضی ازعوامل زیر در انحراف 

  .الف ـ دوستی ناباب و مشکوك با فردي دیگر،به ویژه با شخصی بزرگتر از خود

  .گتر، عامل به انحراف کشیده شدن نوجوان استدوست ناباب و بزر در بیشتر موارد،

  .ب ـ بیش از حد صمیمی شدن و روابط نزدیک برقرار کردن با دوست و همسایه

زیرا منشأ . در سنین بلوغ باید دوستیهاي افراطی را با احتیاط و دقت زیادي کنترل نمود

  .گردد انحراف، عمیقتر می

  مدرسه در مورد عوارض خودارضایی نوجوان ج ـ فقدان نظارت و مراقبت والدین و اولیاي 

برخی از کودکان و یا نوجوانان به دلیل ضعف بنیه ي جسمی و  بیماري طوالنی - 10

از دیگران و همساالن خود، در معرض ابتال به بیماري  ساختمان بدنی خاصی که دارند، بیشتر

یا برخی دیگر به دلیل عارضه شوند و  گیرند و ناچار به ماندن طوالنی دربستر بیماري می قرار می

ي دیگري،مدتهاي مدید ي ناگهانی از قبیل شکستگی استخوانهاي پا و لگن و یا هر ضایعه

این .ناچارند در بستر بیماري بمانند و دوران معالجه و نقاهت پس از آن را پشت سر بگذارند

، به نحوي که ناگزیر سازد گونه اقامتهاي طوالنی در بستر، کودك و نوجوان را خسته و ملول می

اي را براي او درهمان بستر فراهم نمود؛ از قبیل هاي سرگرمی مناسب و سالم و سازنده زمینه

هاي  ي داستانی، علمی، تخیلی، بازیهاي فکري، استفاده از برنامهي کتب مفید و آموزندهمطالعه

  .قع شودتواند درجهت حل این مشکل، مؤثر وا مناسب تلویزیون و سایر موارد می

ي ما دوست داریم مورد تکریم و تحسین دیگران علی رغم آنکه همه احساس کهتري-11

شود و غالباً به دنبال برخی از انسانها، به ویژه نوجوانان، تأمین نمی واقع شویم، لکن این نیاز در

آن،احساس سرخوردگی و یأس، جانشین احساس مورد احترام بودن و ارزش داشتن نزد 

  .گردد میدیگران، 
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همان اندازه که احساس حقارت، دلسرد کننده و قهقهرایی است، انسانی که در معرض این 

هاي رفیع  کند و به تدریج از قله گردد، احساس فرومایگی و بد بودن می نامطلوب واقع می تأثیر

  .کند گیرد و سقوط می منزلت و شأن انسانی، فاصله می

کرامت فرد از یک سو و ابتال به انحرافات اخالقی از در واقع باید گفت بین احساس عزت و 

سوي دیگر،رابطه ي معکوس وجود دارد؛ به میزانی که خود را صاحب منزلت و احترام بدانیم از 

گیریم و به نسبتی که خود را دون مایه و تهی بیابیم، در وادي  گناهان و لغزشها فاصله می

  .هیمد انحرافات درمی غلتیم و خود را از دست می

با عظمت روحی » خودارضایی«معادله ي رفتاري نوجوانان نیز برهمین اصل مبتنی است که 

نوجوان سر سازگاري ندارد و آن که درخود عظمتی و کرامتی نمی یابد، تفاوتی ندارد که از خود 

  .سوءاستفاده کند و یا به رابطه ي نامشروع دیگري بپیوندد

 نمود تا احساس منزلت و جاللت شأن درآنها پرورش یابد و از این رو، نوجوانان را باید تکریم

این اصل روانی درکالمی شیوا .خود را واالتر و منزه تر از آن بدانند که در وادي گناهان فرو افتند

  :به خوبی و روشنی بیان شده است که فرمود )ع(از امام علی 

 هانت علیه شهواتُه ،هن کَرُمت علیه نَفسم  

  . شوند کند، شهوات و لغزشها نزد او بی مقدار می  در خود احساس کرامت میکسی که:یعنی

گیرند و احساسات او را جریحه دار  خانواده و مربیانی که شخصیت نوجوان را به مسخره می

کنند، آگاه باشند که درهم شکستن بنیان شخصیتی نوجوان، نه تنها او را از رسیدن به  می

بلکه عالوه بر آن، راه را براي نفوذ ضد ارزشها، بیماریهاي اخالقی و اهداف متعالی بازمی دارد، 

این معنا نیز درکالم دیگري از امام .کند انحرافات رفتاري از جمله خودارضایی، فراهم و هموار می

  :آمده است که فرمود)ع(امیرالمؤمنین علی 

  من هانت علیه نَفسه، فال ترجوا خیرَه

  .امیدي به خیر او نداشته باشید بی مقدار باشد،خوار و  کسی که شخصیتش ،

اش در برابر تمایالت دفاع روانی و اخالقی نمود، )حقارت(نوجوانی که احساس کهتري 

از یک سو به لحاظ احساس  :گردد یابد و آسیب پذیر می می زودگذر و شهوات به شدت کاهش

جلت افراطی چنین نوجوانی او را زیرا شرم و خ.گیرد از جامعه و همساالن فاصله می فرومایگی،

کند و از سوي دیگر در خلوت ناشی از احساسی  خلع سالح می در برخورد با گروه و جامعه،

  .یازد کهتري به دنبال تشفی احساسات جریحه دارشده ،به خود ارضایی دست می
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  .اندي حقارت و استمنا اشاره کردهبرخی از روان شناسان به رابطه ي بین عقده

  :نویسد به عنوان یک صاحبنظر در مسایل بلوغ می »فیلدهاد«

زیرا آن لذت ناچیز موقتی که  .گرددمی ي حقارت نیز موجب تشویق به استمناءعقده

کند ولی غالباً پس از این  اي آزردگی درونی را جبران میتا اندازه آورد، استمناء به وجود می

ه بیش از پیش بر احساس حقارت وي کند ک عمل ،کودك یأس و تأسف شدیدتري احساس می

  .افزاید می

  :افزاید وي همچنین می

بدیهی است که دراین موارد ،مالمت کردن کودك و یا تحریک وي به احساس گناه و تقصیر 

زیرا این عقیده را بیش از پیش در وي تقویت خواهد کرد که .به حالش زیانبخش تر خواهد بود

گرچه  »کامجویی از خود«  که هیچ گونه ارزشی نداردمورد عالقه ي دیگران نیست و یا آن

لکن این آرامش  آورد، بخشد و قدري آرامش و رخوت به همراه می موقتاً نوجوان را تشفی می

آورد  طوفانی که بعدها سر بر می .شود کاذب است و به اصطالح،آرامش قبل از طوفان نامیده می

  . سوزاندو خرمن هستی نوجوان را در حریفی دامنگستر،می

توان به دست آورد که غریزه ي جنسی در مجراي صحیح و در  آرامش واقعی را زمانی می

نه تنها فرد را  لکن هرروش دیگري به جز این،وقتی انجام شد،.چهار چوب قانون و شرع ارضا شود

و گردد  بلکه به مرور مخل امنیت و آرامش روانی می گرداند،به آرامش و تعادل روانی نایل نمی

از این رو نباید شخصیت نوجوان را متزلزل .کند هسته ي اصلی عصبیت را در وجود او ایجاد می

ي روشن، سوق داد، بلکه باید به او شخصیت داد نمود و او را به ناامیدي و یأس از خود و از آینده

خصتی و در پرتو آن، احساسات با عظمت و متعالی را در او تقویت نمود تا براساس ایجاد یک ش

مکفی و معتمد به نفس، بتوان نیروي مقاومت اخالقی را در او افزایش داد، تا بتواند همچون سدي 

  .پوالدین در مقابل هجوم تمایالت شهوانی و کامجویی بدلی، ایستادگی کند

توانند با  ها، میها و مربیان با تأکید برنقاط مثبت شخصیت نوجوان پرورش آن جنبه خانواده

وه، به او در برابر تهاجم تمایالت نفسانی، مصونیت بخشند تا سالمت فرد و جامعه مؤثرترین شی

  .از برآیند آن دو حاصل گردد

کودکان و نوجوانان، استعداد شگفتی براي تقلید و اقتباس از  تقلید و بدآموزي- 12

آگاهی توأم این گونه تقلیدها، در بیشتر موارد با درایت و .دهند الگوهاي رفتاري از خود نشان می

از این رو، زمانی . گیرد نیست، بلکه صرفاً براساس مشاهده ي رفتار و پذیرش آن، صورت می

  .گیرد که رفتارهاي مورد اقتباس، منفی و ضدارزشی باشد ي بدآموزي به خود میتقلید جنبه
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ي چنانچه نوجوانان فرصتها.تواند مورد تقلید نوجوانان قرار گیرد به سهولت می»خودارضایی«

زیادي را با هم و دور از نظارت والدین و مربیان بگذرانند، امکان انتقال این گونه تجربیات منفی 

  .به راحتی وجود خواهد داشت

یابد که نوجوانان براي مدت قابل توجهی در مسافرتها،  این امر به ویژه زمانی شدت می

 عالوه بر آن اگر حضور بزرگترها اردوها و مراکز آموزشی و نظامی شبانه روزي با یکدیگر باشند و

شود و یا  سریعتر فراهم می» خودارضایی«و نظارت آنها به حداقل برسد، امکان بدآموزي و تقلید 

این که در برخی از مدارس، دستشوییها در محلی دور از نظارت مسئولین این قبیل اماکن است 

ود تا به نیات خود جامعه عمل ش و فرصتی براي تعدادي از دانش آموزان مسئله دار فراهم می

لذا ضروري است مرتباً به این محلها سرکشی شود تا امکان بدآموزي و انحراف جنسی .بپوشاند

  .به حداقل برسد

در موارد دیگر، تعداد دستشوییهاي مدارس خیلی محدود است و تناسبی با تعداد دانش 

لیه ي مثانه بپردازند که این امر خود، لذا برخی از آنان فرصت نمی یابند که به تخ. آموزان ندارد

در مورد مراکز شبانه روزي، اردوها و مسافرتهاي دسته .در تحریک زایی آنان سهمی مؤثر دارد

کنند، بهتر است مربیان و مسئولین، تربیتی  جمعی که دانش آموزان به اتفاق مربیان شرکت می

د تا دانش آموزان با مشاهده ي آنان، اتخاذ نمایند که در خوابگاهها نیز حضور آنان احساس شو

فرصت و زمینه ي مناسبی براي انجام برخی از اعمال، نظیر بدآموزي و انتقال منفی، پیدا 

  .نکنند

بلوغ طبیعی و بهنجار،نوجوان را درموقعیت ایفاي جنسی و  )زودرس(بلوغ نابهنگام - 13

ن زمینه اشاره نمودیم به دلیل فاصله دهد، ولی همانطور که قبالً درای توانایی تولید مثل قرار می

و بلوغ روانی و اقتصادي وجود دارد، به ناچار باید ارضاي این )بهنجار(اي که بین بلوغ جنسی 

غریزه را به تعویق افکند و به زمانی موکول کرد که شرایط دیگري از قبیل توانایی روحی براي 

  .مد نیز به وجود آمده باشدتشکیل خانواده و همچنین توانایی و قابلیت تأمین درآ

نظر به مشکالت یاد شده، اگر مسئله بلوغ زود هنگام را به آنها بیفزاییم، نوجوان را در 

تفاوت زمانی بلوغ جنسی و (زیرا اختالف فار مربوط .کنیم وضعیت بغرنج و دشواري مشاهده می

  .شود باز هم بیشتر می)بلوغ روانی و اقتصادي

زیرا .سبت به بلوغ زودرس، واکنشهاي یکسانی نشان نمی دهندالبته، دختران و پسران ن

شوند و زمانی که دختر نوجوانی  دختران به طور معمول یکی دو سال زودتر از پسران بالغ می

دچاربلوغ زودرس شود، به این مفهوم است که زودتر از همه ي همساالنش به رشد بدنی و 
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افته است که او را در بین همساالن، از همه افزایش طول قامت و حجم فیزیکی بیشتري دست ی

  .کند متمایز می

تجربیات دست اندرکاران تربیتی مؤید آن است که معموالً دختران نوجوان از بلوغ زودرس 

کنند و سعی دارند حتی المقدور این موضوع را از دیگران  برند و احساس ناراحتی می رنج می

 برعکس دختران از بلوغ زودرس استقبال نموده و با درحالی که پسران نوجوان.مخفی نگه دارند

  .کنند نوعی غرور و شعف با دیگران از آن گفتگو می

رسند دچار  بدیهی است نوجوانان پسر و دختري که زودتر از موعد مقرر به بلوغ می

گردند و براي ارضاي خویش به نحو مطلوب، فاصله ي  تحریکات بیشتر و تنشهاي فراوانتر می

والنی تري را باید طی کنند و چون همه ي آنها در وضعیت اخالقی و ارادي آنچنانی زمانی ط

 »خودارضایی«نیستند که با پرهیزکاري، این مدت را به سر آورند، لذا امکان ابتالي آنان به 

  .بیشتر از سایر نوجوانان خواهد بود

 نوجوانان شرایط فرهنگی و اجتماعی به گونه اي است که عوامل محرك فرهنگی - 14

مانند سایر گروههاي سنی در معرض بمباران بی وقفه ي پیامهاي اطالعات و علوم مختلف قرار 

ها زبان ارتباطی این پیامها با مردم است و نقش گسترده و فراگیر آنها براي هیچ  رسانه.دارند

و مجالت، فیلمها  تبادالت فرهنگی کشورهاي مختلف از طریق کتب، .کس قابل انکار نیست

پذیرد،به گونه اي که امروزه هیچ کشوري نمی تواند فضاي  نوارهاي گوناگون و غیره انجام می

باید اذعان نمود که بیشتر تبادالت فرهنگی، در برگیرنده  .فکري بسته و محدودي به وجود آورد

شود، واقعیت امر آن است که در بیشتر نقاط کشورآثار  هاي بدآموز می ي عناصر منفی و جنبه

  .وء و نامطلوب فرهنگ مبتذل غرب را می توان مشاهده نمودس

هاي رادیویی و تلویزیونی، فیلمهاي سینمایی وارداتی، سریالهاي خارجی مغایر با  فرستنده

فرهنگ اسالمی، کتب و مجالت خارجی، نوارهاي ویدئو و کاست که آخرین فیلمهاي روي پرده 

کند، عکسها و آلبومهاي مبتذل و سایر  زیر میرا در دنیاي غرب به سهولت به داخل کشور سرا

مجموعاً . ابزار تبلیغ که در دست دشمنان این جامعه، به طورمؤثري علیه ما به کار گرفته است

مع االسف خطر ویرانگر .ایجاد کننده ي محیط محرك جنسی براي نوجوانان این مرز و بوم است

 لذا مقابله ي با آن هم کامالً جدي گرفته این هجوم تبلیغاتی و فرهنگی کامالً احساس نشده و

  .نشده است
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گیرد، ولی  گر چه مبادله ي این ابزارهاي تبلیغاتی به شیوه ي نسبتاً مخفیانه انجام می

مدارس و مراکز حضور نوجوانان، همچون میادین ورزشی و پارکها و غیره، زمینه ي مناسب این 

  .نماید تبادالت را فراهم می

اند، کم شرح و تفسیر روابط زناشویی همراه با تصاویر و جزئیات پرداختهکتابهایی که به 

  .باشند نیستند و به راحتی قابل خریداري و استفاده ي نوجوانان می

عکسهاي مبتذل و تحریک آمیز جنسی به گونه اي روان شناسانه، اخالق و فرهنگ نوجوانان 

  .را در معرض هجومی سخت و ویرانگر قرار داده اند

در این زمینه » آنچه که یک جوان باید بداند؟«مؤلف کتاب ارزشمند » یلوانوس استالس«

  : نویسد می

از »دون کیشوت«گویند پس از آن که سروانتس نویسنده ي مشهور اسپانیولی در کتاب 

شوالیه ي اسپانیا به سخریه و استهزا سخن راند، در خوانندگان چنان مؤثر افتاد که مردم دیگر 

پس اگر .پهلوانی و روحیه ي پهلوانی نگشتند و دیگر از آن سرزمین، قهرمانی برنخاستپیرامون 

کتابی تنها بتواند خوي سلحشوري ملتی را این سان دگرگون کند، یک مصنف زبردست خواهد 

توانست به آسانی جوانی را بفریبد و گمراه کند و او را با خواندن کتابی به ریشخند ساختن 

 پسندیده دانستن زشتی برانگیزد، ادبیات هزل آمیزي که از دایره ي شرم و آیین پرهیزکاري و

  .باشد آزرم بیرون است، منافی اصول اخالقی و خطرناك می

برخی از بیماریهاي جلدي در سنین کودکی و یا نوجوانی سبب  حساسیتهاي پوستی-15

ه حساسیتها، ممکن زمینه ي پیدایش این گون.نماید شود و ایجاد خارش می تحریک موضعی می

است در عدم رعایت بهداشت، ایجاد عفونتهاي پوستی، حساسیت داشتن نسبت به مواد 

شیمیایی و یا چیزهاي دیگر، وجود داشته باشد و به هرصورت در چنین موقعیتی نوجوان آماده 

  .نماید شود و به نوعی براي رفع تحریک و تنش، اقدام می ي تحریک می

  :سایل بلوغ، معتقد استصاحبنظر م»موریس دبس«

کند؛ مثالً  را تحریک می) خودارضایی(نیزعمل استمنا  )موضعی(گاهی اوضاع و احوال محلی 

هر چیزي که موجب پیدایش خارش دستگاه تناسلی بدن شود و درنتیجه، دستمالی و تماس را 

  .موجب گردد

 زمینه ي خارش را شود و برخی از موارد سوءتغذیه نیزمنجر به ایجاد عوارض پوستی می در

کند؛ مثالً غذاها و خوراکیهایی که طبیعت آنها اصطالحاً گرم است، اگر بیش از حد  فراهم می



194  سنین بلوغ

شود که جوشهایی درنقاط مختلف بدن ظاهر  مورد نیاز بدن مورد استفاده قرار گیرد، باعث می

  . شود و ایجاد حساسیت و تحریک نماید

جوانان، به طور منظم حمام رفتن و رعایت اصول لذا توجه به تغذیه ي صحیح و متناسب نو

کامل بهداشت و در صورت مشاهده حساسیتهاي جلدي به یک متخصص امراض پوست مراجعه 

  .تواند از دستکاري بیش از حد بدن و بخصوص دستگاه تناسلی جلوگیري نماید نمودن، می

اضطراب . همراه دانستتوان با اضطراب دوره ي نوجوانی را غالباً می اضطراب و نگرانی-16

از آینده، ازدواج، شکست تحصیلی، فقدان اعضاي خانواده و باالخره نگرانی از سالمت جسمی و 

  . دهند روانی، همه، موضوعهایی است که نوجوان را شدیداً تحت تأثیر قرار می

در پاره اي از موارد علل اضطراب براي نوجوان روشن و معلوم است و در مواردي دیگر 

ولی آنچه در همه ي اضطرابها مشترك است، رنج و اندوه نوجوان ازحمالت اضطرابی .لومنامع

  .آورند است که به او هجوم می

  

  نگرانی چیست؟

نگرانی از دیدگاه روان شناسان مختلف مورد تعریف و بحث و بررسی واقع شده است که در 

  شود اینجا به برخی از آنها اشاره می

رسد، یک غریزه یا میل از رسیدن به غایت و هدف خود  ظر میاحساس ناگواري که به ن-1

  .باز خواهد ماند

  .احساس و هیجانی انگیخته از بیم، در برابر شر یا خطري احتمالی و نزدیک-2

  .بیم خفیف مزمن و مستمر-3

احساس تهدید و تالقی مبهم با خطر،بدون این که حتی شخص قادر باشد بگوید از چه -4

  .ن استچیز مشخصی هراسا

  .کشش و بی قراري و هیجان انتظار موجود میان بیم و امید-5

براي روبرو :می گوید»کارن هورناي«یکی از صاحبنظران و روانکاوان معروف به نام خانم 

  : را به خوبی کاوش کنیمسه نکتهشدن با مسئله نگرانی، ما باید 

  چه چیز مورد تهدید قرار گرفته است؟-1

   احساس خطر شده است؟چه چیز منشأ و موجب-2

  چه چیز موجب احساس زبونی در برابر خطر شده است؟- 3
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علل اساسی نگرانی را در سه » اریک فروم«و باالخره روانکاو وصاحبنظر برجسته اي همچون 

  :کند نوع تلخیص می

  .نگرانی وجودي یا فلسفی-1

  .نگرانی اقتصادي-2

  .نگرانی تکاپویی-3

نسانهاي بهنجارنیز مطرح است و بیشتر این مسئله طرح نگرانی وجودي یا فلسفی براي ا

  شود که انسان چرا باید زندگی کند؟  می

   چرا باید بمیرد؟

نگرانی اقتصادي به میزان احساس امنیت فرد در برابر تهدیدهاي شغلی و اقتصادي بستگی 

  .دارد

  .گرددقبیل برمینگرانی تکاپویی به نقل و انتقال زندگی، مهاجرتها و مسایل دیگري از این 

دهد و حالت پیشرفته اش به نام  نگرانی در سنین مختلف، انسان را تحت تأثیر قرار می

  .آورد موسوم است در نوجوانی، تظاهرات مختلفی را به وجود می)افسردگی(» دپرسیون«

  :برخی از روان پزشکان معتقدند که

به یک رشته ارتباط جنسی شود که آنها دست  سبب می»دپرسیون«در بسیاري از نوجوانان 

خواهد خود را با یک عمل جنسی، از افسردگی رهایی بخشد  شاید می.بزنند)یا خود(با دیگران 

سازد و در نتیجه مانند  ولی بالعکس هر رابطه ي جنسی، احساس گناه و تقصیر او را بیشتر می

  .کند یک سیکل معیوبی این اعمال جنسی را تکرار می

دهد، به گونه اي که او در صدد  د را تحت فشار روانی خاصی قرار میاضطراب و نگرانی، فر

زمانی که نوجوانی .برمی آید به عاملی پناه ببرد و در پناه آن، خود را از فشار مذکور برهاند

دهد که به  داراي روابط معیوب و آسیب دیده اي با اطرافیان و والدین خود باشد، ترجیح می

لذا گرایشهاي .به وجود خویش پناه ببرد و خود را تشفی بخشدعوض پناه بردن به دیگري، 

شود و با تکرار این عمل، بر اضطراب او  مقدماتی نوجوان به خودارضایی، این گونه آغاز می

  .شود افزوده می

گفتگوهاي روشنگرانه و دوستانه با نوجوانان پیرامون ماهیت اضطرابها، چگونگی عملکرد آنها 

تواند در کاهش دپرسیون آنان و در نتیجه در تخفیف  خورد با نگرانیها میهاي بر به ویژه شیوه

  .آنان، بسیار مؤثر و مفید واقع شود»خودارضایی«
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درتقسیم بندي مراحل رشد، معموالً دوره اي را که از تولد  مشکالت دوران پرستاري- 17

این دوره بر حسب .گویند   می»دوره ي پرستاري«گردد، شود و به سه سالگی ختم می شروع می

کیفیت شیرخوارگی، تغذیه تنظیم خواب کودك و .شرایط خاص کودك،حائزاهمیت زیادي است

  .تواند درحیات جنسی کودك تأثیرهاي زیادي برجاي گذارد نوع بازیهاي او می

ي خوابانیدن طفل ازجمله ي مهمترین مسایل است که باید مادران به آن توجه خاصی نحوه

خوابانند و او را  روي پاهاي خود می» دمرو« از مادران، طفل را به حالت برخی.داشته باشند

این کیفیت، موجب تماس عضو جنسی کودك با مادر شده و او را تحریک .دهند تکان می

کند یا خوابانیدن کودك دمرو در تخت یا رختخواب وي اگر به صورت عادت درآید، آثار  می

خوابند و نیاز به  قرارند و بد مینین که کودکان بعضاً بیلذا در این س.سویی در بر خواهد داشت

مساعدت مادر دارند، از هرگونه دمرو خوابانیدن کودك و نیز هرحرکتی که منجر به مالش و 

تماس دستگاه جنسی کودك با بدن مادر،رختخواب و یا زمین شود، باید خودداري شود و 

  .بخوابند »طاقباز« اصطالح اي عادت داد که بهکودکان را از ابتدا به گونه

در تعلیم نظافت و طهارت کودك نیزباید دقیقاً توجه نمود که هنگام تطهیرکودك توسط 

یکی از والدین، بیش از اندازه، دست آنها با عضو جنسی کودك تماس حاصل ننماید و گرنه 

 قبیل منجر به نوعی احساس لذت در کودك شده و احتماالً پایه گذار عادات نامطلوبی از

متأسفانه برخی از والدین براي .دستکاري کودك و تماس با بدن و باالخره استمنا خواهد شد

این کار،گرچه موقتاً طفل را مشغول .کند سرگرم کردن کودك، با آلت جنسی او بازي می

گذارد، به  کند، ولی آثار بسیار وخیمی درآینده، درحیات جنسی و روانی کودك بر جاي می می

به این گونه والدین باید آموزش کافی داده شود تا .که جبران آن بعضاً دشوار خواهد بودگونه اي 

  .در این زمینه دچار لغزش و روشهاي غلط نگردند

مورد دیگري که الزم است به آن اشاره کنیم، شیوه ي نامطلوب بعضی از والدین است که 

نوعی سرگرمی براي خویش و مسرت دهند و این کار را  براي خندانیدن کودك، او را قلقلک می

شود که  در واقع این عمل، نوعی تحریک بدنی کودك محسوب می.کنند خاطر کودك تلقی می

نواحی حساس و تحریک زاي بدن او از قبیل پهلوها، زیربغلها و نواحی دیگر را هدف قرار 

کند و  حریک میدهد و از نظر تربیتی بسیار زیانبخش و مضر است، زیرا این عمل کودك را ت می

نماید و در  او را مستعد تحریکات بدنی دیگري که شخصاً ممکن است عامل آن باشد، می

کنند و درمعرض تحریکات  حقیقت والدین ناآگاه با این عمل، احساسات خفته ي او را بیدار می

  .دهند زودرس قرار می
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مؤثر است، کودکان و نوجوانان »خودارضایی«عامل دیگري که در لباس نامناسب-18

  :تواند مشکل آفرین باشد می این مسئله به دو صورت.استفاده از لباسهاي نامناسب است

  .پوشانیدن لباسهاي جنس مخالف به کودك-1

  .پوشانیدن لباسهاي تنگ، چسبان و تحریک آمیز-2

نمایند که عالقمند به داشتن فرزند از  در حالت اول، معموالً والدینی به این کار مبادرت می

جنس دیگري هستند؛ مثالً پسردارند ولی شدیداً خواهان دختر هستند و یا بالعکس دختر دارند 

باشند و چون آرزوي آنها تحقق پیدا نکرده است، با پوشانیدن لباس  و شیفته ي فرزند پسر می

دختران براندام پسران و حتی آرایش دخترانه، سعی درتشفی ناکامی خود و آرزوي برآورده 

ند و بالعکس در مورد دختران، پوشانیدن لباس پسرانه و فرم وآرایش پسرانه مطرح نشده،دار

  .است

نماید و منجر به گرایش کودك  اختالل ایجاد می»هویت جنسی«این عمل درایفاي نقش و 

شود که والدین، فرزندان خود را به همان وضعیت  از این رو توصیه می.شود به جنس مخالف می

بپذیرند و در همان هویت خاص تربیت کنند براساس دختر و پسر بودن، و جنسیتی که هستند 

  .تربیت زن کامل و یا مرد کامل را در مورد آنها اعمال نمایند

شود،  در حالت دوم،استفاده از لباسهاي تنگ و چسبان، منجر به تحریک جنسی فرزندان می

 توجه نوجوان به اعضاي بخصوص استفاده از شلوارها و لباسهاي نامناسب، باعث نوعی جلب

  .گردد بدن،به ویژه دستگاه تناسلی می

عالوه براین که لباس تنگ از نظر بهداشتی براي بدن زیان آور است از حیث پرورش صحیح 

به این لحاظ انتخاب لباس مناسب درسنین قبل از .و حیات جنسی نیز آفاتی را به دنبال دارد

  .الدین استبلوغ و دوران بلوغ یکی از وظایف حتمی و

شکل قرارگرفتن دانش آموزان در کالس درس و نشستن  نیمکتهاي مسئله آفرین - 19

روي نیمکتهاي کالس، یکی از مسایلی است که متأسفانه علی رغم اهمیت آن،توجه جدي و 

  . الزم به آن معطوف نشده است

 تحریک گوییم که نوجوانان بیشترین استعداد تردیدي نیست که ما از دوره اي سخن می

اي است که نوجوان حتی با کمترین تماس بدنی و این تحریک پذیري به گونه.پذیري را دارند

اي در وجود نیمکتهاي یکسره، که دانش آموزان به حالت فشرده.شود جسمی،کامالً تحریک می

بیشترین زمینه را براي تحریک جسمی و  )بخصوص کالسهاي پرجمعیت(نشینند  کنار هم می

  .کند  فراهم میجنسی آنان
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بهترین حالت نشستن در دبستانها و بخصوص مدارس راهنمایی، استفاده از میز و 

  .صندلیهاي یک نفره است که هیچ گونه تماس بدنی بین دانش آموزان برقرار نمی شود

الزم به یادآوري است که اولیاي مدارس،عالوه بر مقطع راهنمایی و دبیرستان، در سایر 

به ویژه .رتیبی اتخاذ نمایند که نوجوانان از هرگونه عمل محرك دور بمانندموارد نیز باید ت

کنترل درساعات تفریح، خارج شدن دانش آموزان به صورت فشرده و ناگهانی از کالس، در صف 

ایستادنها، استفاه از استخرهاي دسته جمعی براي دانش آموزان و سایر موارد که نظارت و 

  .طلبد، ازجایگاه خاصی برخوردار است یمراقبت مسئولین مدارس را م

نوجوانان »خودارضایی«از عوامل دیگري که به طورمؤثر در گرایش به  تنبیه بدنی - 20

در این گونه .شود نقش دارد، تنبیهات بدنی است که در مورد کودکان و نوجوانان اعمال می

  .شود یموارد یافتن رابطه بین تنبیه بدنی و خودارضایی نخستین گام محسوب م

  :نویسد صاحبنظران در این زمینه می یکی از

تنبیه بدنی سخت، زیانهاي جسمی، جنسی و روحی فراوان دارد، به سهولت ممکن است 

ـ عکس »مازوشیسم«، یعنی جنون آزار و خون آشامی یا »سادیسم«کودکان را مبتال به 

سان که در بزرگی، دچار بسیاري از ک. سادیسم ـ یعنی تمایل به برده صفتی و رنجبري گرداند

ناشادکامیها و انحرافهاي جنسی شده اند، تنها در اثر کتکهایی بوده است که در کودکی خورده 

ي خویش ضایعه» اعترافات«نویسنده ي انقالبی قرن هیجدهم،درکتاب » ژان ژاك روسو«.اند

راي همیشه نامیمون جنسی خود را که در اثرکتک خوردن از مربی خود در وي ایجاد شده و ب

  . دهد داده است، به وضوح شرح می وي را رنج می

شود  اعمال و تکرار تنبیه بدنی به رابطه ي قهرآمیز،بین والدین و کودك یا نوجوان منجر می

دهد  گسستن این پیوندها، نوجوان را در انزوا قرار می. کند و این امرآنها را از هم دور و دورتر می

هاي انحرافات اخالقی، از   دادیم، انزوا، بسترمساعدي براي رشد زمینهو همانگونه که قبالً توضیح

  .است »خودارضایی«جمله 

، یکی دیگر از صاحبنظران که از دیدگاه جرم شناسی به مسئله »دکتر مهدي کی نیا«استاد 

  :نویسد نگریسته است، در زمینه ي ارتباط تنبیه بدنی و انحرفات اخالقی و اجتماعی نوجوان می

سازد و این خود موجب ریشه گرفتن انحراف  یه کودك یا نوجوان او را به تنبیه معتاد میتنب

تنبیه موجب عقب افتادگی و عدم رشد روانی . شود در او می )تمایل به خودآزاري(» مازوشیسم«

  . شود و یا اختالل روانی می
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آموزد که  یکودك یا نوجوان م.تنبیه درسی است عملی براي پرخاشگري درحالت عصبانیت

تمایل به (براي فرونشاندن خشم خود، دیگران را بیازارد و به این ترتیب نهال انحراف سادیسم 

از این .برد آزارد یا از آزردن حیوانات لذت می شود، یا دیگران را می در او غرس می)دیگر آزاري

 سنگدلی و گردد و کودك از آن درس رو تنبیه موجب بروز کینه و تقویت حس انتقامجویی می

تنبیه اگر شدید و بیجا باشد، ممکن است واکنشهاي . آموزد بی رحمی و قساوت و شقاوت می

  :شدیدي در پی داشته باشد

آورد و در دام باند  کند و به ولگردي رو می کودك و نوجوان از خانه یا مدرسه فرار می

رفتار والدین و روبرو تافتن از فرار، ناشی از عدم انطباق کودك با الگوي .شود بزهکاران گرفتار می

  .آن است

اي از موارد کودکان و نوجوانان بر اثر عواملی مبتال به نوعی در پاره بیماریهاي انگلی- 21

برخی از این بیماریها با خارش زیاد در موضع خاصی از بدن، همراه .شوند بیماري انگلی می

یا نوجوان باشد، مسئله حادتر به ویژه زمانی که این موضع، دستگاه تناسلی کودك . است

کند و حساسیتها نیز منجر به تحریک جنسی کودك یا  خارش، ایجاد حساسیت می.شود می

اگر چه در ابتدا هدف از خاراندن لذت جنسی نیست بلکه رفع تنش بیشتر .گردد نوجوان می

 لذت جنسی مورد نظر است، لکن به مرور در اثر تکرار، کودك و یا نوجوان از این کار یک نوع

در این نوع موارد عالوه بر معالجه ي فرد از . ماند کند و در مواردي همچنان باقی می کسب می

حیث بهداشتی، باید او را مورد مراقبت و مداواي خاص روانی و اخالقی نیز قرار داد تا ریشه ي 

  . این عادت نامطلوب، به تدریج از بین برود

  :السالم آمده است کهدر کالم معصوم علیه  نگاه حرام- 22

  .نگاه حرام تیري از تیرهاي شیطان است

هاي انسان است، گزاف نگفته  اگر بگوییم که چشمان انسان دروازه ي ورود تصورات و اندیشه

بینیم و پس از آن مدتها در آن زمینه فکرمی کنیم و  دربیشتر موارد ابتدا چیزي را می.ایم

  .پروریم تخیالت خود را بر آن اساس می

  :جوییم که فرمود در حقیقت باز به کالم معصوم علیه السالم استناد می

  .که رنج و اندوه بی پایان به دنبال دارد]نامناسبی[اي بسا نگاه 

کند، آنگاه نوجوان  نگاه حرام، مواد اولیه و مصالح الزم تصورات و تخیالت بعدي را فراهم می

موده است، سفر بی پایان و خطرناکی را آغاز با استفاده از مناظر تحریک آمیزي که مشاهده ن
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مقدمه ي تمامی رنجهاي روحی و آالم روانی، نگاه کنترل . رسد کند و به نتایج نامطلوبی می می

  .سازد نشده و شهوت آلودي است که نوجوان را به مصیبتهاي بیشتري مبتال می

  :نویسد نوجوانی می

کنم ناخودآگاه دست به این کار   نگاه میترسم ولی هرگاه به دختري از گناهان کبیره می

  .شوم می زنم و بعد هم ناراحت می)استمنا(نادرست 

  :در این زمینه شاعر مطلبی را به صورت گویا بیان نموده است

  ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

  که هر چه دیده بیند، دل کند یاد

  بسازم خنجري نیشش ز فوالد 

  زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

داند، لیکن آیا بهترنیست این گونه بیان  عر راه حل مشکل را در از بین بردن چشمان میشا

شود که به عوض نابود کردندیدگانی که امانت الهی هستند، نیروي اراده ي خود را تقویت کنیم 

  و چشمان خود را تحت کنترل درآوریم تا به این مشکالت مبتال نشویم؟

گیرند،  هاي صحیح به کار می کنند و آنها را در زمینه بیت میکسانی که دیدگان خود را نیزتر

  .هیچ گونه شکوه اي از پیامدهاي داشتن چشم ندارند و راه حل را هم در نابودي آنها نمی دانند

و فاقد کنترل باشد، همیشه دستخوش »هزره گرد«بدیهی است کسانی که چشمان آنها 

ند شد که دیدگانشان از آنها تصویر برمی رنجهاي روحی و آالم درونی و بی شماري خواه

لذا راه حل مسئله برخالف آنچه که شاعر گفته است، در استعانت از خدا و در تربیت و .دارد

  .کنترل و تسلط بر دل و دیده است

خأل عاطفی و روانی، راه را براي نفوذ انحرفات و گرایشهاي نامطلوب نقصان محبت -23

  .کند وق، نوجوان را آسیب پذیر مینماید و کمبودهاي ف هموار می

  :نویسد به عنوان یک روان شناس نوجوانی می»هادفیلد«

توان افراط تحریک حسی یا جنسی را نام برد که کودك نمی تواند از  از جمله علل روانی می

کودك چون از دیگران . آن درگذرد، اما رایجترین علت روانی استمنا، نقصان محبت است

گراید، به طوري که تمام زندگی عشقی وي متمرکز بر لذت  ، به خودش میمأیوس و دلسرد شد

  .کند جسمانی گردیده و میل شدیدي براي احساس این لذت حاصل می
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  :عوامل روانی بوجود آورنده انحرافات جنسی

ها عبارتند از محرومیت از روابط جنسی طبیعی، انزواي کودکی، وقایع خاص  مهمترین آن

شود، اضطراب اخته شدن، تثبیت یا   انحرافات در کودکی و نوجوانی میکه سبب یادگیري

بازگشت به دوران کودکی، جهالت در امور جنسی، همانند سازي جنسی، بازداري کلی 

  .شخصیت، ترس از مسئولیت و باالخره ترس از جنس مخالف

 مرد تحت شرایط محروم کننده شدید که در آن زن و: محرومیت از روابطه جنسی طبیعی

  .یابد فرصت رابطه جنسی طبیعی ندارند، انحرافات جنسی افزایش می

کودکانی که در دوران طفولیت و کودکی مدت طوالنی از دیگران جدا بوده : انزواي کودکی

انحرافات مربوط به انزواي کودکی .  جنسی خود اختالل پیدا کرده اند-اند در روند تکامل روانی

باشد که در واقع جبرانی است براي محرومیت هاي  یی و زنا میشامل بچه بازي و همجنس گرا

  عاطفی دوران کودکی

شود که در دوران کودکی به فرد تجاوز شود و یا  اغلب هنگامی شروع می: همجنس گرایی

  .فرد بدآموزیهایی داشته باشد

ممکن است به ): جایگزین کردن شی ء بجاي دستگاه جنسی طرف مقابل(شیء پرستی 

مثال در . ی شدن هیجان جنسی با شیء در دوران کودکی یا نوجوانی به وقوع بپیونددعلت شرط

شود، بعد از آن با  یک زمان یک شیء را ببیند و توام با آن خاطره اي که باعث تحریک می

  .شود دیدن آن شی ء خاص باعث تحریک او می

 و در نتیجه در بعضی کند ضربه زدن به نشیمنگاه کودك دردي توام با لذت در او ایجاد می

  .گردد) خودآزاري(از کودکان ممکن است سبب بیماري ماسوخیسم 

ترس از جنس مخالف، استمناء، شی پرستی جنسی و همجنس گرایی : روانکاوان معتقدند

ممکن است به دلیل ترسی باشد که فرد در دوران کودکی، در رابطه با مسائل جنسی و در 

طبق این نظریه فرد به علت ترس . کند مادر و محارم پیدا میرابطه با جنس مخالف بخصوص با 

ترسد و بیشتر با آن آشناست  از رابطه با جنس مخالف، با همجنس خود که از آن کمتر می

  .گیرد رابطه می

عبارت است از الگو پذیري، تقلید نمودن و اداي نقش فردي و : نقش سازي یا نقش بازي

ن زن در آن فرهنگ به عنوان الگو و ازطرف پسر با پذیرفتن اجتماعی از طرف دختر با قرارداد

  .آن فرهنگ خاص به عنوان سرمشق و الگو
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این الگوپذیري و نقش پذیري شامل نحوه تکلم، حرکات، تفریح و بازي، پوشیدن لباس و 

ممکن است عدم موفقیت در گرفتن نقش صحیح . شود آرایش و بسیاري از رفتارهاي دیگر می

  .تالل جنسی گرددجنسی سبب اخ

ممکن است در بروز انحرافات جنسی موثر شوند عواملی که سبب عدم موفقیت می

  :مثل باشند،

مثال پسري که ساختمان بدنی زنانه دارد : نداشتن خصوصیات جسمانی کافی و الزم -1

نسبت به پسري که داراي ساختمان جسمی قوي است نقش جنسی مردانه را دشوارتر به خود 

  .گیرد می

مثال اگر توقعات : آورد  فشار اجتماعی و خانوادگی فرد براي نقش پذیرفتن به او فشار می -2

جامعه و بخصوص خانواده، شدید اً با امکانات جسمی و روانی کودك در نقش پذیري جنسی 

  .سازد شود و درنتیجه زمینه انحراف را آماده می مغایر باشد، کودك دچار تعارض می

باشد،  معموال این الگو شامل پدر و مادر می: حیح مرد یا زن در خانواده فقدان الگوي ص -3

اگر در جریان رشد، پسر نتواند با پدر . دهند ها همانند سازي جنسی کودك را شکل می که آن

خود به درستی و به اندازه کافی همانند سازي سالم جنسی نماید یعنی از او الگوي نادرستی 

را نداشته باشد، امکان انحراف جنسی ) در صورت نبود پدر(ازي از پدر بیاموزد یا امکان الگوس

  .شود در او ایجاد می

جهالت و عدم دانش صحیح در رابطه با مسائل جنسی : یکی از علل انحرافات جنسی  -4

است، تعداد زیادي از منحرفین جنسی از کسانی بودند که فهم روشن و درستی ازمسائل 

دوران کودکی از فهمیدن موضوعات به سختی بازداري، ترسانده و منع جنسی نداشته و نیز در 

  .شدند می

توان نام برد، ترس از عهده دار شدن مسئولیت  ترس را از عوامل دیگر انحراف جنسی می -5

ها و مسائل مربوط به آن رشد کافی نکرده  ها براي قبول مسئولیت است، کسانی که شخصیت آن

  .است
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  هاي کنترل آنغریزه جنسی و راه

   در بشرجنسیحکمت غریزه 

استمرار و بقاي موجودات زنده برخوردار از حکمت و فلسفه اي است که در اصل وجود آنان 

  :کند بوده است و آفریدگار جهان آن را از دو راه عملی می

 براي جایگزینی آنچه از آن به بدنتغذیه و رساندن مواد الزم به ـ از طریق 1

  .رود تحلیل می

  .ـ از راه لقاح2

  .ر نوع در بستر زمان استاولی موجب بقاي ذات و خود موجود است و دیگري وسیله استمرا

در این میان، حیوانات اصوالً توجهی به ضرورت بقا ندارند و تنها بر اساس غریزه عمل 

کنند و انسانها هم ممکن است بر اثر غفلت و یا نداشتن انگیزه ماندن، در پی عملی شدن  می

  .نجامیدعامل بقاي خود نباشند و این اهمال کاري، قطعا به انقراض نسل آنها خواهد ا

بدین جهت خداوند حکیم و مهربان، میل به تغذیه و جنس مخالف را در وجود آنان قرار داد، تا 

اینکه آنها از خوردن و آشامیدن و لقاح، احساس لذت کرده و به انگیزه ارضاي این خواست 

طبیعی خود، نسبت به این دو عمل اقدام کنند و به موجب آن همواره در صدد اجراي عامل 

  .مرار وجود خویش باشنداست

  

  نیرومندي غریزه جنسی

 و میل به خوردن و آشامیدن در بشر و تأثیر فراوان و غیر جنسیقدرت و قوت بسیار غریزه 

آن در شکل دهی به شخصیت و قابل انکار آن در چرخه زندگی او و نقش بنیادي و بسیار قوي 

و . رفتار و افکار او و سمت و سوي بخشی به تحرکات فردي و اجتماعی او قابل انکار نیست

در عرصه حیات فکري » مارکسیسم«و » فرویدیسم«بدین جهت و بر همین مبنا دو مکتب 

استه بشري پدید آمد، و هر یک از دو مکتب با بزرگ کردن بیش از حد هر کدام از آن دو خو

طبیعی و اصالت دادن به آن، همان را پایه و اساس شخصیت و حیات بشري قرار داده و سایر 

  .نیازها و امیال او را بازتاب و برآیندي براي آن به شمار آورد

روي فزونتري برخوردار است و حکمت آن هم شاید  از قدرت و نیجنسیدر این میان غریزه 

 بارداريبه جهت وجود زحمات و رنجهایی باشد که بر اثر این غریزه براي مرد و به ویژه زن، در 

  .آید و تربیت و تأمین فرزند پیش می
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  ت شهوت گراییخطرا

میل به لقاح که در اصل آفرینش به جهت تأمین بقاي موجودات زنده، در نهاد آنها به 

ودیعت سپرده شد، آنگاه که در اختیار بشر قرار گرفت، با سوء استفاده از آن، در جهت هالکت و 

  .تباهی او نیز به کار رفت

آورد و از  درختان تناور هجوم میاین غریزه، اگر رها شود، همچون موریانه که بی رحمانه بر 

سازد، جسم و جان آدمی را به تحلیل برده و رفته رفته به ویرانی و  درون آن را پوك و تهی می

  .کشاند سقوط می

این غریزه چنانچه در اختیار هوا و هوس بشر قرار گیرد، بالیی که بر مغز و اعصاب و قواي 

ز عالمان سترگ اخالق و تربیت همچون کارگزار کند به گفته یکی ا جسمی و روانی او وارد می

ستمگري است که رییس حکومت او را، مطلق العنان بر جان و مال مردم مسلط کند و او به 

تدریج تمامی اموال آنان را به زور از صاحبانش گرفته و به مصرف خود رساند و آنها را در 

رد باشد و مطیع آن گردد، بسان ولی اگر تحت فرمان عقل و خ. بدبختی و دریوزگی رها سازد

گیرد و سایر اموال آنان را براي خود آنها  کارگزار عادلی است که مالیات را عادالنه از مردم می

گردد و خدمات آن متوقف نمی شود و  گذارد و در نتیجه هم دستگاه حکومت اداره می باقی می

 با وجود سلطه جنسینها غریزه دهند و بدین سان نه ت هم مردم به زندگی عادي خود ادامه می

 نیز سالم مانده و با نشاط به وظایف مربوط نبدعقل بر آن، اشباع خواهد شد بلکه سایر قواي 

  به خود خواهند پرداخت

شهوت جنسی، غریزه اي بسیار مقتدر و بی رحم است که اگر با بی بند و باري پیروي شود، 

نیروي جسمانی و مغز و اعصاب را به سرعت رو به . سازد تمام قواي انسانی را مقهور خویش می

اندیشه را مغشوش و قدرت تصمیم گیري و اراده بشري را تباه  برد، ذهن را مسموم، تضعیف می

  .کند می

پیروي بی بند و بار از این غریزه، همت آدمی را پست، فکر را نزدیک نگر و محدود و شخص 

 را که قلبکند و  را در مواجهه با مشکالت حیات و فراز و نشیبهاي آن، ناتوان و علیل می

  .سازد تواند حرم خداوند و جایگاه او گردد، به النه شیطان و جوالنگاه ابلیس تبدیل می می

پس از خود از «: نقل شده است که آن حضرت فرمودند) ص(سخن گرانبهایی از رسول اکرم

راهی و انحراف پس از معرفت و هدایت؛ حوادث و وقایع گمراه گم: سه چیز بر امت خود نگرانم

خطر تهاجم فرهنگی و تجاوز به مرزهاي اعتقادي و معنوي ما ، کننده و شکمبارگی و شهوترانی

کمتر از حمله به مرزها و حدود جغرافیایی نیست، که به مراتب از آن حساس تر و مصیبت بارتر 
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تهاجم فکري، همچون مبارزه با متجاوزان ارضی، ضرورت مقابله با متولیان و لشکریان . است

خواهد، قربانی و شهادت الزم دارد، سالح و مهمات و نقشه و  قاطع دارد، استقامت و صبر می

  .طلبد تدبیر می

سالح این میدان، اسلحه گرم و سرد نیست، حربه آن، دانش و بصیرت و تقواست که مسلح 

  .هوت پرستی و بی بند و باري میسر نیستشدن به آن، جز با روي گردانی از ش

  

  کنترل

  کنترل این غریزه به دو صورت ممکن است تحقق پذیرد، 

  .ـ کنترل منفی1

  .ـ کنترل مثبت2 

  کنترل منفی

آید، توجه اشخاص به سمت و سوي   به میان میجنسیغالبا وقتی سخن از کنترل غریزه 

و آن این است که کسی با وجود تحریکات مختلف و مواجهه با . شود نوع منفی آن جلب می

عوامل انگیزش این غریزه، بخواهد با میل تحریک شده اش مبارزه و مقابله کند و به سوي 

است، ولی ارتکاب جرم نرود، چنین کاري گرچه قطعا بهتر از آالیش دامن و عمل به جرم 

این کار هم به غایت دشوار است و هم . پیامدهاي سوء و مخرب آن بر کسی پوشیده نیست

شود، با چنین برداشتی از آن،  زیانبار، و بدین جهت هرگاه شخصی به کنترل غریزه سفارش می

  .زند و تصور دشواري و زیانباري آن، از پذیرفتن چنین توصیه هایی سر باز می

   کنترل مثبت

ها و  و آن پرهیز از صحنه. ، کنترل مثبت استجنسیب ترین راه تسلط بر غریزه مطلو

  .انجامد کارهایی است که به تحریک این غریزه می

بی زیان و بلکه ت است و هم این نوع از کنترل، که در حقیقت جنبه پیشگیري دارد هم راح

راحت است، زیرا در این صورت همچون وسیله نقلیه اي است با سرعت معمولی و قانونی،  مفید

که در مواجهه با خطر، مهار حرکت آن زحمت چندانی ندارد، بر خالف ماشینی که با سرعتی 

ن از که چه بسا به کلی اختیار آ. کند بسیار فراتر از حد شناخته شده و بایسته خود سیر می

دست صاحبش بیرون رفته و مصیبتها به بار آورد و کنترل آن هم در صورت تحقق، صدها زیان 

  .و رنج و زحمت و اضطراب براي وسیله و صاحب آن به همراه دارد
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و بی زیان است، زیرا با این حال کنترل غریزه فشاري بر جسم و روان تحمیل نمی کند تا به 

  .آن صدمه اي وارد شود

 در حالت عادي به سر برند و بدنشود مغز و اعصاب و قواي  ست چون موجب میو مفید ا

تعادل روانی شخص محفوظ بماند و انرژي و سرمایه هاي جسمی و روحی او بیهوده مصرف 

  .شوندن

پیش از این نیز از قرآن کریم نقل کردیم که باید کسانی که قدرت و وضعیت مساعد براي 

منافی با  ازدواج ندارند عفت پیشه کنند و عفت در این آیه گرچه در ابتدا مفهوم عمل خاصی

شود که آیه کریمه معنایی عام دارد و عفت در همه  آن را دارد، ولی با تأمل بیشتر معلوم می

  :و اکنون طرق کنترل مثبت را به اختصار برمی شمریم. ا و اندام را شامل استاعض

  .ـ پرهیز از فکر و ترسیم صحنه هاي محرك در ذهن و خیال1

  :فرمود) ع(کند که حضرت نقل می) ع(عبداللّه بن سنان از امام صادق

ما موسی به شما دستور داد که زنا نکنید و من به ش:... عیسی به اصحاب خود گفت

دهم که فکر زنا هم در سر نپرورانید تا چه رسد به اینکه زنا کنید زیرا کسی که  دستور می

چنین . اي نقش و نگار شده دود و آتش به پا کندخیال زنا کند مانند کسی است که در خانه

  ».کند سوزاند ولی زینت و صفاي آن را مکدر کرده و فاسد میکاري گرچه خانه را نمی

  .ـ دوري از نگاههاي مسموم و مناظر تحریک آمیز2

قرآن کریم در دو آیه متوالی دستور به اغماض و نگهداري چشم از نگاه حرام و هوس آلود 

  :فرماید در آیه اول می. داده است

  ؛...قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم «

نند و نهانگاههاي خود را ـ از وقوع به مؤمنان بگو دیدشان ـ را از نامحرمان ـ فرو نشا

  .در حرام ـ نگه دارند

  :فرماید  و در آیه بعدي می

  ؛...و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ «

  » .به زنان مؤمن بگو ـ چشمهایشان را فرو گیرند و نهانگاههاي خویش را محافظت کنند

نخست دستور به مراقبت از نگاه محرك و جالب این است که در هر دو مورد خداوند متعال 

  .دهد و آنگاه به حفاظت از عورت فرمان داده است عفت چشم می
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  : فرمایند می) ص(رسول اکرم

هر کس آن را به جهت خوف الهی . نگاه هوس آلود ـ تیري است مسموم از تیرهاي شیطان

  » .کند  خود احساس میقلببخشد که حالوت آن را در  ترك کند، خداوند ایمانی به او می

  .ـ گوش ندادن به آوازها و موسیقیهاي تحریک کننده و مبتذل3

  :آمده است) ع(در حدیثی از حضرت صادق

ت از آن نهی کرده و این حضر. مردي از آن حضرت در باره شنیدن آواز محرك پرسید

: به یقین گوش و چشم و دل هر یک مورد سؤال خواهند بود و فرمود«: آیه را خواندند

دیده است مسؤول بوده  از آنچه بدان دل بسته و چشم از آنچه قلبگوش از آنچه شنیده و 

  » .و بازخواست خواهند شد

زا و معاشرت با ـ اجتناب شدید از گفتگوهاي دوستانه و نشستهاي غفلت4

  .دوستان ناباب و گوش سپردن به سخنان تحریک آمیز

  : این گونه روایت شده است) ع(از حضرت امام باقر

، پس اگر ناطق از اي گوش فرا دهد او را بندگی کرده استهر کس به سخن گوینده

خدا بگوید شنونده، خداوند را بنده شده و اگر از شیطان و سخنان شیطانی بر زبانش 

  ،جاري کند قطعا بندگی شیطان کرده است

بی تردید پرخوري و بی نظمی در خوردن در ذخیره سازي و . ـ اعتدال در خوردن5

ت اعتدال و کم خوري سهم انباشتن موادي که نیازمند تفریغ باشد مؤثر است، ولی در صور

  .شود  می ناچیزي از آن صرف تهیه آن مواد

نقل کردیم، آن حضرت پس از آنکه جوانان را به ) ص(در حدیثی که قبالً از پیامبر گرامی

  : فرمایند کنند می ازدواج ترغیب می

هر کس قدرت بر ازدواج ندارد و روزه بگیرد یقینا روزه نیروي غریزه او را تضعیف 

  ،دکن می

 در تقویت غذاییزیرا با وجود فراغت، هم مواد .  و سرگرمیهاي مفیدورزشـ اشتغال، 6

و لذا در . شود رسد و هم فکر و خیال مصروف چاره سازي در تفریغ آن می  میریزه به مصرفغ

  .روایات بر اشتغال و کار و پرهیز از فراغت تأکید بسیار شده است
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  : فرمایند می» مفضّل«در حدیث پردامنه ) ع(حضرت امام صادق

شود و  تی دچار میو همین گونه انسان اگر بی کار و فارغ باشد، به بیهودگی و سرمس

شود که زیان آن هم بر خود و هم بر نزدیکان او سنگینی  بر اثر آن به مسایلی مبتال می

  » ...خواهد کرد

بی شک انس با قرآن، تالوت، تدبر و تفکر در مضامین آن، خود شفاي هر . ـ تالوت قرآن7

 پنهان را التیام برد و زخمهاي دردي است که به سرعت کار هر پریشانی را رو به سامان می

برد و بشر را از فرو رفتن در عالم حیوانات را نجات  دهد، و همتها را تا آسمانها باال می می

  .بخشد می

  :فرمایند می) ع(امیر مؤمنان

قرآن را فرا گیرید زیرا قرآن بهار دلهاست و از نور آن بر مرضها و دردهاي خود مرهم 

ت و آن را نیکو تالوت کنید که به یقین بگذارید زیرا آن داروي شفابخش سینه هاس

  » .هاستسودمندترین قصه

 نخست ازدواج جنسیراه حل دین در خصوص نوع مقابله و مواجهه به غریزه : خالصه اینکه

 مثبت با شرحی که بیان شد و سپس و نکاح مشروع است و در صورت عدم امکان، کنترل

کنترل منفی با وجود همه زیانهاي آن، ولی هیچ گاه به بی بند و باري و افسارگسیختگی و 

آلودگی به گناه رضایت نمی دهد و زیان آن را به مراتب خسارت بارتر و ویرانگیرتر از ضرر 

  .داند کنترل منفی می
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پیشگیري و درمان

شمار آمده است، اما توجه داشته ضایی امري حرام و ناپسند بهدر دین ما اسالم خودار

چندانی به شما نخواهد کرد بلکه باشید که داشتن احساس گناه صرف در این مورد، کمک

منظم و البته داشتن آگاهی کافی در زمینه عالوه برآن شما باید سعی کنید با یک برنامه ریزي

  .ناپسند اقدام داشته باشیداريدرمان، براي بهبود و ترك این عادت رفت

یکی . هستند در دو قسمت باید کار شودبراي درمان کسانی که مبتال به مشکل خودارضایی

  :تفکر که عبارتند ازدر قسمت جسمانی و دیگر در بخش عقالنی و طرز

انرژي جنسی در این دوران، داشتن برنامه منظم ورزش جهت غلبه کردن بر: ورزش-1

  .ي استالزم و ضرور

خودداري از مصرف برخی غذاهاي تحریک کننده مانند تغذیه صحیح نوجوان و: تغذیه-2

. مرغ، چاي، قهوه زیاد، فلفل، سسهاي تند و هر نوع ادویهزیاد مصرف کردن گوشت قرمز و تخم

.تبسیار مفید اس... میوه جات، انجیل، دوغ ودر مقابل مصرف ماهی و مرغ،

  .بسیار تنگ و چسبانباسهايخودداري از پوشیدن ل- 3

مثال . مناسب براي خوابیدنتوجه به بستر خواب و ایجاد شرایط: توجه به بستر خواب-4

رختخواب بروید در ضمن توجه حتما قبل از خوابیدن مطالعه داشته باشید و با خستگی به

  .یدتنها در اتاقتان نخوابداشته باشید که حتما تشکتان سفت باشد و در صورت امکان

مطالب متفرقه اما مناسب، انجام از طریق مطالعه کردن: پر کردن اوقات فراغت- 5

منظم براي گذراندن ساعات روز بسیار برنامه کارهاي فوق برنامه و هنري یا فنی و داشتن یک

  .مهم است

شود که به  به نوجوانان داراي این مشکل توصیه میهمواره: برخاستن از رختخواب- 6

جدا شده و یک دوش آب گرم گرفته و به تمرینات دن از خواب از رختخوابمحض بیدار ش

  .داشته باشیداستمرار.. ورزشی و نرمش هاي بدنی و

شود که عالوه بر در  توصیه اکید میبه نوجوانانی که مبتال به خود ارضایی هستند -7

 روانشناسی بهره مشاوره ونظر گرفتن موارد ذکر شده براي درمان مشکل خود حتما از خدمات

توانند این عادت ناپسند را ترك  مند گردند و مطمئن باشند که با پشتکار و اعتماد به نفس می

  .کنند



210  سنین بلوغ

 کنترل میل جنسی

  :به آنها بگوئید. نیست" سرکوب" که کنترل به معنی کنید تأکید  به نوجوانانپیشاپیش

  کمتر مصرف کنید...غذاهاي گرم مثل شکالت و-1

منظور اینکه باعث افزایش میل ( د در رختخواب هم موثر استحرارت زیا-2

  )شودجنسی می

چیزهایی مثل الکل، سیگار، کافور، ورزش زیاد، داروهاي اعصاب و غیره در - 3

داروهاي اعصاب که مصرف بیش از حداما سیگار و الکل و . کاهش نیروي جنسی موثر است

.نیز براي بدن ضرر دارد

  واب شکم شما بیش از حد معمول پر نباشدسعی کنید به هنگام خ-4

  هاي تنگ و چسبان اجتناب کنید  از پوشیدن لباس- 5

و  خودداري کنید ها و تصاویر تحریک کننده جداً  از نگاه کردن به مناظر، فیلم- 6

به محض مواجه شدن با این امور چشم خود را بسته و یا به زمین و یا آسمان نگاه کنیددوستان 

   مطالب خوبی داردکه لزومی ندارد تصاویر منحرف را نگاه کنیدانقدر اینترنت

هاي جنسی   از شنیدن و خواندن مباحث و مطالب جنسی و حتی شوخی-7

   پرهیز کنید وتحریک کننده و فکر کردن در این امور جداً

خرما، پیاز، فلفل، تخم مرغ، گوشت  :از خوردن موادغذایی که محرك است مانند-8

  رچرب، حتی المقدور اجتناب و به میزان ضرورت اکتفا کنیدغذاهاي پ قرمز،

   مثانه خود را تخلیه نماییدقبل از خواب حتماً-- 9

ها و قبل از  به خصوص شب(از نوشیدن افراط گونه آب و مایعات پرهیز کنید - 10

  )خوابیدن 

  هیچ گاه بدن عریان خود را در آینه نگاه نکنید -11

خود اجتناب کنید و به هیچ عنوان و تحت هیچ  از دست ورزي اندام جنسی - 12

  شرایطی دست ورزي نکنید مخصوصا هنگامی که در رختخواب هستید

   هرگز به رونخوابید- 13

  به منظور تخلیه انرژي زاید بدن به طور منظم و زیاد ورزش کنید- 14
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ا  هیچ گاه بیکار نباشید و براي اوقات فراغت خود برنامه داشته باشیدو آن را ب-15

  پر کنید...ورزش، زیادت عبادت کتاب ومطالعه، 

   هرگز در مکانی خلوت و تنها و دور از نظر دیگران نباشید-16

در مکان خلوت و دور از نظر دیگران  هرگاه مورد هجوم افکار جنسی واقع شدید، - 17

ي در بسر نبرید بلکه در مجالس عمومی وارد شوید و در آنجا به سر برید بهترین روش پیشنهاد

  این حالت این است که به دوستانتان تلفن زده وبا انها مدتی صحبت کنید

اي یکی دو روز روزه مستحبی بگیرید و اگر توان آن را ندارید روزه  هفته-18

یعنی، میزان صرف غذا را کاهش و فاصله هر وعده غذا را افزایش و تعداد اخالقی بگیرید؛ 

  خوراك اکتفا کنیددفعات غذا راکاهش دهید و به حداقل 

و از سخنان مالیمت آمیز با آنها خودداري  با نامحرم رفتار متکبرانه داشته باشید - 19

  کرده واز نرمی و لینت در کالم با آنها اجتناب ورزید

 هیچ گاه با نامحرم و جنس مخالف در مکان خلوت و دور از نگاه دیگران باقی - 20

  ...نمانید، حتی براي آموزش و

   زیاد بخوانید و درباره معانی آیات آن فکر کنید قرآن- 21

زمانیکه  سعی کنید(نروید تا قبل از اینکه شما را خواب نگرفته به رختخواب - 22

دور  جنسی را از خود میخواهید به رختخواب بروید با خواندن کتاب یا تماشاي تلویزیون افکار

  به محض بیدار شدن رختخواب را ترك کنید  ).کنید

از استحمام  جوم افکار جنسی واقع هستیدهو مورد  قصد استحمام داریداگر -23

  .خودداري کنید

یا اینگه گشنیز به .  گرم آب گشنیز خام تناول شود30چند روز متوالی روزانه :  گشنیز- 24

  آلت مالیده شود، یا اینکه روزانه و در غذاي روزانه از گشنیز استفاده شود

  قل روزي یکبار با غذا میل شودمقداري عدس پخته الا: عدس-25

زمانیکه  سعی کنید(تا قبل از اینکه شما را خواب نگرفته به رختخواب نروید - 26

دور  خواهید به رختخواب بروید با خواندن کتاب یا تماشاي تلویزیون افکارجنسی را از خودمی

  )کنید

  به محض بیدار شدن رختخواب را ترك کنید- 27
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و مورد حجوم افکار جنسی واقع هستیداز استحمام  داگر قصد استحمام داری- 28

  خودداري کنید 

ي رویارویی با انحراف جنسی، سالم سازي  ترین مرحله مشکل: ـ طرد افکار شیطانی29

  :فرماید می) ع(امام علی. شهوانی استاندیشه و پرهیز از افکار

  .»د شدبه آن کشیده خواهکسی که در اطراف گناه بسیار بیندیشد، سرانجام «

  

  نوجوانانهاي سکسی  درمان و ترك خیال پردازي

هاي سکسی است، هرگز در   مدتی طوالنی درگیر افکار جنسی و خیال پردازينوحواناگر از 

ها بازدارد، مگر آن که جایگزین مناسبی را  ابتداي کار نمی تواند، خود را از این خیال پردازي

ت جنسی و داستان هایی سکسی را که در ذهن خود باید افکار و خیاال. براي آن در نظر بگیرد

 جذاب شاین جایگزین هر چه هست، باید آن قدر برای. کندجایگزین با فکر دیگري ،پرورد  می

ممکن . ستخوداوبدیهی است که تشخیص آن با . دساز را مشغول اوباشد که تمام فکر و ذهن 

رمان مورد نظر را انتخاب کرده وي ال در این مث.  جذاب باشدیشاست خواندن کتاب یا رمان برا

و ) بعد و قبل از خواب(، و هر روز چند دقیقه صبح و شب )مثال رمان سارا کورو براي خانم ها(

 به جاي نشبدین ترتیب ذه. دپرداز همچنین در طول روز در اوقات بیکاري به مطالعه آن می

ن یا کتابی که آن را مطالعه ها، اتفاقات و موضوع داستا سیر در خیاالت سکسی، در شخصیت

  . کرده، درگیر خواهد شد

 را اوکند تحریک کننده نباشد و   جایگزینی را که انتخاب میشوددقت  : یک نکته مهم

را از خیاالت سکسی و حتی خود نوجوان در موضوع دیگري که . دوباره به وضع سابق برنگرداند

 کلی یکی از مشکالت اساسی که موجب به طور.  استیاد مرگ و قیامتدارد  ارضایی باز می

یاد . شود، ذهن آلوده و آکنده از خواطر است گناه و رفتارهاي نادرستی همچون خودارضایی می

با نفی خواطر قلب به تسخیر خود انسان . کند مرگ به پاك شدن ذهن و نفی خواطر کمک می

  . گردد پاك می آید و ضمیر آلوده در می

د اخالق، یاد مرگ براي ریشه کن کردن و اصالح بسیاري از صفات به توصیه عارفان و اساتی

در روایتی از پیامبر اسالم درباره یاد . کند زشت در انسان به عنوان یک داروي اعجازگر عمل می

مرگ آمده است که اگر کسی روزانه بیست بار به یاد مرگ باشد با شهیدان جنگ بدر در یک 

  . گیرد درجه قرار می
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  :فتن روش حمام ر

شورتی . قبل از این که به حمام برود، وسایل الزم را فراهم کندنوجوان  :قبل از استحمام

قبل از شروع حمام و بعد از در آوردن . نسبتا بلند و پاچه دار که محرك نیز نباشد، تهیه کند

 اشهرگز داخل حمام کامال برهنه نباشد و اندام جنسی . ها همیشه این شورت را بپوشد لباس

  .نمایان نباشد

 دتوان براي این منظور می. کشدب طول شحمامنباید. سریع حمام کند:  زمان استحمام

حمام جاي . زمان گرفته و تالش کند تا رکورد کمترین حضور خود در حمام را به دست آورد

 محل حضور شیاطین است و از در و دیوار آن  براي نوجوانحمام. نشستن و فکر کردن نیست

ها و  از صحبت، حرف و حدیث. پس تنها باید به میزان ضروري آن اکتفا کرد. بارد وسوسه می

شاید الزم باشد براي . هاي دیگران نسبت به سریع بودن استحمام خود هرگز دلگیر نشود طعنه

را حذف ... ) لیف زدن، کیسه کشیدن، سنگ پا زدن و(این کار برخی از مراحل استحمام خود 

 دقیقه 5حد اکثر . زود به زود به حمام بروید اما سریع و تند. ت اهمیت دهدالبته به نظاف. کند

زمان بگیرد  براي موفقیت در این کار براي شستن تک تک اعضاي بدن. زمان خوبی است

براي . سعی کند هر بار نسبت به مرتبه قبلی زمان متري را صرف کند. ها را بشمارد ثانیه

هر کدام یک ثانیه ...  و1003، 1002، 1001گفتن . ع کندها از عدد هزار شرو شمارش ثانیه

  .کشد و بدین ترتیب زمان واقعی تري را محاسبه خواهید کرد طول می

. هاي خود را در حمام نشوید، ولو خیلی هم کم باشد  لباس : شستشوي لباس در حمام

ز حمام  ااست امکان الزم فراهم نیست و براي شستشوي لباس مجبورشدر صورتی که برای

بلکه وقت خاصی را . رود این کار را نکند استفاده کند، در زمانی که براي استحمام به حمام می

سپس در این اوقات خاص در حالی که در حمام را . در روزهاي هفته به این کار اختصاص دهد

  . و لباس به تن دارد به شستشو بپردازداستکامال باز گذاشته 

ن است که هنگام شستشوي لباس حتما روي یک صندلی  یک توصیه مهم بهداشتی ای

هاي راست  سر پا نشستن آن هم به مدتی طوالنی موجب بیرون زدن ماهچیه. کوچک بنشیند

حتی پیراهن . هنگام شستن لباس، پوشیده باشد. شود روده و به مرور سبب ابتال به بواسیر می

هاي شلوار خود را براي این که خیس  تواند آستین و پاچه حد اکثر می. خود را هم در نیاورد

  .نشود باال بزند
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در حمام آینه قدي یا متحرك به طوري که بتوانید اندام جنسی خود : وسایل داخل حمام 

 را به سوي اودیدن زیبایی اندام جنسی، فکر و خیال . را در آن برانداز کند، وجود نداشته باشد

اگر . دهد وخته شدن هیجان جنسی سوق میهاي سکسی و نیز تحریک و برافر خیال پردازي

چنین آینه اي وجود دارد، قبل از آن که لباستان را در آورد و استحمام را شروع کند، آن را از 

  .حمام خارج نماید

 وقت زیادي براي نشستن در وان او. اگر در حمام شما وان وجود دارد، از آن استفاده نکند

دماي آب مناسب براي تحریک نشدن اندام جنسی، آب (حمام و لذت بردن از گرماي آب ندارد

  ). سرد است نه گرم

. گیرند معموال براي مکان نظافت موهاي زائد بدن، حمام را در نظر می: نظافت موهاي زائد

این کار به خودي خود اشکال ندارد اما براي کسی که مبتال به خود ارضایی است، این روش 

  : هاي زیر عمل کند وصیهفقط در صورتی جایز است که به ت

  .  هرگز از تیغ براي زدودن موهاي زائد استفاده نکند، به استثناي موهاي زیر بغل– الف

که عملکرد ...) هاي موبر و پودرهاي موبر، موم، کرم...( هرگز از مواد دارویی خمیري یا-ب

دتی طوالنی را بیکار  ماوالزمه استفاده از این مواد این است که . تاخیري دارند، استفاده نکند

طبیعی است که افکار ).آید  طوالنی به حساب میاوحتی یک دقیقه بیکار بودن هم براي (بماند 

، تحریک ست خواهد آمد و با توجه به این که در این حالت کامال برهنه اشمختلفی به سراغ

  .  انجام خواهد داد،شده و کاري را که نباید

حتی . شود به حالت چهار زانو ننشیند زائد بدن برهنه می زمانی که براي زدودن موهاي - ج

  . المقدور سعی کند ایستاده این کار را انجام دهد و اگر نمی تواند، روي صندلی بنشیند

کند، بعد از زدوده شدن موهاي زائد، محل   اگر از پودر موبر یا امثال آن استفاده می- د

زندگی هم محرك است و هم به سادگی از بین این لغ. مربوطه بسیار لیز و لغزنده خواهد شد

لذا در بسیاري از موارد افراد در همین مرحله تحریک شده و به خود ارضایی . نمی رود

  . بنابراین مراقب باشد و از این پودرها استفاده نکند. پردازند می

. ست پاك کردن کامل و ذره بینی اندام جنسی از موهاي زائد، وحی منزل و اجباري نی-  هـ

شدن حمام پیوسته تمایل دارد بخش تمیز شده اندام خود را لمس  اگر چنین کنید بعد از تمام

لمس نکند، با لباس تحریک ش اگر هم خود. شود کرده و با آن بازي کند، لذا تحریک می

پس الزم نیست موهاي . این تحریک مقدمه نیرومندي براي خود ارضایی خواهد بود. شود می
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عالوه بر این که ممکن است به بافت حساس پوست آن قسمت .  فراوان بزدایدخود را با دقت

  . آسیب هم برساند

هاي خوب براي استفاده از این فرصت زمانی آن است که اشعار مناجات زیباي  یکی از راه

را قبل از حمام روي کاغذ نوشته و هنگام حمام آن را با خود ... برخی از مداحان با خدا یا

کاغذ را به دیوار حمام چسبانده . چسبد گر کاغذ خیس شود به راحتی به دیوار حمام میا. بردارد

 شمطمئن باشد این کار برای. و با اشعار مناجات با خدا به تمرین مداحی و آواز در حمام بپردازد

عالوه بر این پس از مدتی در مداحی و آوازخوانی مهارتی به هم . خیلی لذت بخش خواهد بود

 شدر حین تمرین آواز یا مداحی دستان. د و اشعار زیادي را نیز از حفظ خواهد داشتخواهد ز

تواند در این  می. را نیز به کاري مشغول کند و هرگز با آن به لمس اندام جنسی خود نپردازد

  .... فاصله به شستشوي دیوار و کف حمام بپردازد یا

نمره کمتر از یک مانند صفر (است بهترین وسیله استفاده از ماشین اصالح با نمره یک 

در . تواند در حالت ایستاده انجام دهد با ماشین اصالح بیشتر فعالیت خود را می). مناسب نیست

شود، لذا کمتر تحریک    می، صرف حفظ تعادل اشحالت ایستاده بخشی از انرژي ذهنی 

ز طرفی ماشین اصالح وقت ا.  را تحریک نمی کنداواندازه موهاي کوتاه در این حد نیز . شود می

گذشته از صرف . بیش از حد بلند شودش هرگز اجازه ندهد موهاي زائد بدن. گیرد کمتري را می

ها،  ها، ویروس بخشی از پتانسیل رشد موي بدن، موهاي بلند بهترین محل براي رشد انگل

ال بعد از معمو. ها، و انواع میکروب هاست؛ به ویژه آن که مرطوب و تاریک هم باشد قارچ

  . ماند که در دراز مدت مشکل آفرین است ، محل اندام جنسی مرطوب می)توالت(دستشویی 

 اش به سوي اندام جنسی انش هم نخواهد باز دستاولذا اگر . کند موي بلند ایجاد خارش می

ي همچنین مو. بنا بر این زمینه این خارش را از بین ببرد. گذرد دراز خواهد شد و کار از کار می

کند تا در خلوت با موهاي خود بازي کند و با دست پیوسته بلندي  بلند شخص را عالقمند می

  .کند لذا زمینه خوبی را براي بازگشت به خود ارضایی فراهم می. آنها را اندازه بگیرد

زا و نیز تحریک آفرین رطوبت در محل اندام جنسی بیماري: رطوبت اندام جنسی

بعد از استحمام خوب این محل را .  مرطوب بمانداشجنسی  اندامد ده نباید اجازهنوجوان.است

ها خیلی بیشتر باید به این نکته توجه کنند  خانم.  نرودشخشک کند؛ حتی بعد از توالت نیز یاد

بنابراین . هاي تناسلی دارند چرا که به دلیل حساسیت واژن زمینه مساعدت تري براي بیماري

داشته باشد و بعد از هر بار شستشو، خود را وجوددر توالت  مخصوص دستمال کاغذيحتما 

     .دنکامل خشک کن
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هاي سایر اعضاي  ، به لباساستوقتی که در حمام نوجوان  : هاي اعضاي خانواده لباس 

لزومی ندارد لباس زیر . خانواده که ممکن است در گوشه و کنار حمام پراکنده باشد، توجه نکند

ایثار و کمک به دیگران براي لباس بیرون خوب است اما در .  بشویدبرادر یا خواهر خود را

حتی برخی با تمایالت مردانه یا زنانه لباس جنس مخالف اعضاي . شستن لباس زیر معنا ندارد

پردازند، غافل از این که این کار چه  کنند و به تحریک جنسی خود می خانواده را به تن می

 روي بند  در حمام یا لباس زیر خود را به گونه ايه نباید اعضاي خانوادخطراتی در بردارد

 که در معرض دید برادر، خواهر و سایر اعضاي خانواده باشد، حتی اگر به آنها کنندآویزان 

  داشته باشنداعتماد کامل 

  .ـ پر کردن اوقات فراغت با مطالعه، تفریح، مسافرت و غیره30

  :ـ کنترل چشم31

آن ي جنسی باید از دیدن براي مهار غریزه. ان و بذر شهوت استنگاه راهبر دل و دام شیط

  : فرماید می) ع(امام علی. کند، خودداري کرد چه که میل جنسی را تحریک می

  .»ها است عامل روگردانی از شهوات، فروبستن چشمبهترین«

سخن شدن و خلوت کردن  و هم دختروپسر همنشینی:دختروپسرـ عدم آمیختگی 32

  .کند میر زمینه لغزش را فراهمبا یکدیگ

از این . هاي کنترل غریزه جنسی، دوري از پرخوري است یکی دیگر از راه: خوري ـ کم33

  .ي جنسی یاد شده است داري به عنوان عامل تعدیل غریزه اسالمی از روزهرو در روایات

اگر قدرت . داي جوانان، هر یک از شما قدرت ازدواج دارد، ازدواج کن:فرماید پیامبر می

   .»بگیرد، زیرا روزه گرفتن براي کنترل شهوت مفید استندارد روزه

ي جنسی  هاي آرام کردن طوفان غریزه ـ یکی از راه34

است، زیرا ورزش مقدار در انسان، ورزش و فعالیت بدنی

هاي بدنی و فکري انسان را به خود اختصاص فراوانی از انرژي

  .کند یدهد و از مسایل دیگر کم م می

ي  توجه به پاداش اخروي درباره :ـ آخرت گرایی35

  . اندکسانی که دامن خود را از گناه پاك داشته



217  امیال مختلف دوران بلوغ و شیوه کنترل آنها: منهفصل 

هاي نفس و شهوات را  کسی که به بهشت عالقه دارد، خواهش« :فرماید می) ع(علیامام

  .»کندفراموش

 و کرد ي مرگ بسیار سفارش می اصحاب خود را درباره) ص(سول خدار:ـ یاد مرگ36

ي لذات نفسانی و مانع میان تو و  را یاد کنید، زیرا یاد مرگ شکنندهزیاد مرگ«: فرمود می

  »استشهوات

  : مورد توجه قرار دهیدنیز ار براي کنترل غریزه خود راهکارهاي عملی زیر

   .اي یکی دو روز روزه مستحبی بگیرید هفته-1

  .قدار زیاد ورزش کنیدهر روز به منظور تخلیه انرژي جسمانی خود به م-2

   .پر کنید... اوقات فراغت خود را با انجام کارهاي هنري، فنی، و-3

به حداقل  ...مرغ و زا و محرك مثل، خرما، پیاز، فلفل، تخم در خوردن مواد غذایی انرژي-4

   .الزم اکتفا کنید

جدا کنندههاي تحریک  هاي بدن خود و دیگران و صحنه از تماشاي رفتارها و برجستگی-5

   .خود داري کنید

بدون اي منظم و تدوین کنید و هیچ زمانی را براي تمام اوقات شبانه روز خود برنامه-6

   .کند ریزي می برنامه قبلی سپري نکنید زیرا براي آن اوقات شیطان برنامه

صدد با شرکت در مجالس مذهبی، دعا، خواندن نمازهاي نافله و نافله شب پیوسته در-7

   .قویت نیروي ایمان خود باشیدت

   .هاي محرك در ذهن و خیال پرهیز از فکر و ترسیم صحنه-8

   .کننده و مبتذل هاي تحریک گوش ندادن به آوازها و موسیقی-9

زا و معاشرت با دوستان ناباب و گوش سپردن به هاي غفلت اجتناب شدید از نشست-10

  .آمیز سخنان تحریک

هر ک انس با قرآن، تالوت، تدبر و تفکر در مضامین آن، خود شفايش بی. تالوت قرآن-11

التیام هاي پنهان را برد و زخم دردي است که به سرعت کار هر پریشانی را رو به سامان می

حیوانات را نجات برد و بشر را از فرو رفتن در عالم ها باال می ها را تا آسمان دهد و همت می

  .بخشد می
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  ر کنترل میل جنسینقش تنفس عمیق د

حتی . هاي خدادادي شماست براي تنازع بقا هاي الهی وازنعمت میل جنسی یکی ازموهبت

میل جنسی را یکی ازنیروهاي درونی وحیاتی بشرمی دانند که اگرکنترل وتعدیل شود، یک 

ان شناس مشهوردرکتاب معروف خود  رو" ناپلئون هیل".آید رکن موفقیت به حساب می

آنچه ما درصدد . داند ، میل جنسی را یکی از سه ضلع موفقیت می"ثروتمند شویدبیندیشید و "

  .  کنترل آن هستیم، میلی است که هدفدارنیست ودرجهت مثبت قرارندارد

ي امیال، موهبت الهی اند اما به شرط آن که مهارشان همه. مفیدند ي امیال، مثبت وهمه

افراط درارضاي میل جنسی و .  استفاده کنیمها درست به کنترلشان درآوریم وازآن کنیم و

نیروهاي حیاتی  زند وهم ازبخش عظیمی از کنترل نکردن آن، هم تعادل عصبی شما را برهم می

 .کندسطحی می جالب این که میل جنسی تنفس را تند و. کاهد و قواي مغیاطیسی شما می

 ي کنترل، آن یک شیوشما طغیان کرد،  هربارکه میل جنسی، نه درجهت مثبت ودرست، در

  . است که مکان ووضعیت خود را تغییردهید وچند نفس عمیق بکشید

  .کنیم این مواقع به شما توصیه می  را در"هاي عمیق  پیاده روي تند همراه با تنفس"ما 

  

  حدوحدود روابط پسرودختر در اسالم*

   دختر و پسر تعریف رابطه

ست که خود رابطه، هدف است و مقدمه چیز رابطه اي ا روابط دختر و پسر، مراد از. 1

رابطه اي که خود رابطه هدف نیست، همانند رابطه و معاشرت دختر و پسري که . دیگري نیست

نسبت خویشاوندي دارند و یا رابطه علمی، شغلی و اقتصادي بین دختر و پسر، اشکالی 

است، اسالم  لت دارد زیاداي که اصاهرچندچون احتمال تبدیل چنین رابطه هایی به رابطه.ندارد

آنهم بدون  کند براي این نوع رابطه هاهم شرایطی گذاشته است وآنها را محدود به ضرورت می

  .قصد لدت یا خوف به گناه افتادن

  .در این رابطه، جنسیت طرفین، موضوعیت دارد؛ یعنی نگاه آن دو به هم، جنسیتی است. 2

  .زند حرف اصلی را میدراین رابطه، احساسات و عواطف طرفین، . 3

در این رابطه، یک در هم تنیدگی بین غریزه جنسی و قواي عاطفی طرفین وجود دارد و . 4

  .پذیر نیست تفکیک آن دو در بسیاري از مواقع، امکان

رابطه اي است صمیمانه و گرم و اغلب «پس منظور ما از رابطه و دوستی دختر و پسر، 

در این ارتباط، دخالت جدي دارد و نگاه آن دو به هم، پنهانی که احساسات و عواطف طرفین 
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نگاه جنسیتی باشد؛ نه نگاه پاك انسانی و اغلب از طریق دیدارهاي مخفیانه، رد و بدل کردن 

  .»گردد ایجاد می... نامه، تلفن و

  :سه دیدگاه در باره رابطه دختر و پسر وجود دارد

طی با جنس مخالف، آزاد و بدون مانع دیدگاه افراطی؛ در این نگرش، هر گونه ارتبا. 1

  ).رویکرد لیبرالیستی(است

فروید و پیروان وي مدعی هستند که اخالق جنسی کهن، بر اساس محدودیت و ممنوعیت 

ها و وحشت هاي ناشی از  ها، ترساست و تمام مشکالت بشر به دلیل ممنوعیت ها، محرومیت

  .  شده استاین ممنوعیت هاست که در ضمیر باطن بشر جایگزین

جهانی که من «دهد و در کتاب  برتراند راسل نیز همین مطلب را اساس قرار می

زیانی متوجه دیگران نشود، دلیلی ] رفتار جنسی[اگر از انجام عملی «: گوید ، می»شناسم می

  1.»نداریم که ارتکاب آن را محکوم کنیم

پیوند با جنس مخالف، مردود و دیدگاه تفریطی؛ بر پایه این رویکرد، هر گونه ارتباط و . 2

  .این دیدگاه، نقطه مقابل دیدگاه افراطی است. باشد مورد نکوهش می

.  ترین صورت یاد کرده اند پدران کلیسا از ازدواج به زشت«: گوید راسل در جاي دیگر می

ازدواج که عمل پستی : گفتند بنابراین، می. هدف ریاضت این بوده که مردان را متقی سازد

  2.»شد، بایستی منعدم شود ه میشمرد

دیدگاه اعتدالی؛ بر اساس این دیدگاه، نه آزادي مطلق و رها پذیرفته شده است و نه . 3

محدودیت و منع هر گونه رابطه؛ بلکه ارتباط بین دو جنس مخالف، در یک چهارچوب 

]Context [مشخص، تعریف شده است .  

ز هر گونه انگیزه شهوي و عاطفی و رابطه اي ارتباط مجاز، ارتباطی است حداقلی و به دور ا

است که در آن، نفس رابطه مقصود نباشد و نگاه دو جنس به هم، نگاه انسانی باشد و نه 

  .دیدگاه اسالم، ناظر به نگرش سوم، یعنی دیدگاه اعتدالی است. جنسیتی

رعایت العاده پاکى و سالمت شخصیت دختر و پسر و لزوم  اسالم به اهمیت و ارزش فوق

ها و مکالمات مستمر تأکید دارد و به هیچ  ها، شنیدن حقوق فرد و جامعه در ارتباطها، نگاه

شود که حریم قُدسى دختر، خدشه بردارد یا پسر از دایره عفت و پاکى خارج  عنوان راضى نمى

ك ، روح پا)»آزادى روابط«(: اما دنیاى امروز، تحت تأثیر فرهنگ غربى، به نام آزادى . شود

آزادى مورد نظر هم به جاى . کند جوانان دختر و پسر را سرگردان و گرفتار هیجانات بیهوده مى
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ها کمک کند، موجب هدر رفتن نیروها و استعدادهاى  که به شکفتن استعدادها و خالقیت این

  .شاداب جوانى شده و جوانان را از دایره زندگى و اندیشه متعادل، خارج ساخته است

اى براى مصرف  بى و مقلّد غرب، نسل جوان، هدف بیشترین تبلیغات رسانهدر جوامع غر

هاى مدِ روز وماه و سال، لوازم آرایش و خودآرایى،  لباس(اند  بیشتر محصوالت تجارى

  ها و آوازهاى سبک یا غیر  هاى تازه، فیلم هاى جدید، نوشیدنى خوردنى

که فرصت انتخاب داشته باشند و یا بتوانند  نبدون آ...) زا و زا و توهم اخالقى، مواد انرژى

.اند، خارج شوند اى که درونش قرارگرفته آگاهانه از حلقه و گردونه

جامعه دینى، در روابط اجتماعى خود، توجهى ویژه به حصار عفاف و حریم شخصى دختر و 

راط یا روش اسالم، این است که انسان، معتدل و متعادل زندگى کند و از هر اف. پسر دارد

  نامد و  مى» امت متعادل«خداوند نیز مسلمانان را . تفریطى به دور باشد

هاى نیاز  خواند و در مقرّرات خود، همه جنبه افراد اجتماع را به روش صحیح زندگى فرامى

دیدن و انحراف  از جمله، دختران را تا حدودى که منجر به زیان. گیرد دختر و پسر را در نظر مى

  .کند ز شرکت در اجتماع، نهى نمىآنها نشود، ا

دختر و پسر کامالً آگاه است و نهایت » آزاد«اسالم به خطراتِ ناشى از روابط به اصطالح 

مراقبت را در روابط و برخوردهاى دختران و پسران دارد، تا حدى که منجر به انحراف و فساد 

  . با حفظ حریم استنشود و طرفدار مشارکت دختران و پسران در جامعه به شکل معقول و

را به جوانان ... ها، مساجد و که اجازه شرکت در محافل، مدارس، دانشگاه اسالم، در عین این

  .دهد حدوحدود رعایت شود دهد، دستور مى دختر و پسر مى

 معنوى که حریم دختر و پسر رعایت شود و جوان، مجال - در شرایط مساعد فکرى 

و ) ع(هاى زیبایى همچون یوسف ل رسیدن داشته باشد، گلاندیشیدن و انگیزه و امکان به کما

ها و  جایى شدن کشش رویند؛ اما در جوامع به اصطالح بی حدوحصر به خاطر همه مى) ع(مریم

یعنى نظام اخالقى ارضاى این (هاى جنسى و خروج روابط جنسى از حریم خانواده  انگیزش

  .و پاکدامن هستیمهاى خویشتندار  تر شاهد ظهور چهره ، ما کم)غریزه
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                 معیارهاى اخالقى براى معاشرت

  در نگاه) الف

  :فرمود) ع(به حضرت على) ص(رسول اکرم 

  . »نگاه اول، براى توست چرا که ابزار شناخت است؛ اما نگاه دوم به زیان توست! اى على

اد دین و اصل  این است که در مناسبات و روابط اجتماعىِ دختر و پسر، پیشنه حقیقت

ضابطه و  هاى بى هاى شهوانى دختر و پسر به یکدیگر و پرهیز از لذّتجویى اخالقى، ترك نگاه

  .کردن با عواطف یکدیگر است بازى

خواهد که  آید، مى افتد و احیاناً از وى خوشش مى جوانى که چشمش به جنس مخالف مى

ل، چون نگاه و تلذُّذ یانیست یا اگر هم نوبت او. براى بار دوم نیز به وى نگاه کند و لذّت ببرد

باشد اختیاري است، مانعى ندارد ؛ ولى نوبت دوم، چون به قصد لذّت بردن از دیگرى و 

  .جویى از سرمایه دیگرى است، جایز نیست بهره

  : فرمود) ع(امام صادق

  .»شود نگاه کردن به نامحرم، تیرى زهرآگین است که از ناحیه شیطان پرتاب مى

هاى  ها و تأسف هاى زودگذرى که بعدها حسرت هاى کوتاه و لذّت ه بسیارند نگاهچ« و 

  . »!طوالنى درپى خواهند داشت

هاى خیرخواهانه، در اسالم، نگاه کردن دختر و پسر به  ها و سفارش با همه این مرزبندى

کیل یعنى رفتن به سمت تش(یکدیگر و گفتگوى آنها، چنانچه به قصد خواستگارى و ازدواج 

  .باشد، مانعى ندارد) کانون خانواده و رسیدن به ثبات و آرامش

  در پوشش) ب

هاى  پوششى که اسالم براى دخترها مقرّر کرده است، بدین منظور نیست که جلوى فعالیت

پوشش دخترها در اسالم، این است که دختر در . اجتماعى آنان را بگیرد و از خانه بیرون نروند

گرى و  بپوشاند و به جلوه) ها بجز صورت و دست(، بدن خود را معاشرت خود با پسران

  .خودنمایى نپردازد

حقیقت، این است که در مسئله پوشش که در روابط دختران و پسران در جامعه به عنوان 

آیا براى خودِ دختر، بهتر است : یک عامل مؤثّر مطرح است، یک پرسش جدى پیش روى ماست

در اجتماع ظاهر شود، یا نیمه عریان؟ آیا با توجه به احساسات ) ى آنبه معناى واقع(که پوشیده 

پذیرى جدى عاطفى و محدود بودن  و کششى که دختر و پسر به یکدیگر دارند و با آسیب
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قدرت طبیعى دخترها در دفاع از خویش و حریم خویش، باید هر پسرى حق داشته باشد که از 

ببرد یا نه؟ چرا مردان باید ) بجز یک مورد خاص(ات را هر دخترى در هر محفلى حداکثر تمتّع

آزاد باشند تا همچون کاال به زن بنگرند؟ آیا همین نگرش نیست که نظام خانواده را در غرب، 

  ؟متزلزل کرده است؟ راه حل چیست

اسالم با وضع نمودن نوعى مقرّرات براى پوشش، حفظ سالمت جسم و جان فرد و روح 

بخش و پاسدار حریم  به این ترتیب، حجاب زن، حقیقتاً مصونیت. ده استجامعه را تضمین کر

  ؟»هر آنچه دیده بیند، دل کند یاد«: که مگر نه این. اوست

در آیین اسالم، پسران فقط در موقعى که تشکیل خانواده دادند و آگاهانه انتخاب کردند و 

به عنوان (توانند با دختر مسئولیت پذیرفتند، در کانون گرم و صمیمى خانواده است که مى

قبل از آن، نباید فکر و ذهن هیچ دختر یا پسر . ، پیوند کامیابى برقرار کنند)همسر قانونى خود

  .جوانى به این موضوع، مشغول باشد و مانع فکر و تحصیل و کارهاى زندگى او و دیگران شود

هیجانى و بدون تعقّل و در جامعه اسالمى، هر نوع کامجویى بدون قبول مسئولیت یا کامیابى 

شناسى جدید  شود ؛ اصلى که اتفاقاً به تازگى در روان تفکّر و انتخاب، اساساً ناپسند شمرده مى

توان گفت که  پس مى. غرب نیز به صورت جدى مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است

محدود شوند، تنها به دختران و پسران جوان به چشم موجوداتى خطرناك که باید  اسالم، نه

نگرد، بلکه حتّى غریزه جنسى را نیز در راه تشکیل خانواده و استمرار نسل و آرامش و  نمى

  .گیرد به کار مى) یعنى بهداشت روانى فرد و جامعه(شادابى 

طلبى،  خواهى، زیبایى جویى، علم حقیقت(جوان، سرشار از استعدادهاست و غرایز مختلف او 

پذیرد که تمامى این غرایز، در  کدام انسان خردمندى مى. ومندندهمگى نیر...) آفرینشگرى، و

پاى غریزه جنسى قربانى شوند؟ اگر بپذیریم که آزادى روابط دختر و پسر، بهداشت روانى آنها و 

سازد، ناگزیر باید  اندازد و انضباط اخالقى آنها و کل جامعه را مختل مى کل جامعه را به خطر مى

هایى که براى افراد سالم جامعه، یک   روابط، تن در دهیم ؛ محدودیتبه سطحى از محدودسازى

کشى کنند و  اند و براى بیماران هوس، یک اجبار، تا نتوانند آزادانه از دیگران بهره انتخاب عاقالنه

  .روح و جسم دیگران را بیازارند

 زنان و دختران، هاى این روش، امنیت فضاى خانواده و اجتماع، ارتقاى موقعیت اولین فایده

یک » بهداشت روانى«هاى  ترین نشانه اند که مهم... شکوفایى استعدادهاى مختلف جوانان، و

شوند که زمینه الزم براى تولیدات فکرى و صنعتى و توسعه ابعاد مادى و  جامعه محسوب مى

  .                معنوى جامعه است
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  در اندیشه و قلب) ج

هاى جنسى را  ها، هیجانات و التهاب ر، و آزادى در معاشرتنبودن حریم بین دختر و پس

اش، آن را به صورت یک  دهد و با خارج کردن میل جنسى از تعادل و مسیر طبیعى افزایش مى

  .آورد ناپذیر و اشباع نشدنى در شکل و تنوع فراوان درمى عطش روحى و یک خواست سیرى

ه است که هرچه انسان به آن میدان اى نیرومند، عمیق و پردامن غریزه جنسى، غریزه

مثل افراد آزمندى که هرچه پول . تر گردد و نه خاموش ورتر مى بیشترى بدهد، آتش آن، شعله

  .شوند تر مى بیشترى به دست بیاورند، حریص

اسالم به قدرت شگرف این غریزه، توجه کامل کرده و هشدارهاى زیادى درباره خطرناك 

   خلوت ضابطه و بودن نگاه جنسى بى

دهد و از طرفى تدابیرى براى  هاى کنترل نشده آنان مى کردن پسر و دختر با هم و معاشرت

ها و مقرراتى  تعدیل و رام کردن این غریزه اندیشیده است و براى هر یک از دو جنس، تکلیف

  .معین نموده است

   :فرماید به عنوان نمونه، قرآن کریم مى

وا بپوشند و اندام خود را پوشیده دارند و به زنان نیز ها از نگاه نار به مردان بگو چشم

  )31نور، آیه (.»ها از نگاه ناروا باز دارند و اندام خود را بپوشند بگو تا چشم

آلود نکنیم، خیال گناه را در ذهن خود  مان را هوس خواهد که اندیشه آیین ما از ما مى

هاى جنسى به نامحرمى  نیم، به قصد لذّتنپروریم، به نامحرمانْ خیره نشویم و دزدانه نگاه نک

  .هاى اجتماعى قدم نگذاریم ننگریم و با چنین قصدى به معاشرت

  در گفتار) د

آمدن در کار  بردن و خوش شنیدن صداى دختر براى پسر، در صورتى که قصدیا خوف لذّت

، مادام که که گفتیم» روابط حداقل«در عین حال، بر اساس همان اصلِ . نباشد، اشکالى ندارد

  .تر است ضرورتى در کار نباشد، ترك آن، عاقالنه

براى دختر، شایسته نیست که در سخن گفتن با پسرى، صداى خود را نازك کند و به 

در حرف زدن، «: فرماید خداى متعال در قرآن، به زنان مى. نحوى با عشوه و اطوار، سخن بگوید

  :فرمود مى) ع(و امام على» ردالن گرددصدا را نازك و مهیج نکنید که موجب طمع بیما

  . »کنم که مبادا پاسخ آنها دلم را به لغزش افکند  به دختران جوان، سالم نمى
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  در رفتار) ه

داشتن و فاصله داشتن دختران و  هاى دین مبین اسالم، مبنى بر دور نگه ها و توصیه احتیاط

ى اجتماع و پاکى خانواده و عزت و پسران نامحرم از یکدیگر، صرفاً به خاطر حفظ سالمت روح

اى، فکر آلوده به ذهن پسر و دختر  شرف و تعالى آحاد شهروندان است تا حتى براى لحظه

  .عفیف، راه نیابد و افکار آنها مشغول به مسائلى که وقت آن نرسیده است، نشود

 روح پذیرى اشتباه است که گمان کنیم تحریک. پذیر است العاده تحریک روح جوان، فوق

همان قدر که انسان از رسیدن به . گیرد انسان، محدود به حد خاصى است و پس از آن، آرام مى

  .نیز چنین است) سِکس(شود، در میل جنسى جاه و مقام و ثروت سیر نمى

در محیط هاى آزاد و باز، هیچ پسرى از تصاحب زیبارویان و هیچ دخترى از متوجه کردن 

اى توقف  از طرفى، هوس، در هیچ نقطه. شود ب آنان سیر نمىپسران به خود و تصاحب قل

کند و تقاضاى نامحدود انسان، خواه ناخواه، انجام ناشدنى است و امکان برآوردن همه  نمى

  .گاه براى بشر، میسر نیست ها هیچ خواسته

هاى  ها، در جاى خود، منجر به اختالالت روحى و بیمارى دست نیافتن به آرزوها و هوس

خواهید دید که در . بند و بارى در آنها زیاد است، بنگرید به محیط هایى که بى. گردد انى مىرو

ترین علت، همین  شاید مهم. هاى روانى و مشکالت روحى، باالست آن محیط ها، آمار بیمارى

ها  دى ها و سى ها، مجلّات، فیلم آزادى جنسى و تحریکات فراوان روانى است که به وسیله عکس

دامن زده ... افل مختلِط تفریحى و حتّى در کوچه و خیابان و تبلیغات کاالها و مدها وو مح

مانَد ؛ چرا که تخلیه جسم و روان از این هیجانات فزاینده، عمالً  پاسخ مى شود و غالباً بى مى

پریشى و اختالالت روحى دیگر، پیامدهاى  ممکن نیست و بدین ترتیب، پیرى زودرس و روان

  .ن فضا هستندطبیعى آ

  

  آیا پوشش دختران، مانع رشد آنها نیست؟

، براى دختر، مانع )که بر نوع خاصى از پوشش، اصرار بورزیم بدون آن(پوشش مطلوب اسالم 

هم  آنچه موجب به. گونه فعالیت فرهنگى و یا اجتماعى و اقتصادى و سیاسى نیست هیچ

شدن محیط کار و تحصیل  ردد، آلودهگ ریختگى جامعه و فلج شدن نیروهاى فعال اجتماع مى

ها و  گرى هاى مردان و میدان دادن به عشوه چرانى ها و چشم ، با آزاد گذاشتن لذّتجویى...و

  .هاى دختران در محیط عمومى است خودنمایى
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گونه آرایشى نداشته  اگر در محیط هاي تحصیلی، دختران، بدن خود را بپوشانند و هیچ

دهند، یا وقتى که در کنار  کنند و به سخن استادگوش مى ند، فکر مىخوان باشند، بهتر درس مى

، نشسته باشد؟ انصافاً )با کالس و درس(هر پسرى یک دختر آرایش کرده و با وضع نامتناسب 

دهد و به نفع آنهاست؟ و عقل، کدام را  کدام روش، التهاب را در دختران و پسران، کاهش مى

  کند؟ تصدیق مى

با رفتارهاى ... ا در خیابان و کوچه و بازار و مدرسه و اداره و کارخانه وآیا اگر پسران م

هاى شعارگونه و غیر واقعى، دائماً در صدد یافتن دختران پاك و ساده  فریبنده و سخنان و وعده

هاى سطحى و خامشان به دیگرى رو  و صمیمى جامعه باشند و هر بار، با فرو نشستن عشق

  براى دختران ما خواهد ماند؟کنند، آرامش و امنیتى 

به تجربه ثابت شده است که هر محیطى که در آن، پوشش صحیح و حریم خصوصى افراد 

اند و در کار و  جا، پسرها و دخترها هم احساس آرامش بیشترى داشته رعایت شده، در آن

  .اند تر بوده تحصیل، موفق

  

  عفاف، مصونیت است

تر حرکت  تر و با وقارتر و عفیف  دختر، هر اندازه متینها و جوامع، تقریباً در تمامى فرهنگ

تر در معرض تماشاى بیگانگان قرار گیرد، بیشتر مورد  تر نگه دارد و کم کند و خود را پوشیده

خواهند  آیند و مى بندبار هم هنگامى که سر عقل مى حتى افراد بى. احترام و ارزش پسر است

ر، به دنبال دخترى پاك و عفیف که تا قبل از آن با تشکیل خانواده بدهند، براى گزینش همس

  .گردند هیچ پسرى رابطه نداشته باشد، مى

اند، از دسترس آزاد افراد منحرف و  اصوالً افراد پاك و عفیف که به عفاف، شناخته شده

از سوى ) در روابط اجتماعى(رعایت حریم عفاف «: فرماید قرآن مى. آلوده، به دور هستند

   این است که به عفاف و پاکى شناخته شوند زنان، براى

  )59احزاب، آیه (. »و از آزار و اذیت بیماردالن، به دور باشند

کاهد و عالوه بر  خودنمایى یا عرضه کردن خود به نامحرمان، از عزّت و شُکوه دختران مى

وان را که باید سازد، پسران ج که زمینه را براى نفوذ افراد آلوده و ارتباط با آنان فراهم مى آن

مظهر اراده و فعالیت و شجاعت و مردانگى و تصمیم باشند، به افرادى هوسباز، چشم چران و 

  .کنند اراده و ضعیف، تبدیل مى لوده و بى
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البته اگر دختران در روابط اجتماعى خود در اجتماعات عمومى لباس ساده بپوشند، کفش 

 مناسب به مدرسه و دانشگاه بروند، قطعاً خودشان ساده به پا کنند و با چادر یا مانتو و روسرى

  .خوانند هم آرامش روانىِ بیشترى خواهند داشت و بهتر درس مى

چنان رفتار کند که عالئم عفاف  قدر خوب است که دختر جوان مسلمان، در اجتماع، آن چه

 این صورت تنها در. و وقار و سنگینى و پاکى از او هویدا باشد و به این صفات، شناخته شود

  .شوند از او مأیوس مى) گردند که به دنبال شکار مى(است که بیماردالن 

این، تقریباً یک اصل همیشگى است که پسران هوسران، به دنبال دختران جِلف و سبک 

گونه دختران، گویى وضع لباس و پوشش، راه رفتن و سخن  این. گردند سرو خودنما مى

  .گفتنشان، معنادار است

  

  ختر و پسر از نظر اسالم چگونه است؟ روابط د

روابط  ولى  مانعی ندارد، صحبت کردن مرد با زن نامحرم اگر با قصد لذت و شهوت نباشد،

یاخوف گناه دختر و پسرى که نامحرم هستند و نگاه کردن یا صحبت نمودن آنها با قصد لذت 

 محل رفت و آمد ها در محیطى که چنان که توقف نمودن و خلوت کردن آن. نیستجایز

.نباشدهمراه) آور شهوانی لذت(باشد، اگر چه با نگاه کردن یا صحبت التذاذى  مىنیست، حرام
بسیاري از واقعیت آن است که غریزه جنسی از نیرومندترین غرایز در وجود انسان است که

یک مکتب اسالم که  .هاي مختلف ظهور و بروز دارد دهد و به گونه رفتارهاي آدمی را شکل می

اعصابى سالم و چشم خواهد مردان و زنان مسلمان، از یک طرف روحى آرام و جامع است و مى

رستگارى را فتح نمایند و از طرف هاى رفیع انسانی و و گوشى پاك داشته باشند تا بتوانند قله

و لحاظ با حساسیت ویژه، اما واقع بینانه دیگر به نیازهاي غریزي و فطري خود نیز دست یابند،

دارى  نفسانى، قوانین و احکامى را جهت حفظ و نگههاى کردن طبیعت و امیال درونى و خواسته

روى وضع کرده، از جمله آن احکام، چگونگی ارتباط با فرد و جامعه در خط اعتدال و میانه

ها  این است که اسالم از جانب خدا براى هدایت انساناینها همه به سبب. جنس مخالف است

. با تمامى استعدادهاى بهینه و ذخیره شده در انسان استستاده شده که خالق فطرت وغریزهفر

هاى شهوانى در جامعه گردد و به آرامش روحى و  تحریک انگیزهبنابراین هر عاملى که موجب

  . وارد کند، موردتأیید اسالم نیستروانى و عفت عمومى، صدمه
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شوند، غالب آنها از  مییابی  ریشهپسران ودختران روابط نا مطلوب برخی از وقتی مشکالت

مورد بی شوند که همین موارد کوچک اگر آغاز میکنترل نشده هاي کوتاه و   و سخن نگاه

  .آورند  در میبزرگتوجهی واقع شوند و ادامه یابند، سر از مشکالتی 

عبرت بگیریم ونگاه خود به زندگی بایستی عاقبت کارها را بنگریم و از زندگی دیگران در

  آورد میهاي طوالنی به ارمغان هاي کوتاه که رنج چه بسا لذت: به این نکته برسیم که 

محبت است یا شوند؟ آیا از کمبود چرا دختران و پسران با یکدیگر دوست می

  دلیل دیگري دارد؟

ست، اهاي دختران و پسران در جامعه ما، داراي کارکرد روانی اجتماعی بسیاري از دوستی

دختران و  .یعنی دختران و پسران به دنبال یافتن یک پایگاه روانی و اجتماعی مطمئن هستند

سرگردان و آشفته اند و خود را پسران که به نوعی از وضع روانی و اجتماعی خویش ناراضی

. اند کفایت اجتماعییابند، از طریق برقراري روابط با جنس مخالف، در صدد کسب رضایت و می

داشتن دوست پسر را ن، داشتن دوست دختر را یک قدرت فردي و اجتماعی و دختران،پسرا

توان گفت در افرادي که  میاز این رو. کنند یک جاذبه فردي و اجتماعی براي خود تلقی می

کمبود محبت دارند، انگیزه براي شوند و درون خانواده از نظر عاطفی و احساسی ارضا نمی

ایمان و اعتقاد به خداوند و نیروي در عین حال که. تر است هایی بیش برقراري چنین ارتباط

اند، براي  که فاقد این نیروي درونیدرونی یعنی حیا مانع ارتباط ناسالم است، پس کسانی

  .بینند برقراري ارتباط مانعی نمی

ر طبیعی به طو. اي با غریزه طبیعی انسان نیز ارتباط دارد این مسئله تا اندازهدر عین حال،

هاي الهی است که بنیان  که یکی از حکمت جاذبه بین جنس زن و مرد وجود دارد،کشش و

یابد، اما آنچه که این غریزه گیرد و تداوم می کانون خانواده نیز بر اساس آن شکل میازدواج و

هاي خیابانی و دل سپردن به کسانی است  کند، دوستی طبیعی را از مسیر صحیح منحرف می

ناخت و آگاهی درستی از آنها در دست نیست و در بسیاري از اوقات نیز به ارتباط غلط وشکه

نخواهد هاي چندان موفقی حتى نامشروع منجر شده، یا حتى اگر به ازدواج ختم شود، ازدواج

  .بود

ي دوستانه برقرار  دختران و پسرانی که به طریق غیر مشروع با فردي از جنس مخالف، رابطه

پسر است، اما ها هرچند متوجه دختر و آسیب. بینند ، از جهات مختلف، آسیب میکنند می

  .تر است دامنه و شدت آن براي دختر بیش
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  :عبارتند ازو دختر روابط پسر وحصر حدي بیها  آسیب

  سرکوب شدن استعدادها. 1

ع از ترین عواملی که با وجود رشد نیروهاي جسمی، فکري و روحی نوجوان، مان یکی از مهم

شود، تسلّط میل جنسی بر  به جریان افتادن صحیح و اصولی آنها و تأمین سعادت آینده او می

شود که تمام حواس و توجهات انسان و تمام  عدم کنترل این میل، سبب می. باشد وجودش می

بازي نگردد،  ها شود و اگر عمالً هم موفق به هوس بازي قواي جسمی و مغزي او معطوف هوس

فکر و ذهن او به وسیله این خیاالت و افکار، اشغال شده و او مجالی براي انجام کار دیگري تمام 

این شعله اي که در سراسر وجودش زبانه . کند و شکوفایی اندیشه و استعدادش پیدا نمی

هاي تازه دمیده در گلزار شخصیت  سوزاند و شکوفه کشد، تمام تر و خشک را با هم می می

  . کند ه آتش سوزان میاش را طعم معنوي

پرسی  اظهار محبت به جنس مخالف از جمله همین موارد است که با یک سالم و احوال

شود؛ ولی به تدریج، نوع رابطه  شود و یا به انگیزه اهداف آموزشی و غیره شروع می ساده آغاز می

  شود  وگو تغییر پیدا کرده، بر میزان و کمیت آن نیز افزوده می و گفت

خواهد در همین  رود که انسان تمام انرژي عاطفی خود را می  جا پیش میو تا آن

ها هزینه کند و هرگز به همان حداقلی که در روزهاي اول داشته، اکتفا  وگوها و ارتباط گفت

کند و بر همین اساس است که از همان آغاز، باید از ایجاد ارتباط عاطفی و مبتنی بر  نمی

  .احساسات، اجتناب کرد

چه منشأ سوء تفاهم بشود و چه سوء تفاهمی را (راین، براي اظهار محبت به جنس مخالف بناب

شناسیم و در واقع، اگر هم باعث سوء  ، دلیل موجه و قابل قبولی را نمی)به دنبال نداشته باشد

شوند که چه  شود و به تدریج، دو طرف در گردونه اي وارد می تفاهم نشود، باعث سوء رفتار می

چ کدام خواستار آن نبودند؛ گردونه اي که گاهی رهایی از آن، مستلزم هزینه کردن تمام بسا هی

الزم به ذکر است که این سخن، . بست شدید است انرژي روانی و جسمانی فرد و قرار گرفتن در بن

ها  یک ادعاي صرف و بدون پشتوانه و دلیل نیست؛ بلکه مرکز مشاوره ما که در سطح دانشگاه

  . اي از جوانی که در چنین دامی قرار گرفته دریافت نکند کند، روزي نیست که نامه یفعالیت م

جالب این است که تقاضاي کمک و فریادرسی از افرادي است که معموالً در ابتداي کار، به 

شان آن بوده که وارد ارتباط احساسی و غیرمعقول و از نظر  اند و تصمیم جدي خود مطمئن بوده

خواستند در حد ارتباط عادي و یا به قول شما یک سالم و  یح، نشوند و تنها میاخالقی غیرصح

  . پرسی و یا اظهار محبت باطنی با طرف مقابل داشته باشند احوال
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  افت تحصیلی یا رکود علمی. 2

شوند که دو طرف تمام فکر و توجه و تمرکز خود را صرف دیدارها  این گونه روابط، باعث می

وري و تلفنی خود کنند و این بزرگ ترین مانع براي رشد و ترقی علمی و مالقات هاي حض

  .است؛ زیرا تحصیل دانش، نیازمند تمرکز نیروهاي فکري و روحی است

آید، بزرگ ترین سد راه تعالی  مشغولی و اضطرابی که بر اثر این گونه پیوندها پدید می دل

کنند که هنگام  ها توصیه می شگاهعلمی و تحصیلی است؛ از این رو، مشاوران مدارس و دان

تحصیل و امتحانات، مراسم خواستگاري و عقد را به تأخیر اندازند؛ تا افراد بتوانند با تمرکز و 

سوز  آسودگی خیال، در انجام تکالیف درسی و امتحانات موفق شوند؛ چه رسد به روابط فرصت

  .سوز است مستمري که بسیار انرژي

ترین عوامل  ر انسانی، به ویژه در دوران دانش آموزي، از مهممطالعه و درس، در زندگی ه

هاي احساسی و  باشد که فدا کردن آن به خاطر تن دادن به دوستی سازنده شخصیت وي می

هاي تمام نشدنی هوس و میدان دادن به میل جنسی،  گویی به خواست غیرآگاهانه و پاسخ

تجربه نشان داده که این نوجوانان و . خطایی نابخشودنی و شکستی بزرگ و رسوا کننده است

پرتی، ذوق درس خواندن و اشتیاق هر گونه مطالعه اي  جوانان، به علت پریشانی افکار و حواس

  .دهند  به کلی از دست می- هاي درسی و غیر درسی   اعم از کتاب-را 

ورد هاي علمی، محققین، نوابغ و دانشمندان و متفکرین را م اگر زندگی بزرگان، شخصیت

ها و  گذرانی اند که از خوش مطالعه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که همه آنان افرادي بوده

اند و احتیاجات جسمی و غریزي خود را از طریق مشروع و  بازي خود را کنار کشیده هوس

  .اند معقول و در حد اعتدال، برآورده

گرفته و ذهن و زبان او میل جنسی، سراسر وجودش را : دروغ بزرگی است اگر کسی بگوید

هاي نامطلوب با جنس مخالف پر ساخته، اما از نظر درس، مطالعه و تحقیقات علمی،  را دوستی

لطمه اساسی بر او وارد نشده است و به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی، تحقق چنین امري، از 

  . محاالت است

یجی آن، زمینه وابستگی آنها به گیري روابط عاطفی بین دختر و پسر و افزایش تدر با شکل«

شود و از آن جا که نیاز به محبت ورزیدن و مورد محبت واقع  یکدیگر و تشدید آن فراهم می

هر (رسد و فضاي نسبتا مناسبی براي ارضاي این نیاز  شدن، در دوران جوانی، به اوج خود می

ه شکل خودکار، دختر در محیط آموزشی و دانشگاهی وجود دارد، ب) چند به طور غیرصحیح آن

گیرند، در اکثر موارد، به طور ناگهانی و بدون توجه به نتیجه کار،   قرار میمسیردر این پسرو 
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دهند و   پسند و موجه، پوشش می هاي عرف شوند و آن را با عنوان گرفتار چنین گردابی می

  .نمایند گر می باطن غیرموجه آن را با ظاهري نیکو و پسندیده، جلوه

ن ترتیب، عالقه ابتدایی شدت یافته، با وجود تصمیم اولیه دو طرف یا یکی از آنها، کم کم به ای

 - شاید در تمام موارد –این وابستگی، در بسیاري موارد . شود به وابستگی به یکدیگر تبدیل می

شود؛ به گونه اي که  آفت بزرگی براي تمرکز حواس، تحصیل و تفکر عمیق در امور درسی آنها می

سازد و هر کدام از آنها در تمام اوقات  اهی مطالعه و حضور در کالس درس را غیرممکن میگ

اي  این سخن، ادعاي بدون پشتوانه. روز و حتی در کالس درس، در فکر طرف مقابل است شبانه

  .شود هاي چنین افرادي مراجعه کنیم، مثنوي هفتاد من کاغذ می نیست و اگر به نوشته

  نیایجاد جو بدبی. 3

شود و اگر هم به ازدواج بینجامد،  ها و روابط، به ازدواج منتهی نمی اغلب این گونه دوستی

شان را، جهنمی خواهد  پس از مدتی، جو بدبینی و سوء ظن آن دو نسبت به هم، فضاي زندگی

  .ساخت و هر دو در آن خواهند سوخت

دواج با یکدیگر زندگی بر اساس یک یافته پژوهشی در آمریکا، زوج هایی که پیش از از«

به . شود کنند، زندگی زناشویی آنها با مشکالت فراوانی رو به رو است و منجر به طالق می می

طبق آخرین : ، استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا گفت»کاترین کوهان«گزارش ایسنا، دکتر 

واج، در حلّ مشکالت تحقیقات، افرادي که پیش از ازدواج با یکدیگر رابطه داشته اند، بعد از ازد

طبیعت ارتباطات : کوهان گفت. خود عاجزند؛ زیرا که نسبت به یکدیگر بسیار بدبین هستند

ها و حمایت از مهارت هاي خود  آزاد، این است که زوجین چندان انگیزه اي براي حل درگیري

کدیگر دوست نبوده رسد ارتباطات این افراد، زودتر از افرادي که با ی به نظر می: وي افزود. ندارند

توانم بگویم رابطه قبل از ازدواج، به  می: وي در پایان گفت. شود اند، سرد و منجرّ به طالق می

  .»شودهیچ وجه، سبب دوام زندگی زناشویی نمی

  .کند ي و شهوي، انسان را وحشی میزکننده است و عشق مجا عشق الهی، رام

  . ستعشق الهی، صبرآور است و عشق مجازي، صبرشکن ا

  .عشق الهی، نیروزاست و عشق مجازي، نیروبر است

  . زاست بر است و عشق مجازي، خودخواهی عشق الهی، خودخواهی

  .افزاست آور است و عشق مجازي، غم عشق الهی، شادي

داند و به همه  هاي عالم را جلوه خدا می عشق الهی، سریان دارد و عاشق الهی، همه پدیده

  . هاي نفسانی خود است ، عشق به خواستهعشق مجازي. ورزد عشق می
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خوش است و  عاشق غیر خدا، فقط با وصال دل. برد عاشق خدا، از فراق و یاد او، لذت می

  .آور است فراق، برایش رنج

  اضطراب، تشویش و احساس نگرانی. 4

در دوستی هاي موجود بین دختران و پسران، از آن جا که مقاومتی بسیار قوي از طرف پدر 

ها وجود دارد، این گونه دوستی ها، با  ادر یا جامعه براي ممانعت از برقراري این دوستیو م

  .مخاطرات روانی گوناگونی، مانند اضطراب و تشویش همراه است

وجود افکار دیگري چون احساس گناه، نگرانی از تهدیداتی که توسط پسر، براي فاش کردن 

  .رونی و اضطراب مستمر را به دنبال داردگیرد، یک تعارض د روابطش با دختر صورت می

ناپذیري بر جسم و  هاي جبرانهایی که گاهی لطمهها و اضطراب بنابراین، وجود چنین دلهره

  .کند، از آسیب هاي جدي این گونه روابط است روان انسان وارد می

ی بختی و در نتیجه، شکست روحی، قربان همچنین هیجانات کاذب، مثل خیال ازدواج، خوش

شان و حتی اقدام به خودکشی از دیگر  شدن دختران به خاطر از بین رفتن آبروي آنها و خانواده

  . هاي این نوع ارتباط است آسیب

  بینانه فقدان شناخت درست و واقع. 5

گیرد، با کمی  ها با انگیزه ازدواج شکل می اند که این گونه روابط و دوستی کسانی که مدعی

 که روح حاکم بر این گونه دوستی ها، عاقالنه و از سر اندیشه نیست؛ دقّت، در خواهند یافت

  .بلکه در آغاز و یا پس از مدتی، تنها عامل ادامه روابط، میل و کشش جنسی خواهد بود

آن هم [حبّ الشّیءِ یعمی و یصِمّ؛ دوست داشتن چیزي «: فرماید امام علی علیه السالم می

  . »کند ، انسان را کور و کر می]و احساساتناآگاهانه و از سر هیجان 

شود، مانع گزینش صحیح و دقیق براي  هایی که بین دختر و پسر ایجاد می وابستگی«

شود و از آن جا که دختر یا پسر به فردي خاص وابسته شده، تمام  شریک آینده زندگی می

دیگر توان مشاهده عیوب بیند و  ها را در فرد مورد عالقه خود می ها، زیبایی ها، خوبی نیکی

احتمالی طرف مقابل را ندارد؛ زیرا از روي عالقه و از پشت عینک وابستگی، به طرف مقابل نگاه 

کند؛ نه با نگاه خریدار و نه با نگاه نقادانه و بررسی کننده اي که تمام نقاط ضعف و قوت او  می

  »را در ترازوي حقیقت بین، مورد دقت و مشاهده قرار دهد

بین   و ارتباط احساسی و غیرعاقالنه قبل از ازدواج، راه عقل را مسدود و چشم واقعدوستی

. سازد و اجازه نمی دهد تا یک تصمیم صحیح و پیراسته از اشتباه گرفته شود انسان را کور می
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گیرد، به دلیل نبود می ها که در فضایی آکنده از احساسات و عواطف انجام این نوع انتخاب

و واقع بینانه، اگر هم به ازدواج منتهی گردد، زندگی مشترك را تلخ و آینده را شناخت عمیق 

  .سازد تیره و تار می

  محرومیت از ازدواج پاك. 6

دخترانی که در پی روابط . هر انسانی در سرشت و نهاد خویش، به دنبال پاکی و نجابت است

شود که آنان به  ن امر، باعث میآلوده هستند، در حقیقت، پشت پا به سرنوشت خود زده اند و ای

جرم آلودگی به این روابط، شرایط ازدواج پاك را از دست بدهند و اگر به وسیله این گونه روابط 

ناسالم، در ازدواج پسران نیز تأخیر ایجاد شود دختران بیش از پسران، در معرض این آسیب 

  . گیرند قرار می

د، تهدید کننده نهاد خانواده در جامعه به روابط دختر و پسر، بیش از آن که مفید باش«

توان دید که آمار طالق در بین کسانی که قبل از ازدواج،  با نگاهی به آمار می. آید شمار می

از طرفی آشنایی و ارتباط دختر و پسر در محیط . اند، باالتر است هاي دوستانه داشته ارتباط

عمدتاً دیده . سوز است ها و معرفت ه هوسساز باشد، فروزند اجتماع، بیشتر از آن که معرفت

دهد یا به سبب محبت و عشقی که ایجاد  شود فرد آن گونه که هست، خود را نشان نمی می

بیشتر رفتارها در . تواند عیوب طرف مقابل و جوانب مختلف قضیه را بسنجد شده، نمی

  .»شود هاي تصنّعی ابراز می هاي خیابانی به شکل آشنایی

  : شود به چند پرسش اساسی زیر اشاره می این خصوصدر 

  یک رابطه و پیوند مطلوب، چه ویژگی هایی دارد؟ . 1

تواند روابطی پایا و  ها و سرگرمی هاي زودگذر است، می آیا روابطی که بر پایه هوسرانی. 2

  پویا باشد؟ 

  آیا هر انسانی با هر صفت و ویژگی، شایسته ارتباط و دوستی است؟ . 3

یده نیست که انسان، سرمایه عشق و محبت خود را براي زندگی آینده خویش آیا پسند. 4

  .انداز کند پس

  عدم اسقبال از تشکیل کانون خانواده. 7

گیرد و در خالل  این گونه روابط و دوستی ها، معموال به انگیزه تفنّن و سرگرمی شکل می

فانه در بسیاري از موارد، متأس. شود آن از خودباوري و زودباوري دختران، سوء استفاده می

عشق حقیقی و پاك، با هوس هاي آلوده و زودگذر، . تفاوت عشق و هوس، دیده نمی شود

برخی از این روابط که مبتنی بر هوسرانی و سرگرمی است، پس از مدتی، . تفاوت جوهري دارد
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ل دوستی است؛ ربایی ها، مربوط به روزها و ماه هاي او جاذبه و دل. نهد رو به سردي و افول می

طلبی انسان از  حس تنوع. کشد ولی دیري نمی پاید که این روابط، عادي شده، به جدایی می

شود که برخی سراغ ازدواج و تشکیل  یک طرف و فقدان عامل بازدارنده از طرف دیگر، باعث می

 براي اي که از تشکیل کانون خانواده استقبال نکند، هیچ گونه ضمانتیجامعه. خانواده نروند

ها و کماالت واالي انسانی، در  اغلب خوبی. رشد و شکوفایی فضایل انسانی در آن وجود ندارد

  .رسد پرتو تشکیل خانواده اي سالم، به فعلیت می

  هاي مکتبی و فرهنگ اصیل ایرانی رنگ شدن ارزش کم. 8

غرق شدن جوانان در عشق هاي آن چنانی و دوستی هاي ناباب، نتیجه اش دوري از 

هاي  اش نابودي سرمایه هاي انسانی و الهی است که، نتیجه عنویات و از دست رفتن ارزشم

خدایی و ابتذال غرب و تسلط دشمنان دیرین  انسانی و بهترین فرصت براي رواج فرهنگ بی

آیا تجربه کشور اندلس اسالمی که جوانان را از راه فساد و فحشا، . اسالم و قرآن در کشور است

 الهی و انسانی تهی کردند و توانستند شکست را برآنان تحمیل کنند، براي ما کافی هاي از ارزش

سازي  خداي غرب و آمریکا، براي رواج ابتذال و تهی دانیم که چرا دنیاي بی نیست؟ آیا می

  کند؟  هاي نجومی می هاي دینی هزینه جوانان از ارزش

  انحطاط اخالقی. 9

بنابراین، . فتار کسانی است که با آنها رفت و آمد داردگیري شخصیت انسان، تابع نوع ر شکل

  . نوع دوست در تعیین سرنوشت و ساختن حقیقت انسان، بسیار مهم است

شود که سبب سقوط  ها و روابط، ناشی می ریشه بسیاري از مفاسد اخالقی از همین دوستی

طبق آمار، در .  شاهدیمما نمونه بارز آن را در جوامع غربی. گردد انسان در گناه و معصیت می

، از هر سه کودك آمریکایی، یکی نامشروع بوده است و از همین روست که انحطاط 1990دهه 

  . اخالقی در غرب، باعث نگرانی شده است

. ترین مانع رشد و کمال انسانی است مطلوب دختران و پسران، بزرگ ها و روابط نا دوستی

ختران و پسران به صورت ابزاري درآیند که هر گردد که د دوستی هاي غیر صحیح، باعث می

داشته باشند و این، چیزي جز مشغول شدن به ... روز، تغییراتی در آرایش، پوشش، حرکات و

ها و عقب ماندن  ارزش و دور شدن از هدف اصلی و شناخت خود و شکوفایی خالقیت کارهاي بی

 هاي دیگران است و خودش را در این صورت، انسان به دنبال خواسته. از قله کمال نیست

  .کند فراموش می
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در آستانه بلوغ، شرم و حیا در هر نوجوان عفیفی، مانع از این است که او به طرف مسائل 

هاي جنسی شخص را تحریک  غریزي تنزل کند و با وجود این که در این دوران، هورمون

 و حیاي فطري، فرد به کنند، اما به جهت همان حجب کنند و به جنس مخالف متمایل می می

اند که با  هاي ماندگار، کسانی بوده هاي بزرگ و چهره شخصیت. کند نوعی احساس حقارت می

اند و هرگز عظمت روحی و شخصیت معنوي خود را در قربانگاه نفس و  پاکی و تقوا زیسته

ده و فقدان اند؛ اما افسوس که برخی از نوجوانان و جوانان، به جهت ضعف ارا شهوات، ذبح نکرده

تجربه و اطالعات الزم و یا انحطاط و آلودگی محیط زندگی خود و اطرافیان، با تسلیم شدن در 

دهند و  برابر طوفان غرایز و شهوات، آن پاکی و معصومیت فطري و ذاتی خویش را از دست می

  .بندند سعادت ابدي را به روي خود میوراه تکامل 

ا تعریف کنیم، درخواهیم یافت که روابط دختر و پسر، با اگر از دیدگاه قرآن کریم، انسان ر

  .عظمت و بزرگی انسان، سازگار نیست

نفس خویش را عزیز «: امام علی علیه السالم به فرزندش امام مجتبی علیه السالم فرمود

بشمار و به هیچ پستی و دنائتی، تن مده؛ گرچه عمل پست، تو را به لذت برساند؛ زیرا هیچ 

عوضی همانند آن ] به جاي عزت از دست داده[فت نفس، برابري نمی کند و چیز با شرا

  .»نصیبت نخواهد شد و بنده دیگران نباش که خداوند، تو را آزاد آفریده است

را با پلیدي گناه، خوار و  کسی که نفس شرافتمند و باعزتی دارد، هرگز آن«: همچنین فرمود

  .»پست نخواهد کرد

تو . درد تو، در توست و درمان تو نیز در خود توست: فرماید میامام علی علیه السالم 

  .»بري که موجود ضعیفی هستی؛ حال آن که راز جهانی بزرگ، در کتاب وجود توست گمان می

خداوند، تمام کارهاي مؤمن را به خود او واگذار کرده،  : فرماید امام صادق علیه السالم می

  .»وار و ذلیل کندولی به او اختیار نداده که خود را خ
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  هایی کز پی رنگی بود  عشق

  بودعشق نبود، عاقبت ننگی 

  زآن که عشق مردگان پاینده نیست 

  زآن که مرده، سوي ما آینده نیست 

  عشق زنده در روان و در بصر 

  هر دمی باشد ز غنچه تازه تر

  عشق آن زنده گزین که او باقی است 

  کز شراب جان فزایت، ساقی است 

  گزین که جمله انبیا عشق آن ب

  یافتند از عشق او کار و کیا

  تو مگو ما را بدان شه بار نیست 

  با کریمان کارها دشوار نیست 

  

  ترین سرمایه دختر و پسر تهدید، مهم. 10

توانند تشخیص دهند که همسرشان با جنس مخالف ارتباط  دختران و پسران، تا حدي می

اند، یک حس خوبی  با گروه مخالف ارتباطی نداشتهداشته است یا نه؟ دختران و پسرانی که 

کند؛ اما این حس خوب زنانه و یا  تر می تر و شیرین بخش دارند که زندگی مشترك را لذت

رود و شریک  شود و آن حس پاك، از بین می مردانه، با روابط عاطفی و غریزي، کشته می

برند، این دو از هم  ك از هم میزندگی، براي او تازگی ندارد و آن لذتی را که دو همسر پا

  .برند و این نکته تا حدي براي آن دو قابل درك است نمی

  احساس گناه. 11

هاي دینی و  کنیم که اکثریت مردم از آموزه اي دینی زندگی می شکی نیست که ما در جامعه

ول هاي ا گرچه ممکن است هر فردي سال. گذارند اخالقی متأثر هستند و به آنها احترام می

زندگی و نسبت به برخی از دستورات دینی، اطالع دقیقی نداشته باشد، ولی به طور ناخودآگاه و 

اظهار . کند به تدریج، به بسیاري از هنجارهاي اخالقی و اجتماعی جامعه دینی، آگاهی پیدا می

محبت و طرح رابطه دوستی با جنس مخالف، از رفتارهایی است که جامعه دینی و ارزشی، آن 

گیرد و اگر اندك دقتی در متون دینی و سخنان رهبران دینی  پسندد و به آن خرده می ا نمیر

شود که ارتباط با جنس مخالف، از چارچوب و قوانینی خاص برخوردار  صورت گیرد، روشن می

 آن گونه که در جوامع غیردینی شیوع دارد و به عنوان یک -است و آزاد و بدون محدودیت 



236  سنین بلوغ

ها، منفی است و همه به ویژه   نیست؛ بلکه نگاه اسالم به این گونه ارتباط–ود ش ارزش تلقی می

جوانانی را که در اوج غریزه جنسی هستند، از ایجاد ارتباط عاطفی و احساسی با جنس مخالف، 

  .نهی کرده است

حال اگر به علت عدم آگاهی، غفلت و یا تغافل، در دوره جوانی، فردي مرتکب چنین رفتاري 

اندیشد و  آید و به گذشته خود می گذرد که جوان به خود می مدت زمان زیادي نمیشد، 

زند و  ها و معیارهاي اخالقی و شرعی مقایسه کرده و آنها را محک می رفتارهاي خود را با مالك

 - آید   که بسیار هم پیش می–ها و شرایط زمانی و مکانی معنوي  یا با قرار گرفتن در موقعیت

کند  ی شده و اگر نتواند به درستی از این فضاي روانی خارج شود، احساس گناه میدچار پشیمان

الزم به ذکر است که . شود هاي روحی و روانی می و این احساس گناه، منشأ بسیاري از ناگواري

تجدیدنظر نسبت به اعمال غیرمعقول و غیرمشروع گذشته و پشیمان شدن از آنها و تصمیم بر 

قبول و شایسته او بلکه الزم و ضروري است و آن چه به عنوان یک پیامد ترك آنها، امري م

شود، آن احساس گناه منفی و شدیدي است که بر فضاي فکري  منفی در این جا از آن یاد می

بیند و همراه با یأس و ناامیدي مطلق  فرد حاکم شده، توان خارج شدن از آن را در خود نمی

نکته قابل توجه آن است . گیرد  و تغییر رفتار را از شخص میاست و توان حرکت به سوي اصالح

بند  گذارند و به آنها پاي هاي دینی و اخالقی احترام می پذیري جوانانی که به ارزش که آسیب

هستند، بیشتر است و آنان به خاطر آشنایی بیشتري که با دستورات دینی و اخالقی دارند، 

  .گیرند یامدهاي منفی آن قرار میبیشتر در معرض احساس گناه شدید و پ

  : روانیـ آسیب12

وفایی پسر  بی، پس ازشود روابطی بین شان برقرار میمند شده و  دختري که به پسري عالقه

هاي شدید  بیماريو ترك وي، به شدت دچار سرخوردگی گردیده و گاهی تا مرز افسردگی و

  .رود روانی پیش می

  : هاي اجتماعی ـ آسیب13

با پسري ارتباط دارد، جایگاه و شخصیت اجتماعی خود را از ه در شهري کوچکدختري ک

  تواند زندگی متعادلی داشته باشد، حتى اگر ازدواج کند، نمیشود، دهد و تحقیر می دست می

اي، روابط قبلی وي را به  شود و به هر بهانه خانواده شوهر سرزنش میزیرا از طرف همسر و

طالق  میزان تواند تهدیدي براي نهاد خانواده در جامعه وافزایش ده میپدیاین. کشند رخش می

  .باشد

  : آسیب تربیتیـ14
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خود را به عنوان شود، جایگاه دار با چند پسر، معرفی می دختري که به عنوان فردي رابطه

. دهد از دست میفردي شایسته براي تربیت، در ذهن اولیاي خانه و مدرسه و حتى دوستانش

مایه آبروریزي خانواده پدر و مادر او را. ماند دختري از سیر تعلیم و تربیت به دور میچنین 

  .کنندداري دهند وي را در خانه نگه دانند و ترجیح می می

  : ـ آسیب معنوي15

معصیت، از خداوند دور شده و دختري که به صورت نامشروع با پسري رابطه دارد، با گناه و

برد و احساس گناه و مالمت  نمیاو دیگر از عبادت خود لذت. کند از نظر اخالقی سقوط می

  .دراه پاکی را پیشه سازدهد، مگر آن که توبه کند و درون، روح او را آزار می

  : هاي روانی و نا امنی  بیماري-16

کاپالن و سادوك دو روان شناس غربی که کتاب هایشان منبع و مرجع اصلی روان پزشکان 

 بیماري روان تنی را فهرست کرده اند که نتیجه ي روابط بی حد و 94حدود در دنیا است، 

  :باشد حصر بین زن و مرد می

 دچار هیجانات کاذب شدن، مثل خیال ازدواج، خوشبختی و در نتیجه - 17

  شکست روحی

  :  مانع رشد و کمال-18

هر روز، گردد دختر و پسر به صورت ابزاري در آیند و  هاي غیر صحیح باعث می دوستی

داشته باشند که این چیزي جز مشغول شدن به ... تغییراتی در آرایش، پوشش، حرکات و

ها و عقب  کارهاي بی ارزش و دور شدن از هدف اصلی و شناخت خود و شکوفایی خالقیت

هاي دیگران است و خودش  انسان در این صورت به دنبال خواسته. ماندن از قله ي کمال نیست

  ...دکن را فراموش می

  :ي خدا محقَق میشودو اینجاست که وعده

  19 سوره حشر آیه ____ولَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِک هم الْفَاسِقُونَ 

فراموشى کرد  آنان را دچار خود] نیز[و چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او 

  .رمانانندآنان همان ناف
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آثار که در نتیجه روابط آزاد دختر و پسر در جوامع غربى پیدا شده در ذیل به برخى از آن

  :کنیم اشاره مى

جنسى دهد که آمار روابط نامشروع تحقیق نشان مى: ـ افزایش روابط جنسى نامشروع1

به افزایش ا روي اروپ  در امریکا و در تمامى جامعه که ناشی از روابط آزاد دختر و پسر است،

جنسی تبدیل روابط دختر و پسر به روابط% 50 در امریکا 1993است، به گونه اى که در سال 

.شده است

هاى غیر رسمى و  آبستنىآمیزش جنسى نامشروع و افزایش: هاى ناخواسته ـ آبستنى2

باره آندره میشل در این  .زود هنگام یکى دیگر از آثار شوم روابط آزاد دختر و پسر است

کنند، به  سالگى ازدواج مىبیش از چهل درصد زنان امریکایى که پیش از بیست": نویسد می

دخترانى که در سن % 90در نروژ  . قبل از ازدواج حامله هستند علت روابط آزاد پسر و دختر،

سوئد و آلمان نیز همین مطلب صادق کنند، آبستن هستند و در کمتر از هیجده سال ازدواج مى

."است

هاى  متناسب با افزایش نرخ آبستنى: ـ ازدیاد غیر قابل کنترل آمار سقط جنین3

و پسر پیش از ازدواج روابط آزاد دارند هاى غربى که دختر ناخواسته، آمار سقط جنین در کشور

نوجوانی که هر ساله در امریکا به طور ناخواسته از یک میلیون زن و دختر. رو به افزایش است

این درحالى است که به علت برخى . کنند سقط میفرزندان خود را% 53شوند،  باردار مى

هاى جنین گزارش   اکثر سقط اند، جنین وضع کردهها که بعضى ایاالت در مورد سقط محدودیت

  .شود نمى

هاى این کشور مشغول بوده و در مورد  امریکایى که در یکى از زایشگاهبه ادعاى یک پزشک

هاى تحت نظر وى مربوط به  از زایمان% 47 در حدود  اى نوشته، خود مقالهمشکالت محل کار

 مربوط به زنان پایین تر از بیست سال به ادعاى وى اکثر موالید،. نامشروع بوده استموالید

.مربوط به روابط آزاد دختر و پسر بوده است

 کاهش در  ی،هاى غیر رسم افزایش شمار وصلت:هاى تک والدینی ـ افزایش خانواده4

هاى تک والدینى  هاى آن افزایش تعداد خانواده پیامدکند که یکى از میزان ازدواج را ترسیم مى

  . فرزندان در آنها محکومند تنها با یکى از والدین زندگى کنندهایى که است؛ یعنى خانواده



239  امیال مختلف دوران بلوغ و شیوه کنترل آنها: منهفصل 

این . ن استموارد با مادرا% 90زندگى فرزندان نامشروع در بیش از  «:گوید آندره میشل مى

 براى  شوند، تقریباً از سوى جامعه به ویژه والدین و آشنایان خود طرد مىگونه مادران که

».زندگى با مشکالت شدید اقتصادى و فقر و فالکت مواجهندگذراندن

ویژه در بین دختران جوانى که به طور ي شوم روسپیگرى به پدیده: ـ روسپیگري5

غربى شایع است، زیرا فرزندان ناخواسته، اند، در جوامع شدهناخواسته صاحب فرزند نامشروع 

هاى زندگی و  گرفته، آنان ناچارند براى تأمین هزینههاى اشتغال و تحصیل را از مادران فرصت

.آورندرهایى از فقر، به هر کارى رو

  : هاى مقاربتی ـ گسترش بیمارى6

سکوي پرش روسپیگرى و افزایش آزاد جنسی، روابط آزاد دختر و پسر، در نتیجه روابط

 ثانیه یک نفر 13در هر : باره کافى است بدانید کهدر این. هاى عفونى و مقاربتى است بیمارى

قربانیان این ویروس که عمدتاً از طریق . شود ایدز مبتال میدر آمریکا به ویروس مهلک بیمارى

  .گردند ك مىهال شوند، از این بیمارى عفونى بند و بارى جنسى مبتال مى بى

. پیامدهاى روابط آزاد دختر و پسر پیش از ازدواج استآنچه ذکر شد، اشاره به برخى

هاى روانی، افزایش جنایت و آدم کشى از دیگر نتایج آن  عقده عوارض دیگرى چون جنون،

  .روابط است

هاى  ترتیب روشن شد که چرا اسالم روابط آزاد دختر و پسر و نگاه و صحبتبه این

  .شود، حرام و ممنوع ساخته است آنان را که منشأ براي روابط بعدي میآمیز وتشه

 گویم  دخترم با تو سخن می

   زندگی درنگهم گلزاریست 

   و تو با قامت چون نیلوفر،شاخه ي پر گل این گلزاري 

   بینم  من به چشمان تو یک خرمن گل می

   گل عفت، گل صدرنگ امید 

  گل فرداي بزرگ

  پیدگل فرداي س

   چشم تو آینه ي روشن فرداي من است 

   گل چو پژمرده شود جاي ندارد در باغ 

  کس نگیرد زگل مرده سراغ

   گویم  دخترم با تو سخن می

  دیده بگشاي و در اندیشه گل چینان باش
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   همه گل چینِ گل امروزند 

   همه هستی سوزند 

   کس به فرداي گل باغ نمی اندیشد 

   چرخد  وس میها به ه آنکه گرد همه گل

   بلبل عاشق نیست 

   بلکه گلچین سیه کرداریست 

   هاي لطیف  که سراسیمه دود در پی گل

  تا یکی لحظه به چنگ ارد و ریزد بر خا ك

   دست او دشمن باغ است و نگاهش ناپاك 

   تو گل شاداي 

   به ره باد مرو 

  غافل از باد مشو

   اي گل صد پر من 

   همه گوهر شکنند 

    گوهر داند دیو کی ارزش

  دخترم گوهر من، گوهرم دختر من

   تو که تک گوهر دنیاي منی 

   دل به لبخند حرامی مسپار دزد را دوست مخوان 

   چشم امید به ابلیس مدار 

   اي گوهر تابنده بی مانند 

   خویش را خار مبین 

   آري اي دخترکم 

   اي سراپا الماس از حرامی بهراس 

   قیمت خود مشکن 

    بشناس قدر خود را

  قدر خود را بشناس
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  نقش پوشش مطلوب وحجاب مقبول در بهداشت دوران بلوغ دختران* 

فرهنگ معین و . است... حجاب در لغت به معناي پوشش، پرده، وسیله پوشش، حایل و

را پرده، ستر، نقابی که زنان، چهره خود: اند ب، معانی زیر را آوردهعمید براي واژه حجافرهنگ

در اصطالح این واژه. بند و چادري که زنان سرتا پاي خود را بدان پوشانند بدان پوشانند و روي

  .است» پوشش مخصوص زنان«به معناي 

  

  فطري بودن پوشش

انـد کـه از    ، به این نتیجـه رسـیده  اند زندگی بشر و تحوالت آن را ارزیابی کردهتمام کسانی که

 تـالش . پیدایش انسان، هر یک از زن و مرد کوشیده است تا پوشش مناسب خود را تهیه کندآغاز

 همیشگی بشر براي تهیه پوشاك، از آن جهت که با آمـوزش خاصـی همـراه نبـوده اسـت، نـشان                      

 حجـاب . گیـرد  مـی اش سرچـشمه     دهد که تکاپوي انسان براي یافتن پوشش، از فطرت درونـی           می

که حجـاب  رسد هاي گوناگون، چنین به نظر می با مطالعه آثار تمدن. اي طوالنی دارد زنان، پیشینه

ي المعـارف   دایرهبراي مثال، بر اساس نوشته. هاي بشري بوده است هاي کهن تمدن زنان، از عادت

  .پوشاندند پا میها و اندامشان را تا روي هاي گذشته، صورت الروس، زنان یونانی در دوره

  

  !مصونیت، نه محدودیت

و رعایت هاي ما ریشه دارد حجاب در باورها و ارزش

پوشش به ویژه در میان بانوان، ایجاد مصونیت براي 

از دیدگاه . مفاسد و ابتذال استجلوگیري از عوارض منفی،

کمال تواند مدارج اسالم، زن، شخصیتی شایسته دارد و می

دامن زن، . اتب عالی انسانیت بار یابدرا بپیماید و به مر

. واالیی مردان، بدون زنان ممکن نیستمدرسه بشر است و

خواهد اصالح جامعه در گرو پارسایی، حیا و حجاب بانوان

طلبد که  بهاي آفرینش، می جایگاه واالي این گوهر گران. بود
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  . هایش حفظ گردد گیرد تا ارزشدر صدف پوشش قرار

  

  بهاي حجا پایه

  ایمان به خدا و آخرت-1

هاي شایسته انسان به سبب ایمان، بر عمل« : السالم فرموده است امیرالمؤمنین علی علیه

  ».گردد رهنمون می

  آگاهی-2

  اتقو-3

م تَتَّقُوا اللّه یجعلْ لَکُم فُرْقانًا و یکَفِّرْ عنْکُیا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ: در قرآن کریم آمده است

ئاتِکُمیظیمِسذُو الْفَضْلِ الْع اللّه و غْفِرْ لَکُمی 29: انفال. (و(  

حق ( اگر خدا ترس و باتقوا باشید، خدا براي شما تشخیص! اید ایمان آوردهي کسانی کها

آمرزد و زداید و شما را می دهد و گناهان شما را می را قرار می) سعادت از شقاوتاز باطل و

  .داراي فضل و رحمتی بزرگ استخداوند 

 آرامش  وحجاب و عفت زنان، عامل استواري-4

  خانواده و اجتماع 

  تحجاب، وسیله حفاظ- 5

مندي صحیح و مطلوب از  و بهره کنترل  هدایت،- 6

  امیال وغرایز انسانی

  سالمت و پاکی نسل افراد جامعهـ تأمین و تضمین7

  افعفحیاو حجاب نشانه متانت و -8
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   و سالمت روانیفافع ،حیا

عفاف و . شکی نیست که وجود حیا در زن تأثیرات بسیار مثبتی بر روح و روان وي دارد

پوشیدگی همچون سد و حفاظی است که زن در سایه آن از هر ذلّت و تحقیري در امان 

پرستان باشد و  خواهد زن بازیچه دست شهوت دین اسالم با واجب کردن حجاب، نمی. ماند می

اسالم . اي براي اطفاي شهوات به حساب آید و به میزانی تنزّل کند که تنها وسیلهارزش ا

. دهد پسندد و البته تأمین آن را در سایه حیا و عفت قرار می هاي مشروع را براي زن می خوشی

عفاف، که ثمره حجاب و پوشش است، عامل آرامش و سکون انسان و دور ماندن او از عوامل 

چه بسیارند عوامل ناامنی فکري و ذهنی که . ت، موجب رضایت وجدان استاضطراب و در نهای

شود که  عفاف موجب احساس امنیت و شرف آدمی است و باعث می. هاست عفاف مانع بروز آن

  . آدمی بتواند در طول حیاتش درست فکر کند و نیکو تصمیم بگیرد

رد، از نظر روانی نفوذپذیرتر تري نسبت به مرد دا زن به دلیل اینکه عواطف و احساسات قوي

این تأثّر و نفوذپذیري وقتی از . شود از مرد است؛ یعنی بیش از مرد از عوامل بیرونی متأثر می

شود وحدت و یگانگی روانی زن حفظ شود، ولی  یک منبع، یعنی از سوي شوهر باشد، باعث می

نی تحت تأثیر روانی و شود، به آسا وقتی زن بدون حجاب در اجتماع مردان نامحرم حاضر می

رود و با از بین رفتن وحدت روانی، دچار  گیرد و وحدت روانی او از بین می عاطفی آنان قرار می

  . شود اضطراب و آشفتگی می

حجابی مطالب زیادي وجود دارند؛  در منابع اسالمی، درباره برخی از آثار روانی حجاب و بی

 و اگر ؛)و اَنْ یستَعفِفْنَ خَیرٌ لَهنَّ(: فرماید  حجاب میدرباره فلسفه» نور« سوره 60مثال، در آیه 

، که به معناي سود و نفع »خیر«کلمه . بهتر است) خیر(ها  خود را بپوشانند براي آن» زنان«

 سوره احزاب، 53در آیه . شود و هم نفع معنوي است، به دلیل اطالقش، هم شامل نفع مادي می

حفظ ( این کار )ذلِکُم اَطْهرُ لِقُلُوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ(: ان شده استتر بی سود و نفع حجاب مشخص

طبق : توان گفت بنابراین، می. ها بهتر است هاي شما و آن پاکی دلبراي ) حریم بین زن و مرد

اي براي رسیدن به  این دو آیه، اثر مهم حجاب براي زن، طهارت و پاکی قلبی است که مقدمه

  . شود تعبیر می» سالمت روانی«شناسی، از آن به  است و در روان) قلب سلیم(سالمت قلبی 

اره تأثیر حفظ عفّت مرد به واسطه نگاه آلوده نکردن به زن درب» نور« سوره 30همچنین در آیه 

این براي آنان .  و عفاف خود را حفظ کنند؛)و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلِک اَزکی لَهم(: فرماید می

  . تر است پاکیزه
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در وصیت ) السالم علیه(امام علی. در روایات نیز به تأثیر روانی حجاب بر زن اشاره شده است

  : فرماید می) السالم علیه(د به امام حسنخو

گیري در پوشش،  در پرده حجاب نگاه دار تا نامحرمان را ننگرند؛ زیرا سخت) زنان را(«

  » .عامل سالمت و استواري آنان است

پوشش و حجاب براي حال زن بهتر «: فرماید همچنین آن حضرت در حدیث دیگري می

نظور از حال زن در این حدیث، وضعیت روانی اوست م» .شود است و سبب دوام زیبایی او می

  . شود که رعایت حجاب سبب تعادل بهتر آن می

  : فرماید می) صلی اهللا علیه و آله(و نیز پیامبر اکرم

گوید   این روایت نیز همان چیزي را می».دامن و عفیف هستند بهترین زنان شما زنان پاك«

  .گذشت» نور« سوره 60که در آیه 

   ه رابطه پوشش با فرهنگ دینىتوجه ب- 1

موجودى است که براى رسیدن به کمال و معنویت خلق بر اساس فرهنگ اسالمى، انسان

ها در حد  تعدیل غرایز به ویژه غریزه جنسى و توجه به هر یک از آناسالم با تنظیم و. گردیده است

.وى کمال سوق داده استشکوفایى همه استعدادهاى انسان شده و او را به سنیاز طبیعى، سبب

  .براى دختروپسر عامل مهمى در تعدیل و تنظیم این غریزه استپوشش مناسب

   فیزیولوژى انسانتوجه به ساختار-2

هاى جسمى و روحى زن  تفاوتاى مستقیم با نوع پوشش زن و تفاوت آن با لباس مرد رابطه

  .و مرد دارد

شناسى زن و مرد ثابت شده که مردان  وانردر تحقیقات علمى در مورد فیزیولوژى و نیز

ترند و چون تأثیر حس بینایى زیادتر است و انگیز حساس هاى چشمىِ شهوت نسبت به محرّك

ها در مرد  دیدن است، از سوى دیگر ترشّح هورمونچشم از فاصله دور و میدان وسیعى قادر به

هاى شهوانى   تحت تأثیر محرّكمردان به صورتى گستردهصورتى یکنواخت و بدون انقطاع دارد،

هاى حسى پاسخ  حس لمس و درد حساس ترند و به محرّكگیرند اما زنان نسبت به قرار مى

  .ندارد و فعالیتش محدود به تماس نزدیک استحس المسه بروز زیادى. دهند مى

شوند و به طور  اى ترشح مى به صورت دورههاى جنسى زن از این گذشته چون هورمون

بر زن صورتى بسیار محدود دارد و نسبت به هاى شهوانى کنند، تأثیر محرّك  عمل مىمتفاوت

  .مردان بسیار کمتر است
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   دینىآثار و فواید رعایت حجاب و پوشش

ها و التهاب جنسى که سبب کاهش  بهداشت روانى اجتماع و کاهش هیجان- 1

  .سیرى ناپذیرى شهوت استعطش

  

  زوجینرارى صمیمیت کاملتحکیم روابط خانوادگى و برق-2

پایان با رواج بى حجابى و جلوه گرى زن، جوانان مجرد، ازدواج را نوعى محدودیت و

آن چه دارند و اى خطرناك میان کنند وافراد متأهل هر روز در مقایسه هاى خود تلقّى مى آزادى

پیوند خانواده را و ها، هوس را دامن زده و ریشه زندگى این مقایسه. گیرند ندارند، قرار مى

  .سوزاند مى

  

  

  

  

  

  

   فعالیتاستوارى اجتماعى و استیفاى نیروى کار و-3

ها  کارآیى آندختر و پسرى که در محیط کار و تحصیل تحریک شهوانى شوند، از تمرکز و

  .استشود و حکومت شهوت بر اجتماع سبب هدر رفتن نیروى فکرى و کارى کاسته مى

   زن و جبران ضعف جسمانى اوباالرفتن ارزش واقعیت-4

لباس . تواند در نقش عاطفى او و تأثیرگذارى بر مرد مؤثر باشد مىحیا، عفاف و حجاب زن

و عشق در مرد است و حریم نگه داشتن یکى از وسائل مرموز براى زن سبب تقویت تخیل

  .در برابر مرد استحفظ مقام و موقعیت زن

نگریسته نشوند و این  نگاه جنسیتی و زیبائی جسمیشود که زنان تنها از حجاب موجب می

اخالقی و روحی و مسئله موجب احیاء حیثیت و حرمت زن و توجه بیشتر به شایستگی

  .شود استعداد هاي دیگر در وجود زنان می
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محدودیت و حبس زن نیاورده، بلکه براى مصونیت او توصیه کرده اسالم حجاب را براى

به حبس، رکود و سرکوبى استعدادهاى زن نیست، بلکه با رعایت عفاف است، زیرا اسالم راضى

حضور زن را داده اما از سوء استفاده شهوانى و تجارى و استفاده ابزاري از و حفظ حریم، اجازه

  .منع کرده استزنان را

هاى آزاد و بى  جویىباشد که در صدد کام در واقع حجاب موجب محدودیت مردان هرزه مى

گروه از مردان حصر هستند و از طرفی مصونیت و حفظ شخصیت زنان از دست اینحد و 

  .است

داده و مردان نیز آزادي در عین حال در اسالم براي مردان نیز پوشش در حد معقول قرار

نگاه از نامحرم و کنترل شهوت و از طرف دیگر آنها را بر حفظ. بی حد و حصر در پوشش ندارند

.تر استنسبت با زنان سخته است که کنترل نگاه براي مردان دردر نگاه تکلیف کرد



::دهمدهمیازیازفصل فصل 
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انتخاب دوستان در دوران بلوغ* 

  نقش دوستان در پرورش اجتماعی نوجوانان 

 دوره نوجوانی مرحله اي انتقالی بین کودکی و بزرگسالی است که با ویژگی هایی چون 

ر، رشد شخصیت و برقراري رابطه کسب هویت استقالل در تصمیم گیري، دگرگونی تفک

  . دهد اثربخش با دوستان و همساالن خود را نشان می

دوره نوجوانی مرحله اي انتقالی بین کودکی و بزرگسالی است که با ویژگی هایی چون 

کسب هویت استقالل در تصمیم گیري، دگرگونی تفکر، رشد شخصیت و برقراري رابطه 

نوجوانی زمان حرکت به فراسوي خانواده . دهد را نشان میاثربخش با دوستان و همساالن خود 

. کند و ایجاد دیدگاهی نو درباره خود است و رابطه با دوستان نقش مهم در این حرکت ایفا می

هاي زندگی هاي دوره نوجوانی نسبت به سایر دورهدهد که پایداري دوستی شواهد نشان می

دهد که  ي همرنگی با همساالن در این سن نشان میاین یافته به اضافه میزان باال. بیشتر است

ها در مقایسه با دوران  نوجوانان نسبت به دوستان خود احساس وابستگی خاص دارند و دوستی

داشتن دوستان خوب، عالوه بر رفع تنهایی، سبب رشد اجتماعی و . شوند کودکی عمیق تر می

گردد و   مورد اعتماد واقع شدن میعاطفی و کسب مهارت هاي زندگی، همچون اعتماد کردن و

دوستان با احساس حمایت و ایمنی که 

کنند به او کمک  براي نوجوان ایجاد می

کنند تا با موفقیت، استقالل عاطفی  می

گروه . خود را از خانواده به دست آورد

هاي دوستی، همچنین، میدانی مناسب 

براي یادگیري رقابت، برخورد و سازش 

 و نوجوان را در جهت آورند را فراهم می

  . کنند پذیرش نقش هاي آینده آماده می

تاثیر پذیري شدید نوجوانان از گروه دوستان و افزایش سطح تعارض بین والدین و آنها در 

گردد که با به کار بستن راه  این دوره گاه موجب پدید آمدن نگرانی هایی براي والدین می

زایش میزان آگاهی در ارتباط با خصوصیات رشد در کارهاي مناسب در برخورد با نوجوان و اف
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توان عالوه بر کاهش نگرانی هاي خود به نوجوان کمک کرد تا به راحتی  این دوره از زندگی، می

. از این دوران گذر کند و از کارکردهاي مثبت مشارکت در گروه هاي دوستی بهره مند شود

  دوستی چیست؟ 

ها، ران تقریبا غیرممکن است و بهترین رابطه اجتماعی انسانزندگی بدون برقراري روابط با دیگ

وقتی دو نفر با هم دوست هستند، یعنی نسبت به هم احساسات مثبت دارند، . است» رابطه دوستی«

برند، افکار و عقاید و تمایالت مشابه  شوند، از بودن با هم لذت می از دیدن یکدیگر خوشحال می

  . کوشند همیشه رضایت خاطر همدیگر را تامین کنند رند و میدارند، قهرمان هاي مشترکی دا

  چرا نوجوان به دوست نیاز دارد؟ 

  : روانشناسان اجتماعی عوامل مختلفی را در این زمینه موثر دانسته اند، که از آن جمله است

رابطه نزدیک و صمیمی میان دو نفر که از آن به دوستی : حمایت متقابل و احساس تعلق) 1

کنیم، سبب آرامش طرفین، حمایت از یکدیگر در موارد نیاز و احساس امنیت و تعلق   میتعبیر

هر چیز مایه آرامشی دارد و مایه آرامش : فرمایند در این باره می) ع(امام جعفر صادق. گردد خاطر می

   )1381علوي، . (گیرد شخص مومن، برادر دینی و دوست ایمانی اوست که در کنارش آرام می

تنهایی امري ناخوشایند و تجربه اي ناگوار است، زیرا شخص را از : تناب از تنهاییاج) 2

ها عاملی در راه ارتقاي انسانی و  ارتباط میان انسان. کند وجود روابط رضایت بخش محروم می

موجب تکامل آنهاست و نبود آن مانعی در راه تعالی اجتماعی و موجب پیدایی آسیب هاي 

در دوره نوجوانی یکی از اعمال رشدي مهم، گرایش ). 27، ص1382نی، ساروخا(روانی است 

هاي مساعد نسبت به دیگران و ایجاد روابط دوستانه با آنهاست که با قرار گرفتن در گروه هاي 

   )29، ص1380کاکیا، . (شود دوستی ارضا می

تایید دوستان ارزش وجودي ما را به عنوان افراد مشخص تصویب و : نیاز به تایید) 3

افزایند و احساس ارزشمند بودن را، که از ضرورت هاي یک  کنند، بر عزت نفس ما می می

در دوره نوجوانی نیز شاید هیچ نیازي به این اندازه مهم نباشد . کنند زندگی سالم است، مهیا می

و خواهد مورد توجه اطرافیانش قرار بگیرد و به عنوان یک فرد با ارزش شناخته  که نوجوان می

  .دپذیرفته شود ودر گروه دوستان خود موقعیت خاصی به دست آور

هر کسی از چگونگی واکنش دیگران نسبت به رفتار : مقایسه اجتماعی و هویت یابی)4

دوستان ما بهترین و مطمئن ترین اشخاصی اند که این باز . پردازد خود به ارزیابی از رفتار خود می

اگر هویت فردي . کنند به شناخت از خود دست یابیم  میدهند و به ما کمک خورد رابه ما می

  .نوجوان براساس برخورد صحیح اجتماعی ایجاد شود، تعادل روانی وي تضمین خواهد شد
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بدون شک عامل سازنده شخصیت انسان، بعد از اراده وتصمیم او، : یتیرشد شخص) 5 

از طریق دوستان کسب چرا که بخش مهمی از افکار و صفات اخال قی . دوستان وي هستند

نقل شده ) ع(از حضرت سلیمان . نیز آمده است این تاثیرپذیري در روایات اسال می. شوند می

درباره کسی قضاوت نکنید تا به دوستانش نظر بیفکنید، چرا که انسان به وسیله : است

 طبعا هرگاه نیازهاي ما به شکل مطلوب در گروه دوستی ارضا شوند،. شود دوستانش شناخته می

از این جهت . ی ما کمک خواهد کردیتدوستی سازنده اي خواهیم داشت و این به رشد شخص

نوجوان نیز براي بهره مندي از رشد و تکامل در همه ابعاد شخصیتی به پذیرفته شدن و شرکت 

شوند که  دهد و دوستی هاي این دوران باعث تجاربی می در گروه هاي اجتماعی عالقه نشان می

  . ه شخصیت نوجوان نقش مهمی دارنددر توسع

مطابق با یک نظریه جامعه شناختی تحت عنوان :  دریافت پاداش و رفع مشکالت - 6

خواهد پاداش  ، نیاز به دوست در دوران نوجوانی براي آن است که فرد می»مبادله اجتماعی«

تظار داریم در واقع هر یک از ما ان. هاي بیشتري دریافت کند و مشکالت خود را کاهش دهد

دانیم بعضی نیازهاي  دیگران نیازهاي ما را برآورده کنند، همچنان که متقابال خود را موظف می

  . ایشان را تامین کنیم

  

  معیارهاي انتخاب دوست در نوجوان

ترین عامل انتخاب دوست، نزدیک بودن به یکدیگر شاید مهم: مجاورت و نزدیکی مکانی)1

 و محیط زندگی فرصت هاي مناسبی براي انتخاب دوست در دوره به عقیده مورفی، مدرسه. است

دهد که دوست، منحصر  در بیشترین این دوستی ها، نوجوان ترجیح می. کنند نوجوانی فراهم می

به خودش باشد و فرد دیگري در این ارتباط عاطفی مشارکت نداشته باشد افرادي را از بین 

  .رسند اندام جاذبی دارند و زیباتر به نظر میگزیند که  همساالن به عنوان دوست بر می

دوره نوجوانی دوره زیباپسندي و توجه به ظاهر خود و : سازگاري و جاذبه بدنی ) 2

گزیند  از این رو معموال نوجوان افرادي را از بین همساالن به عنوان دوست بر می. دیگران است

  .رسند که اندام جاذبی دارند و زیباتر به نظر می

دهند و از زندگی مشـترك با  دوستی با همساالن اهمیت فراوانی مینان به رفاقت ونوجوا

اجتماع نوجوانان محیطی را فراهم میسازد که در شخصیت هر یک از آنان .برند آنان لذت می

تواند اعضاء گروه را  گروه هم سـاالن داراي قدرت زیادي است و می. خـواهد داشتتاثیر عمیق
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شوند و حتی گاهی این گـروه نقـطـه اتـکا بـراي اعضاء محسوب می. قرار دهدتاثیر خود تحت

  .انگیزند ها را بر می کنند و خشم خانواده برابر خانواده قیام می

بالغ نسبت به دوستان خود وفادار است و هر گونه حمـله اي به آنان به یک جوان تازه

 والدین پذیراي دوستان وي باشند و با ارزیابیبهتر استانگیزد خشم او را برمیوسـیلـه والـدین

اجتماعی دوستیها در دوره نوجوانی بر اساس یک نیاز. رفتار آنان کنـترل خویش را اعمال نمایند

است و بر این شخصیت نوجوان در حال شکل گـرفتن. و براي ایجاد روابط سالم و سازنده است

نوجوان دوستانی پیدا وقتی. کند ن آنان ایفا میها نقش عمده اي را در اجتماعی شد اساس رفاقت

سازد لذا در صورت دخالت کند و مایل است دوستی خود را محکم کرد نسبت به آنان اعتماد می

.حمایت کنددهد که به جانب دوستان بـرود و از آنان والدین ترجیح می

باید هـر گـونه جذب گروهی و پذیرش در جمع دوستان براي نوجوانان اهمیت دارد و لذا

شاید دلیل انزوا . شدانزوا و کناره گیري را به دقت مورد بررسی قرار داد و علت آن را جویا

  .ارزشیبی نداشتن مهارت اجتماعی باشد یا خطا کاري و اشتباه یا احساس 

مطالعه بی شاپ نشان داد .گذارد گیرند تاثیر می گروه همسن بر تصمیـماتی که افـراد عضـو می

تاثیر تصمیمات رفقـا و دوستـان  تصمیم به ادامه تحصیل و رفتن به دانشگاه در نوجوانان تحتکه

  .کند به رشد شخصیت فرد کمک میاصوالً پذیرفته شدن و تصویب گروهی. آنان بوده است

  :گذارند  گروه تاثیر می3در رشد اجتماعی نوجوانان 

  کنند  را به فرد تحمیل میاشخاص صاحب قدرت و ذي نفوذي که قواعد و رسومی-1

  رفتار آنان تقلید کندتواند از شوند و او می اشخاصی که سر مشق رفتار و کردار فرد واقع می-2

  .کیفر استمصاحبانی که واکنش مساعد یا مساعد شدن در حکم پاداش و-3

:قدرت و عملکرد گروه همسن

  جانشین شدن براي خانواده-1

                      احترام شخصی  منبع-2

   منبع ثـبات و استواري در زمانی که دوره-3

                 تحویل و انتقال است

                 در مقابل فشار بزرگساالن حفاظی-4

            گیرد  منبع قدرتی که فرد طـرز رفتار خود را از آنان می-5

                 اي براي انجام امور اعضاءوسیله- 6

  .سر مشق براي رشد اخالقی و عقالنی -7
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کند و موجب تبعیت از آن  همسن فرهنگ خاص را بین جوانان ایجاد میگروه

  :داردشوند و خصوصیاتی می

  هاي سنتی چندان پایبند نیستبه ارزش-1

متداول نیستراز داري در بین افراد آن-2

معیار خاصی را براي معاشرت اعضاء با یکدیگر دارد -3

  اي داردویژهزبان-4

  .شود اجباري در اعضاء براي تبعیت از یکدیگر احساس می-5

  

  :کنندبه فرزندان خود در انتخاب دوست کمک والدین 

افراد از مدتها قبل از دوران . شودنیاز به دوست به طور ناگهانی در دوران بلوغ آغاز نمی

تن دوستان جدید، روش هاي مشابهی را اند و در تمام عمر براي یافنوجوانی، دوستانی را یافته

گذشته از . شود با این حال، این کار در طی سالهاي نوجوانی پیچیده تر می. گیرند به کار می

اینها، نوجوانی دوران تغییرات زیاد جسمانی، شناختی و روانی و اجتماعی است و این مسایل 

هم زمان با تغییرات سریعی که . دتوانند درك نوجوانان از خود و دوستانشان را مغشوش کنن می

کند و  شود اغلب احساسات عجیبی در آنها بروز می ها ایجاد می در شکل و اندازه جسم نوجوان

به طور . شوند در مورد اینکه چه کسی هستند و چه کسی خواهند شد دچار شک و تردید می

 هاي جدید را مشکل خالصه آنها از خودشان مطمئن نیستند و همین امر اغلب برقراري رفاقت

در اواسط نوجوانی بعد از اینکه عمده تغییرات جسمانی کامل شد و درك از خود و . کند تر می

آنها در رفتارهایشان آزادي . ها افزایش یافت، این مشکل کمتر خواهد بود اعتماد به نفس نوجوان

ها  کنند و دوستی میبیشتري خواهند داشت و با گروه بزرگ تري از همساالنشان ارتباط برقرار 

سپس در اواخر نوجوانی، این ماجرا دستخوش تحوالتی . گیرند اغلب خیلی راحت تر شکل می

نوجوانان براي مواجهه با آینده دوستان قدیمی خود را ترك خواهند کرد و دوستان : شود  می

  . کنند جدیدي در محیط کار یا دانشگاه پیدا می

 و جدایی در حین پیمودن راهی که به بزرگسالی منتهی وقوع حوادثی از قبیل وصال و فراق

ها در اواسط جهش رشد خود هستند، ذهنشان به خود مشغول  هنگامی که نوجوان. شود می

در این مرحله از رشد ممکن است . کنند یا نه شود و نمی دانند که آیا دارند طبیعی رشد می می

، اما احتماأل خواهان یک )ها دارند  شتر نوجوانبی( دوستان زیادي داشته باشند یا نداشته باشند 

اگر این رابطه خاص ایجاد شود،  .هستند) تقریبأ همیشه هم جنس خودشان(  دوست صمیمی،
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کنند و  خورند، کامأل به یکدیگر اعتماد می این دو دوست صمیمی، محکم به هم پیوند می

  . ننددا ها و مشکالتشان شریک می همدیگر را در آرزوها و نگرانی

کنند از او انتظار دارند که   را پیدا می"دوست حقیقی شـان"ها این بهترین  وقتی نوجوان

 سالگی و 17( در اواخر نوجوانی . وفادار باشد و راز هاي خصوصیشان را کامأل محرمانه نگه دارد

رضایت ممکن است نوجوان با رفیقی که بتواند با او قرار مالقات بگذارد روابط ) بیشتر از آن 

. بخشی با او برقرار کند و با یک یا چند گروه مختلط از هم سن و سالهایش رابطه داشته باشد

ها باید به  علی رغم این تعمیم. ها تواناترند در این سن آنها مستقل تر هستند و در حفظ دوستی

 و بله، همه نوجوانها نیاز به تعلق داشتن. خاطر سپرد که هر نوجوان منحصر به فرد است

آنها براي تسهیل جدایی روانی از والدین و خانواده به شدت به دوستانشان . پذیرفته شدن دارند

متکی هستند، اما از نظر تعداد دوستانی که تمایل دارند داشته باشند و دالیل این تمایل با هم 

دوستی براي برخی از نوجوانان، تأمین کننده یک حمایت شخصی ابتدایی . متفاوت هستند

  . برخی دیگر به دنبال صمیمیت هستند. ستا

. کنند در خانواده به آن نرسیده اند عده دیگري به دنبال پذیرشی هستند که احساس می

برخی دنبال دوستانی هستند که به آنها کمک کنند تا مجموعه وسیع تري از فعالیتها شرکت 

ود بتوانند اعتباري به دست ها امیدوارند که بر اساس وضعیت دوستان خ برخی از نوجوان. کنند

بیاورند و بنابرین، در انتخاب دوست وضع ظاهري، میزان توانایی، یا عالیق و دیدگاههاي یکسان 

کنند  دیگران براي اضهار خود مختاري، ناخود آگاه دوستانی انتخاب می. دهند را اصل قرار می

هیچ دلیل خاصی جذب یکدیگر ها، بدون  اما اکثرأ نوجوان. که مورد عالقه والدینشان نباشند

  . ها متنوع است شیوه دوست یابی نوجوان. شوند می

. به خاطر داشته باشید که حس همکاري نوجوان نباید به معنی برده و مطیع بودن او باشد

اگر قصد دارند که با شخص دیگري دوست شوند، هر دوي آنها باید به شکل منطقی با هم کنار 

براي فراتر رفتن از حد آشنایی . اهداف مشترکشان با هم همکاري کنندبیایند و براي رسیدن به 

 داشتن، الزم است که هر دوي آنها اوقات "سالم و علیک"،هم کالسی بودن صرف، یا فقط 

بیشتري را در کنار هم بگذرانند و با هم در فعالیت هایی شرکت کنند که مورد عالقه هر دو نفر 

شود و شما به   وقتی یاد بگیرند همدیگر را درك کنند، همنشینی آنها به رفاقت تبدیل می.است

ها برقرار شود و نباید احساس کنید که  عنوان یک والد، الزم است اجازه بدهید این دوستی

اگر جوان شما حس رقابت یا حتی پرخاشگري دارد، متوجه . توانند جایگزین خانواده شوند می

. توانند مورد عالقه نوجوان هاي دیگر هم واقع شوند  این خصوصیات هم میخواهد شد که
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توانند به نفع او کار کنند، مخصوصأ اگر این دو خصوصیت، به او اجازه  خالقیت یا هوش هم می

چرا بعضی . دهند که رهبري یک گروه را به دست بگیرد یا توجه به احترام دیگران راجلب کند

  . توانند نقش داشته باشند یابی مشکل دارند ؟ عوامل متعددي میها در دوست  از نوجوان

همچنین اگر . توانند موثر باشند کم رویی و اعتماد به نفس پایین، یا احساس حقارت می

روابط یا رفاقت هاي قبلی نوجوان رضایت بخش نبوده باشد یا اگر یکی از دوستانش به او 

هاي جدید نشان نخواهد داد و ترجیح خواهد داد یخیانت کرده باشد، تمایلی به برقراي دوست

گاهی نوجوان . که روابطش از هر مسئولیت و صمیمیتی عاري باشد و از حد آشنایی فراتر نرود

. خواهد دوستان نزدیک و صمیمی داشته باشد، چون میل ندارد اسرار خود را فاش کندنمی

ا در گروه هم سن و سالهایش تحت تواند رابطه فرد نوجوان ر همچنین طالق والدین هم می

گیرند، ساختار خانواده تغییر  شوند و طالق می هنگامی که والدین از هم جدا می. تأثیر قرار دهد

هاي موجودشان ها ممکن است دچار مشکالت عاطفی و رفتاري شوند و دوستی کند نوجوان می

ندگی را قبول کنند یکی خواهند این موقعیت جدید ز سپس، درست وقتی که می. بر هم بخورد

از والدین ممکن است دوباره ازدواج کند و این امر اغلب باري اضافی را براي سازگار شدن بر 

به هر حال . تواند دوستی هاي آنان را دوباره تحت تأثیر قرار دهد کند که می نوجوان تحمیل می

  . خواهد داشتعلی رغم وجود این شرایط، نوجوان شما معموأل یک یا دو دوست صمیمی 

ها هر  به تدریج که نوجوان. ها ممکن است در طی دوران نوجوانی تغییر یابند این دوستی

گذارند، ممکن است دریابند که یک دوست خاص نیازهاي آنها را  مرحله از تغییر را پشت سر می

 ها، با وجود این برخی از این دوستی هاي خاص نوجوان. کند در موقعیتی خاص برآورده می

توانند به رفاقت هاي مادام العمري تبدیل شوند، گر چه ممکن است تماس آنها در بزرگسالی  می

علی رغم مطالب  هاي پایدار تعجب آور نیستند، به هر حال،در واقع، این صمیمیت. محدود باشد

ها بر اساس ارزشهاي مشترك، سهیم بودن در اطالعات خصوصی، امیدها و  گفته شده، دوستی

  . شوند و این مسائل پایه رفاقت هاي پایدار هستند  و تحمل عیوب یکدیگر پایه ریزي میرویاها

با وجود این که گروه هاي همسال متفاوت هستند، اما درست به همین دلیل، باید در دوست 

انتخاب کردن نوجوانتان سهیم باشید و این کار باید از زمان بچگی فرزندتان آغاز شده، تا اوایل 

  .  او، به طور جدي ادامه یابدنوجوانی

  :فرمایند باره تأثیر دوست و همنشین صالح میدر زیبا تمثیلی در )ص(رسول گرامی اسالم

بخشد اما بوي مثال همنشین صالح همانند عطاري است که اگر از عطرش به تو نمی

  ».رسد عطرش به تو می
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ه بر روي انسان دارند، در معاشرتها همان گونه که عامل مصونیت اخالقی اند و اثر سازند

از این رو کنترل و نظارت والدین و مربیان از این . گردند مواردي نیز عامل فساد و انحراف می

والدین باید مراقب باشند که فرزندان نوجوان آنها با چه کسانی طرح . جهت اهمیت ویژه دارد

  .دوستی ریخته و رفت و آمد دارند

نین نوجوانی زمینه براي لغزشها و آلودگیها کامالً آماده طبق بررسیهاي به عمل آمده در س

از این رو گاه ممکن است زحمات شبانه روزي و چندین ساله پدر و مادر که سعی کرده . است

هاي آلوده و تماس با  اند فرزندي پاك و بی آالیش تربیت کنند، به علت قرار گرفتن در محیط

این اساس مراقبت خانواده در دوران نوجوانی از اهمیتی افراد ناسالم به سرعت از بین برود، بر 

ها از اهمیت چنین مراقبتهایی غافلند و یا به علت  متأسفانه بعضی خانواده. ویژه برخوردار است

برخی دیگر از . گرفتاریهاي دیگر، چندان توجهی به این مسایل حیاتی از خود نشان نمی دهند

کنند که فرزند آنها از  عتماد بیش از حد دارند و گمان میها به فرزندان نوجوان خود ا خانواده

قماش دیگري است و حتی فکر خطا نیز به ذهن او خطور نمی کند تا چه رسد به اینکه در 

انسان هر اندازه . این خوش بینی افراطی ناشی از بی بصیرتی است! عمل لغزشی از او سر بزند

طاست؛ به ویژه در دوران نوجوانی که از تجربه که پاك و بی آالیش باشد، در معرض لغزش و خ

شود که پدر و مادر غفلت کنند  این خوش بینی سبب می. و روشن بینی کافی برخوردار نیست

  .و به موقع وظایف خود را نسبت به فرزندان انجام ندهند

نقطه مقابل این خوش بینی افراطی، بدبینی نسبت به فرزندان خویش است، برخی 

همواره نسبت به فرزندان و نوجوانان خود برخوردهاي بدبینانه دارند و اعمال مراقبت ها  خانواده

انگیزد و آنها را به لجاجت    میاز سوي آنها به صورتی است که حساسیت منفی فرزندانشان را بر

  .دارد و چه بسا شخصیت اخالقی آنها را مخدوش یا لگدمال کند وا می

الدین نسبت به فرزندان باید به گونه اي باشد که اثرات اِعمال نظارت و کنترل از سوي و

در . منفی به دنبال نداشته باشد و آنها احساس نکنند که والدینشان نسبت به آنها بی اعتمادند

عین حال، پدر و مادر باید به نحوي فرزندان خود را متقاعد سازند که از مراقبت والدین خود بی 

   .نیاز نیستند

بعضی . شی از عالقه و مسؤولیتی است که خانواده در برابر فرزندان داردو این مراقبت نا

رسانند که فرزندان خود را از داشتن هر نوع دوست،  ها کار سخت گیري را به جایی می خانواده

بازمی دارند؛ چنین روشی درست نمی باشد؛ زیرا آنها فرزندانشان را از مزایاي دوستی و فواید 

در دوره نوجوانی، نوجوان نه تنها خواهان محبت دیدن از دیگران است . سازند آن محروم می
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داشتن دوستان شایسته این نیاز . بیند بلکه خود را نیازمند به محبت کردن به دیگران نیز می

دهد و  سازد و او را از تنهایی ـ با تمامی عواقب زیانبارش ـ نجات می عاطفی او را برآورده می

محروم شدن از دوستان خوب، نوجوان را . سازد جتماعی او را فراهم میموجبات رشد عاطفی و ا

در روایات اسالمی . آورد و براي آینده او زیانبار است منزوي، غیر اجتماعی و افسرده بار می

کند؛ بنابراین  دوست خوب به آب گوارایی تشبیه شده است که تشنگی انسان را برطرف می

ا از معاشرت با دوستان ناشایست منع کنیم؛ بلکه باید آنها را کافی نیست که ما فرزندان خود ر

کوشند تا با فراهم کردن شرایطی،  پدر و مادر آگاه می. در یافتن دوستان خوب یاري دهیم

  )6.(امکان انتخاب بهترین دوستان را به فرزندان خود بدهند

ها و اصول دوستی  ابطهاز وظایف مهم والدین و مربیان در این دوره نشان دادن معیارها و ض

خصوصا این مهم باید در ابتداي دوره نوجوانی صورت گیرد زیرا به . و رفاقت به نوجوانان است

شود، دوستی و رفاقت در بین نوجوانان نیز شکل  تدریج که بر سنین نوجوانی افزوده می

وستیها امر شود و در این حالت تغییر در این د گیرد و از استحکام بیشتري برخوردار می می

ها و معیارها را براي انتخاب دوست و  اولیاي اسالم بهترین ضابطه. ساده و راحتی نخواهد بود

  .یابی آموزش دهنداند که مربیان و معلمان باید آنها را به عنوان آیین دوسترفیق مطرح فرموده

  :انتخاب دوست پس از آزمایش: الف

مایش صحیح، کسی را به دوستی برگزیند، کسی که پس از آز: فرمایند می) ع(امام علی

  ».رفاقتش پایدار و مودتش استوار خواهد بود

 کسی که سه بار نسبت به تو خشمگین شود و در باره ات به  :فرمایند می) ع(امام صادق

  ».بدي سخن نگوید شایسته رفاقت است پس او را براي دوستی انتخاب کن

  :نگه داشتن حدود دامنه دوستی: ب

با دوست مورد عالقه ات با مدارا و با حفظ جهات مصلحت  :فرمایند می) ع(یامام عل

 در اظهار دوستی کن شاید که او روزي دشمن تو شود و به مخالفت با تو برخیزد و نیز

اظهار بی مهري نسبت به کسی که مورد خشم تو قرار گرفته مدارا کن چه ممکن است 

  ».ه و محبت تو واقع شودروزي تیرگی از میان برود و او مورد عالق
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دوست خود را از اسرار زندگی ات آگاه مکن، آن اسراري که  :فرمایند می) ع(امام صادق

به فرض دشمن شدن او با تو بدان زیان نمی رساند، زیرا دوست کنونی ممکن است 

  ».روزي دشمن تو گردد و اسرار تو را فاش سازد

  :شرایط دوست خوب: ج

دوستی و رفاقت حدودي  :ندفرمای می) ع(امام صادق

دارد کسی که واجد تمام آن حدود نیست او دوست 

کامل نیست و آن کس که داراي هیچ یک از آن حدود 

اول آنکه، ظاهر و باطن : نیست اساسا دوست نیست

دوم آنکه، زیبایی و . رفیق تو نسبت به تو یکسان باشد

سوم آنکه، دست یافتن به . ببیندآبرویی تو را جمال خود ببیند و نازیبایی و زشتی خود 

چهارم، در زمینه . مال یا رسیدن به مقام، روش دوستان او را نسبت به تو تغییر ندهد

پنجم آنکه، تو را در . رفاقت از آنچه و هر چه در اختیار دارد و نسبت به تو کوتاهی نکند

  ،مواقع آالم و مصایب تنها نگذارد

  :انواع دوست بد: د

خائن و ستمکار : از رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر باش :فرمایند می) ع(امام صادق

کسی که روزي به نفع تو خیانت کند روز دیگر به ضرر تو خیانت خواهد . و سخن چین

طولی نمی کشد که به خود تو ستم نماید . نماید کسی که براي تو به دیگري ستم می. کرد

  ،ه زودي از تو نزد دیگران نمامی خواهد کردکند ب و کسی که از دیگران نزد تو نمامی می

کسی که روزي براي فضیلتی که در تو نیست به دروغ از تو  :فرمایند می) ع(امام علی

  ،کند سزاوار است که روز دیگر براي صفت بدي که در تو نیست، تو را مذمت کند تعریف می

 رفاقت با احمق پرهیز اي فرزندم از: فرماید می) ع(به فرزندش امام باقر) ع(حضرت سجاد

کندبه نفع تو قدمی بردارد بر اثر حماقت و نادانی مایه زیان  کن چه او هنگامی که اراده می

  ،شود و ضرر تو می
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والدین و مربیان باید اقتضاي روحی و روانی دوران جوانی را براي جوانان توضیح داده و * 

سازند، اگر بتوانند خطر رفقاي ناصالح و ضرر شان آگاه تشریح کنند و آنان را به وضع روحی و روانی

تندروي در رفاقت را به جوانان بفهمانند و با منطقی مستدل و خیرخواهانه آنان را از رفاقت با افراد 

اند وظیفه خویش را نسبت به آنها در ناصالح و خالفکار و افراط در دوستی بر حذر دارند، توانسته

  .از این راه موجبات خوشبختی و سعادتشان را فراهم سازندمورد انتخاب دوست انجام دهند و 

کوشند تا با فراهم کردن شرایطی، امکان انتخاب بهترین دوستان را به  والدین آگاه می* 

فرزندان خود بدهند و به طور مستقیم و غیر مستقیم آنها را با معیارهاي صحیح انتخاب دوست 

در قالب وقایع و حکایات و تشویق به مطالعه کتاب آشنا سازند؛ خطرات دوستیهاي نامناسب را 

و غیره به طور مستقیم به او یادآوري و آموزش دهند تا کمبود تجربه او را بدین وسیله تا 

  .اي جبران کننداندازه

والدین باید زمینه و بستر مناسبی را براي دوستان خوب فراهم نمایند، مثالً روابط * 

ی والدین با افراد خاص، محله اي که براي زندگی خود انتخاب دوستانه یا خانوادگی یا شغل

نمایند و جاهایی که براي گردش و  کنند و مدرسه اي که فرزندان را در آن نام نویسی می می

روند، همه این موارد هدفدار و جهت دار باشد، چون این گونه مجالس در شکل  می... تفریح و

  . با افراد معین مؤثر استدادن به دوستیهاي کودکان و نوجوانان

والدین به نحوي که فرزندان خود را حساس و بدبین نکنند مراقب نشست و برخاست او * 

باشند و اگر تشخیص دادند که یکی از معاشران او اهلیت تربیتی و اجتماعی ندارد، زمینه قطع 

د احترام و وثوق ارتباط او را فراهم سازند و در صورت نیاز از همفکري و کمک افرادي که مور

  .باشند براي تأثیرگذاري بر تصمیم وي استفاده کنند فرزند می

والدین به فرزندان خود معیار بدهند و آنان را با خصوصیات و ویژگیهاي دوست خوب و * 

بد آشنا سازند و در جلسات خانوادگی و جشنها و مراسم مواظب باشند که فرزندان در دام 

  .ددوستان ناباب گرفتار نشون

والدین وقتی متوجه شدند فرزندشان دوست نابابی دارد سعی نمایند با مشورت با مشاور، * 

برخوردي صحیح، منطقی، مستدل و دوستانه داشته و از برخوردهاي لحظه اي، تند و غیر 

  .منطقی خودداري نمایند

بی و تربیت اي را فراهم سازند تا نوجوانان آنان با دوستان و معاشران مذهوالدین زمینه* 

یافته همدم و مأنوس شوند و زمانی که داراي دوستان خوبی هستند به طور غیر مستقیم زمینه 

  .استمرار و ادامه دوستی آنان را فراهم نمایند
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  پیامها و نتایج

نیاز به دوست از نیازهاي اساسی نوجوانان است، داشتن دوستان خوب براي جوانان * 

ند از این طریق شخصیت خود را تقویت و استعدادهاي اجتماعی توان اهمیت ویژه اي دارد و می

  .خود را به فعلیت در آورده و زمینه استقالل خود از والدین و سایر بزرگساالن را فراهم آورند

در دوره نوجوانی گروه همساالن بیشترین تأثیر را دارند، حتی از والدین و معلمین * 

  .تأثیرشان بیشتر است

محدودیت و یا آزادي دادن به نوجوانان نباید افراط و تفریط داشته باشیم، در ارتباط با * 

  .اعتدال در این رابطه بهترین شیوه است

کنند، آنها را  والدین ضمن اینکه فرزندان خود را از معاشرت با دوستان ناشایست منع می* 

  .اهم آورنددر یافتن دوست خوب کمک کنند، در این زمینه شرایط و امکانات الزم را فر

در سنین نوجوانی وظیفه والدین است که به صورت غیر محسوس، عاقالنه و منطقی بر * 

  .رفت و آمدهاي نوجوانان نظارت و کنترل داشته باشند

والدین و مربیان معیارهایی که اسالم براي انتخاب دوست بیان کرده، به فرزندانشان * 

  .آموزش دهند

ر قبال کودکان و نوجوانان آگاه باشند و با آگاهی و والدین نسبت به وظایف خویش د* 

  .درایت زمینه رشد و بالندگی فرزندانشان را فراهم سازند

امام خمینی با توجه به نیازهاي نوجوانان و تأثیري که دوستان در این سن دارند به * 

  .ه باشندکنند که بر رفت و آمد آنان نظارت و کنترل بیشتري داشت والدین سفارش و تأکید می

  



  

::فصل دوازدهمفصل دوازدهم

  هاي جدید و کنترل نشده بر بلوغهاي جدید و کنترل نشده بر بلوغتاثیر رسانهتاثیر رسانه
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هاي جدید و کنترل نشده بر بلوغتاثیر رسانه* 

فرهنگ جامعه ما بر پایه دین مبین اسالم بنا نهاده شده و الگوهاي تربیتی این جامعه نیز 

سعی همه ما بر این است که بتوانیم فرزندانی هاي اسالمی شکل گرفته است و  بر اساس آموزه

  .ها شویم ها تربیت نماییم و باعث رشد و بالندگی آن مطابق با این آموزه

ها از آغاز براي  انسان. انسان بر اساس طبیعت ذاتی خویش احتیاج به برقراري ارتباط دارد

هاي  اند؛ از اشاره  به کار بردههاي گوناگون را برقراري ارتباط و رساندن پیام خود به دیگران، شیوه

ها و وسایل  رسانه. ترین وسایل ارتباطی مدرن امروزي رمزگونه اولیه گرفته، تا استفاده از پیشرفته

گیري  ارتباط جمعی که در گذشته داراي رشدي کند و ناچیز بوده، در عصر حاضر با تحول چشم

خوانند؛ آن هم ارتباط  می» عات و ارتباطاتعصر اطال«اي که عصر حاضر را  اند؛ به گونه رو شده روبه

آسانی از مرزهاي  جوامع انسانی؛ یعنی ارتباط بین کاال، سرمایه، فرهنگ و اعتقادات که به

هاي  عصر جریان«همچنین عصر حاضر را . شوند گذرند و وارد قلمرو دیگر جوامع می جغرافیایی می

اي از  در چنین برهه. ها ها و ارزش ها، پیام  انگارهاند؛ تحول در عقاید، نیز نامیده» اجتماعی و تحول

اي کوچک مبدل کرده و مردم جهان را از کوچک و  زمان که فضاي مجازي جهان را به دهکده

بزرگ با فرهنگ و باورهاي متفاوت با یکدیگر مرتبط نموده، مباحث تربیتی فرزندان را با چالش 

ا هدایت والدین باید الگویی مناسب براي خود در شرایطی که فرزندان ب. رو ساخته است روبه

انتها  برگزینند و مسیر زندگی خویش را انتخاب کنند، با ورود به این دهکده جهانی، به دنیایی بی

گیرند و طبق راه ورسم آن رشد نموده و بلوغ جسمی و روحی پیدا  متصل شده و با آن خو می

ات انسانی و واقعی اطرافیان و مسائل اجتماعی در چنین فضایی که فرزندان به ارتباط. کنند می

ها  توجه شوند، این هشداري جدي براي خانواده توجه و در برخی از اوقات بی پیرامون خویش کم

ناپذیري  شود که باید درصدد رفع این مشکل برآیند؛ زیرا ممکن است صدمات جبران محسوب می

  . دست بدهندرا سبب شده و دیگر توان کنترل فرزندان خود را از

خصوص اینترنت در  اکنون نسل کنونی در شرایطی قرار دارد که استفاده از رایانه و به

هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی که ساختار  در میان فناوري. ناپذیر است شان اجتناب زندگی

 انسان اند، رسانه اینترنت که فضاي مجازي را درزندگی واقعی اطالعاتی جوامع امروز را تغییر داده

هاي مختلف زندگی  هاي خاصی برخوردار است و تأثیرگذاري آن در بخش وارد کرده، از ویژگی
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هاي نوین را در  شبکه اینترنت به نوعی توانسته همه رسانه. روز در حال افزایش است انسان، روزبه

ي هاي خاصی مانند دسترسی به فضاي مجاز علت دارا بودن ویژگی اینترنت به. خود جاي دهد

هاي  سرگرمی و تفریحی، ظرفیت باالي نگهداري اطالعات، قابلیت استفاده گسترده از بایگانی

اي  سویه، تمرکز زدایی، چند رسانه هاي متنی، صوتی و تصویري، تعامل دو عظیم و غنی رسانه

بودن، جمع زدایی، عدم پایبندي به زمان و سرعت دسترسی به اطالعات بدون کنترل، فرزندان را 

تواند رقیبی براي  این ابزار به خودي خود می. هاي دیگر به خود جلب نموده است تر از رسانهبیش

  . والدین محسوب شده و فرزندان را از بسترهاي تربیتی والدین جدا سازد

اگر قصد داشته باشیم که بر اساس موازین اسالم تربیتی صحیح و هدفمند را براي 

هایی شویم  آموزه اید مانع دسترسی فرزندان به اطالعات وفرزندانمان در پیش بگیریم، نخست ب

برخی از این اطالعات، موجب . ها و مفاهیم تربیتی اسالم مغایر و در تضاد است که با روش

هاي تعلیم و تربیتی والدین شده، با اهداف گوناگون و بعضاً انحرافی روي   شدن تالشیخنث

  .گیرد اینترنت قرار می

شوند که توجه آنان را به خود جلب  رو می ان ما با مسائل جذابی روبهدر فضاي وب، فرزند

ها از سوي فرزندان ما را افزایش  کنند و همین جذابیت است که احتمال الگو قرار گرفتن آن می

  .دهد می

 براي فرزندان ما ایجاد دوران بلوغتواند در   میاینترنتهایی که  هایی از چالش  به بخش

  :یمکن کند، اشاره می

  

  گرایش به پورنوگرافی و مسائل جنسی

سوق دادن فرزندان به سمت پدیده 

هاي  پورنوگرافی و مسائل جنسی، از دیگر ترفند

هاي اینترنتی است که پدید آورنده  پایگاه

از . باشد مشکالت اخالقی براي فرزندان ما می

توان به اختالل در  جمله این مشکالت می

هدف این . ودخواب و بلوغ زودرس اشاره نم

ها و اشاعه  ها سست کردن بنیان خانواده پایگاه

فرهنگ فساد و فحشا در جامعه است؛ زیرا این 

هاي دینی  هاي اصیل دینی و اخالقی و براندازي نظام رهیافتی است که براي برچیدن فرهنگ
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ها،  اینان با پخش تصاویر، فیلم. اندلس در گذشته تجربه شده است همچون کشور اسالمی

فرزندان ما را به فساد اخالقی کشانده، آنان را به این  ها و مطالب مستهجن قصد دارند داستان

 صفحه جدید پورنو در اینترنت تأسیس 266دهد که هر روز  آمار نشان می. پدیده معتاد سازند

هاي پورنو، بر  تعدادي از پژوهشگران معتقدند که عادت بیمارگونه دیدن عکس یا فیلم. شود می

برخی دیگر از پژوهشگران نیز مشاهده تصاویر پورنو را با . فتار جنسی افراد تأثیر منفی داردر

کنند که دیدن صفحات پورنو در اینترنت، تفاوتی با  کنند و ادعا می مصرف مواد مخدر مقایسه می

. ی استگویند یک بار دیدن پورنو، براي ابتال به اعتیاد کاف اینان می. استعمال مواد مخدر ندارد

بست روحی شدیدي مواجه گشته، به  گونه مطالب در صفحات وب با بن فرزندان ما با مشاهده این

طبق گزارش پایگاه سیتنا از قول مهندس کرم بیگی، میزان و درصد . افسردگی دچار خواهد شد

 7 تا 3ي مسائل غیراخالقی و چت در دنیا و ایران بین  استفاده از پهناي باند اینترنت در زمینه

  . ها به دست آمده است  این آمار از طریق جستجو در پایگاه. درصد است

ها به دست  ها و میزان مراجعه به آن  گونه پایگاه اگرچه تاکنون در ایران آمار دقیقی از این

نیامده است، با این حال بر اساس تحقیقات صورت گرفته و به احتمال فراوان، این آمار در 

هایی چندین برابر  ها، وبالگ به غیر از این پایگاه. متوسط دنیا کمتر استکشورمان از درصد 

این صفحات و . پردازند گونه مطالب می ها وجود دارند که به انتشار این سایت  بیشتر از وب

  . صفحات مشابه، آثاري چون خشونت و اختالالت رفتاري را نیز به دنبال خواهند داشت

  

  والدینکاهش تأثیرپذیري اطفال از 

هاي والدین  دهند که به نصایح و صحبت ها در اینترنت به فرزندان یاد می برخی پایگاه

هاي مختلف از جمله قدیمی بودن این سخنان و حضور در عصر  خویش اهمیت نداده و به بهانه

دهند که  همچنین به نوجوانان آموزش می. فضاي مجازي و دیجیتال در مقابل آنان بایستند

. خواهند، خارج از قواعد خانواده، برسند اهداف خود دست یابند و به چیزي که میچگونه به 

دهد که چطور مطالبات خود را از پدر و مادر درخواست نمایند و از  اینترنت به آنان تعلیم می

فضاي مجازي به آنان یاد . هاي والدین خویش خالی کنند چه طریقی شانه از زیر بار خواسته

هاي به اصطالح امروزي گوش دهند  به حرفدهد که فقط  می

برخی صفحات وب در اینترنت راهکارهاي . و بر هدفی که مقصودشان است، اصرار ورزند

اي اوقات به طور  مخالفت با والدین و فرهنگ فرزندساالري را به آنان تعلیم داده، در پاره

  .کنند غیرمستقیم خشونت علیه والدین را نیز توصیه می
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  نگ غربی و ایجاد بحران هویتترویج فره

شناختی، در دو بعد مادي و معنوي  اي گسترده دارد که در مطالعات جامعه فرهنگ، دایره

ها  بعد مادي فرهنگ در حقیقت همان ابزار و وسایل نفوذ ارزش. گیرد مورد بررسی قرار می

. باشد امعه میهاي رفتاري و عقیدتی اکتسابی اعضاي ج هستند و بعد دیگر آن، همان ویژگی

غرب با . اي نیست که بتوان از ورود آن به کشور جلوگیري کرد  هجوم فرهنگ بیگانه مسأله

کند که  هاي خود را بر جوامع دیگر تحمیل می استفاده از فناوري و ابزار نوین، هنجارها و ارزش

ه در صورت عدم هوشیاري فرهیختگان، ممکن است جوامعی که به سوابق تاریخی خود توج

ها و هنجارهاي اصیل و بومی آن جامعه  دچار شوند و ارزش» ماندگی فرهنگی واپس«نکنند، به 

  .اضمحالل و تغییر یابد

هاي گروهی، شبکه اینترنت و دیگر وسایل  ابزارهاي مدرن انتقال فرهنگ، شامل رسانه

ن گونه است روش دیرینه غرب در انتقال فرهنگ خود به سایر ملل ای. ارتباطی و مخابراتی است

هاي علمی و تمدنی جدید به  ها و ایده ها و اندیشه که محصوالت فکري خود را به صورت فرضیه

دهدکه در محافل علمی و آموزشی، رفتارها و هنجارهاي غربی به صورت  شکلی ارائه می

 شوند؛ در حالی که علم و آموزان و دانشجویان پذیرفته و نشر داده می ناخودآگاه از سوي دانش

. اند و با هم تعامل داشته، الزم و ملزوم یکدیگرند هاي حاکم بر غرب دو روي یک سکه ارزش

که این تفکر با اندیشه  مبتنی است و حال آن) گرایی انسان(هاي غربی بر اومانیسم  روح آموزش

در این میان، مهم است که . ساالري است، تفاوت دارد اسالمی که مبتنی بر الوهیت و دین

گیري از مطالب و مفاهیم علمی از شبکه جهانی   فرزندان خود را هوشیار سازند تا در بهرهوالدین

اینترنت، مراقب تأثیرگذاري فرهنگی دیگران نیز باشند و پیوسته پیشینه درخشان علمی و ملی 

  .و مذهبی خود را براي آنان گوشزد کنند

ز تأثیرگذار است، مدگرایی هاي ترویجی غرب که بر تربیت نسل امرو یکی دیگر از فرهنگ

باشد که طریقه پوشیدن لباس، آرایش مو و به طور کلی آرایش ظاهر را به اشکال  غربی می

داران و سودجویانی که بسیاري از صفحات وب را در  سرمایه. متنوع به ظهور رسانده است

 نمایند و اند، سعی دارند فرهنگ مدگرایی خویش را به فرزندان ما تحمیل دستان خود گرفته

هاي گوناگون  آنان با انتشار تصاویر و فیلم. آنان را به سمت فرهنگ پوششی خود بکشانند

دهند و با  گرایان سوق می پرستان و همجنس فرزندان را به سمت مدهایی چون سبک شیطان

آنان با . افزایند هاي جنسی کار خویش می برهنگی بر جذابیت ترویج فرهنگ برهنگی و نیمه

هاي عرف جامعه را به سوي اهداف خویش  تی در غالب فرهنگ عمومی جامعه، فرهنگتغییرا
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هاي غربی با تغییر رویکرد نسبت به پدیده حجاب سعی دارند تا آن را تا  کشور. کنند هدایت می

حد یک امر زیباشناختی تنزل دهند و حجاب را از فلسفه اصلی خود که پوشیدگی است، جدا 

این رویکرد . هاي اجتماعی اسالم تناقض دارد مدمحور به حجاب با آموزهشک، رویکرد  بی. کنند

هاي اسالم درباره حجاب اساساً به از  که آموزه طلبی بصري است و حال آن متضمن پاسخ به تنوع

استکبار جهانی که نتوانست . هاي بصري گناه از سطح جامعه توجه دارد بین بردن زمینه

کوشد با خارج کردن اعتقادات از مسیر  ها بگیرد، اکنون می  آناعتقادات مردم مسلمان را از

برداري  ها براي مقاصد خود بهره خطر، حتی از آن اثر و بی ها به اموري بی اصلی خود و تبدیل آن

طلبی و مدگرایی غربی نباشد، بلکه  کند تا دیگر حجاب و پوشش اسالمی سالحی در برابر تنوع

   .خود همراه و مکمل آن باشد

  

  تشویق به هنجارشکنی اجتماعی

ها در اینترنت، تشویق نوجوانان و جوانان به اعمالی بر  هاي برخی از پایگاه از دیگر آموزه

دزدي، : این مطالب فرزندان را به اعمال ضد هنجاري از جمله. خالف هنجارهاي جامعه است

هاي   پایگاه. کند ریک میهاي شبانه تح گري، نشر اکاذیب و یا مهمانی ربایی، قتل، آشوب آدم

. دهند هاي مختلف آن را تعلیم می مذکور حتی به آموزش خودکشی مبادرت ورزیده و راه

هاي  هایی در شبکه اینترنت وجود دارند که فرزندان را به ساختن صفحات وب و وبالگ  پایگاه

  .نمایند  میسکس و مطالب ضد انقالب اسالمی، دین و تشیع راهنمایی: مختلف با عناوینی چون

  

  اعتیاد به اینترنت و بازماندن از رشد علمی و جسمی

سازد  ها فرزندان را به خود مشغول می هاي آن، ساعت فضاي اینترنت به لحاظ جذابیت

به این ترتیب، کودکان و نوجوانان بسیار به چنین . کند موجبات سرگرمی آنان را فراهم می

 بیشتر وقت خویش را در مقابل رایانه و درون کنند شوند و سعی می مند می محیطی عالقه

بر اساس گزارش خبرگزاري ایسنا . کنند تدریج به آن اعتیاد پیدا می فضاي سایبر بگذرانند که به

بسیاري از : کند، معتقد است اي تحقیقات می پروفسور دایان ویلند که درباره اعتیاد رایانه

 حتی اگر هدف خاصی را   بسیاري آنالین باشند؛کاربران اینترنت عادت دارند که هر روز ساعات

 درصد کاربرانی که در حال حاضر به اینترنت اعتیاد 10 تا 5. در دنیاي مجازي دنبال نکنند

  . اند ندارند، در گذشته این تجربه را داشته
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شوند و حتی اگر  اي از کاربران تنها براي ایجاد ارتباط با دیگران وارد محیط شبکه می عده

ها گم یا کم شده  کنند که چیزي از زندگی آن وز این کار را انجام ندهند، احساس مییک ر

تواند براي سالمت کاربر  که مضررات اجتماعی در پی دارد، می اعتیاد آنالین عالوه بر این. است

  . نیز خطرناك باشد

تیاد ها نسبت به اع دهد که در هر صورت در حال حاضر نگرانی پروفسور ویلند ادامه می

ي  اینترنتی شدت گرفته و با توجه به گسترش روزافزون اینترنت در جهان، به طور مسلم، پدیده

ي صحیح از  اي را براي استفاده تر خواهد شد و باید زمینه  آینده وسیع اعتیاد به اینترنت در

  . دنیاي مجازي فراهم آورد

یی از زندگی خود دچار افسردگی، ها ي وي، بسیاري از معتادان به اینترنت، در دوره به گفته

معتادان به اینترنت همچنین نسبت به . اند هاي روانی بوده استعمال مشروبات الکی و آشفتگی

شوند و همین امر موجبات دلسردي آنان از ادامه تحصیل گردیده، در  میل می تحصیل علم بی

  .کنند نهایت، ترك تحصیل می

ی، ناتوانی در تعامل با دیگران و جامعه و نیز عدم از دیگر مضرات، عدم رشد روحیه اجتماع

  .ناپذیري را به همراه خواهد داشت رشد جسمی در کودکان و نوجوانان است که صدمات جبران

  چت، مهمترین انگیزه جوانان در پر کردن اوقات فراغت 

شود   معنا می،چت در زبان فارسی همان گفت و گو

 در این  رازندانشانها باید با خطراتی که فر خانواده

  . آگاه باشند،  کند خصوص تهدید می

در دهه اخیر ارتباطات اینترنتی در کشور ما جایگاه 

خاصی پیدا کرده است و مهمترین مسئله این ارتباط 

چت یا گفتگوي اینترنت از . پدیده ي چت است

بیشتر خودنمایی هاي نو ظهور،  ژوي در میان سایر پدیده ابزارهایی است که با پیشرفت تکنولو

ي اخیر شیوع کند و متآسفانه این نوع ارتباطات اینترنتی یکی از آسیبهایی است که در دهه می

شود ولی ممکن  آسیبی که در بسیاري از مواقع با حس کنجکاوي و شوخی آغاز می. یافته است

  است پایان غم انگیزي داشته باشد 

ورت گرفتن ارتباطات میان فردي، به چت در دنیاي اینترنت اصطالحی است به معناي ص

  . است) توسط وب کم(شکل نوشتار یا صدا و تصویر 
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با توجه به اینکه این نوع از ارتباط در دهه اخیر جاي خود را در کشور باز کرده، نوجوانان در 

تواند با  شود و فرد می ها شکسته می در این نوع ارتباط فاصله. پذیري قرار دارندرتبه اول آسیب

هر کسی که دوست دارد و و در هر شهر یا کشوري ارتباط برقرار کند همچنین در این نوع از 

  . تواند هویت خود را پنهان کند و با چند هویت وارد این فضا شود ارتباط فرد می

توان به حس کنجکاوي و ارضاي آن، پر کردن  هاي افراد از چت کردن می مهمترین انگیزه

ها در  ها در ارضاي نیاز فرزندانشان، ناتوانی زوج در جوانان، ناتوانی خانوادهاوقات فراغت و تنهایی 

برطرف کردن نیازهاي مادي و معنوي همدیگر، طالق روانی و کالمی در اعضاي خانواده، و 

  . توان از عوامل سیر در فضاي مجازي دانست همچنین علل فرهنگی و اجتماعی را هم می

کند آشنا باشند  که چت کردن فرزندانشان را با تهدید مواجه میها باید با خطراتی  خانواده

  : این خطرات عبارتند از

 خطرات مالی و ،در معرض موارد ضد اخالقی بودن،ارتباط با افراد مخرب در اتاق گفتگو 

 در ،کالهبرداریهاي اینترنتی استفاده نادرست از اطالعات شخصی و مسائل خصوصی قرار گرفتن

 مواد مخدر، مشروبات الکلی، سیگار و خطرات دیگر اعتیاد ،مناسب تجاوز جنسیمعرض موارد نا

  فرار از مدرسه) تواند مانند الکل، مواد مخدر اعتیاد آور باشد چت کردن می(اینترنتی 

   

  :راهکار پیشنهادي براي کاسته شدن از خطرات و مضرات اینترنت

یک  آگاهی دادن به نوجوانان البته نه به صورت تحر-1

  آمیز که اشتیاق آنها را دو چندان نماید 

   آموزش مهارتهاي زندگی-2

   برنامه ریزي براي اوقات فراغت- 3 

   آموزش مهارتهاي ارتباطی- 4 

   هدفمند کردن نوجوانان- 5 

ها به فرزندانشان در زمینه استفاده   آموزش خانواده- 6 

  صحیح اینترنت 

  هاي خطرناك اینترنتی  یابی دوست

که  خورد که فرزندان ما بدون این  به چشم می یابی هاي مختلف دوست  نت پایگاهدر اینتر

آگاهی داشته باشند، جذب آنان شده و با افرادي که مشخص نیست چه کسی هستند، از کجا 

ها کیست، داراي چه عقاید و فرهنگی هستند و چند سال سن دارند،  هستند؟ خانواده آن
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. هاي انحرافی کشیده شوند تأثیر قرار گرفته و به راهشوند و ممکن است تحت  دوست می

خبرگزاري فارس طی گزارشی بیان کرده است که یکی از مشکالت جدید کار در فضاي 

مندي نوجوانان و جوانان از طریق اینترنت است که  هاي مجازي یا عالقه اینترنتی، دوستی

 افسردگی کشیده شده و بعضاً یابی و شکست در ارتباط و مالقات به متأسفانه پس از دوست

ها به  هاي مجازي مشکالت فراوانی را براي خانواده این دوستی. زنند دست به خودکشی می

 بدون هویت و منطق را رواج  یابی  اینترنتی، فرهنگ دوست یابی دوست. وجود آورده است

که والدین  دون آنسازد؛ ب دهد و زمینه روابط نامشروع و خارج از ضوابط و عرف را فراهم می می

  .از این شرایط آگاهی داشته باشند

تصاویر  اینترنت و مضرات گرایش به مطالب و در مستهجن نگاري وهرزه نگاري

نآن بر نوجوانامحرك جنسی و تأثیر

  

هاي جنسی و روانی نگاري عامل ایجاد بیماري هرزه

. زیادي همچون آزار کودکان و تجاوز به عنف است

نگاري، موجب اختالل در  هرزه که اعتیاد بهعالوه بر این

خانوادگی و زندگی زناشویی نیز روابط صحیح و صمیمی

.هست
تأثیرات بسیار ) پورنوگرافی(نگاري  این که هرزه

 نه تنها براي مردم عادي بلکه –دارد، به یک مسأله بحث برانگیز کنندگان مضري بر مصرف

 .یل شده است تبد–علوم رفتاري حتی براي دانشمندان
نگاري معموالً به معناي مطالبی است که از لحاظ جنسی آشکار هستند و در عرف عام، هرزه

  .شوند عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می

اخذ شده  graphia و porno از کلمات یونانی pornography نگاري یا کلمه هرزه

  . است» ها توصیف فعالیت روسپی«معناي که به

وسیعی از مستنداتی برخورد هاي نگاري، با گونه مطالب مربوط به تأثیرات هرزهدر بررسی 

نگاري  در انبوه مطالب هرزهکنیم که حاکی از ریسک و احتمال آسیب ناشی از فرو رفتن می

:آیند این اطالعات، اکثراً از سه منبع به دست می. هستند

اطالعات تاریخی موارد کلینیکی-
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ايمطالعات رشته-

آزمایشگاهی و تجربیمطالعات-

درباره افراد داراي کارکردهاي ها اطالعات تاریخی موردهاي کلینیکی، از دفاتر درمانگاه

اي به افرادي که داراي  مشاورهنامناسب جنسی و همچنین از روحانیون و وکالیی که خدمات

ندات ارائه شده همچنین از مست .دهند، جمع آوري شده است مشکالت جنسی هستند ارائه می

  .آوري شده، استفاده شده است توسط معتادان جنسی جمع

 در همه آنها بدون زیرفاکتور4بدون توجه به ماهیت انحرافات و اعتیادهاي جنسی بیماران، 

  :مکنداستثنا صدق 

اعتیاد-1

نگاري به آن معتاد  کننده هرزه مصرف .دهد، اثر اعتیادي است اولین تغییري که رخ می

کنند و این  کنند، دوباره به آن رجوع میوقتی آنها یک بار از مطالب هرزه استفاده. شود می

رسد که این مطالب،یک محرك قدرتمند جنسی  میبه نظر. شود روند، بارها و بارها تکرار می

نگاري،  هرزه. گیرد شهوت، اغلب توسط استمنا صورت میانگیزد که به دنبال آن، آزادسازي برمی

کند و او  کند که دائماً به ذهن فرد خطور می آلودي ایجاد می هیجانبسیار قدرتمند وتصویر 

  .دهد خود تفصیل میآنها را در مخیله

از شر آن خالص شوند و آن را توانند نگاري، به تنهایی نمی افراد به هنگام اعتیاد به هرزه

طالق، از دست دادن خانواده و مثل  وخیمیرغم این که این اعتیاد، عواقب علی. کنار بگذارند

  .را به دنبال دارد) نساالهم آزار یا سوء استفاده از در موارد تهاجمات جنسی،(مواجهه با قانون 

پذیرتر بودند، شاید علت آن، از بیماران که داراي درجه هوشی باالیی بودند، آسیببسیاري

هر در حالی که. ساخت زدیک میقدرت خیال پردازي آنان بود که آنها را بیشتر به اعتیاد ن

افراد دهد که وکال، حسابدارها و ردي در این مورد آسیب پذیر است، اما تجربه نشان میف

  .ها، در برابر این اعتیادات، بیشتر آسیب پذیر هستند مرتبط با رسانه

ن را شا اند و کل زندگی مطالب داشتهاند که اعتیاد افراطی به این افراد بسیاري اعتراف کرده

. گردند تر می همیشه به دنبال موارد وقیحانهاند و ها استمنا کرده اند؛ ساعت صرف آن کرده

تر  همواره به دنبال ارضاي بیشتر و مطالب مستهجنهمانند یک معتاد الکلی یا افیونی، آنها

  .که ارضا شوندکشد هستند، اما زمان بیشتري طول می

. ي معتادان جنسی، دشوار است تحریک شدهفهم طبیعت کامالً  براي غیرمعتادان،

  .را از کار خود باز داردتواند آنها گیرد، هیچ چیز نمی آنها را می» موج«که  هنگامی
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تشدید-2

با گذشت زمان، فرد معتاد نیازمند انواع شدیدتر، آشکارتر، . تأثیر تشدیدي استدومین مرحله،

. خود را افزایش دهد» حال جنسی«تا شود  تر و عجیب و غریب تر مطالب جنسی میمنحرف

براي با گذر زمان، همواره یک نیاز رو به افزایش. فرآیند، یادآور اعتیاد به مواد مخدر استاین

.موارد تحریک کننده تر وجود دارد تا همان تأثیر ابتدایی را داشته باشد

زداییحساسیت-3

ها، مجالت و  کتابمحتویات. دهد، حساسیت زدایی است سومین مرحله اي که رخ می

غیراخالقی هستند، اما از هایی که ذاتاً شوك برانگیز، شکننده تابوها، غیرمشروع، کریه و فیلم

. شوند نگاري، قابل قبول و عادي می هرزهلحاظ جنسی تحریک کننده اند، به هنگام اعتیاد به

ه به منحرف یا ضداجتماعی بدون توج(ها  نگاري هرزههاي جنسی تشریح شده در آن گاه فعالیت

همه این کار را انجام «این مواقع، یک حس رو به رشد در. شوند مشروع تلقی می) بودن آن

که کارهایی انجام دهند که قبالً براي آنها غیرمشروع بود و با دهد ، به آنها اجازه می»دهند می

  .تارهاي شخصی سابق آنها در تضاد اسمعیعقاید اخالقی و

 جنسیفعالیت-4

براي انجام اعمال جنسی اي است که افتد، افزایش تمایل چهارمین مرحله اي که اتفاق می

بی قید و بندي جنسی، عورت : عبارتند ازاین اعمال. ها مشاهده کرده است نگاري فرد در هرزه

، انجام اعمال محافل مستهجننظربازي، حضور نمایی، شرکت در رفتارهاي جنسی گروهی،

آسیب وارد آوردن به خود یا طرف مقابل به هنگام عمل کودکان، تجاوز به عنف وجنسی با 

.جنسی
انجامد، به طوري که آنها خود را  کند و به یک اعتیاد جنسی می آنها رشد میاین رفتار دائماً در

به عالوه،. بینند و دیگر قادر نیستند آن را تغییر دهند یا با آن مقابله کنند آن میمحصور در

  .عواقب منفی این اعتیاد در زندگی آنها بسیار بدتر است
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   جنسی–نگاري بر توسعه بیماري روانی  هرزهتأثیر

توجه داشت که اطالعاتی که درباره این مسائل در این جا آورده شده است، به این نکته باید

 -اري روانی هاي توسعه مسدود را در رشد بیم درمانگرهایی ارائه شده که نشانهتوسط روان

  .نگاري که تحت درمان آنها بوده اند، دیده اند استفاده کنندگان هرزهجنسی

هارولد ووث است که استاد دانشکده کارل منینگر  ها دکتر این روان درمانگریک نمونه از

نگاري همان طور  دکتر ووث دریافت که هرزه. باشد کانزاس می) پزشکی در توپکامدرسه روان(

مال جنسی انحرافی، فساد جنسی، اعمال جنسی خشونت آمیز، کوتاه مدت و بی اعکه موجب

گوید، همان طور که دکتر ووث می. شود، بیانگر رشد انسانی ناکامل و غیرطبیعی است میفایده

  .کنند افراد بالغ و سالم این گونه رفتار نمی

آیند، اما   سالم به نظر میها نفر هستند که به ظاهر میلیونکند که با این حال، او تأکید می

هستند که در نتیجه توسعه و رشد غیرطبیعی به وجود آمده اند و این هاي مخفی داراي بیماري

نگاري که  بنابراین، دیدن هرزه. سازند هاي جنسی، آنها را آشکار می نابهنجاريافراد از طریق

هاي روانی و عدم دن عقدهکشد، موجب فعال ش آنها رفتارهاي نابهنجار را به تصویر میاکثر

  .ها نفر وجود دارد شود که در میلیون رشد جنسی می

هاي  نگاري داند که در پی توسعه آن با دیدن هرزه نگاري می هرزهاو این افراد را معتادان به

. کاهد دهد و از رفتار بالغانه می را ترویج می نگاري، رفتار تهاجمی محرك هرزهاین. بیشتر هستند

ث چنین مسأله اي را خصوصاً براي جوانانی که در آستانه ورود به یک زندگی فعال وودکتر

  .داند هستند، مضر میجنسی

هدایت شوند، نه به صورت براي آنها این روندهاي حساس باید به سمت رشد و بلوغ بیشتر

دکتر ووث تأکید . مدتهاي کوتاه قهقرایی به سمت اعمال جنسی بی ارزش و نابهنجاري

رفتار نامشروع را مشروع که ما این هم جامعه و هم افراد، مانند یکدیگر، هنگامی«: کند می

  ».سازیم، آسیب خواهند دید

برخی مردان، بعد از دیدن گوید که دکتر ووث همچنین می

هاي مستهجن، از زنان خود ارضا اعمال غلو شده جنسی در فیلم

کند که  او پیشنهاد می). عکسو بر(دانند  شوند و آنها را ناکافی می نمی

خودش از خودش محافظت کند یعنی این که خود را از جامعه باید

  .کنند، خالص کند وارد میعناصر موجود در جامعه که به آن آسیب
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داند، و از آنجا که  بدترین نحو آن مینگاري را باعث ایجاد تمایل جنسی به دکتر ووث هرزه

ناهمجنس خواهی و زندگی خانوادگی ضروري هاي ي علقهتمایل جنسی در دوران بلوغ برا

نگاري، ناسالم  برداشته شود تا به وضوح، هویت هرزههایی باید هستند، او معتقد است که گام

  .از آن گوشزد شوندتشخیص داده شده و مخاطرات استفاده

نابهنجاريشرطی سازي

مچون دکتر استنلی راچمن، محققانی ههاي شرطی سازي اطالعات دیگري از آزمایشگاه

نشان داده است که استفاده فراوان از دکتر راچمن در تحقیقات خود. جمع آوري شده است

جنسی در مردان بزرگسال در یک محیط هاي تصاویر شهوت برانگیز، موجب ایجاد نابهنجاري

هاي  درصد سوژه 100دو آزمایش کامالً مجزا، او فی الواقع قادر بود تا در. شود آزمایشگاهی می

   .کندمرد خود را نسبت به انحرافات جنسی شرطی

به هنگام انحرافات جنسی: یک فرضیه«مک گویر، نویسنده مقاله .ال.به عالوه، مطالعه آر

که (هاي خاص جنسی قرار گرفتن دهد که در معرض تجربه ، نشان می»شرطی ساز رفتار

کردن، برخی س با تصور آن در ذهن، استمناو سپ) نگاري هم باشد تواند شامل مشاهده هرزه می

  .هاي نابهنجار جنسی منجر شود تواند به انجام فعالیت اوقات می

کند که تشخیص هاي فراوان در زمینه روان درمانی انحرافات جنسی، بیان می نوشته

 درمان،هاي قبیح جنسی به عنوان ابزار موقعیت جنسی آنها، برخی اوقات با استفاده از فیلم

  )دوباره شرطی سازي شود(تواند تغییر کند  می

باشند، آن گاه باید این امکان را هم در نظر گرفت که مشاهده اگر این اطالعات صحیح

توانند  هاي جنسی منحرف در زندگی واقعی نیز می نگاري یا تجربه هرزهعامدانه یا تصادفی

.ندسازي افراد نسبت به انحرافات جنسی باشتسهیل کننده شرطی

برجسته ترین محقق آمریکایی در زمینه اعتیاد پاتریک کارنس، روان شناسی که اکنون

هاي تحقیقی و اطالعاتی منتشر کرده است که  کتابرود، مجموعه اي از جنسی به شمار می

او در آخرین . کنترل جنسی را به آگاهی عموم رسانده استمسأله رفتار نابهنجار و غیرقابل

عواقب قانونی زناشویی و خطرات چنین اعتیاداتی را به طور مستند وعه اي ازمقاله خود، مجم

  .ارائه کرده است

درصد  90 معتاد جنسی که آنها را مورد مطالعه قرار داده،932او دریافته بود که از میان 

همچنین فهمیده او. دانستند نگاري را عامل اصلی اعتیاد خود می  درصد زنان، هرزه77مردان و 
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دوران کودکی و دیدن د که دو عامل ابتدایی رفتارهاي اعتیاد جنسی، سوء استفاده جنسی دربو

  .ها به همراه استمنا هستند نگاري هرزه دائمی

ها، روان درمانگرها و  دکتر کارنس دریافته بود که بسیاري از روان پزشکجالب آنکه،

  .برند ار جنسی رنج میاجتماعی، از اعتیادات جنسی و ابراز نادرست رفتمددکاران

دهد که زنان معتادي که درخواست  هاي نظرسنجی ما نشان می یکی از یافته:گوید وي می

  .گیرند اغلب توسط روان درمانگرهاي خود مورد سوء استفاده قرار میکنند، کمک می

هاي اخیر شدیداً افزایش  هاي طبابت اشتباه روان درمانگرها، طی سال بیمههمچنین نرخ

است که علت آن تا حدي به خاطر دعواهاي حقوقی درباره سوء استفاده جنسی آنها ا کردهپید

گوید که رفتار نابهنجار جنسی، این تحقیق همچنین می. باشد همکاران یا بیماران خود میاز

  .حتی براي کارورزان نهاد روان شناسی هم مشکل بزرگی است

گویند که  ته شده هستند بهترین مستندات میظاهراً رفتارهاي آموخکلیه انحرافات جنسی،

جنسی، رفتارهاي آموخته شده اي هستند که معموالً از طریق شرطی اکثر یا همه انحرافات

تا کنون هیچ دلیل قانع کننده اي درباره انتقال . اتفاقی حاصل شده اندهاي ناخواسته یا سازي

نسی، زناي با محارم، میل جنسی به رفتار جنسی بیمارگونه، همانند تجاوز جارثی الگوهاي

  .نمایی و بی بند و باري جنسی، ارائه نشده استعورت کودکان،

که مردي دائماً همراه با تخیالت واضح  است، هنگامیهمان طور که مک گویر تشریح کرده

هاي لذت  منحصر به فرد خروج شهوت خود قرار دهد، این تجربهجنسی استمنا کند و آن را راه

زنا، تجاوز به کودکان، آسیب وارد آوردن به طرف مقابل به ) نجر به تخیالت منحرفبخش م

اوج لذت جنسی که پس از . شود افزایش ارزش شهوت در نزد او میو...) هنگام عمل جنسی و

  .شود تقویت تعقیب تخیل پردازي یا عمل همراه با آن میشود، باعث آن تجربه می

تواند  نه انحراف جنسی که بدین طریق حاصل شود، میهرگوکند که مک گویر اشاره می

یک فرد باشد و حتی با احساس شدید گناه هم محو نخواهد شامل چندین انحراف نامربوط در

  .موارد تاریخی براي تبیین این شرطی سازي آورده شده استدر مقاله او، بسیاري از. شد

 جکسون، از فرضیه مک گویر انجام شده توسط آقایان ایوانز ودیگر مطالعات مرتبط

دریافته اند که خیال پردازي نابهنجار و استمنا، تأثیر بسیار شدیدي بر آنها. کنند پشتیبانی می

  .انحراف جنسی داردعادي شدن
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نقش بستن تصاویر جنسی در مغز

است که به تجربه دکتر روان شناس، چیز مک گاف در دانشگاه کالیفرنیا در این جا بهتر

هایی که به دهند که خاطرات تجربه نشان می) که بسیار ساده شده اند(هاي او  یافته .زیمبپردا

دهند، توسط هورمون غده آدرنال در  رخ می) مثل تحریک جنسی(هنگام تحریکات احساسی 

تواند تا حدودي اثر اعتیاد به این فرض می. نشینند و پاك کردن آنها دشوار است میمغز

.یف کندنگاري را توص هرزه
خودشان را در صحنه مغز حفظ هاي گذشته، خاطرات نیرومند تحریکات جنسی از تجربه

اگر او به . کنند شهوانی تحریک میکنند و فرد را از لحاظ کنند و مرتباً به ذهن خطور می می

بین تحریک جنسی و اوج لذت جنسی هنگام این تخیالت، استمنا کند، باعث تقویت پیوند

  .صحنه در ذهن خواهد بودمراه با منظره ویژه یا تکرار پی در پی آنشود که ه می

در حال حاضر چندین هزار سایت اینترنتی وجود دارد که حاوي تصاویر مستهجن جنسی 

اگر تا پیش از این، استفاده . ها بسیار وقیح و زننده است تصاویر موجود در این سایت. است

ها پا را فراتر نهاده و  هاي لوکس معمول بود، این سایتابزاري از زنان در تبلیغ لباس و کاال

شناسان برجسته،  کنند، محققان و روان هاي ارتباط جنسی را به طور آشکار تبلیغ می صحنه

نقش و تأثیر این تصاویر را بر نوجوانان بررسی نموده و در پایان کالم، نکاتی را به والدین متذکر 

  .ستشوندکه بسیارمفید و ارزشمند ا می

ها در این باره صورت نگرفته است ولی  اي در طول این سال مطالعات دقیق و گسترده

، بر اساس تجربیات خود در مواردي که با )ABC NEWS(سی نیوز  بی  اي  شناسان شبکه روان

آمیز و مستهجن  اند، متفقاً بر این باورند که پسرانی که با تصاویر خشونت کودکان سروکار داشته

اي نسبت به دختران دارند؛ در عین حال، دختران  هاي بوالهوسانه اند، اغلب انگیزه داشتهسروکار 

  . دهند نیز پاسخ مثبتی به این گونه تمایالت پسرها نشان می

این گونه تصاویر، «: گوید  پزشک کودك و خانواده چنین می  مري واالس نویسنده و روان

چیزي فراتر از . کند  منتقل می- انجامد هرزگی میجنبه بسیار نامطلوب مسایل جنسی را که به 

  ».دلبستگی ساده به قد و باالي یک شخص که چاشنی آن یک ارتباط عاشقانه باشد

هاي عاطفی و روانی احتمالی این تصاویر بر جوانان  گذشته از آسیب: روان شناسان معتقدند

وابط جنسی به وقوع هاي جسمانی که به دلیل ر و نوجوانان و نیز عالوه بر خطر آسیب

ها یا تصاویر  هاي تجاوز جنسی در بعضی سایت پیوندد، باور این که به تصویر کشیدن صحنه می
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تر   اي نرمال و خالی از اشکال است، بسیار خطرناك ارتباط جنسی نوجوانان با بزرگساالن پدیده

  .باشد می

کادمی طب اطفال هالر استاد دانشکده پزشکی دانشگاه سنت لوئیس که در آ دکتر کن

 نموده است، چنین - اعم از اینترنت و غیره- ها مشغول بوده و اخیراً اقدام به بررسی تأثیر رسانه

اگر نوجوانان فقط سراغ اطالعات کامالً عریان و فیلتر نشده یا تصاویر سانسور نشده « : گوید می

بل اطمینان نداشته باشند، و اطالعات مفید و قا) عناوین(ها بروند و اصالً توجهی به  سایت وب

ها، به عنوان بخش مهمی از  دولت بوش با نظر به این نگرانی» .اند مرتکب اشتباه محض شده

هاي عمومی و مدارس در نصب فیلتر بر  هاي دولت در این راستا، نسبت به اجبار کتابخانه تالش

  . آموزان اقدام نمود روي کامپیوترهاي مورد استفاده عموم یا دانش

  

  تحقیقات اولیه

رغم شواهد موجود، مانند آن چه ذکر آن گذشت و دیگر موارد مشابه موجود و نیز  علی

تحقیقی براي بررسی تأثیر مخرب : شناسان کودك و خانواده، باید گفت تجربیات روان

خورد؛ ولی مؤسسات ملی سالمتی، طرح   بر نوجوانان به چشم نمی هاي مستهجن عکس

  . اند جام تحقیقات و آزمایشات در این خصوص در نظر گرفتهاي براي ان ساله پنج

که بودجه سه میلیون دالري را از » اموري« رالف دیکلمنت دانشمند رفتارگراي دانشگاه 

کند که این تحقیق درصدد است با  مؤسسه ملی سالمت دریافت کرده است، خاطرنشان می

ها به  روند و نیز تمایالت روزافزون آن ها می هایی که نوجوانان به سراغ آن اقدام به ردیابی سایت

مسأله سکس و ارتباطات جنسی، میزان تأثیر اینترنت بر سالمت اخالقی هزار نوجوان بالغی را 

شوند و از قرار معلوم با مفاهیم جنسی در اینترنت سروکار  که به طور تصادفی انتخاب می

  . اند، بررسی نماید داشته

 درصد نوجوانانی که سراغ شبکه 60- 70دهد که  ید نشان میاطالعات جد: گوید او می

 خواسته یا -شوند نگار دچار هیجان می هاي مستهجن روند، در مواجهه با سایت اینترنت می

 و حتی اگر به خودي خود تحت تأثیر چهارصد هزار سایت فعال دراین گونه مسائل - ناخواسته

هاي مستهجن از طریق پست  آدرس پایگاهبه خطا و لغزش نیفتند، ممکن است با دریافت 

کند که به تأثیر  وي به تحقیقات بسیاري اشاره می. الکترونیکی دچار هیجانات عصبی شوند

  . اند هاي سینمایی و تلویزیون بر نوجوانان پرداخته خشونت در فیلم
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تر به تماشاي خشونت  اند که هر چه نوجوانان بیش بسیاري از این تحقیقات بیان داشته

تر مجسم نمایند، احتمال بروز  ها و تصاویر را بیش بنشینند و به تبع آن هر چه این صحنه

  . تر است ها بیش آمیز در آن رفتارهاي عصبی و خشونت

گانی در ماه فوریه، نود درصد بر اساس گزارش منتشر شده از سوي متولیان بخش بازر

 ساله به 14-17 درصد نوجوانان 75 سال به کامپیوتر دسترسی داشته و 5- 17کودکان بین 

این آمار در واقع ارقام فعلی است و در آینده انتظار . کنند طور منظم از کامپیوتر استفاده می

  . رود رشد آن نیز می

  

  خطر زیربنایی 

ها را  شده و آن) ABC NEWS(سی نیوز  بی ان شبکه ايآن چه باعث دغدغه خاطر پزشک

بر آن داشته تا در این زمینه صحبت به میان آورند، صرفاً مساله نگاه کردن کودکان به تصویر 

تر، نوع تصاویري است که  افراد عریان و یا حتی دیدن تصاویر مستهجن نبوده، بلکه مسأله مهم

  . شایع شده است

ي  ها مبادرت به خرید مجله الدین این بود که مبادا فرزندان آنهاي گذشته و نگرانی نسل

اي که مطرح هست این است که اگر تصاویر محرك زنان عریان در  بوي نمایند، اما نکته مثل پلی

خواب، بیان کننده استفاده ابزاري جنسی از زنان در آن  ساحل دریا، داخل حمام و یا در تخت

ي ابزاري این  فعال دراین عرصه، تمام توان خود را بر استفادههاي  سایت مجالت بود، بعضی وب

  . اند چنین مصروف داشته

ها تا  تصاویر زنان در آن. اکثر مجالت به طور خاص ویژه زنان بود«: گوید دیکلمنت می

. ها براي تبلیغ نوعی لباس خاص بود عریان بوده و این گونه لباس پوشیدن آن حدودي نیمه

افرادي را . کشد  مردان زیادي را در حال ارتکاب اعمال جنسی به تصویر میاینترنت، زنان و

اند و یا کسانی که با  دهد که در حین فعالیت جنسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته نشان می

  . اند حیوانات مقاربت جنسی داشته

گیري  هرهاي نیست که در قالب نمودار بیان شود، عالوه بر آن، ب این سلسله مسایل به گونه«

ها، چیزي معادل تورق و مشاهده شش صفحه از آن  سایت از امکانات سمعی و بصري این وب

  ».مجالت است که حقیقتاً تکان دهنده است

توانند این گونه اقدامات را به عنوان  انگار نمی  هاي مستهجن اندرکاران سایت دست

ندارند؛ اما قصدشان این است که این ها اصالً جهان بینی   چرا که آن بینی خود طرح کنند، جهان
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هاي شکل گرفته   تغییر باورها و نگرش]مسلماً[بینی فرد کنند قبیل مسایل را جزء اصلی جهان

ها با این گونه تصاویر ترسیم  هاي سالم براي رویارویی آن تر از القاي نگرش افراد، بسیار سخت

وجوانانی که در آستانه بلوغ قرار دارند، به ویژه که در مورد کودکان زیر سن بلوغ و ن. شده است

 آن هم با دخالت عوامل - عاطفی و فیزیکی–تواند باعث تجربه زودهنگام مفهوم ارتباط  می

  . بیرونی گردد

شناسان نوزادان و کودکان نیویورك چنین  رئیس انجمن روان» مارك سوسین«دکتر 

شوند و به  یاها و خیاالت کودك پر میاین قبیل مسایل با پرکردن خالهایی که با رو«: گوید می

کمک تصاویر عینی که تا به حال به ذهن کودك خطور نکرده، خواب و خیال او را به یغما 

  » .برند می

  

  هاي فرزندان   میان گوش فیلتري

زنانی است که درکنار کاهدان حیوانات ) تصاویر(با کلیک کردن روي سایتی که مملو از 

برد که  توان پی اند، به این نکته می ها شده و یا مورد تجاوز قرار گرفته نمرتکب اعمال جنسی با آ

صرف این نوجوانانی قوه تشخیص رابطه عاشقانه سالم از ناسالم را پیدا کنند و یا کسی را دارند که 

توان آنها را به حال خودشان رها  ه انگیز را با او درمیان گذارند، نمی این مسایل مخرب و مفسد

  . البته این یک قاعده کلی نبوده و در مورد همه نوجوانان صادق نیست.  مراقبشان نبودکرد و

دانند  نوجوانانی که تصور و احساس درستی از ارتباط نداشته و اصوالً نمی«: گوید سوسین می

که در رابطه عاشقانه، ارتباط جنسی سالم و نرمال چیست؟ به نظر من این افراد نه تنها با دیدن 

شوند، بلکه ممکن است این قبیل روابط را به سان الگوي  هاي جنسی هیجان زده می صحنه

هایی را براي کودکان  گیري از بازي هم چنین اینترنت امکان بهره. رابطه عاشقانه تلقی کنند

وگو،  امکان ورود به تاالرهاي گفت. کشد ها را به مراحل خطرناکی می آورد که آن فراهم می

 کند که شخصیتی مجازي و نقشی را به خود بگیرند که برگرفته از ها ایجاد می فرصتی براي آن

هاي سینمایی و یا شوهاي  ها نیز برگرفته از فیلم شیوه بازي آن. هاي قانونی است سایت

  » .اند تلویزیونی است که تماشا کرده

ی که شما در متأسفانه تا زمان. توانید این فاصله را پر کنید شما می«: دیکلمنت معتقداست

اید یا مشغول تماشاي تئاتر هستید، قادر به تمیز  اتاق یک متل یا مغازه بستنی فروشی نشسته

میان واقعیت و تخیل نیستید و نابرابري آشکار قدرت و جنسیت، خطراتی را در آستین دارد که 

  » .بسیار نگران کننده است
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گیرند  نی که والدین تصمیم میروان شناسان و متخصصان اینترنت بر این باورند که زما

دست به اقداماتی مثل نصب فیلترهاي اینترنتی زده و یا کامپیوتر را در قسمتی از منزل قرار 

هایی باشند که نوجوانان  دهند که قادر باشند به طور اتفاقی و زیرچشمی مراقب صحنه

که بهترین راه آید، بل مشغول تماشاي آن هستند، این تکنولوژي نیست که به کمک آنها می

  ». است]عاطفی[حل برقراري ارتباط 

باید پذیرفت که وقتی نوجوانان به دنبال تصاویر مستهجن باشند، باالخره به آن دست 

  .هاي فرزندان شما قرار گیرند لذا بهترین فیلتر، آن فیلتري است که میان گوش. خواهند یافت

یل جنسی با فرزندان خود صریح و بایست راجع به مسا فعال سازي این فیلتر، والدین می

مفهوم مسایل جنسی و ارتباط آن با روابط عاشقانه را نیز بیشتر . پرده صحبت کنند بی

  . تشریح نمایند

توانند نکاتی را در مورد عشق سالم به فرزندان خود  والدین واقعاً می«: گوید سوسین می

  ».دارد ر مصون میاین کار در عین بازدارندگی، آنها را از خط. گوشزد کنند

  

  هایی که والدین باید بردارند قدم

البته بحث راجع به مسایل جنسی، براي بسیاري از افراد سنگین « :دهد سوسین ادامه می

و مشکل بوده و پرداختن به آن خارج از چارچوب اخالقی است، اما هر چه پدر و مادرها پاسخ 

تر حالت قضاوت گونه  تر برخورد کنند، کم تري به سؤاالت کودکان خود بدهند، صادقانه روشن

تري راجع به محتواي شبکه اینترنت داشته باشند، خیلی  به خود گیرند و نیز اطالعات دقیق

بایست ابهامات را برطرف کنند و کنجکاوي کودکان را  والدین می. اند به هدف نزدیک شده

  ». آنها را برانگیزانند  شخصیبراي گفتمان راجع به وقایع اطرافشان و نیز ارتباط خصوصی و

کنند، با آنها  هایی که فرزندانشان بازدید می والدین باید در مورد سایت«: گوید هالر می

هاي مورد بازدید آنها کامالً مطمئن  صحبت کنند و راجع به شناخت خود نسبت به سایت

  » .ها سرکشی کنند شوند و حتماً به آن سایت

 به موردي غیر اخالقی برخورد کردند، وظیفه آنهاست که اگر والدین« :وي معتقد است 

این پدر و مادر هستند که باید رشته کالم را به دست گرفته . احساس خود را به زبان بیاورند

نظرات راجع به آن چیه؟ به نظرت راه برقراري ! و خطاب به فرزندان خود بگویند؟ چه دیدي؟

  »ارتباط اینه؟
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ما باید تالش کنیم و اگر دیر بجنبیم، دیر جنبیدن ما خالیی «:گوید دیکلمنت نیز چنین می

باید فضایی ایجاد کنیم که . کنند کند که وسایل ارتباط جمعی به سرعت آن را پر می ایجاد می

نوجوان احساس کند، تحت هر شرایطی ما تکیه گاه قابل اعتماد او هستیم، تکیه گاهی دلسوز 

هاي اینترنت  هاي شبکه روم نین نشود، شخص ثالثی در چتاگر چ. تواند به او رو کند که می

  ».ها خواهد بود منتظر آن

توانند با نقش نظارتی خود مانع بسیاري از انحرافات شده و  در برابر این تهدیدها والدین می

این . با انجام تمهیداتی مناسب، محیطی امن را در اینترنت براي فرزند خویش ایجاد نمایند

پس . ناپذیر است ذیرفته شود که در این عصر اتصال به اینترنت امري اجتنابموضوع باید پ

مدیریت و . والدین باید با مدیریت خویش بر کار فرزندان خود در دهکده اطالعات نظارت کنند

هاي متعددي اعم از حضوري، فنی و تخصصی، تربیتی و  نظارت والدین بر شبکه اینترنت راه

  .هاي الزم را دریافت کنند د اعم از متخصصان امر، مشاورهتوانن ارشادي دارد که می

مسئوالن ابتدا باید با اجراي طرح فیلترینگ . اما نقش مسئوالن، بسیار حیاتی است

که باید با  دوم این. هاي خالف اخالق و عرف را بگیرند  قدرتمند جلوي استفاده از پایگاه

ختلف و ارائه مطالب مفید و نیز اعالم هاي مختلف و جذاب و مناسب سنین م تأسیس پایگاه

هاي اینترنتی، به معرفی فرهنگ ناب اسالم و تشیع و  هشدارهاي جدي در مورد سوء استفاده

هاي انقالب شکوهمند اسالمی پرداخته، محیط را براي  بیان افتخارات ملی و مذهبی و آرمان

  .مان فراهم سازند رشد فکري، علمی و جسمی فرزندان میهن اسالمی

 از دوران مدرسه فرهنگ استفاده از امکانات نوپدید را آموزش داده و کتب می توان

ها و  جا به فرصت درسی با عنوان فناوري اطالعات در مدارس تدوین و تدریس شود و در آن

  .هاي آن آشنا نمایند هاي این دانش جدید پرداخته گردد و فرزندان را با مزایا و آسیب تهدید
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   در بلوغ زودرسونیزینقش تلو

تحقیقات گروهی از پژوهشگران دانشگاه فلورانس 

 کودك 74روي عوارض جانبی اشعه تلویزیون روي 

 سال نشان داده است که این 12 تا 6بین سنین 

کودکان ممکن است در سنین غیرطبیعی و زودتر از 

  .موعد معمول، وارد سن بلوغ شوند

 را که این گروه پژوهشگران، تعدادي از کودکان

عادت داشتند هر روز سه ساعت تلویزیون تماشا 

طی این مدت . هاي ویدیویی محروم کردند کنند، به مدت یک هفته از تماشاي تلویزیون و بازي

شود در بدن این  معلوم شد سطح هورمون مالتونین که به آن هورمون خواب نیز گفته می

. شود ن باعث جلو افتادن سن بلوغ میکاهش این هورمو.  درصد افزایش یافت30کودکان حدود 

در این پژوهش، تلویزیون تنها به عنوان منبع نور و پرتوافشانی و تاثیر آن بر روي ترشح 

هورمون مالتونین مورد بررسی قرار گرفته و پیامدهاي روانی و تربیتی آن روي کودکان مد نظر 

  .نبوده است

بار و جنسى،  هاى خشونت رض صحنهبسیارى از محققان معتقدند که قرار گرفتن در مع

  .تأثیرات روانى مخربى بر کودکان دارد

 مشترك با کودکان، ي هاي باز،ی قرار گرفتند، کتابخوانشی که مورد آزمای کودکاننیوالد

 وتری و کامپونیزی تلونیگزیشود جا  برگزار میونیزی آنچه در تلوهی سوال و پاسخ را شبشینما

 خسته شده نی و همچنی راضي روش به اندازه انیاحتماال از ا کودکان بی ترتنیبد. کردند

. افتی شی افزازی بدن آنها ننی مالتونزانی مقی طرنی به خواب رفتند و از ازی ندتربودند که زو

 دنی دنی بی علت و معلولمی رابطه مستقکی ش،ی آزماقی توان از طری است که نمیعیطب

روند   به رختخواب میرتری کودکان امروزه دنکهیا ا ثابت کرد امنی مالتونزانی و مونیزیتلو

  .  در ارتباط استی اختراع برق اندکنی و همچنونیزی چون تلوییمطمئنا با رسانه ها
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نقش ماهواره در بلوغ زودرس

ها، سبب  نیازهاي گوناگون و روزافزون انسان

در این . ها شده است رشد کمی و کیفی رسانه

نتظره و نوین در زمینه هاي غیرم میان،پیشرفت

ارتباطات، به وسیله رادیو، تلویزیون، ماهواره، 

اینترنت و نظایر آن، دگرگونی هاي عمیق اقتصادي 

و اجتماعی را به همراه آورده و این پرسش را پیش 

ها، باید چه  ها و بهره وري مطلوب از آن گام شدن با آن روي ما نهاده است که به منظور هم

در این . ها به وجود آید رهایی را برگزید تا در جامعه نیز فضایی درخور پذیرش آنها و ابزا شیوه

هاي نوجوانی و جوانی  ترین توجه به ماهواره و نقش آن در جامعه، بویژه در سال گفتار، بیش

  . معطوف شده است

  ؛ خوب، بد ماهواره* 

این ابزار، به دلیل . آید ماهواره، یکی از رسانه هاي قدرتمند ارتباط جمعی به شمار می

هاي تصویري را به دورترین نقاط منتقل کند و  هاي منحصر به فرد خود، قادر است پیام ویژگی

تواند  همچنان که ماهواره می. شماري از افراد را در سراسر دنیا مورد خطاب قرار دهد تعداد بی

ی داشته باشد؛ برنامهنقش مهم... ي پژوهش، سیاست و رسانی و درحوزه در هشیار کردن، اطالع

شناسان و کارشناسان فرهنگی هاي تخریبی و نابهنجاري نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه

بدین . اندیشی کنندانسانی، بویژه نهاد خانواده چارهرا برآن داشته تا براي مصونیت جامعه

آن را بویژه از نظر تربیتی و هاي این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد  ترتیب، تاثیر برنامه

  . جامعه پذیري نباید از نظر دور داشت

  :جالب است بدانید* 

تر به مطالعه است و به  تر براي تماشاي ماهواره، نشان دهنده عالقه کم گذراندن وقت بیش.1

ن آورد، فعالیت ذهنی را کند و روح انسا احتمال زیاد، فرد را تنبل و از نظر روانی، منفعل بار می

جویی است و گاه انسان را به ترس از  گري و ستیزه ماهواره، مبلغ پرخاش. کند را مسخ می

  . هراسد سازد؛ بدین معنا که فرد از جنگ و مبارزه واقعی می خشونت واقعی مبتال می

اي که اگر کم انسان را معتاد میکند؛ به گونهتماشاي تصویرها و فیلمهاي مبتذل، کم. 2

کند  هاي مبتذل آن نرود، در زندگی خود احساس کمبود می غ ماهواره و عکسفرد روزي به سرا

  .و حالت کسالت به او دست میدهد
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فردي که خود را به . هاي مبتذل، ذهن و اندیشهانسان را تسخیر میکند تماشاي صحنه. 3

   .رغبت میشود دیدن اینگونه تصویرها عادت داده است، به کار و فعالیت سازنده اقتصادي بی

هاي اخالقی و دینی از بسیاري مسائل، بویژه در  ماهواره، موجب از بین رفتن حجاب. 4

در گذشته، دنیاي ناشناخته و اسرارآمیز زندگی . شود زمینه هاي جنسی و خشونت می

ساخت و به عبارت ساده تر، این تفکیک،  ها را از کودکان و نوجوانان متمایز می بزرگساالن، آن

کودکان و نوجوانان، درباره مسائل جنسی، پول، خشونت، بیماري، مرگ . وار بودبر پایه شرم است

تدریج و با کسب آگاهی هاي جدید از راه ماهواره، همه آن  بستند؛ اما به و نظایر آن، لب فرو می

  .شود ها به فراموشی سپرده می نوع رازداري

به طور . رود شمار میآمدهاي دیدن چنین تصویرهایی به  بلوغ زودرس، از دیگر پی. 5

بیند، شرایط ازدواج و تشکیل زندگی  هایی را می طبیعی، اگر نوجوان یا جوانی که چنین صحنه

. زناشویی را نداشته باشد، خواهد کوشید عطش کاذب خود را از راههاي دیگر فرو نشاند

  . آید پدید می... جاست که مشکالت اخالقی دیگري مانند روابط نادرست و این

کردن وقت زیادي براي تماشاي برنامه هاي تلویزیونی  ودکان و نوجوانان، به علت هزینهک. 6

آیند و خواب  ها با تاخیر به کالس درس می یابد، صبح اي که تا پاسی از شب ادامه می و ماهواره

  . تر این افراد، عملکرد نامطلوبی در مدرسه دارند آلود هستند؛ در نتیجه، بیش

ر تغییر ماهیت افکار عمومی پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادي، قابل نقش ماهواره د. 7

تصمیم گیري و اظهار نظر افراد در این زمینه ها، برخاسته از احساسات ناشی از . توجه است

کند و در عوض، روند  تبلیغات است؛ زیرا تماشاي تصاویر، قدرت تفکر و تعمق را از فرد سلب می

آیند، تحت تاثیر  ات و عواطفی که از تماشاي تصاویر به وجود میگیري او را با احساس تصمیم

  .دهد قرار می

هاي  گاهی، بنگاه. طور که باید و شاید به تصویر نمی کشاند ها را آن ماهواره، واقعیت. 8

نمایند و به افراد، مجال تامل و تفکر و  هستند که مسائل را بزرگ و کوچک می....استعماري و

اي یک سویه است و  ت را نمی دهند؛ زیرا رابطه میان ماهواره و مخاطب، رابطهآزادي بیان جزئیا

ها و آگاهی ها، در اختیار فرستنده است و گیرنده  در این فرآیند پیام رسانی، تعیین نوع پیام

  . کند را دریافت می پیام، به گونه اي خنثی و منفعل آن

نیادهاي اخالقی و خانوادگی و اجتماعی گر ب همانگونه که اعتیاد به مواد مخدر، ویران. 9

هاي اخالقی و خانوادگی و  اي نیز ارزش هاي مخرب ماهواره است، استفاده و اعتیاد به برنامه

کند و بسیاري از افرادي که زمان زیادي از شبانه روز را به  اجتماعی را به شدت تهدید می
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دهند، به یقین، از همین راه، به   میهاي ضد اخالقی ماهواره و اینترنت اختصاص تماشاي برنامه

  .شوند هاي گوناگون، آلوده می انحراف

  

  راهکارهاي اصالحی

سازي افراد، بویژه جوانان و نوجوانان در برابر  رسالت اصلی مسئوالن فرهنگی، ایمن)الف

آهنگ  ایمنسازي نیز تنها با برنامهریزي هم. هجوم بیگانگان و افزایش قدرت مقاومت آنان است

درازمدت، براي فرهنگسازي دینی، گسترش شناخت معارف الهی و تنومند ساختن باورهاي و 

تواند با گذشت زمان، افراد جامعه را به خودآگاهی و  اصیل مذهبی در جامعه، میسر است که می

  .خودباوري برساند

از آلودگی اي تربیت شوند که آگاهانه و با اختیار کامل،  به دیگر سخن، نوجوانان باید به گونه

.... از برخوردهاي فیزیکی و محدودیتآفرینی در استفاده از ماهواره و اینترنت و. و گناه بپرهیزند

  .سازي، بهره برد هاي ایمن نیز تنها باید به عنوان برنامه تکمیلی و یکی از راه

هاي  گزین کردن برنامه هاي ماهواره، بدون جاي اگر محدودیتآفرینی در استفاده از برنامه) ب

ها و مشکالت  سازنده و مورد عالقه جوانان باشد، به نتیجه نخواهد رسید و جوانان به انحراف

هاي  گزین کردن فعالیت هاي مناسب یا جاي بنابراین، با انتخاب برنامه. دیگري دچار خواهند شد

ها  آمدهاي منفی آن توان از پی اي، می گر ماهواره دیگر به جاي تماشاي برنامههاي ویران

  . گیري کرد پیش

هاي زیر  در این راه، از روش. باید براي رشد فرهنگ اسالمی در جامعه، تالش شود) ج

  : توان بهرهگرفت می

  هاي مکتبی و ملی از جانب مسئوالن نظام  عمل به ارزش* 

جا که به رواج ضد  هاي گوناگون، تا آن هاي غیرضروري در زمینه برداشتن محدودیت* 

  د ارزشها نیانجام

  هاي متناسب با تعلیم و تربیت اسالمی هایی با موضوع تهیه فیلم* 

  هاي مناسب از تلویزیون  ي برنامه ارایه* 

  ...ینوارهاي ویدیویی مجاز و تهی ه* 
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 هاي مستهجن بر دختر و پسر تاثیر فیلم

هاي محرك احساسات جنسی،  عکستاثیرات مشاهده 

هر قدر کودك و نوجوان بیشتر در معرض . کامال تدریجی است

کند  پورنوگرافی قرار بگیرد، ذهنیت بسیار خطرناکی پیدا می

کنند رابطه جنسی  رسند که فکر می این افراد به جایی می

هاي اخالقی کاري  بدون قبول مسئولیت و رعایت چهارچوب

ست چرا که پرنوگرافی، رابطه جنسی پسندیده و خوشایند ا

دهد و این امر  بدون وجود هر گونه مسئولیتی را ترویج می

تواند سالمت کودك و نوجوان و خانواده و جامعه را به طور  می

دهند، تمایل دارند به  بیشتر والدینی که به فرزندان خود اهمیت می. جدي به خطر بیندازد

س مخالف، رابطه جنسی، صمیمیت، عشق و ازدواج را با تدریج مسائل مربوط به روابط با جن

اما متاسفانه ترویج بیش از اندازه مسائل جنسی به صورت عکس و یا فیلم . آنها در میان بگذارند

همان قدر که یک آگهی تبلیغاتی . ممکن است کودك را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار دهد

خرید یک نوشابه تغییر دهد، مشاهده تصاویر محرك تواند نظر ما را در مورد   ثانیه اي می30

  .  هاي کودك و نوجوان و جوان را به کلی دگرگون کند ها و نگرش تواند ارزش جنسی نیز می

ها و پرنوگرافی در اینترنت ابزاري قدرتمند در تغییر شکل دادن   عکس ها، فیلم ها، بازي

تواند بر   حداقل تاثیري که این امر می.باشد هاي کودك از رابطه جنسی می ها و آگاهی نگرش

روي افراد بگذارد،تغییرات فاحش در شیوه نگرش و رفتار آنها است که این امر با مشاهده 

   . تصاویر محرك جنسی تسریع خواهد شد

  :گیرند ها در معرض تصاویر پرنوگرافی قرار می   زمانی که انسان

  شوند ف بی احساس می نسبت به برقراري رابطه جنسی با جنس مخال-1  

رابطه جنسی ( کنند  تمایل بیشتري به روابط منحرف تر، عجیب تر و خشن تر پیدا می- 2 

  .)معمولی حس رضایت آنها را جلب نمی کند

دهد و نمی توانند براي مدت   رابطه همسري در نظر آنها ارزش خود را از دست می- 3 

  .طوالنی در یک رابطه مستحکم باقی بمانند

روز افزون فناوري نیز تاثیر به سزایی در آموزش رفتارهاي غلط جنسی داشته گسترش 

در گذشته بسیاري از افراد به علت عدم آگاهی از بسیاري از مسایل جنسی، تمایل و قدرت .است

بروز برخی رفتارهاي جنسی را نداشتند، اما امروزه با ورود ماهواره ها، حتی قبل از دوران بلوغ، 
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شود که این امر در برخی موارد پدیده  ارضاي غریزه را به نوجوانان ارائه میشیوه هاي غلط 

. را به دنبال دارد"بلوغ زودرس"

در این شرایط و در خالء آموزشی ایجاد شده، نقش گروه همساالن پررنگ شده و دوستان 

ند که شو کم اطالع، ماهواره و فیلمهاي مستهجن به عنوان منبع اطالعاتی نوجوانان مطرح می

در این شرایط عده . این امر در نهایت بد آموزي و ناهنجاریهاي رفتاري آنها را به دنبال دارد

عموما به علت عدم دسترسی به جنس مخالف و بیشتر در ( قلیلی به همجنسگرایی کشیده 

شوند و دسته اي نیز به رفتارهاي ضد اجتماعی دست  می) مناطق فقیرنشین و حاشیه شهرها

  . زنان و دختران و ربایش آنها از مظاهر آن استمحارم وکه تعرض به زنند  می

پدیده ربایش زنان و تجاوز به عنف در سالهاي اخیر گسترش یافته است که علت اصلی آن 

عدم امکان برقراري رابطه جنسی بوده است اما در برخی موارد این رفتار نه به علت عدم 

دم آگاهی و عقده هاي فروخورده عامالن این رفتار دسترسی به جنس مخالف، بلکه به دلیل ع

( بنابر این دیده شده که حتی کسانی که روابط لجام گسیخته با جنس مخالف دارند. باشد می

در خبرها آمده بود چند کشتی گیر و بدنساز عضو سابق تیم ملی در ربایش دختران دست 

ها و عقده هاي روحی و روانی گذشته،  به علل روانشناختی چون بی اطالعی، بیماري) داشته اند

  .زنند دست به ربایش دختران و تجاوز به عنف می

در سالهاي اخیر خبرهایی از ربایش و تجاوز به کودکان و پسران منتشر شده است که بیانگر 

عالوه بر آن عدم معرفی صحیح . شکل گیري رفتار جنسی نا به هنجار در قشري از جوانان است

 کودکان و نوجوانان ،موجب سردرگمی و تظاهر عده اي از جوانان به  به"هویت جنسی"

رفتارهاي جنس مخالف شده است، به گونه اي که به گفته برخی از روانشناسان اجتماعی برخی 

از آنها داراي تشکیالت، سایت و اعضاي مشخص بوده و بعضا نیز به همجنسگرایی کشیده 

  .شوند می
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   نوجوانانبولوتوث فناوري مدرن اما شوم براي 

هاي  موج نگران کننده تولید و گسترش بسیار سریع بولوتوث 

ضداخالقی در جامعه باید زنگ خطري جدي براي مسئوالن فرهنگی 

اي این پدیده هم قابل توجه است،  پیامدهاي سیاسی و رسانه. کشور باشد

هاي غربی منعکس  ه مسائل به صورت قوي و پررنگ در رسانهزیرا این گون

   .شود می

ي اخیر، قشر جوان و نوجوان جامعه به دلیل عدم  طی یکی دو ساله

هاي روانی این قبیل  توجهی، بیشتر در معرض آسیب آگاهی و بعضاً بی

دو که حتی تا سایت  و  کل یک مثل رقص کل. اند ها قرار گرفته بولوتوث

   . یوتیوب نیز کشانده شده استصهیونیستی

حداکثر . روم ك هستند، میرآموز که در حال شوخی و خنده در پا ابتدا به سراغ چند دانش

  .اند  سال دارند و مشخص است که در سال اول یا دوم دبیرستان مشغول به تحصیل18

خااااانم، بگید «: دهند پرسم چند نفر از شما تلفن همراه دارید؟ باالتفاق و با خنده جواب می می 

   ».؟ با این ارزونی خط، مخصوصاً ایرانسل، تقریباً همه دارن!کی نداره

دهند؟ اگر بگیرند چه  ي آوردن موبایل می پرسم در مدرسه به شما اجازه در ادامه می

کنند؟ باز هم باالتفاق و جیغ مانند و طوري که مشخص است دل پري دارند،  برخوردي می

   :دهند پاسخ می

از هرکی هم . تونن ما رو بگردن هرروز که نمی. کنیم دن، اما ما قایم می ه خانم، اجازه نمین« 

دن و به خیر و خوشی تموم  کنن و مامانا میان تعهد می بگیرن معموالً چند روز ضبط می

  .شه می

 کنم تر از بقیه است و آرام و قرار ندارد، سوال می از مریم که در بین دختران جوان، شیطان

با صحبت کردن . کنم اس بازي می ام من بیشتر اس«کنی؟  ات می اي از موبایل چه استفاده

ي  و با خنده» .دم جزء اسراره اس می  ام اس ضمنا اینم که به کی. ترسم اعتبارم تموم بشه می

   .دونم و خداي خودش خودم می«: دهد همراه با آه ادامه می

با اینکه خط من همراه اوله، اما منم : گوید کند و می در ادامه مرضیه نیز حرفش را تأیید می

   .ام بدم چون پول قبض رو باید خودم از ماهیانه. کنم اس استفاده می ام باز بیشتر از اس

اند و انگار من را هم به جمع صمیمی خودشان راه  احساس خجالت اولیه را از دست داده

  . ي سؤاالت فهمید شان براي ادامه ها و اشتیاق توان از شوخی این را می. اند داده
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دار هم هستند و این که تصاویر و  هاي مختلف که دوربین ها، با بودن گوشی بچه«پرسم  می

ها و  شود، آیا در مدرسه و کالس شود در کمترین زمان ممکن پخش می هایی که گرفته می فیلم

  »کنید؟ پارك و کالً در اجتماع احساس امنیت می

 این طور وانمود کنند که ایرانی جماعت، حتی دخترانش هم، هر چه را اول ترجیح دادند

این چه «: گذارد و کمی معترضانه پاسخ دادند که کنار بگذارد تعارفات معمول را کنار نمی

   ».کنیم که بخواهیم بترسیم بعدشم کاري نمی. حرفیه؟ اینا دوستاي ما هستن

او هم چیزي از مریم کم ندارد و (ه زهرا پاید ک ولی این حس اعتماد به دوست، دیري نمی

کند،  با حالتی که کمی هم دماغش به سمت جلو حرکت می) شیطنت در خونش جریان دارد

البته خانم، راستش ما که اهل رقص و این حرفا نیستیم و همیشه متانت و «: گوید می

له، ایشون یه سه گوید بله ب پرد و می زینب وسط حرفش می(مون زبونزده خاص و عامه  سنگینی

اما دو سه تا از دوستام، زنگ تفریح تو !) چهار کیلویی از مدیر مدرسه هم سنگین تر هستند

گیره و االن فکر کنم فقط  شون رو می ها هم فیلم کالس رقصیده بودن و یکی از بچه

ره و کنم اونم از این جریان با خب چون فکر می! شیرازي ندیده باشه که اونم بعیده حافظ خواجه

با این صحبت زهرا، بقیه هم پاسخ هایی مشابه » !یه چیزایی تو دیوانش از رقص و اینا گفته

   .نالند هاي گوشی همراه می دهند و بعضی هم از مورد اعتماد نبودن تعمیرگاه می

. خواهم در مورد بلوتوث و استفاده از آن حرف بزنند کشانم و می بحث را به سمت بلوتوث می

آخه یه چیزي دوستم برام بلوتوث کرد که . ترسم نه خانم، من از بلوتوث می«: دگوی الله می

اصرارم براي این که بگوید چه دیده هیچ فایده اي نداشت؛ » .ترسم بره و می ها خوابم نمی شب

خانم من یه فیلم براش دادم که . خب بگو دیگه، ترسووو«: گوید اما غزال با لحنی قلدر مآبانه می

جیغ » !کنند پخ می دونم به اسم ریگی، رینگی، یه همچین چیزایی، سر یه نفر رو پخ اشراري نمی

   .شود ي الله نمایان می زده ي وحشت ها و چهره دو سه نفر از بچه

منم یه چیزي دیدم که خب، دیگه از «: گوید ساجده هم با کمی ترس توأم با خجالت می

   ».گرفتماون موقع تا حاال از کسی، غیر آهنگ، بلوتوث ن

ي چند افغان  رحمانه ي تجاوز بی که البته با اصرار ما راضی شد که بگوید آن بلوتوث صحنه

   .آموز دختر بوده است به یک دانش

خانم بلوتوث . اینا که همش قدیمی بود! به«:گوید و باز هم مریم که شیطنتش گل کرده می

عروسی فالن . براتون دارم خفن(!) یتون رو روشن کنید، چند تا بلوتوث دو هزار و هشت موبایل
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خواننده و ارتباط نامشروع اون بازیگر و قلیون کشیدن این مداح و مراسم رقص و عروسی این و 

   ».اون که دیگه خیلی قدیمی شده و همه جا هم پره

  کنید؟  پرسم براي هم چیزهاي خوب هم بلوتوث می به عنوان اخرین سوال می

اگه بخواهیم، اونجا . یزاي خوب که تو رادیو و تلویزیون هستچ! نه بابا«: گوید غزال می

   ».بلوتوث واسه چیزاي نابه. بینیم می

اش از بقیه بیشتر  خواهد بگوید تجربه دهد و طوري که می مریم هم باز خودي نشان می

بی خیال ! ببین خانومی«: گوید است و با تغییر ادبیاتش به ادبیات چاله میدانی این طور می

تو یه دقیقه توي مترو یا اتوبوس یا هر . این تجربه رو از من داشته باش. توث خوب و بد شوبلو

هم (!) یه اسم ناز دخترونه. برو... شاپ و سینما و تئاتر و جایی که دختر و پسر هستن مثل کافی

ایکی ثانیه چنان واست آخرین ورژن از . ترجیحاً عسل باشه بهتره. براي بلوتوثت انتخاب کن

خانومی بذار حاال که اینا رو . آد که خودت حال کنی هاي روز ایران و جهان می هترین بلوتوثب

! هر چی باشه سال دیگه باید دیپلم بگیرم به سالمتی. گفتم یه دقیقه هم کارشناس بشم

. فرهنگش هم که همچنان تو راهه و نیومده. بلوتوث هم مثل همیشه اول خودش اومد

ولی کدوم کار؟ طرح . خوان یه کارایی بکنن د سال یه کم بگی نگی میمسئولین هم که بعد چن

ي عمومی بر خود الزم میدونم  از همین رسانه. دادن که کاري کنند که بلوتوث تو مترو کار نکنه

  ».که رسماً از صمیم قلب تشکرات الزم را از این همه فعالیت اعالم کنم

این مواقع خداحافظی بهترین . مهم نیست... .نمی دانستم باید به طرز حرف زدنش بخندم یا

ها خداحافظی  مان به همدیگر، از آن با تبادل شماره تلفن هاي! کار بر سر یک دو راهی است

   .کنم می

هاي کامل آن چند  هایی است که با صحبت هر چند حس کردم این گزارش از معدود گزارش

اما ... ندارد، اما... ندرکار حوزه جواناندختر، دیگر نیازي به صحبت کارشناس و مسئول و دست ا

  ! ساله کجا به چشم آمده که این بار دومش باشد18- 17هاي هاي چند دختر  تا به حال حرف

فرهادي، کارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشی که مدیریت یکی از مراکز آموزشی را بر عهده 

یراخالقی آن بیشتر است و هم  غ ي اي است که در ایران وجهه بلوتوث رسانه: گوید دارد می

  تقریبا به طور مطلق از دسترس و مدیریت و سیاستگذاري حاکمیت 

از آن طرف هم در دسترس تمام اقشار جامعه اعم از زن و مرد و پیر و جوان و . به دور است

هاي غیراخالقی با سرعتی  یا پیامک» بولوتوث«اي مثل  در کشور ما پدیده .فقیر و غنی است

   .ور در حال رشد است و گرایش شدیدي نسبت به آن وجود داردآ اعجاب
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ي یک آسیب در  هاي تعرض و تجاوز هستند که قشر درجه ها حاوي صحنه بعضی از بولوتوث

الي صفحه  ست که هر از چندگاهی از البه ها ها و دختران جوان و کانون زندگی این مقوله، خانم

کند و هنوز ابعاد گسترده و فراگیر آن به  توجه میها، مخاطبان را به خود م حوادث روزنامه

  .خوبی شناخته نشده است

مثل چاقوي تیزي که در دست . بلوتوث همان طور که بعد منفی دارد، بعد مثبت هم دارد

تواند باعث نجات جان یک بیمار شود و در دست یک قاتل باعث گرفتن جان یک  یک جراح می

منفی بلوتوث باید در جامعه فرهنگ سازي شده و سمت و سوي هاي  براي مقابله با جنبه. انسان

سازي صحیح به سمت مثبت بکشانیم تا این جهانی شدن به  استفاده از این ابزار را با فرهنگ

   .نفع قشر مصرف کننده قرار بگیرد

نسرین حسینی، کارشناس مشاوره نیز براي مقابله با مظاهر 

   :ی داشتبهاي جال منفی بلوتوث صحبت

هاي تکنولوژي، در هم شکستن مرزها و از بین  یکی از ویژه گی

ها پخش  این روزها نه تنها آنچه از ماهواره. بردن موانع است

ها مانند مجالس  شود، بلکه تصاویر حریم خصوصی خانواده می

عروسی و حتی استخرهاي زنانه، به راحتی توسط بلوتوث دست به 

رسد این  ه حل به ذهنم میچه من به عنوان را آن. گردد دست می

است که به هیچ عنوان با برخوردهاي خشن و یا انضباطی شدید 

باید . توان فرهنگ استفاده نادرست از این ابزار را اصالح کرد نمی

جامعه، خصوصا قشر جوان را در جهت مقابله با مظاهر منفی این 

ت از این وسایل را به آنها یاد به آنها شناخت داده و عواقب استفاده نادرس. پدیده آماده کنیم

   .آوري نماییم

ها برداشته شده و  ي نادرست از این تکنولوژي، مرز ارتباطات میان انسان متاسفانه با استفاده

افراد صرفاً جهت عقب نماندن از مظاهر به اصطالح تمدن و بدون در نظر گرفتن جنبه هاي 

گاه این روابط منجر به آسیب هاي جبران . اند ي منفی آن پرداخته مثبت آن، به رواج جنبه

ناپذیري از جمله از بین رفتن اعتماد در بین اعضاي یک جامعه و از آن خصوصی تر یک 

  .خانواده شده است

امید که با تدابیر به جا و فرهنگ سازي صحیح و به موقع و با جایگزینی جنبه هاي مثبت 

  .ییمبلوتوث، از گسترش جنبه هاي منفی آن جلوگیري نما



سنین بلوغ

  

294

  :انتاثیر شنیدن ترانه هاي موهن بر رفتار جنسی نوجوان

 نوجوان در آمریکا، در باره رفتار جنسی آنها و همچنین نوع 711محققان دانشگاه پیتزبورگ از 

آنها متوجه شدند گروهی که دائما به ترانه هاي . کنند، سوال کردند موسیقی که گوش می

  .ه احتمال دارد رابطه جنسی برقرار کننددهند، دو برابر بقی موهن جنسی گوش می

اما کارشناسان رفتار جنسی در بریتانیا گفته اند 

اعالم این که سبک موسیقی با رفتار جنسی فردي 

کند، ارتباط مستقیم دارد،  که آن را گوش می

  .نگاهی ساده اندیشانه است

گروه تحقیق دانشگاه پیتزبورگ، در این مطالعه، 

 دانسته که حاوي توصیف هاي بی پرده، خشونت آمیز و سلطه جویانه از ترانه هایی را موهن

رابطه جنسی است؛ ترانه هایی که مضمونش، سکس را رفتاري جسمانی و نه ناشی از عشق 

  .کند ترسیم می

گیرد  ها در این طبقه بندي قرار می محققان حاضر نشده اند که مشخص کنند کدام آهنگ

اند که از خشونت علیه جنس مخالف و همچنین عضو تناسلی او نام اما به عباراتی اشاره کرده 

  ).I’m gonna beat that pussy up(برد  می

محققان، دواطلبان این مطالعه را که از سیزده تا هجده سال سن داشته اند، به سه گروه 

 ساعت در بیش از هفده و نیم(کنند  ها دائما گوش می آنهایی که به این نوع ترانه. تقسیم کردند

ها  کنند و آنهایی که کمتر به سراغ این دست از ترانه ، آنهایی که گاهی اوقات گوش می)هفته

  .)کمتر از دو ساعت و نیم در هفته(روند  می

ها گوش  این مطالعه نشان داد که چهل و پنج درصد از نوجوانانی که دائما به این نوع ترانه

ها   درصد از آنهایی که گاهی به این نوع ترانه21دهند سکس داشته اند در حالی که فقط  می

  .دهند، ارتباط جنسی برقرار کرده اند گوش می

یقینا میان رفتار “: دکتر برایان که هدایت این تحقیقات را بر عهده داشته است، گفت

کنند، ارتباط وجود دارد، اما این که بگوییم که گوش  نوجوانان و نوع موسیقی که گوش می

  ”.وع خاصی از ترانه مستقیما با سکس در سنین کم ارتباط دارد، دشوار استکردن به ن
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با این حال والدین باید این یافته را مد نظر “: او افزود

خوب بچه اند ‘والدین نباید با گفتن این که . قرار بدهند

از احتمال تاثیر آن ’ ها را دوست دارند و این نوع موسیقی

من نمی گویم که . نندبر رفتار نوجوان چشم پوشی ک

والدین باید جلوي فرزندان نوجوانشان را بگیرند تا به این 

ها گوش نکنند اما باید به آنها در باره  نوع موسیقی

ها را  ارتباط جنسی توضیح دهند تا نوجوان این نوع ترانه

  ”.بهتر حالجی کند

نوجوانان سخنگوي موسسه خیریه بروك که در زمینه سالمت روابط جنسی جوانان و 

روشن است که محیط فرهنگی در رفتار جنسی جوانان نقش ایفا “: گوید کند، می فعالیت می

کند،  کند اما ساده انگاري است که بگوییم چون یک فرد به این نوع موسیقی گوش می می

عوامل مختلفی در این تصمیم گیري دخیل . تصمیم خواهد گرفت که زودتر سکس داشته باشد

  ”.است

سان معتقدند که آموزش درست نوجوانان و جوانان در باره ارتباط جنسی بهترین کارشنا

روش براي جلوگیري از رفتارهاي پرخطر و نامطلوب جنسی و همچنین پیش از موعد آن، در 

  .میان این گروه سنی است
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  دخانیات در زمان بلوغ نوجوان و

ه سالمت نوجوانان را به مصرف دخانیات از مخرب ترین رفتارهاي غیر بهداشتی است ک

 برونشیت مزمن -  عفونتهاي تنفسی- تواناز عوارض مهم استعمال دخانیات می اندازد و خطر می

  . را نام بردسرطان ریهمهمتر از همه  ها و لثه بد شکل شدن دندانها و  بیماري عروقی قلب،- 

  



  ::دهمدهمسيزسيزفصل فصل 

ن و و وغ  ت  ھد ن  د یان و و اش  ا   با
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  نقش مربیان ووالدین بربهداشت بلوغ نوجوانان *

دنیاي امروز، نوجوانان بیشتري نسبت به 

طبق سرشماري سال.ها دارد سایر زمان

جمعیت کشور ایران را افراد 25%، 1375

داد این تع. دهند سال تشکیل می19-10

.میلیون نفر جمعیت میباشد16افزون بر

تاثیر دوره جوانی بر بقیه سالهاي زندگی 

  .استحیاتی

نوجوانی زمان  .نوجوانی زمان گذر از کودکی به بزرگسالی و آمادگی براي بزرگسالی است

فردي و اکتساب باروري، اکتساب خصوصیات عاطفی هیجانی بزرگسالی، زمان کسب هویت

.یابد ادامه میبلوغ فیزیکی، روانی و عاطفی در نوجوانی متحول شده و. باشد  می…اجتماعی 

.ریشه در زمان نوجوانی دارندبسیار از مشکالت جسمانی، روانی، اجتماعی و رفتارهاي ناسالم

ها، عادات و رفتارهاي ناسالم از این زمان ازدواج هاي ناموفق، حاملگی هاي پرخطر، مرگ و میر

بیشتر دهند که تحقیقات نشان می. دگیرن شدت می

افراد سیگاري اولین سیگار را در زمان بلوغ تجربه 

  .آینده سازان جامعه هستندنوجوانان .اندکرده

هاي آینده را نوجوانان کنونی جامعه و دنیاز دهه

پس پرداختن به سالمت نوجوانان . خواهند کرداداره

  سرمایه گذاري براي آینده است
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المت در دوران نوجوانی چیست؟سچالشهاي

ها اغلب با جشن و شادي همراه است ولی نوجوانان برداشت با اینکه نوجوانی درفرهنگ

یک نظر سنجی از دختران روستایی نشان داد که اکثر. خوبی از بلوغ و بزرگ شدن ندارند

بهداشتی سالمدختران نگرش منفی و احساس ترس و نگرانی از بلوغ دارند و اکثراً رفتارهاي نا

 %16- 19حدودهاي مطالعه دیگري نشان داد کهیافته. دهند درباره قاعدگی از خود نشان می

 .دانند  پسران، بلوغ را حادثه اي خوشحال کننده و امیدوار کننده می%19دختران و 

سئواالتی براي او مطرح میشود و. کند نوجوان تغییراتی در جسم و روح خود احساس می

دهد؟ آیا این گوید این عالئم چیست که درمن رخ می به خود می. گردد راب میدچار اضط

 … افتد؟ چه تغییراتی طبیعی هستند؟ من کی ام؟ تغییرات طبیعی است؟ آیا در همه اتفاق می

   .او نیاز به تطابق با این تغییرات دارد

رابطه با بلوغ و در سئواالت مطرح شده درصداي مشاور، طیف گسترده اي از این سؤاالت را

شرایط و وضعیت عادات ماهیانه، انواع و اقسام سئواالت از قبیل. مسایل مربوط به آن نشان داد

این امر نشان دهنده نیاز نوجوان به  مطرح شده بود و…بیماریهاي عفونی، ایدز، حاملگی و

.گذرد اطرافش میدانستن و کسب آگاهی از تحوالتی است که درخود و

ندارند؛ ی از نوجوانان درمقابل ایدز و بیماریهاي مقاربتی و حاملگی حفاظت کافیدردنیا نیم

مقاربتی، درمعرض روابط جنسی ناسالم و حفاظت و حمایت نشده، مصرف مواد، بیماریهاي

موارد روابط جنسی فارغ از مسئولیت، حاملگی زودرس، خشونت، شکست در درس و مدرسه و

 . هستند… ورزش مربوط به سالمت فردي، تغذیه،

 .از مسائل دیگر آن است که دختران رفتارهاي سالمت مناسبی در ضمن قاعدگی ندارند

که رسد باشد؛ به نظر می می. … دوستان، کتب و مجالت  عموماً منبع اکتساب اطالعات آنان،

نحوه برداشت افراد جامعه از جنسیت و نقش جنسیتی خود سالم نیست و این امر موجب

.شود  مختلف، اختالالت سالمت جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی میتظاهرات

 15- 19 دختران %19ساله و  10-14دختران .% 4، 1375درایران طبق سرشماري سال 

نمایند و درمعرض   سال ازدواج می20 دختران زیر %23یعنی حدود . کنند ازدواج میساله

از روشهاي  از این افراد، %33انه تنها متاسف. گیرند زودرس و عواقب آن قرار میحاملگی

باردار کنند و یک سوم این نوجوانان در سال اول ازدواج پیشگیري از بارداري استفاده می

.شوند می
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درمرحله بعدي، خودکشی و قتل. اولین علت مرگ نوجوانان جراحات و تصادفات است

.ادرزادي هستندقراردارد و سپس تومورها، بیماري هاي قلبی و ناهنجاریهاي م

توان نتیجه گرفت که توجه به مقوله بهداشت در این سنین و  پس بصورت خالصه می

بهداشت بلوغ و باروري هم اولویت بهداشتی و هم داراي نتایج طوالنی مدت براي بخصوص

 .هاي آینده و آینده سازان جوامع استسرمایه

بدن می به اطالعات صحیح در زمینهتوجه داشته باشیم که نوجوان در سنین بلوغ نیاز مبر

نکند، بدیهی است اگر نوجوان اطالعات صحیح را از منابع سالم دریافت. و سالمت خود دارد

مدت خواهد اطالعات خود را از منابع ناسالم کسب خواهد کرد و در این صورت صدمات طوالنی

   .                  دید

شناسیم؟ راستی اکنون نوجوان را می

  ها را باید شست  مچش

  جور دیگر باید دید

  چترها را باید بست

  زیر باران باید رفت 

  

  

  

  

  

  

  

  ):ع(یا به فرموده امام علی

آداب و رسوم زمان خودتان را با زور و فشار به فرزندانتان تحمیل نکنید زیرا آنان 

  . اند براي زمانی غیر از زمان شما آفریده شده

تقریبا از یازده سالگی آغاز . قال از کودکی به بزرگسالی استنوجوانی دوره انتباید دانست 

اي است آکنده از تعارض و نوسان بین وابستگی و  دوره. یابد شود و تا هجده سالگی ادامه می می

. اي است شبیه به رویا که در آن هر حادثه و اتفاقی ممکن است رخ دهد نوجوانی دوره. استقالل
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 ارزشها و در هم آمیختن  ها، درهم شکستن ها، ترس ها، کابوس رهها، دله در این دوره اضطراب

  . شود ها امري عادي تلقی می تفکرات یا خیال پردازي

. خورد اش، با دوستانش و به طور کلی با همه به هم می رابطه نوجوان با خودش، با خانواده

نوجوان را ناآرام طلبی، حادثه جویی و مواردي از این قبیل  حوصلگی، حساسیت، استقالل کم

هاي گوناگونی نوجوانی هیچ کدام بیهوده و بیمارگونه نیستند و هر  اما این جلوه. دهد جلوه می

  : اي دارند، مثال کدام براي خود فلسفه

هایش میل به مهم جلوه کردن دارد، دوست دارد  جویی جوست در ستیزه اگر نوجوان ستیزه

عیت خاصی داشته باشد و همه او را به عنوان یک فرد مورد توجه قرار بگیرد، در گروه خود موق

  . با ارزش بشناسند

  . اش حاکی از نیاز یک نوجوان به مدل و راهنما و الگوست مد پرستی و قهرمان دوستی

گیر و عیب جوست براي این است که حس داوري و تشخیص او رو به  نوجوان اگر خرده

خواهدحقایق دینی و مذهبی  دگی را دریابد، میخواهد معنا و مفهوم درست زن توسعه است، می

ها را دریابد و راجع به جامعه خود اظهارنظر  خواهد بهترین نوع سیاست او می. را بهتر بشناسد

  . کند

تواند به این دلیل باشد که میل  انضباط و گریزان از اطاعت و مقررات است می نوجوان اگر بی

  . به استقالل و کسب شخصیت دارد

تواند به این دلیل باشد که شوق به آزادي و  جوان لجباز و سرکش است میاگر نو

خودمختاري دارد،دوست دارد بزرگساالن در کارهایش دخالت نکنند، دوست دارد اتاق 

  . مخصوص به خود داشته باشد و با سلیقه خودش آن را تزئین کند

ي نامعلوم و کشف ا هایش در جستجوي آینده ها و خیال پردازي نوجوان در رویاسازي

هاي نوجوانی به درستی فهمیده و شناخته شوند  هاي خویش است، اگر جلوه استعدادها و آرمان

هاي طبیعی نوجوان به اندازه صحیح ارضا  زندگی با نوجوانان کار دشواري نخواهد بود واگر میل

  . معه تطبیق دهدتواند به آسانی خود را با جا شوند و در مسیر خود به حرکت درآیند نوجوان می
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  :داردی ینیازهاو نوجوان 

   :نیاز به امنیت خاطر) 1

نوجوان در این دوره بیش از هر زمانی نیازمند آرامش 

باشد و هرچه خانه و  درونی براي تحصیل و فعالیت می

مدرسه و جامعه بتوانند آرامش روحی او را فراهم نمایند 

  . دان رشد و بالندگی مطلوب او را تامین نموده

  : نیاز به عدالت) 2

روحیه غالب نوجوان در این دوره عدالت خواهی و 

گرایی است و در مقابل کوچکترین تبعیض و ظلمی  آرمان

  . کند که احساس کند واکنش نشان داده و اعتراض می

   :نیاز تعلق به گروه) 3

 در گروه حتی براي عضویت. سنجد نوجوان میزان لیاقت خود را با توجه به تعلق گروه می

در این دنیاي متغیر .خاص و مورد عالقه خود حاضر است به کارهاي خطرناك دست بزند

  . کند نوجوان با تعلق به گروه احساس آرامش می

  : نیاز به هویت یابی) 4

شناسیم و نوجوان مایل است با کشف پاسخ به این  بخشی از شخصیت را به نام هویت می 

  . کنم؟ هویت و شخصیت خود را بشناسد و بشناساند زندگی میسوال که من کیستم؟ و براي چه 

   :نیاز به معنویت) 5

 معنویت و ایمان به خدا داربست وجودي نسل نوجوان است و گرایش به دین و ابعاد 

  . اخالقی نیز از این مقوله است

   :نیاز به موفقیت و عزت نفس) 6

ن بهتر است او را با رفتار خودش براي درك صحیح و تقویت موفقیت و عزت نفس در نوجوا

  . مقایسه کرد نه با دیگران و این موفقیت براي او همانند آب گوارایی خواهد بود در صحراي سوزان

  : نیاز به تکریم و محبت) 7

باشد  می) بویژه والدین(نوجوان بیش از بزرگساالن نیازمند تکریم و محبت از سوي دیگران 

  .انشاط داشته باشدتا همواره روانی شاد و دلی ب
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  : به نوجویینیاز-8

هاي جدید است و از رفتارهاي عادي و یکنواخت  نوجوان کنجکاوانه به دنبال کشف پدیده

  . گردد تري می همیشگی گریزان است و همواره به دنبال هواي تازه

 سئواالت و پرسشهاي او عمیقتر و وسیعتر -9

  . شود می

قتر و  اغلب به تجزیه و تحلیلهاي دقی- 10

. پردازد وسیعتر می

 استانداردهاي اخالقی تفکر و ي درباره-11

چه کاري درست است تا : مثالً . (نماید انتخاب می

  ) من انجام بدهم؟

من چه : مثالً. (کند  اهداف آینده و امکانات آن تفکر و انتخاب میيه دربار- 12

  ) خواهم؟ چیزي از زندگی خودم می

  نماید؟   هاي خود تفکر وانتخاب می درباره طرح و برنامه- 13

  کند به تفکر طوالنی مدت روي مسائل زندگی خود و دیگران؟   شروع می- 14

کند به نفوذ در روابط   با استفاده از تفکر انتقادي و سیستماتیک شروع می-15

  .خود با دیگران

  

   اواخر بلوغ ●

 جهت تمرکز روي موضوعات نوبالغ در انتهاي دوران بلوغ از فرایندهاي تفکر پیچیده در

  : پردازد گیري هاي شخصی استفاده کرده و بیشتر به ابعاد زیر می کمتر خودمحورانه و تصمیم

 به افکار بیشتر در مورد موضوعات جهانی و فلسفی مثل عدالت، تاریخ، سیاست، و میهن - 

  .دپرداز پرستی می

  نماید  ایده ال در مورد موضوعات خاص و ویژه پیدا می

  پردازد  مخالفت و گفتگو در مورد موضوعات مغایر نظر خود میبه -

. نماید اش تمرکز میروي تفکر درباره شغل و خط مشی زندگی-

. کند به تفکر و تمرکز روي نقش خود در اجتماع به عنوان یک بالغ آینده نگر شروع می-
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  :شود  راهکارهاي زیر جهت توسعه سالم تحوالت شناختی بلوغ توصیه می▪

وانان نوبالغ را در مباحثات روي موضوعات مختلف شرکت دهید و از آنها در مورد ج-

  . وقایع روز نظرخواهی کنید

.آنها را تشویق کنیدتا نطقه نظرهاي خودشان را با شما و بزرگترها در میان بگذارند-

متر آنها را ترغیب نمائید تا مستقالنه تفکر کنند و ایده هاي خودشان را پیدا نمایند و ک-

  . تقلید و کپی برداري کنند

  . آنها رادر هدفگذاري و هدف یابی حمایت و کمک رسانی کنید-

  .  آینده و احتماالت و امکانات آن تفکر کنندٔآنها را تحریک کنید تا درباره-

. آنها را در بروز افکار نو و طرحهاي اندیشمندانه تشویق نمائید-

هاي گیريش کردن و در مواقع شکست تصمیمآنها را در مورد تجدید نظر و دوباره تال-

  .کند ک  میغلط و اعمال نسنجیده کم

  

  هاي نوجوانی   ویژگیبرخی از●

  .  قد و وزن نوجوان رشد سریع دارد▪

  . یابد  از نظر اخالقی، روح عرفان و اخالق و معنویت در نوجوان تجلی می▪

.  احساس فداکاري و مبارزه طلبی دارد▪

  .ها حالت یاس و نومیدي دارد می در مقابل ناکا▪

  . حالت خودآراستگی رویایی و خیال پردازي دارد▪

کند یعنی حالت   نوجوان خود را کشف می▪

  . کند پیدا می” خودگردانی“

اش بیشتر بر مبناي عواطف شکل   معیار دوستی▪

  . گیرد می

  . کند  به جنس مخالف گرایش و تمایل ارتباط پیدا می▪

کند و مسئولیت اعمال خویش را بر  اتخاذ تصمیم می. شود  پذیر می نوجوان مسئولیت▪

  . گیرد عهده می

  . کند ابراز همدردي نموده و دیگران را درك می) بویژه همساالن( نوجوان با دیگر ▪

  .شود نوجوان با کوچکترین تحریکی عصبانی می. است” حساسیت“ ابتداي نوجوانی دوره ▪

  . ر متغیر و متناقض هستندهاي دوره نوجوانی بسیا هیجان
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  .  نوجوان داراي خلق و خوي کامال متنوع است▪

تواند کنترل کند و داراي حالت عدم تعادل   در موقع خشم، رفتار ظاهري خویش را نمی▪

  . عاطفی و هیجانی است

  

    خاصهاي  اندیشه●

  . بیند  نوجوان دنیا را زیبا و قشنگ می▪

باشد، عاشق حق و حقیقت و  جدان اخالقی پایبند می نوجوان به نداي فطري و الهام و▪

  . مند به پاکی و تقدس است عالقه

 برد و خوشحال و بانشاط  نوجوان به نیکی و درستکاري حساسیت دارد و از آن لذت می▪

  . گردد می

کوشد گفتار و رفتارش بر   نوجوان همواره در اندیشه پاکی، فضیلت و نجابت است و می▪

  . استوار باشدراستی و درستی 

برد و مایل است دنیاي جدیدي براساس اخالق،   نوجوان از اعمال نادرست دیگران رنج می▪

  . گذاري کند عدل وانصاف پایه

 دوست یابی نوجوان به لحاظ اهمیت زیاد فداکاري میل به سوي حقیقت از هر نوع ناپاکی ▪

  . و تباهی مصون است

 به راهنما و رهبري دارد تا بتواند وي را الگوي  نوجوان براي بنیاد شخصیت خویش نیاز▪

  . بهترین الگو ابتدا والدین هستند. خود قرار دهد

  

بعد از شناخت همه جانبه دوره نوجوانی، ضروري است که با مشکالت نوجوانی و 

  . راهکارهاي عملی در تربیت نوجوان نیز آشنا شویم

   :کشمکش بین استقالل و وابستگی) 1

ینکه این دوره حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی است از دست دادن با توجه به ا

قید و شرط والدین براي کسب احساس استقالل از یک طرف و لذت مورد  هاي بی حمایت

طور کودك ماندن و بدون زحمت و دردسر همیشه مورد  حمایت و پشتیبان آنها بودن و همان

کند و جنگ روانی  ش درونی ایجاد میمحبت قرار گرفتن از طرف دیگر در نوجوان کشمک

  . آورد عمیقی در ذهن او به وجود می
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گاهی او را به چشم یک . بعضا خانواده و مدرسه و جامعه نیز از او توقعات متناقض دارند

کودك نگاه کرده و برخوردي تحقیرآمیز دارند و گاهی هم توقعات از او بیش از حد توان اوست 

هاي درونی نوجوان دامن زده و او  نگرند که این خود به کشمکش  میو به چشم بزرگساالن به او

  . سازد را با مشکل روبرو می

   :طغیان علیه مراجع قدرت) 2

نوجوان براي کسب استقالل علیه همه مراجع قدرت من جمله والدین و کادر مدرسه طغیان 

نماید و  هایی ایجاد می يدهد،درگیر گاهی اوقات رفتارهایی علیه آنها از خود نشان می. کند می

مثال . کند زند که روابط او را با آنها و سایر مراجع قدرت به شدت تیره می به اعمالی دست می

بر خالف خواسته والدین دیر به خانه . دهد کند، بحث و مجادله طوالنی انجام می بگومگو می

ی ممکن است دست به کشد و حت کند، سیگار می آید، از انجام تکالیف درسی خودداري می می

  . اعمال بزهکارانه بزند

هاي با محدودیت زیاد و یا مدارسی که مقررات سخت و خشک را بدون  این مورد در خانواده

  . کنند از شدت باالتري برخوردار است نظرخواهی و مشورت با نوجوان اجرا می

  :هویت فردي) 3

یکی دیگر از مشکالت مهمی که نوجوان با آن روبرو 

بدان معنی که . اوست” هویت فردي“ود مسئله تشکیل ش می

سوالهاي متعددي درباره مفهوم زندگی، نقش او در زندگی، 

مفهوم مرگ و زندگی پس از مرگ و به طور کلی سوالهایی 

روم؟ ذهن او را به خود مشغول  نظیر من کیستم؟ و به کجا می

  .نماید که باید به آنها پاسخ دهد می

 انان کم کم براساس همانندهویت شخصی در نوجو

با ورود به دوره . یابد هاي مختلف گذشته آنها تکوین می سازي 

هاي معلمان  نوجوانی، ارزشهاي گروه همساالن و همچنین ارزیابی

و سایر بزرگساالن نیز مطرح است و هر اندازه ارزشهایی که از 

شود با ارزشهاي والدین و  طرف دوستان و همساالن ابراز می

ان همخوانی بیشتري داشته باشد به همان نسبت کار هویت معلم

  . رود تر پیش می یابی نوجوان آسان
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   :)جنسی(چگونگی ارضاي نیازهاي جدید ) 4

هاي جنسی به نوجوان امکان برقراري روابط  رشد و نموغدد داخلی و ترشحات هورمون

گردد و از  جاد میدهد وانگیزه و کشش جنسی نسبت به غیرهمجنس در او ای جنسی را می

. طرفی نخستین برخورد نوجوان با جنس مخالف اغلب با ترس و پریشانی خاطر همراه است

کند که او را از  جوان تازه بالغ نیاز جدید و مبهم و تمایالت قوي و نامعلومی را احساس می

هاي شدید محبت،  جهش. کشاند جلدش خارج کرده و به سوي جنس مخالف می

  .سازد توضیح ناپذیر و حرکات بدون دلیلی که او را آشفته میهاي  نشینی عقب

خواهد این همه انرژي را که به وجود آمده و موجب هیجان او شده است در جایی  می

او بیداري و رشد تمایالت جنسی . آزمایش نماید اما در عین حال نگران عواقب آن است

زمینی است و جهت یابی آن با دارد ولی هدف ندارد و چون غریزه جنسی کامال زیررا

  شود و در فرد  کورمالی انجام می

در جوامعی که آموزش ارضاي . کند محجوب و کم رو نوعی اضطراب و گیجی ایجاد می

  شود این   براي نوجوان آموزش داده نمی صحیح غریزه جنسی و راههاي کنترل آن

  . پرتگاه در کمین استمشکل مضاعف است و در اینجاست که متاسفانه لغزش و سقوط در 

  : عدم کنترل بر رفتار و هیجانانات ناشی از تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ) 5

هاي بدن نوجوان در دوران بلوغ  به دلیل رشد سریع جسمی و تغییرات مشهود در اندام

مثال جلو آمدن سر نوجوان به دلیل .بعضی از رفتارهاي هیجانی و عدم کنترل او طبیعی است

هایش براي جابه  ساس بلندتر شدن گردنش و یا بزرگ شدن بینی و یا عدم کنترل در دستاح

جایی خصوصا اشیاي ظریف از طرفی عدم آگاهی و آموزش صحیح او در مقابله با این مسائل از 

کفایتی و  طرف دیگر او را از نظر روحی تحت تاثیر قرار داده به طوري که در خود احساس بی

  . آورد  که همین امر موجبات اضطراب را در وي فراهم مینماید حقارت می

   :ترس از آینده) 6

با پیدایش نیازهاي جدید در نوجوان و کشش به سوي ارضاي نیازهاي آنی و مقطعی آینده 

نماید به طوري که حتی چگونگی تامین  را در ذهن نوجوان مبهم و دور از دسترس تصویر می

هایی دور از   خود در آینده و ازدواج و تحصیالت عالی را قلهاقتصادي و تشکیل خانواده براي

پندارد که دستیابی به آنها بسیار دشوار و در بسیاري از موارد از محاالت است که  دسترس می

هاي شدید مالی  البته نقایص تربیتی و آموزشی در درون خانواده، مدرسه و جامعه و محرومیت

  . افزاید یز میخانواده به شدت و عمق این مشکل ن
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                     :دغدغه اقتصادي) 7

یکی از مهمترین مشکالت نوجوانی این است که فرد قبل از اینکه به بلوغ اقتصادي برسد به 

بلوغ جنسی رسیده است و از طرفی چون به دنبال استقالل و کسب هویت جدید براي خود نیز 

بینیم  ع اقتصادي است و در این ارتباط میباشد همیشه به فکر دستیابی زودتر به مناف می

باشند و این  نوجوانانی را که مدرسه و تحصیل را رها کرده و به دنبال شغل و کسب درآمد می

خصوصا در جوامعی که ارزشهاي انسانی و معنوي جاي خود را به ارزشهاي مادي داده و 

یرد بسیار مشهودتر است و در گ شخصیت افراد برحسب درآمد و پول آنها مورد ارزیابی قرار می

ثباتی جامعه، جنگ بیکاري کمبود امکانات و  این ارتباط اوضاع و احوال اقتصادي، اجتماعی و بی

  شوند فقر مالی خانواده از عوامل تشدید کننده مشکل محسوب می

  :هاي والدین و گروه همساالن تعارض بین خواسته) 8

باشد و والدین را مرتبط به  ر گروه همساالن میچون در این دوران نوجوان بیشتر تحت تاثی

کنند لذا نوجوان خود  هاي عصر حاضر او را درك نمی داند که نیازها و خواسته نسل گذشته می

کند چون حاضر نیست که محبت والدین را هم از دست  رادر این میان کامال گیج احساس می

کنند تا از مقبولیت  ها نقش بازي می در چنین مواقعی نوجوانان بعضا همانند هنرپیشه. بدهد

. والدین و گروه همساالن هر دو برخودار شوند

   :اضطراب) 9

شود  هاي جدید موجب تشدید ترس و اضطراب در نوجوان می ناتوانی در سازگاري با موقعیت

مانند ترس از عدم موفقیت در امتحان یا مورد سرزنش قرارگرفتن در خانه و مدرسه، ترس از 

  .  مسئولیت و ارتباط با جنس مخالف یا مورد پذیرش دوستان واقع نشدنپذیرش

   :به هم ریختگی ارتباط با دیگران) 10

شود که نوجوان با خودش، با  فشارهاي روانی عاطفی و اجتماعی در این دوران موجب می

خورد و احساس کوچک  اش به هم می اش، با دوستانش و به طور کلی با همه رابطه خانواده

  . یابد شمردن خود و حقارت دارد و حالت عصبی در او افزایش می
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   : بااو راهکارهایی براي کاهش مشکالت●

   :شناخت شخصیت نوجوان) 1

هاي دوره نوجوانی بسیاري از رفتارهاي ناخوشایند آنان را  ما والدین با شناخت ویژگی

یرگی روابط با نوجوان غیرطبیعی نپنداریم که موجب بروز عکس العمل در ما شود و به ت

  . نینجامد

  :) نادیده گرفتن(استفاده از روش تغافل ) 2

یعنی مسائل و مشکالت .است” روش تغافل“از موثرترین روشهاي تربیتی در این دوره 

نوجوان را بزرگ نشان ندهیم که در او ایجاد وحشت نماید و یا او را به لحاظ رفتارهایش دائم 

  . جوان بایستی همواره در حالت خوف و رجا باشدبازخواست ننماییم بلکه نو

   :ایفاي نقش راهنمایی به جاي دستور) 3

در برخورد با مسائل نوجوان بهتر است از خودش کمک بگیریم یعنی این واقعیت را بداند 

که نخستین مسئول حل مشکل او خودش است و براي حل آن باید اقدام نماید و ما والدین 

  .  او را داریم که از عواقب تصمیم خودش مطلع شودفقط وظیفه راهنمایی

  : آموزش) 4

مهمترین دلیل ترس واضطراب از هر موضوعی جهل و ناآگاهی نسبت به آن موضوع 

هاي نوجوانی آموزشهاي الزم در مورد  باشدکه ضروري است براي کاهش ترس و اضطراب می

ریزي درسی و مواردي از با کسب  هبلوغ، دوست یابی، حل مسئله گذراندن اوقات فراغت، برنام

  . شناخت همه جانبه از نوجوان، به اندازه توان و ظرفیت وجودیش از وي انتظارداشته باشیم

  : اجازه خطا کردن به نوجوان را بدهیم) 5

نوجوان باید بیاموزد که از مشکالت گریزان نباشد بلکه براي حل مشکالتش به دنبال کشف 

 است که اجازه خطا کردن را به او بدهیم تا از خطا کردن احساس راه حل باشد و این زمانی

  . گناه نکند و بتواند فرصت یافتن راه حل را بیابد

   :مشورت با نوجوان) 6

نوجوان در اندیشه مستقل شدن است بنابراین نبایستی عقاید خود را بر او تحمیل کنیم 

اش  در امور خانه در کسب استقالل یاريبلکه بایستی او را تحمل کرد و با مشورت گرفتن از او 

  . کنیم
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   :فعال بودن نقش پدر در تربیت نوجوان) 7

نخستین گذرگاه کودك و نوجوان به زندگی اجتماعی است آنچه که  ”مادر“همان گونه که 

که ” پدري“. است که بتواند بر او تکیه کند” پدري“بسیار مورد نیاز یک نوجوان است وجود 

   پرشور باشدگرم و مهربان و

   :پذیرش بدون قید و شرط نوجوان) 8

دهد بپذیریم نه آن طور که در رویا و تخیل خود تصور  نوجوان را همان طور که نشان می

گیرد خودش را آن طور  کنیم و بدانیم اگر نوجوان در خانواده مورد احترام قرار گیرد یاد می می

  .که هست بپذیرد

   :قالنهبرقراري رابطه دوستانه و عا) 9

ما والدین با مراقبت دوستانه و عاقالنه خود احساس ایمنی و اطمینان را در وجود نوجوان 

  . کنیم ایجاد می

   :اعتمادسازي) 10

باید بیاموزیم که چگونه حس اعتماد نوجوان را نسبت به خودمان جلب و جذب کنیم چنانچه 

  . کند ل خود به دیگران مراجعه میاعتماد میان نوجوان و والدین کمرنگ شود او براي حل مسائ

   :ارتباط کالمی مقدمه ارتباط عاطفی) 11

ما والدین با تنظیم ساعات کار خود و بسترسازي مناسب در منزل بایستی فرصت کافی 

با اعضاي خانواده بویژه نوجوان را فراهم آوریم چرا که ارتباط کالمی  ”هاي کالمی ارتباط“براي 

  . است که نوجوان سخت به آن نیازمند است ”یارتباط عاطف“خود مقدمه 

   :تاکید بر محبت و پرهیز از خشونت) 12

ارتباط با نوجوان اگر براساس عشق و عالقه 

و صمیمیت استوار باشد اعتماد به نفس را در 

نماید واگر با فشار و  او تامین و تضمین می

خشونت همراه باشد ممکن است موجب 

 روانی در او هاي اختالف عصبی و دشواري

  . شود
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   :الگوهاي رفتاري والدین) 13

مند است که والدین داراي شخصیتی مستحکم و با ثبات و پایدار باشند چون  نوجوان عالقه

به اتکاي شخصیت و همانندسازي آنان نیازمند است و توجه والدین به الگوهاي رفتاري خود 

  . مورد تاکید است

   :پرهیز از مناقشات خانوادگی) 14

خانه باید محل آرامش وامن و مستحکمی براي اعضاي خانواده بویژه نوجوان باشد و 

ها و دعواهاي علنی والدین به آن لطمه نزند و بهانه گریز نوجوان از خانواده  مناقشات و جروبحث

  . را فراهم نیاورد

   :گوش دادن) 15

بدانیم که خوب گوش با نوجوان صحبت کنیم و به سخنان او با عالقه گوش فرا دهیم و 

  . هاي نوجوان رمز ارتباط موثر با اوست کردن به حرف

  : تکیه بر نقاط قوت) 16

اش نکنیم بلکه  ها نوجوان را تحقیر و سرزنش و یا با دیگران مقایسه با مشاهده برخی ضعف

  بیشتر سعی نماییم براي از بین بردن 

  . هایش نقاط قوتش را تجلی بخشیم ضعف

   :اندازه انتظار به )17

  

  نقش والدین مربیان و اولیاي امور

منابع عدم درك نوجوان از طرف افراد با صالحیت، باعث سوق پیداکردن نوجوان، به طرف

نقش حیاتی . آورد دربزرگسالی را فراهم می ناصالح میشود و اغلب زیر بناي رفتارهاي ناهنجار ،

  :افراد کلیدي فوق به قرار زیر است

  

  ناحترام به نوجوا

عالقه و محبت به نوجوان، به ترتیبی که نوجوان خود را شایسته دوست داشتن ابراز - 

   کنداحساس

  درکنار او و نه درمقابل او بودن - 

  او بودندوست بودن با نوجوان به جاي ارباب و دشمن - 
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  ایجاد عزت نفس در نوجوان - 

ن خود به طریق رفتارهاي نیاز به نشان داددادن شخصیت به نوجوان به ترتیبی که نوجوان

است که مصرف مواد مخدر از طرف نوجوان به دلیل ممکن. پرخطر و ماجراجویانه نداشته باشد

مخالفت صریح در مقابل معیارهاي جامعه و مقابله با دستیابی به احساس استقالل از والدین و

 فرار از خانه .پذیرفته شدن از طرف گروه همسال باشداضطراب، گوشه گیري و افسردگی یا

عواقب این اقدام بر . استرس هاي محیطی برروي نوجوان باشدتواند یکی از نشانه هاي مهم می

توانند از این امر  والدین و اولیاء با حمایت نوجوان می. استروي سالمت فرد واضح و روشن

  .جلوگیري کنند

  غضبشات و قهر وحمایت از نوجوان با ایجاد فضایی آرام، پر محبت، به دور از مناق

  مشورت با نوجوان به جاي قهر و تحکم، راهنمایی براي انتخاب صحیح

  

  وضعیت بحرانی بلوغدرك

  مسئولیتهاي بزرگسالی،کمک به هدایت نوجوان، براي عبور از مرحله نوجوانی و پذیرفتن

  نقطه اتکا بودن براي او، پشتیبان او بودن

  و فیزیولوژیک بلوغ نوجوانخصوصیات و شرایط زیستی دانش و درك از

  برخورد صحیح با آنشناخت مسائل و مشکالت و نحوه

ذیصالح را مورد اعتماد ترین و ایجاد اعتماد در نوجوان به ترتیبی که او والدین و افراد

  .معتبرترین افراد بداند

  درانتخاب دوستان مناسبراهنمایی و هدایت نوجوان

  سخر اورابطه همدالنه و صمیمانه به جاي تم

  براي مشاوره و یاري رساندن به اودردسترس بودن

  لمنزایجاد سرگرمی سازنده درمنزل و خارج از

و ورزشی، هنري، درسی هايتشویق براي فعالیت درگروههاي همسال ازقبیل فعالیت

   آموزشی تحصیلی، تفریحی،

   سالمهاي بهداشت و سالمتی ازقبیل تغذیه، ورزش، رفتارهاينظارت بر نیازمندي

قبیل ازدواج، بارداري، دوستیابی و دادن اطالعات مورد لزوم درباره تصمیمات مهم زندگی از

  دانش جنسی و جنسیتی، 

  احترام افرادها، حقوق و جایگاه
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  ناسالمجلوگیري از خشونت و رفتارهاي مخرب، کنترل انگیزه هاي رفتارهاي

توان تجزیه بودن، به نحوي که نوجوانکمک به ایجاد اعتماد به نفس و تحت تاثیر دیگران ن

را داشته باشند» نه « و تحلیل شرایط و شهامت گفتن 

  

:چندین توصیه به والدین و مربیان جهت کاستن مشکالت نوجوانان

 والدین کانون خانواده را - 1 

محلی امن و پناهگاهی مستحکم 

به یکدیگر . براي فرزندان نمایند

ور فرزندان احترام بگذارند نباید در حض

به مشاجره پردازند و عیوب یکدیگر را 

  . در حضور آنها بازگو کنند

 والدین نوجوانان و جوانان - 2  

را از محبت سیراب نمایند تا آنان 

آنان باید به فرزندان خود احترام بگذارند و به آنها کمک . اي روي نیاورند به هر آشنا و بیگانه

 نصایح و تذکرات خود را با استدالل و منطق و در خلوت با .کنند تا نواقص خود را رفع نمایند

. آنها در میان نهند و هرگز در حضور دیگران به خصوص همساالن به پند و اندرز آنان نپردازند

  .کنند ضمناً سخنی را به آنها بگویند که خود بدان عمل می

ند تحقیر نمایند هایی که دار  والدین و مربیان نباید نوجوانان را به خاطر ضعف- 3  

و آنها را با همسن و ساالن خود مقایسه کرده صفات نیکوي دیگران را به رخ آنها بکشند بلکه 

در حد توان و ظرفیت آنان از آنها توقع و انتظار داشته باشند و با درك دنیاي آنها به هر مقدار 

  .نمایند از آنها قدردانی کنند که تالش می

هاي مختلف زندگی را واگذار  وجوانان مسئولیتوالدین و مربیان باید به ن-1

 ضمناً والدین و مربیان باید به آنان بیاموزند .نمایند تا آنها اهل تفکر و کار و زندگی بشوند

که از مشکالت نباید گریخت بلکه راههاي مبارزه با مشکالت و راه حل آنها را به فرزندان و 

. دانش آموزان خود آموزش بدهند
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امه ریزي صحیح براي اوقات فراغت و تقسیم بندي اوقات فراغت کمک به برن-2

جهت درس تفریح و سرگرمی ورزش و هنر مطالعه کتابهاي مفید و مباحثه با اشخاص 

مطلع و صالح شرکت در اجتماعات مذهبی ترتیب دادن گردشهاي علمی نوشتن 

 فکري  خستگی زیاد جسمی وخاطرات روزانه تماشاي تلویزیون به طوري که باعث

  .نشود از اعتدال نیز خارج نگردد و فرد در انتخاب اختیار داشته اجباري در کار نباشد

نمایند خود باید   کسانی که درمورد دین با نوجوانان و جوانان صحبت می-6  

ایمان و اعتقاد قوي به . گویند عمل نمایند الگوي واقعی دین باشند و به آنچه که می

ائی پاسخ دادن به سؤاالت نوجوانان را داشته باشند و بتوانند خرافات را توان. مذهب داشته باشند

از نظر اخالقی خود الگوي . از نظریات صحیح دینی جدا کرده به نوجوانان و جوانان ارائه دهند

سعه صدر و . مند به کار خود باشند اخالقی باشند با اخالص مهربان انسان دوست و عالقه

برنفس خود غالب باشند و از اعتدال در امور خارج نشوند باحوصله، . وسعت نظر داشته باشند

 تحت  صبور و باتدبیر باشند و از نظر ظاهر نیز آراسته و تمیز و مرتب باشند که نوجوانان قطعاً

  .تاثیر چنین الگوئی قرار خواهند گرفت

ش هاي آموزشی باید نیازهاي نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد و هو  در محیط- 7 

هاي آنها شناسایی شود و بر اساس این شناسایی  و استعداد و عالقه و انگیزه

ریزي آموزشی صورت پذیرد و در اتخاذ روشهاي آموزشی و پرورشی مطلوب  برنامه

  .شناسی نوجوانی کمک طلبید باید از روان

 به هر نوجوانی باید کمک نمود تا قبل از شروع تحصیالت عالی و تخصصی -8 

کسب کند . خواهد انتخاب کند عات الزم را در اطراف شغلی که در آینده میخود اطال

هاي خود را  توانائیهمچنین به او کمک شود تا به یک خودشناسی دقیق نائل گردد، 

تا بتواند با شناخت خود و آگاهی از . کشف کند و تصویر جامعی از خصوصیاتش به دست آورد

د را در برابر واقعیت مورد آزمایش قرار دهد و پس از اي خو مشاغل موجود تصور شغلی و حرفه

تفکر و بحث درباره مشاغل و تجزیه و تحلیل واقعیات و اطالعات موجود به انتخاب شغلی 

  .پردازد که هم رضایت شخصی را تامین کند و هم براي جامعه مفید باشد
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 معاشرت  نوجوانان بسیاري از آداب معاشرت و روابط اجتماعی صحیح را در- 9  

کردن و برقراري ارتباط با دوستان و 

  .آموزند آشنایان می

بنابراین نباید آنان را از معاشرت کردن با 

عدم ارتباط با . دوستان و همساالن محروم نمود

تواند باعث ناراحتی  دوستان و همساالن می

زیرا از جمله نیازهاي اساسی این . نوجوان شود

نوجوان از باشد و منع  دوره از زندگی می

معاشرت به منزله مبارزه با یکی از نیازها و 

تا . وظیفه شما والدین و مربیان است که او را در این امر مهم یاري دهید. باشد تمایالت وي می

  .بتواند بهترین گروه همساالن را انتخاب نماید

  گریز از یار بد        یـار بـد بدتر بود از مـار بد     تـا توانی می

   مار بد تنها تو را بر جان زند     یار بد جان و بر ایمان زند    

 تحوالت جسمانی و روانی که در وي ایجاد شده . باید نوجوان را عمیقاُ درك نمائید- 10 

در این حال نوجوان براي سازش مجدد با محیط . سازد سازش او را با محیط دگرگون می. است

ا برایش فراهم نمائید به او فرصت دهید تا اشتباه کند، باید امکان ر. خود نیاز به فرصت دارد

  .  تصمیم بگیرد، در انتخاب فلسفه و روش زندگی او را یاري دهید انتقاد کند، 

  کنترل رفتار با نوجوان -11

 رفتار دقیق با نوجوان به طوري که به نوجوان - 12

  .اجازه اظهار نظر داده شود

نه (ي نوجوان کنترل والدین بطور مخفیانه رو  -13

  ) مستقیم

  سوق دادن نوجوان به ورزش  -14

انجام فرایض دینی و نزدیک کردن نوجوان به  -15

  خدا

نادیده گرفتن بعضی از خطاهاي جنسی و سوق دادن نوجوان به انجام اعمال  -16

  )مثل ورزش کردن و فعالیتهاي گروهی(سالم 
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  )ار و محتاطانه انجام شودالبته باید هدف د(پر نمودن اوقات فراغت نوجوان   -17

نوجوان در تعیین و انتخاب لباس و رنگ ) تحت کنترل مخفیانه(آزاد گذاشتن  -18

در این نکته بزرگ منشی و حل اعتماد به (یاء و البسه و اطاق و وسایل شخصی اش

  ).رود نفس نوجوان بسیار زیاد تأثیرپذیر و باال می

   :کنیم که  در اینجا پیشنهاد می

  . در برخورد با نوجوان شنونده خوبی باشیدکنید  تالش-  1

  . بکوشید در تعامل با نوجوان صبور و خوش خلق باشید-  2

  . از لحن تلخ وآمرانه استفاده نکنید-  3

  . هیچ گاه افکار نوجوان را به مسخره نگیرید و با عقاید او مخالفت نکنید-  4

  .یزیدردن مستقیم نوجوان بپرهکتوانید از نصیحت   تا می-  5

  . مورد قبولش هستند به طور مستقیم انتقاد نکنیدکهسانی ک از -  6

  . حرفها و عقایدش را به عنوان موضوعات با مزه و خنده دار براي اطرافیان تعریف نکنید-  7

  . سعی نکنید بال فاصله از حرفهایش نتیجه بگیرید-  8

  .در تصحیح اشتباهات و در تفهیم حقایق به او، شتاب نکنید -9

...بازرسی لوازم شخصی او و( هیچگاه به حریم شخصی نوجوان تجاوز نکنید -  10

  . همواره در جستجوي یافتن انگیزه و علت رفتار نادرست او باشید-11

 رفتار نادرست نوجوان را بیش از آنچه هست، بزرگ جلوه ندهید و به خاطر انجام آن -  12

  .ر نوشت او بپرهیزیدرفتار، از پیش بینی و آینده نگري نسبت به س

ها  در آن لحظه.  اجازه دهید نوجوان، خودش به مقابله با بحرانهاي زندگی خود برخیزد-  13

  .صحبت شما بهترین پشتیبان او خواهد بود

استه کقه و توجه والدین نسبت به او ذره اي الخواهد از ع  نوجوان در باطن، دلش می-  14

  .نشود

  .کی به محبت نیاز دارد نوجوان بیش از دوران کود-  15

  . قبل از ثابت شدن موضوع، او را مقصر قلمداد نکنید-  16

  . در دشوارترین شرایط بکوشید راهی براي امید و دلگرمی نوجوان بیابید-  17

  . حداکثر سعی خود را براي پاسخ دادن صحیح به مسائل او به کار بندید-  18

  .ساسیت به خرج ندهید نسبت به فرزندان نوجوانتان بیش از حد ح-  19

  .شود  بدانید که انتقاد بی رویه، عامل اضطراب، کمرویی و احسا س حقارت نوجوان می-  20
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، باعث احساس حقارت او )پرده دري( آگاه باشید که آگاهی از عیب و نقص نوجوان - 21

  .شود می

  . هرگز نگوئید براي تربیت دیر شده است، هیچ گاه براي اصالح دبر نیست-  22

 سعی نکنید در روش تربیتی خود، همان روشی را بکار بگیرید که در دوران جوانی -  23

  )شرایط اجتماعی کامال عوض شده است. (نسبت به شما اعمال شده است

 هرگز کجروي و یا ناسازگاري نوجوان را حمل بر بزه کاري وي نکنید و هیچ گاه رفتار - 24

  .دتند و خشن در برابر او پیشه خود نسازی

  . با نوجوان همانند کودك رفتار نکنید-  25

کله پوك، ترسو، خسیس، تنبل، احمق، زرافه، :  به نوجوانان و جوانان القابی نظیر - 26

حال، شلخته، انگل، فکر، لجباز، یک دنده، بینکره، کله شق، بی منطق، شکمو، فضول، موذي، بی

قرار، پر حرف، لک حوصله، بییجانی، بی عقده اي، بی خیال، پر خور، ه،نردبان منحرف، لوس،

  .نسبت ندهید... و. هدف، خودنمابی لک، گوشه گیر، 

  

  ال تقسروا اوالدکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمان فرمانکم

آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید چرا که ایشان براي روزگاري جز 

      .اندشده روزگار شما آفریده

"حضرت علی علیه السالم "       

هاي کنید، آنها با چشمهر چه زود تر آنها را با این مقوله آشنا کرده و سر صحبت را باز-27

در مورد نوجوانی و دوران بلوغ که هایی رابه آنها کتاب. بازتري این دوران را سپري خواهند کرد

. اطالعات مفید در این زمینه آشنا شوندبراي گروه سنی خودشان تالیف شده است، بدهید تا با

دانستن این مطلب که پدر و مادر هم . تعرف کنیدهایی از دوران نوجوانی خودبرایشان داستان

.هد  آرامش بیشتري میفرزندشماچنین دورانی را پشت سر گذاشته اند به

خودتان را جاي او بگذارید-28

که به او بگویید که کامالً طبیعی است. نیدبا فرزند در حال رشد خود اظهار همدردي ک-29

سن بلوغ به او بگویید که کامالً طبیعی است ه یکی از دوستانش امسال به. قدري مضطرب شود

.گربرسد و دیگر یکی دو سال دی

موضع خود را معین کن-30
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اگر نوجوان خواست موهایش را رنگ کند، ناخن -31

وشد، پیش از ممنوع بپهایش را الك بزند، لباس هاي پانکی

.کردن این موارد یک بار دیگر در مورد تقاضاي آنها فکر کنید

آنها هیچ ابایی از شکه کردن شما ندارند به همین دلیل براي 

است هر چند وقت یکبار به آنها جلوگیري از این امر بهتر

انجام اجازه بدهید تا یکی از موارد مورد عالقه خودشان را

راي کارهایی بگذارید که واقعاً مشکل آفرین اعتراض را ب. دهند

.تنباکو، مواد مخدر، الکل:هستند مانند

انتظارات خود را ثابت نگه دار-32

باید بدانند نوجوانان معموالً از انتظاراتی که والدین از آنها دارند، دل خوشی ندارند؛ اما-33

هستند که یک چنین رزش قائلدارند و برایشان اهمیت و ا که پدر و مادر آنها را دوست می

آنها را تشویق کنید، اگر به زمانیکه نمره خوبی در مدرسه گرفتند،. انتظاراتی را از آنها دارند

اگر والدین . آنها تقدیر و تشکر نماییداصول خانه پایبند بوده و قوانین را رعایت کردند نیز از

.ایت خواهند کردآنها را رعانتظارات بجایی داشته باشند، نوجوانان هم

به او آگاهی بدهید و خودتان نیز اطالعات جدید داشته باشید-34

کند و این دوران بلوغ بیش از هر زمان دیگر نوجوانان را ترغیب به کسب تجربه می-35

مورد انتظار نداشته باشد که نوجوان هیچ چیز در. شوند تجربیات شامل موارد خطرناك نیز می

مسائلی پیش از آنکه کودك در معرض یک چنین. و یا مواد مخدر نداندمشروب، رابطه جنسی، 

. با او صحبت کنیدقرار بگیرد، این مسائل را با او در میان بگذارید و خیلی صریح در مورد آنها

.خود واکنش نشان دهدتواند از با این کار نوجوان در زمان بروز مشکل کامالً مسئوالنه می
.ا بشناسید، و همچنین با پدر و مادرهاي آنها هم آشنا شوید خود رفرزنددوستان -36

میتوانند یکدیگر والدین. تواند راه حل روشنی را در مقابل شما بگشاید گفتگو با والدین آنها می

احساس کنند تحت را از فعالیت هاي مختلف کودکان آگاه کنند بدون اینکه فرزاندانشان

.آورندك و سالمی را براي آنها بوجودکنترل هستند و با این کار محیط پا

با عالئم خطر آشنا شوید-37

کمی تغییر و تحول در طی این دوران کامالً طبیعی است، اما مشکالت حاد و تغییرات-38

زیر در صورت بروز عالئم. تواند حاکی از وجود یک مشکل بزرگ باشد مکرر در رفتار نوجوان می

:گیریدتوانید با پزشک متخصص تماس ب می
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اخالق و  تغییرات سریع و شگرف در، مشکالتی پیرامون خواب،افزایش بیش از اندازه وزن

صحبت، افت تحصیلی ، فرار از مدرسه به طور مکرر، تغییر در انتخاب دوست،روحیات

قوانین درباره خودکشی، مشاهده عالئم استفاده از تنباکو، الکل، یا مواد مخدر، شکستن کردن

 ماه باقی بماند، 6 هر گونه رفتار عجیب دیگري که براي مدت زمانی بیش از ،عهحاکم بر جام

کمی تغییر کامالً طبیعی است، اما تبدیل شاگرد اول به . شود مشکوك محسوب میجزء عالئم

 یا متخصص اعصاب و ناسمشاور مدرسه، روانش. شاگرد کالس قدري مشکوك استتنبل ترین

.نند تا بهترین شیوه درمان براي نوجوان را پیدا کنیدبه شما کمک کتوانند روان می

.به تنهایی او احترام بگذار -39

که کنند که هر کاري آنها تصور می. آیند برخی از والدین با این مورد به سختی کنار می

اینکه به او کند؛ اما براي فرزندشان انجام دهد، به هر نحوي که شده به خودشان ارتباط پیدا می

بدهیدکنید تا بتواند پا به عرصه بزرگسالی بگذارد باید قدري به او تنهاییکمک 

همچنین  .توانند کامالً خصوصی باشند به زبان دیگر اتاق نوجوان و تماس هاي تلفنی او می

دهد  را که انجام مینباید انتظار داشته باشید که فرزندتان تمام افکار و تمایالت و فعالیت هایی

رود و مشغول  که او کجا میالبته به دلیل مسائل ایمنی باید بدانید. ان بگذاردبا شما در می

همچنین . مطالب اطالع داشته باشیدانجام چه کاري است، اما الزم نیست که از کلیه جزئیات

!دعوت کنندنباید انتظار داشته باشید که شما را به جمع خودشان

 ،ندک خواند و نگاه می ببینید چه چیزي می -40

بیشماري میتواند کودك از منابع... هاي تلویزیونی، مجله، روزنامه، کتاب، اینترنت وبرنامه

طوالنی جلوي نگران نباشید اگر نوجوان شما ساعات. اطالعات بسیار زیادي بدست آورد

مشغول انجام چه فقط کافی است بدانید که. کند نشیند و یا با اینترنت کار می تلویزیون می

.کند  است، و یا با چه کسانی ارتباط برقرار میکاري

.قوانین منطقی تعیین کنید-41

شما زمانیکه کودك با. وقت خواب براي نوجوان باید کافی باشد، درست مانند زمان کودکی

خود  از10اگر نسبت به خوابیدن راس ساعت . صادقانه برخورد میکند، او را تشویق کنید

که انجام باید بر روي کارهایی.  افزایش دهید30/10خواب او را به زمان  دهد، واکنش نشان می

هم وقتی به شما. دهید یک مرتبه دیگر به طور دقیق فکر کنید و باز اندیشی انجام دهید می

  .سن آنها بوده اید همین مشکالت را با خانواده خود داشتید
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ه راحتی متوجه افت وکند، شما خودتان ب همچنان که کودك در طی دوران بلوغ رشد می

شوید که مستقل تر، منطقی به مرور زمان صاحب فرزندي می. خیزهاي این دوران خواهید شد

داشته دهند را به یاد بنابراین شعاري که والدین موفق به فرزند خود می. تر، و مسئول تر است

     ! "یمشو شویم و با کمک هم از آن خارج می با کمک هم وارد این دوران می": باشید

دختران توانند با رفتارها و عکس العمل هاي معقول و درستی که در زمینه بلوغ مادران می 

طبیعی و دهند، شروع پریودهاي ماهیانه را براي آنان یک فرآیند شان از خود نشان می

الزم درباره دادن آگاهی هاي. ارزشمند تلقی کنند و آن را نشانه سالمت جسمانی آنان بدانند

بدیهی است شروع  .شود حوالت دوران بلوغ به دخترها موجب آرامش و امنیت خاطر آنان میت

اطالعات و پیش عادت ماهیانه براي هر دختري تجربه اي منحصر به فرد است، ولی داشتن

پریود هاي ماهیانه آغاز. تواند از اضطرار، تشویش و نگرانی آنان بکاهد زمینه هاي ذهنی می

باروري و صاحب فرزندشدن  دخترها است، یعنی آنان به لحاظ جسمانی توانایینشانه بالغ شدن

.کنند را پیدا می

تردیدي نیست که پریودهاي ماهیانه . را با ارزش بدانندپس باید شاد باشند و این رویداد

است و باید براي آن اهمیت قائل شد؛ زیرا که ) البته خانم هاو(بخشی منظم از زندگی دخترها 

این موضوع که برخی دخترها برداشت هاي . هاي درونی بدن استشانه کارکرد صحیح اندامن

پریودهاي ماهیانه خود دارند، ناشی از باورها و تفکرات قدیمی است؛ متناقض و گاه منفی درباره

شد، یک هفته او را از جمع خانواده و دوستان کنار  زمانی که خانمی پریود میزیرا در گذشته

براي دخترهاي نوبالغ صحبت کردن با مادر، خواهر و یا دوستی که چند سال . اشتندگذ می

تواند مفید و با ارزش باشد؛ زیرا احساس خواهد کرد که در جهان فردي تر باشد، میبزرگ

فهمند که  ها آشنا شوند، بهتر می آنها هرچه بیشتر با اینگونه تجربه. متمایز از دیگران نیست

     .باشدتواند تا چه حد شبیه به یکدیگر  و عواطف آنها میاحساسات، افکار
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)ایدز و نوجوان (مختصر و مفید درباره ایدز *

این بیماري بیش از بیست سال پیش شناخته شد . بیماري ایدز نوعی بیماري ویروسی است

و اکنون در سراسر جهان در حال گسترش است، اگر چه سرعت این گسترش در کشورهاي 

در حال حاضر مردم کشورهاي آفریقایی بیش از کشورهاي دیگر به این . لف متفاوت استمخت

. بیماري مبتال شده اند
 1366اولین بیمار مبتال به ایدز در کشور ما در سال 

 ساله ي مبتال به هموفیلی 6او یک کودك . شناخته شد

خون افراد مبتال به هموفیلی هنگام زخم برداشتن و . بود

 منعقد نمی شود؛ بنابراین احتمال مرگ این خونریزي

افراد در اثر زخم هاي کوچک به دلیل عدم انعقاد خون 

به همین دلیل باید به طور مرتب به این افراد . وجود دارد

شوند، تزریق کرد و چون منعقد کننده ي خونی که به این  عواملی را که سبب انعقاد خون می

متأسفانه . ز آلوده بود، کودك به بیماري ایدز مبتال شدکودك تزریق شده بود به ویروس اید

چندي است که تعداد موارد مبتال به ایدز در کشور ما رو به افزایش است؛ بنابراین باید با 

شناخت کافی از ایدز در جلوگیري از گسترش این بیماري بکوشیم و مانع از تبدیل شدن این 

  . بیماري به یک فاجعه ي بهداشتی شویم

  

  : HIVدز و ای

یا بیماري نقص ایمنی اکتسابی را ) AIDS(ایدز 

این ویروس . آورد  به وجود میHIVویروسی به نام 

. کند به گروه خاصی از گلبول هاي سفید حمله می

ها از بدن در برابر عوامل   دانیم که این گلبول می

در نتیجه قدرت دفاعی بدن . کنند بیماري زا دفاع می

شود و پس از مدتی دستگاه  میبه مرور زمان کم 

ترین  حتی توانایی مقابله با کمHIVشود که فرد مبتال به  ایمنی بدن آن قدر ضعیف می

ها را ندارد و سرانجام در اثر ابتال به انواعی از بیماري هاي باکتریایی، قارچی، ویروسی و  عفونت

با تخریب گلبول هاي سفید، در واقع ویروس ایدز . دهد ها، جان خود را از دست مییا سرطان

  . کند زمینه را براي فعالیت عوامل بیماري زا فراهم می
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HI شود، به  از خون و غشاهاي مخاطی، مانند غشاهاي لوله هاي تولید مثلی وارد بدن می

ژن هاي ویروسی . فرستد چسبد و ماده ي وراثتی خود را به درون آن می نوعی گلبول سفید می

گیرند و در   آن را در اختیار خود میDNA گلبول سفید، همانند سازي پس از نفوذ به درون

گلبول سفید پس از تکثیر ویروس ها، . کند نتیجه ي آن، گلبول سفید تولیدویروس را شروع می

تکرار این فرآیند سبب از بین رفتن سریع گلبول هاي . کند گلبول سفید دیگري را آلوده می

  .شود ستگاه ایمنی میسفید و ایجاد اختالل در کار د

هاي سفید و به گلبول HIVي  با کمک دوستان خود پوستري که بیانگر حمله

.تخریب آنها باشد، تهیه کنید و به کالس ارائه دهید

   

  :هاي ایدزنشانه

از زمان ورود ویروس ایدز به بدن تا آشکار شدن عالیم بیماري ایدز ممکن است چند روز تا 

فرد در این مدت اگر چه در ظاهر بیمار نیست؛ اما ناقِل . فاصله باشد) ده سالمثالً تا (چند سال 

تواند افراد دیگر را آلوده کند و از راه تماس با خون و ترشحات وي بیماري  ویروس است و می

یک یا چند عالمت از این نشانه ها، ممکن .  توجه کنید1به جدول . ممکن است سرایت کند

در هر حال تشخیص این بیماري فقط بر عهده ي پزشک . ایدز باشداست مربوط به بیماري 

  . متخصص است؛ چون این عالیم ممکن است در افرادي که به ایدز مبتال نیستند نیز یافت شود

   HIVهاي بیماري ایدز و ابتال به  برخی نشانه-1جدول 

1تب طوالنی بیش از یکماه

2 یکماه وزن بدن در مدت%10از دست دادن بیش از 

3اسهال مزمن و طوالنی بیش از یکماه

4 احساس خستگی شدید به مدت طوالنی

5ي مداوم و طوالنی بیش از یکماهسرفه

6ي فراوانعرق شبانه

7عفونت هاي مکرر ریه و دستگاه تنفس فوقانی

8 عفونت هاي قارچی دهان و گلو

9تب خال مکرر و وسیع

10 به مدت طوالنیتورم غده هاي لنفی
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   :HIVتشخیص 

این آزمایش، آزمایش . ایدز با انجام آزمایش خون امکان پذیر است / HIVتشخیص قطعی 

شود، گروهی از گلبول هاي سفید علیه  وقتی ویروس وارد خون می. شود  نامیده میHIVپادتن 

وقتی . دساخته شدن پادتن ممکن است دو هفته تا چند ماه طول بکش. سازند آن پادتن می

شود و به این ترتیب به  مقدار پادتن در خون زیاد شود، با انجام آزمایش خون شناسایی می

 HIVشود که نتیجه ي آزمایش  در این حالت گفته می. برند وجود ویروس ایدز در فرد پی می

رود به ایدز مبتال شده باشد،  بنابراین، اگر فردي رفتاري داشته است که گمان می. مثبت است

الزم است که به متخصصان مشاوره ي ایدز در درمانگاه هاي وزارت بهداشت و درمان مراجعه 

. کند

  

شود خطر افرادي که در مرحله ي آلودگی بدون عالمت هستند،  گفته می- 1

  .در این مورد بحث کنید. بسیار بیشتر از افراد داراي عالیم است

کند؟  را بیشتر گرفتار می و ابتال به بیماري ایدز چه کسانی HIVآلودگی به -2

. زنان یا مردان، جوانان یا افراد میانسال ؟ توضیح دهید

 

  :راه هاي ورود ویروس ایدز به بدن

  :ویروس ایدز ممکن است از سه راه وارد بدن انسان شود

تزریق خون یا فرآورده هاي خونی آلوده به ویروس و یا استفاده از وسایل تیز و برنده -1

خونریزي (لوده به ویروس ایدز آغشته باشند، مانند سرنگ، سوزن، مسواك اي که به خون آ

  .، وسایل خال کوبی و حجامت)لثه

. انتقال ویروس از راه تماس جنسی از فرد آلوده به ویروس به فرد سالم-2

انتقال ویروس از مادر آلوده به ویروس ایدز به نوزاد در مراحل بارداري، زایمان و -3

. شیردادن

دهند که ویروس ایدز از راه هوا، آب، غذا، گزش حشرات، دست دادن،  ا نشان میه پژوهش(

هم . صحبت کردن، روبوسی، بزاق، اشک و ادرار از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نمی شود

چنین تماس هاي معمولی مانند زندگی کردن در یک خانه با افراد آلوده، کار، تحصیل و هم 

  .)ال ویروس از افراد آلوده به دیگران نمی شودغذا شدن با آنها سبب انتق
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   شود؟HIVآیا اهداي خون ممکن است سبب انتقال - 1

 گردد؟HIVآیا تزریق مواد مخدر ممکن است باعث آلودگی به -2

به نظر شما آیا حتماً باید فرد آلوده یا مبتال به ایدز را از سایر افراد جامعه جدا -3

کرد؟ چرا؟

  

  :درمان ایدز

گاه وقتی . شود ها در دو حالت صحبت می ی براي ایدز وجود دارد؟ از درمان بیماريآیا درمان

شود، منظور این است که عامل بیماري به طورکامل از بین  گوییم یک بیماري درمان می می

اما گاهی مواقع منظور از درمان، کنترل . مثالً درمان گلو درد چرکی با پنی سیلین: رود می

مثالً کسی . از پیشرفت آنو کاهش عوارض سوء بیماري تا حد امکان استبیماري و جلوگیري 

.که فشار خون دارد، همیشه باید مراقبت کند و مانع از باال رفتن آن شود

ایدز هم از آن دسته بیماري هاست که در حال حاضر درمان قطعی ندارد؛ بلکه با مصرف 

 فعالیت ویروس تا حد امکان جلوگیري شود که از پیشرفت بیماري و داروهاي متفاوتی سعی می

دهند؛ اگر چه عوارضی براي بدن دارد؛ اما  ایدز می / HIVداروهایی که به افراد مبتال به . کرد

چون دستگاه ایمنی . کند کند و طول عمر افراد مبتال را بیشتر می به دستگاه ایمنی کمک  می

به انواع عفونت هاي دیگر مانند سل ایدز ضعیف است و در خطر ابتال  / HIVافراد مبتال به 

ها تحت نظر باشند و پیشگیري و درمان مناسب را  هستند ضرورت دارد از نظر این عفونت

  . دریافت کنند

از آنجایی که بشر توانسته است براي بعضی از بیماري هاي عفونی که زمانی عامل مرگ و 

تالش اند که براي ایدز نیز واکسن میر مردم زیادي بوده اند، واکسن بسازد، محققان بر این 

بسازند؛ اما با وجود تالش بسیار، آنها هنوز موفق نشده اند؛ بنابراین در حال حاضر تنها راه 

ایدز آموزش و پرهیز از رفتارهایی است که ما را در معرض آلودگی  / HIVجلوگیري از ابتال به 

  . دهد به این ویروس قرار می

کنید بهترین راه مبارزه با  اکسن و درمان ندارد، فکر میبا توجه به این که ایدز و

گسترش آن کدام است؟ 
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  :سالمت رفتاري

این وظیفه ي . ما نسبت به سالمت بدن خود مسئول هستیم و باید از آن مراقبت کنیم

. ها حفظ کنیم و مراقب سالمت خود و دیگران باشیم ماست که خود را از ابتال به بیماري

باید به . بگوییم» نه«اندازد،  اید به هر چیز و هر کس که سالمت ما را به خطر میبنابراین ب

بگوییم، حتی » نه«... روابط جنسی نامشروع، کشیدن سیگار، اعتیاد و: رفتارهاي پرخطر مانند

در ارتباط با دوستان و آشنایان، ما موظف به . اگر دوستانمان از ما بدشان بیاید و ناراحت شوند

در این گونه موارد . ر عملی نیستیم، حتی اگر آنها بخواهند ما را به انجامآن مجبور کنندانجام ه

ها و ناهنجاري هاي اخالقی و  گفتن به زشتی» نه«در واقع . بگوییم» نه«کافی است که 

یا نگاهداري خود است که اسالم نسبت به آن » تقوا«اجتماعی و مقاومت در مقابل آنها همان 

ها و هم دوري و  تقوا داشتن هم به معنی مبارزه با گناهان و ناهنجاري. ی کرده استتأکید فراوان

ها مصون نگاه  رعایت تقوا، ما و جامعه مان را از آسیب هاي ناشی از ناهنجاري. پرهیز از آنهاست

  .دارد می

  

 ما عالوه بر مسئول بودن نسبت به سالمتی خود، مسئول سالمت دیگران نیز هستیم و 

ممکن است بعضی افراد خود رفتارهاي پر خطر انجام . نباید جان آنها را به مخاطره بیندازیم

اگر چنین اتفاقی افتاد، این وظیفه ي ماست که درباره ي . دهند و ما را نیز به انجام آنها وادارند

ما مسئولیم که از . آن با پدر و مادر خود یا دیگر بزرگساالن مطلع و قابل اعتماد صحبت کنیم

  . ها حفاظت کنیم  و دیگر بیماريHIVخود و از سایر مردم در برابر 

  .چه رفتاري است؟ در این مورد بحث کنید» رفتار پر خطر«به نظر شما - 1

دهد رفتار پر خطر داشته و ممکن است به  ه احتمال میبه نظر شما فردي ک-2

HIV آلوده شده باشد، چه کاري باید انجام دهد؟ 

تواند در طول دوره ي انتظار تا دریافت نتیجه، از سالمت  این فرد چگونه می- 3

خود و دیگران مراقبت کند؟ 

و یکی از دستورات دین مبین اسالم پرهیز از بی بندو باري در روابط فردي -4

رعایت این دستور دینی چه تأثیري بر سالمت جسمی و روانی فرد، . اجتماعی است

خانواده و اجتماع دارد؟
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ها تحقیق کنید و براي هر کدام در ارتباط با  ها و عبارت هدرباره ي این واژ- 1

بهداشت، حقوق انسانی، مسئولیت، احترام به خود : ایدز، توضیحی مناسب ارائه دهید

  .و دیگران

کنید رفتار ما با یک بیمار مبتال به ایدز چگونه باید باشد؟ فکر می-2

تواند انجام  یبه نظر شما مدرسه براي حفظ و ارتقاي سالمت جوانان چه م- 3

. دهد؟ پیشنهادهاي خود را در کالس به بحث بگذارید

با کمک دوستان خود یک پوستر یا روزنامه ي دیواري طراحی کنید و از -4

. در آن مطالبی بنویسیدHIVحقوق خود در برابر آلودگی به 

با کمک دوستان خود نمایشنامه اي بنویسید و اجرا کنید و در آن روش هاي -5

پس از اجراي نمایش، درباره ي . به رفتاري هاي پر خطر را ارائه کنیدگفتن » نه«

  .شخصیت هاي آن با دوستان خود گفت و گو کنید

  

ما براي پیشگیري از بیماري ایدز، نیازمند آموزش مهارت هاي مهم زندگی هستیم زیرا در 

ها به طور   همه ي آنبرخورد با هیجانات زندگی، گزینه هاي متفاوتی در پیش داریم که الزاماً

انتخاب هر گزینه، پیامدهایی به دنبال دارد که ممکن است بی . مطلق خوب یا بد نیستند

فرآیند «فرآیند انتخاب یک گزینه از بین گزینه هاي دیگر . اهمیت یا سرنوشت ساز باشد

. توانایی تصمیم گیري صحیح یکی از مهارت هاي مهم زندگی است. است» تصمیم گیري

ان در برخورد با هیجانات زندگی، گزینه ي  بی بندو باري جنسی را که منجر به بیماري تو می

شود، انتخاب کرد یا پاي بند به زندگی خانوادگی را برگزید که فرد را از ابتال به بیماري  ایدز می

. این گزینه، راهبرد حذف خطر است. دارد ایدز و دیگر بیماري هاي آمیزشی مصون نگه می

  . شوند توان انتخاب کرد که موجب کاهش خطر می هاي دیگري را نیز میگزینه 

توان با  شناسید که می غیر از توانایی تصمیم گیري، چند مهارت مهم دیگر می

. ها را تمرین کنید ها از بیماري ایدز پیشگیري کرد؟ با معلّم خود این مهارت آن
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  اي دوران بلوغمعرفی فهرست و مشخصات کتابهاي موضوعی مشاوره

   اانجمن اولیاء و مربیان  دکتر غالمعلی افروز   روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان

       بیکران /حسین نجاتی /روانشناسی نوجوان

       سرآمد کاوش /بهروز حسن بیگلو/ روانشناسی نوجوانی

       بعثت/ دکتر محمد پارسا/)کودك و نوجوان ( روانشناسی رشد 

       بنیاد   حسن احدي ـ فرهاد جمهري / )نوجوانی ـ جوانی (انشناسی رشد رو

     موسسه مطبوعاتی عطایی  /مهرناز شهر آراي   /روانشناسی رشد نوجوان

  دکتر محمد علی کاردان /خورشید نو  /موریس دبس  /روانشناسی بلوغ

اغیمهدي قرچه د  /خاتون  /جیم گینات / ) جلد 2 (روانشناسی بلوغ 

حمید رضا بلوچ   /فنی ایران   /جونی کینچر   /روانشناسی براي نوجوانان

... فضل ا /حسام/جان، ل، شمیل روانشناسی بلوغ و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

شاهلویی پور

فرهاد جمهري/موسسه مطبوعاتی عطایی  /رالف موس /هاي بنیادي در باره نوجوانی نظریه

     دوبارياحمد صبور ار   /بلوغ

  انجمن اولیاء و مربیان /محمود محمدیان   /بلوغ تولدي دیگر

   عابد/مصطفی شریعتی    /دنیاي بلوغ

  موسسه منادي تربیت  ...دکتر محمد رضا شرفی و   /بلوغ و نوجوانی

برگ  دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی )ویژه پسران سوم راهنمایی ( فصل شکفتن 

نفیس

حسن صفاري  /آسیا  /موریس دبس   /)چه میدانم ؟ ( لوغ ب

ما وشما     /گروه مؤلفان   بلوغ جنسی، روحی و روانی در پسران

     ما وشما/ گروه مؤلفان  بلوغ جنسی، روحی و روانی در دختران

دکتر محمد رضا سهرابی/ )راهنماي بلوغ پسران نوجوان ( دوران شکوفایی 

جمن اولیاء و مربیانان /ثریا سهرابی

   رضا فرهادیان  /آنچه یک جوان باید بداند

  انجمن اولیاء و مربیان /دکتر محمد خدایاري فرد/مسائل نوجوانان و جوانان

برگ زیتون     /احمد لقما نی   /پرسشها و پاسخها جوانان ،

د علی کیمیاییدکتر سی/مارك پیترسون. ال  راهنماي گام به گام مشکالت روانی نوجوانان
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پخش   /دکتر سیروس ایزدي /مسائل نوجوانی

   طلوع دانش /مطهره ماجدي/ پاسخهاي راهگشا سواالت جوانان ،

    دکتر علی قائمی/خانواده و مسائل جوان و نوجوان

 ناشران فرهنگی   /غالمرضا صفري    /نوجوان و خانواده

فریده همتی    /شدر/ژوزف میکوچی  /نوجوان در خانواده درمانی

علی صاحبی/آستان قدس رضوي/  اي جانگسما. آرتور / روان درمانگري کودك و نوجوان

مجتبی جوادیان  آستان قدس رضوي /کرنلسون المبرت/درمان مسائل نوجوانان

 سازمان بهداشت جهانی /نوشین سیستانی پور/ آموزش بهداشت نوجوان

 تنظیم خانوادهانجمن   /خود آموز بهداشت نوجوانان

برگ زیتون/ دکتر شمشیري/ بهداشت بلوغ

دکتر پوریا صرامی    /رشد / گریدانو.اي. دونالد /مراقبت از نوجوانان

دکتر محمد خدایاري فرد  رشد/زارب. م. ژانت /نوجوانان ارزیابی و شناخت رفتار درمان

 ائ و مربیانانجمن اولی  /هاي رفتار با کودك و نوجوان در مراحل رشد شیوه

فرهنگ اسالمی / محمد علی سادات/ هاي برخورد با نوجوانان شیوه

منادي تربیت   /شهال فرقانی رییسی/ مشکالت رفتاري در کودکان و نوجوانان

دکتر حامد اختیاري/نوجوانانمان را دریابیم

مهر و ماه نو   /مریم پاییزي

دکتر مسعود حاجی زاده  صابرین /دکتر دن فونتل   /هاي رفتار با نوجوانان کلید

   برگ زیتون  /اشرف براهنی     /رفتار با نوجوانان

    رشد/ معصومه علی محمدیان     /بهداشت بلوغ دختران

اندیشه فردا/ شهال خطیبی/آسیب شناسی دنیاي دختران نوجوان

یسبرگ نف/ ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش  /)جشن عبادت دختران   (

گلستان ادب/ محمود اکبري/ ) رهنمود هایی براي دختران  ( 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/  بهداشت دختران در دوران نوجوانی

  کارشناسی بهداشت و تغذیه  /چه خوب من یک خانومم

فریبا جعفري نمینی/ طالیه/ جسیکا گیلولی/ آموزشهاي قبل از بلوغ دختران

برگ زیتون  /لیال شادلو/ ختران و مسائل حقوقی آنسن بلوغ د

بهار علم/ رضا محمدي تبار  /جوان و ارزشهاي جوانی
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سپیده ویستامهر /دانشگاه الزهرا/ماریا مونتوسوري /از کودکی تا نوجوانی

وراي دانش /دکتر احمد برجعلی /تحول شخصیت در نوجوانان

علی رستمی پور   /نوجوان و اسوه ها

    دفتر آموزش وپرورش راهنمایی تحصیلی /ا زادهمحرم آق

روزول گالگر. دکتر ژ  /مشکالت روحی جوانان

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب / ناهید فخرایی  /دکتر هربرت هریس

دکتر لیال هاشمی  /عطایی / جنی هرناندز هنکس  /من و نوجوانم

     تربیت /دکتر محمد رضا شرفی /دنیاي نوجوان

  

هاي بهداشت باروري نوجوانان  ـ انجمن تنظیم خانواده جمهوري اسالمی ایران، ارزیابی نیاز

 1377دختر در شهر تهران، اردیبهشت 

هاي بهداشت باروري نوجوانان  ـ انجمن تنظیم خانواده جمهوري اسالمی ایران، ارزیابی نیاز

 1377پسر در شهر تهران، اردیبهشت 

-14مهوري اسالمی ایران، خودآموز بهداشت نوجوانان ـ دختران ـ انجمن تنظیم خانواده ج

  1380 ساله ـ چاپ دوم، سال 10

-19ـ انجمن تنظیم خانواده جمهوري اسالمی ایران، خودآموز بهداشت نوجوانان ـ دختران 

  1380 ساله ـ چاپ دوم، سال 15

ن براي والدین و ـ انجمن تنظیم خانواده جمهوري اسالمی ایران، خودآموز بهداشت نوجوانا

  1378مربیان، پاییز سال 

ـ انجمن تنظیم خانواده جمهوري اسالمی ایران، خود آموز بهداشت نوجوانان براي پسران 

  1380 ساله، چاپ دوم، سال 19-14

ـ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، گزارش کنفرانس بین المللی جمعیت وتوسعه، قاهره، 

   1994سپتامبر 

، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، بررسی وضعیت باروري و سواد ـ مرکز آمار ایران

   1379زنان در ایران 

ـ شمشیري میالنی، حوریه، بهداشت بلوغ، راهنماي سالمت دختران نوجوان، انتشارات 

   1376سازوکار، 
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ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشتی، اداره کل بهداشت خانواده با 

  ري سازمان جهانی بهداشت، مجموعه برنامه آموزشی جهت راهنمايهمکا

  آموزشی نوجوانان 

، دختر بچه ها، فهرست توضیحی منابع )یونیسف(ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد 

   1995اطالعاتی، دفتر ژنو جوالي 

، انجمن زنان در توسعه، به ساخت کیفیت )یونیسف(ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد 

  دگی دختران زن

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه معاونت بهداشتی، اداره کل بهداشت 

   1376خانواده، راهنماي دختران، 

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه معاونت بهداشتی، اداره کل بهداشت 

   1376خانواده، راهنماي پسران، 

ی، حوزه معاونت بهداشتی، اداره کل بهداشت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

   1376خانواده، راهنماي والدین و مربیان، 

هاي تقویت عزت نفس در نوجوانان، چاپ سوم، انتشارات  ، راه)مترجم(ـ علی پور، پروین 

   1380آستان قدس رضوي، شرکت به نشر 

 1373ت ـ شمشیري میالنی، حوریه ـ اولین کارگاه بهداشت بلوغ ـ وزارت بهداش
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  :برخی منابع مورد استفاده در تدوین این کتاب

  محمد رضا محمدي / جنبه هاي مهم شخصیت نوجوان - 1 

  دکتر محمد باقر کجباف زاده  / رفتار شناسی جنسی در اندیشه دینی - 2 

   بهزاد آذر نیوشان /. شود  چگونه هویت نوجوانان انکار می- 3 

  علیرضا زکی زاده  /نی و تبعات و مشکالت آن  شناخت نوجوا- 4 

  دکتر محسن مهرمهینی فراهانی  / لزوم تربیت جنسی کودکان  - 5 

   دکتر زهرا عالمه / برخی بیماري هاي شایع دوران بلوغ دختران- 6 

   دکتر محمدرضا شریفی / نوجوان و تکلیف - 7 

  ...و
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