
   آشنايي با دوره بلوغ ويژه دختران

بلوغ دوره گذر و انتقال از كودكي به بزرگسالي است و در اصطالح مرحله اي از رشد و تكامل انسان است كه منجر به 

  .تغييرات خاص جسمي و رواني مي گردد كه عادت كردن به اين وضعيت ممكن است مدتي طول بكشد

رسيدن و كامل شدن مي باشد و يكي از پيچيده ترين دوره هاي زندگي و در عين بلوغ در تعريف به معناي به حد كمال 

  .حال لذت بخش ترين و دل انگيزترين دوره زندگي هر فرد است

زيادي مي  شما رشد ، در اين دوره به دليل اينكه"دوره تغيير ".ناميده اند" چالشو  تغيير "دوره  دوره نوجواني و بلوغ را

چون دراين دوره "دوره چالش "و شما تغيير مي كند.....هوش و رواني ، خصوصيات اخالقي ، اندام ، ره ،چه وزن ، ، قد كنيد

اين مبارزه به )يعني دست و پنجه نرم كنيد و مبارزه نماييد(چالش كنيد با آنها مي شويدكه بايد روبه  مسائل مهمي رو با

و به حدي رسيده ايدكه خودتان بايد با  شما در حال رشد هستيدمعني بد بودن اين دوره نيست بلكه به معني اين است كه 

  .مشورت بگيريد داراي صالحيت براي حل آنها افراد از و يا مشكالت و مسائل زندگي مبارزه كنيد

 سريعتغييرات ناگهاني و .پس نگران نباشيد  بلوغ يك نوع جهش رشدي است كه به بدن و احساسات شما شكل مي دهد ،

لوغ اتفاق مي افتد كه گاه موجب سراسيمه شدن، دستپاچگي و نگراني نوجوانان مي شود ليكن با حفظ و ارتقاء به هنگام ب

  . سالمت دوره نوجواني، ميتوان سالمت بلوغ را تضمين كرد

حالت بلوغ  اين دختران ديرتر بالغ مي شوندكه به تعدادكمي از سالگي اتفاق مي افتد 8-13در سنين معموالبلوغ دختران 

  .مديرتر بلوغ را تجربه كني يار و ممكن است كمي زودت ، هر كس برنامه بلوغ خاص خود را دارد . ديررس مي گويند

   تغييرات جسمي دختران در دوران بلوغ

  )اولين نشانه بلوغ(بزرگ شدن سينه ها  -

  و موهاي زير بغل تناسليروئيدن و رشد موهاي ناحيه  -

  چربي در بدنيرات پراكندگي يتغ -

  جوش غرور يا جواني -

  افزايش توليد عرق و چربي در پوست به دليل رشد و تحول در غدد چربي و عرق -

  به زنانه هتبديل صداي كودكان -

  تمايل به جنس مخالف -

  دگيد سريع قد و وزن قبل از اولين قاعرش -



سالگي رخ مي دهد و به طور متوسط در  16 تا 9كه در سن ) خرين مرحله بلوغ جسميآ(قاعدگي يا عادت ماهيانه  -

  .سالگي اتفاق مي افتد13

و لزجي ترشح مي شود كه به آن ترشحات مهبلي  ناحيه تناسلي دختران مايع سفيد از قع عادي امو درم مهم است كه بداني

غييركند نشان دهنده وجود ترنگ آن  يا يا بوي بد بدهد معمول باشد چنانچه اين ترشحات بيش ازحد گفته مي شود و

  عفونت است 

يكي از اساسي ترين و مهمترين تغييرات دوره نوجواني يك دختر ،  قاعدگي است گاهي از اوقات به جاي قاعدگي از كلماتي 

قاعدگي خونريزي بدون دردي   از ناحيه تناسلي است كه به طور منظم . همچون عادت ماهيانه يا پريود هم استفاده مي شود

  .روز يكبار صورت مي گيرد 28-32هر

  شايع قبل از قاعدگينشانگان وعالئم 

  دل پيچه و ، نفخ شكم يبوست -

  افسردگي، ميل به گريه كردن، كج خلقي و بي حوصلگي  -

   سردرد و سرگيجه ،ورم  -

  خوابل دراختال -

  جوش صورت -

  دردناك شدن پستان ها -

  هاشيرينيمانند ميل شديد به مصرف برخي از مواد غذايي  -

اما در . شايع قبل از قاعدگي خفيف و جزئي بوده و مشكلي به وجود نمي آورند عالئم در اكثر موارد :توجه

به پزشك بايد شود براي درمان روزمره و باعث ايجاد مشكل در زندگي  باشدشديد  عالئم صورتي كه اين 

  .مراجعه شود

  دگي عدوران قا و تغذيه اي در مراقبت هاي بهداشتي

به منظور ) بخصوص عدس و لوبيا(، حبوبات  ، جگر، ميوه ها و سبزيجات تازه از غذاهاي مقوي و غني از آهن مانند گوشت -

  .جبران خون از دست رفته استفاده شود

  .استفاده شود.....) ، چاي و  بابونهمانند  (مايعات گرم  جهت تسكين درد از -

  .كمك مي كند نيز به رفع آلودگيها و عفونت هاا ضرر ندارد بلكه حمام كردن به شكل ايستاده نه تنه -



با دستمال تميز  بعد از طهارت توصيه مي شود و است الزم و بهداشتياز جلو به عقب با آب گرم و طهارت دستگاه تناسلي  -

  .خشك گردد

و در صورت شدت درد از  استفاده گردديا پارچه گرم در موضع  از حوله و توصيه مي شود ،زير شكمبه منظور تسكين درد  -

  .داروهاي تسكين دهنده با تجويز پزشك يا ماما استفاده شود

زير نور خورشيد يا اتو كردن كردن  خشكروش از  نمودن آناز لباس زير نخي استفاده شود و به منظور ضد عفوني  -

  .استفاده شود

نند پياده روي باعث شل شدن عضالت و كاهش دردهاي حركات ورزشي به خصوص ورزشهايي با شدت متوسط ما انجام -
 قاعدگي ميشود

پايين مي شود و به شل شدن و تسكين طرف رحم به ، باعث آويزان شدن  وضعيت حركت به صورت چهار دست و پا كه اين  -.

  .كمك مي كندقاعدگي درد 

  .د بيشتر عضالت مي شودداشتن آرامش در اين دوران مهم مي باشد زيرا عصبانيت باعث انقباض و در -

  .ساعت يكبار تعويض گردد 4-6معموالً هر  و نوار بهداشتي به طور مكرر -

  :كه  داشته باشيد به ياد

 .قاعدگي يك بيماري نيست بلكه نشان دهنده سالمت يك دختر است  -

 . رسيدن به تكامل يك دختر است  قاعدگي نشان دهنده رشد ، بلوغ و -

در دوران قاعدگي نبايد نماز خواند ولي تماس دختر يا زن قاعده چه به صورت خشك يا خيس باعث انتقال آلودگي و نجاست  -

  . نمي شود

  تغييرات روحي دختران در دوران بلوغ

در  را خود اين دوران دختر به دنبال هويتي است كه در.دوره نوجواني هسته ي اصلي رفتارهاي سنين بلوغ است  در روحيتغييرات 

  .را به قبول آن متعهد نمايد  خود به دنبال الگوهايي است كه بتواند سازد همانگونه كه مغز مقابل آن متعهد

تغييرات روحي دوران بلوغ به دليل تأثيرات هورمونهاي جنسي است كه به دو دسته ويژگيهاي خوشايند و ويژگي هاي ناخوشايند قابل 

  :تقسيم است

مي  ....، استقالل طلبي و ، كمال جويي ، گرايش به ادبيات و هنر ، تخيل ، آرمان گرايي زيبايي دوستي :شامل ويژگي هاي خوشايند

  .باشد



، دوست  ، خجالت ، نگراني ، اضطراب ، مهم شدن مسائل كم اهميت تمايل به تنهايي و انزوا طلبي :ويژگيهاي ناخوشايند شامل

، عدم تحمل انتقاد و در برخي موارد پايين بودن اعتماد به نفس مي  ث و جدل، پرخاشگريلذت از بح ، نداشتن نزديكان مانند سابق

  .باشد

  مراقبت هاي بهداشتي مربوط به تغييرات روحي

،  ، گوشه گيري ، خجالت بهبود رفتارهاي پرخاشگرانه شاملكنترل نوسانات خلقي وروحي پرداختن به ورزش كه نقش بسزايي در  -

  .اعتماد به نفس دارد افسردگي و نداشتن

  آشنايي با سيره پيامبر و ائمه معصومين  به عنوان الگوهاي عملي رفتار و كردار -

  شده از طرف والدين ييدافزايش ارتباط با دوستان خوب و تأ -

  ....ومنزل  امور مشاركت در ،مطالعه، انجام كارهاي هنري  :پر كردن اوقات فراغت با -

  غفلت زا و معاشرت با دوستان ناباباجتناب از نشست هاي  -

  گوش ندادن به آوازها و موسيقي هاي مبتذل و تحريك كننده -

  استفاده از پوشش و لباس مناسب -

  معلمان، پدر و مادر، مشاوران و در ميان گذاشتن افكار و احساسات خود با آنها  :مشورت با افراد داراي صالحيت نظير -

   تفكردر معاني آن، تالوت و  انس با قرآن -
چتر محافظ شما براي مقابله . تقويت اين آگاهي كه اين دوران بسياركوتاه و گذراست وكافيست چتر حمايتي داشته باشيد  -

  . با احساس هاي ناخوشايند، داشتن آمادگي براي بروز اين حاالت و مشورت با والدين و مربيان آگاه است 

نوجوانان ديگر در زمينه تغييرات احساسي ممكن است شما را بيش از قبل نگران و به ياد داشته باشيد مشاوره شما با 

  .مضطرب سازد

  :بايدبدانيم كه 

 ش و پرورش استعدادها و تواناييهاي رشد ، از نيروها و توانايي كه بدست مي آورد براي مراقبت از خود نوجواني دوره اي است كه فرد

به  در تمام عمر واقع يك انسان هميشه و و در البته نوجوانان هم نياز دارند كه در مواردي از ديگران راهنمايي بگيرند.استفاده مي كند

  .راهنمايي و مشاوره ديگران احتياج دارد

  :رعايت كنيم  را زندگي و دستيابي به قله هاي رفيع جواني نكات زير پس ضروريست براي سپري كردن اين فصل بي نظير

 . زيبا و سالم داشته باشد مي تواند بدني قوي ، مراقبت ازخود ورزش و تمرين و او با .است  بدن يك نوجوان در حال رشد -



 معموال نوجوانان مسئوليت چنداني جز تحصيل ندارند . فرصت زيادي براي پيشرفت و موفقيت دارد يك نوجوان وقت و -

بسياري .موفق شوند.....  مذهبي و ادبي ، در زمينه هاي مختلف علمي ، گزيني سالم مي توانندبنابراين با برنامه ريزي و هدف 

  .دوران نوجواني خود براي پيشرفت استفاده كرده اند از.... خانواده و دانش ، حرفه ، موفق در كار ، از افراد

  سخن آخر

نشان ميدهد  ربهتج. مي نامند"الفباي زنانگي  "مجموعه اطالعاتي كه درباره جنسيت و بلوغ براي دختران پيش مي آيد را 

اين الفبا شامل، شرايط و . اندازدمخاطره مي  به ، رواني و اجتماعي فرد را  ، جنسي ، سالمت جسمي كه ندانستن اين الفباء

، استراحت ، استفاده از آفتاب،  رفتارهاي زندگي سالم از جمله تغذيه و ورزش يعي ،قاعدگي طبيعي و غير طب ،وضعيت بلوغ 

  .مي باشد.... مراجعه به افراد ذيصالح براي كسب اطالعات و كاهش اضطراب و احياناً تشخيص و درمان مسايل فرد و 

  :نوجوان عزيز

نشانگان قبل از  قاعدگي ، بلوغ ،سوالي در خصوص دوران  درصورتيكه پيشنهاد يا، پس از مطالعه مطالب 

  .تحويل نماييد)معاون و يا مربي بهداشت  ،مشاور  (به در قسمت ذيل درج نموده وداريد قاعدگي 
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