اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان در ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

ﻋﮑﺲLaura Henry:
ﻣﮋﮔﺎن ﻣﯿﺮ اﺷﺮاﻓﯽ – ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﻦ آﻏﺎز ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۹ﺗﺎ  ۶۱ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان در ﺣﺪود  ۴۱ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ”در ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮی ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ در دﺧﺘﺮان ﺣﺪود ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮕﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .وﻗﻮع ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن دﺧﺘﺮ آﻣﺎده ﺑﺎروری و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ زﻣﺎن
آﻣﻮزش او ﺑﺮای ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺸﻬﺎی زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
واﮐﻨﺶ دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺟﻪ اﺣﺴﺎس و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ دﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ و زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﺧﺘﺮان را ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش داد؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن روز ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
دﺧﺘﺮﺗﺎن ،ﺑﻪ او در ﻣﻮرد ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ؟!
«دﺧﺘﺮک  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻟﺒﺎﺳﺶ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او در ﻣﻮرد ﭘﺮﯾﻮد ﯾﺎ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻨﺒﻪ ﻣﯿﺎن دو دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﮕﺬارد .دﺧﺘﺮک ﺗﺎ ﻣﺎه ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻣﺎدرش ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﯾﻮد ﺷﺪه ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .او ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮارﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ از دﺳﺘﻤﺎل و ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده وﻣﺎدرش
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺮاض ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺎﻃﺮﺑﻮی ﺑﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮک ﺑﺪور از ﭼﺸﻢ ﻣﺎدرش دزدﮐﯽ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺮﯾﻮد ﺷﺪن دﺧﺘﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد».
ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش وﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﯾﺎ از وﻗﻮع اﻣﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﺴﺎل ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺷﺎداﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ.
«ﺷﯿﻤﺎ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﯾﻮد ﺷﺪ .ﺷﯿﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﻣﻮرد ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ از
ﻣﺎدرش ﺷﻨﯿﺪه ،اﻣﺎ وﻗﻮع آن در ﻣﺪرﺳﻪ او را دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس زﯾﺎدی ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ از ﮐﺠﺎ و از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻮار
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .او از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ».
ﯾﻘﯿﻨﺎ ”داﻧﺴﺘﻦ زﻣﺎن آﻏﺎز ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ در دﺧﺘﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس
زد ﮐﻪ دﺧﺘﺮﺗﺎن وارد اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟!
ﺑﺎ دﯾﺪن اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪﻧﯽ در دﺧﺘﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ او ﺑﻪ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺷﺮوع ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ ،رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی اﻧﺪام آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن رﺷﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ وارد
ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﮑﻞ اﻧﺪام زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻗﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺰ ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺣﺪودا ”ﺑﻌﺪ از  ۲ﺳﺎل ازآﻏﺎز رﺷﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﯾﻮد ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

زﻣﺎن ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﺑﻪ دﺧﺘﺮان درﺑﺎره ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯽ را از
ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻋﺪم دادن اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ ﺳﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺼﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮﺗﺎن و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺑﺪن ﺧﻮد ،ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮑﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪﻧﯽ را در دﺧﺘﺮﺗﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن اﯾﺪه آﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ و آﻣﻮزش او در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ و
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
«در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن دوره ﺑﻠﻮغ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪﻧﯽ در دﺧﺘﺮان ،ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﻣﺎدرو ﭘﺪر ﺑﺮای دﺧﺘﺮﺷﺎن
ﻫﺪﯾﻪ ای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او زن ﺷﺪن را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﺎدرم ﺑﺮاﯾﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﭘﺮﯾﻮد
و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزش داد .اﯾﻦ رﺳﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺎن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺸﻨﺪ وﺑﺎ
ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ اوﻟﯿﻦ روز ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ».
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﮕﯽ و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ای دردﻧﺎک و ﯾﺎ دردﺳﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺴﺎس و
ﻧﮕﺮش ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از آﻏﺎز زﻧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ در آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در دوران ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ در اﯾﻦ دوران ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ دﺧﺘﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و ﻧﺎدرﺳﺖ از دوران ﺑﻠﻮغ را از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮرﻧﺪ ،ﺑﺎ روﺷﯽ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان ،رﻋﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ دوران و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ زﻧﺎن ،ﺒﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﻠﻮغ زودﻫﻨﮕﺎم دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،ﻣﻬﺮ ۱۹۳۱
http://www.hidoctor.ir/3103_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A
http://kidshealth.org/parent/positive/talk/talk_about_menstruation.html#

