
  آشنايي با دوره بلوغ ويژه پسران

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

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

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

 ، قد زيادي مي كنيد شما رشد ، چون در اين دوره "دوره تغيير ".ناميده اند"چالش  و تغيير"دوره نوجواني و بلوغ را دوره 

مسائل  چون دراين دوره با"دوره چالش "و شما تغيير مي كند.....هوش و رواني ، خصوصيات اخالقي ، ، اندام چهره ، وزن ،

اين مبارزه به معني بد  )يعني دست و پنجه نرم كنيد و مبارزه نماييد( چالش كنيد با آنها كه بايد مي شويد رومهمي روبه 

و به حدي رسيده ايدكه خودتان بايد با مشكالت  حال رشد هستيدبودن اين دوره نيست بلكه به معني اين است كه شما در 

لوغ يك نوع جهش به عبارت ديگر ب .مشورت بگيريد داراي صالحيت براي حل آنها افراد از و يا و مسائل زندگي مبارزه كنيد

  .رشدي است كه به بدن و احساسات شما شكل مي دهد

گاه موجب سراسيمه شدن، دستپاچگي، و نگراني نوجوان مي كه مي افتد  تغييرات ناگهاني و سريعي به هنگام بلوغ اتفاق 

  . شود ليكن با حفظ و ارتقاء سالمت دوره نوجواني، ميتوان سالمت بلوغ را تضمين كرد

ممكن است كمي زودتر . هر كس برنامه بلوغ خاص خود را دارد. سالگي اتفاق مي افتد 10-15در سنين معموالبلوغ پسران 

  .دبلوغ را تجربه كني ياديرتر

به طور  اخالق و فكر، ذهن ، بنابراين تغييرات زيادي در جسم ، .وج فعاليت هستندا تمام دستگاه هاي بدن در دوران بلوغ در

با اين تغييرات استفاده كند ممكن است  شهاي درستي براي برخوردور ازنتواند  و اگر دهد كلي زندگي يك نوجوان روي مي

  . دچار مشكالت زيادي شود

  تغييرات جسمي پسران در دوران بلوغ

اين نوع رشد باعث مي شود در ابتداي جهش رشدي ، فرد ظاهري ناموزون (  اندام ها شامل رشد قد و تنهناگهاني رشد  -

  .) بي مهارتي شودداشته باشد و احيانا در انجام بعضي كارها دچار عدم تعادل و 

  زبر شدن پوست -

  )به علت بزرگ شدن حنجره و رشد طناب هاي صوتي ( تبديل صداي كودكانه به مردانه -

  افزايش غدد چربي و عرق -

  برآمدگي محل پستان ها -



  رويش تدريجي مو در صورت -

  جوش غرور يا جواني -

  عقب نشيني موهاي روي گيجگاه -

  .)به طور طبيعي بيضه راست كمي باالتر ازبيضه چپ قراردارد( بيضه هابزرگ شدن آلت تناسلي و  -

يكتاست كه با ايجاد دستگاه تناسلي و بروز اين حالت در  اين پديده آيت و نشانه اي از قدرت پروردگار( الم شبانهحتا -

حالتي خاص به فرد دست مي دهد كه در خواب نسل به شما مي دهد  يدوران بلوغ ، نويد آمادگي پدر شدن را به منظور بقا

  .)و همزمان با آن مايعي بنام مني از او خارج مي شودكه به آن انزال گفته مي شود

  مراقبت هاي بهداشتي مربوط به تغييرات جسمي بلوغ پسران

  بدني ورزيده و تخليه انرژي جسماني ،انجام ورزش و تمرينات بدني به منظور داشتن قامتي استوار  -

  به دليل افزايش فعاليت غدد چربي و عرق لباسها مرتب و تعويض استحمام -

  استراحت كافي -

  شستشوي مرتب پاها و خشك كردن آنها -

  شت دهان و دندانارعايت بهد -

  استفاده از حوله و وسايل شخصي -

  زدودن موهاي زائد بدن به طرز صحيح -

  صابونآب و مرتب آن با پرهيز از  دستكاري و فشار دادن جوش هاي غرور و شستشوي  -

  .....و  غذاهاي چرب ،پياز  ،مصرف غذاهاي محرك مانند فلفل كاهشپرهيز و يا  -

  ان بلوغوردر د پسران تغييرات روحي

قوي و غيرقابل  احساسات و عواطف متعدد.دوره نوجواني هسته اصلي رفتارهاي سنين بلوغ است در روحيتغييرات 

 .و سبب نوسانات واضح خلقي و رفتاري مي گردد با يكديگرند كه گاه درتضاد آيد مي به وجودپيش بيني در نوجوان 

ناخوشايند قابل  هايبه دليل تأثيرات هورمونهاي جنسي است كه به دو دسته ويژگيهاي خوشايند و ويژگي اين تغييرات

  :تقسيم است

،  ، كمال جويي رايش به ادبيات و هنرگ، خيال پردازي ، ، آرمان گرايي زيبايي دوستي :ويژگي هاي خوشايند شامل

  .مي باشد ....استقالل طلبي و



،  ، خجالت ، نگراني ، اضطراب ، مهم شدن مسائل كم اهميت تمايل به تنهايي و انزوا طلبي :يژگيهاي ناخوشايند شاملو

خي موارد پايين بودن ، عدم تحمل انتقاد و در بر ، پرخاشگري ، لذت از بحث و جدل دوست نداشتن نزديكان مانند سابق

  .اعتماد به نفس مي باشد

  بلوغ پسران مراقبت هاي بهداشتي مربوط به تغييرات روحي

، گوشه  ، خجالت بهبود رفتارهاي پرخاشگرانهكنترل نوسانات خلقي وروحي شامل پرداختن به ورزش نقش بسزايي در  -

  .دارد .....و  به نفس اعتمادنداشتن گيري، افسردگي و 

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

  شده از طرف والدين ييدارتباط با دوستان خوب و تأ -

  ....، شركت درجلسات مذهبي و كارهاي گروهي فني  ، انجام كارهاي هنري و پر كردن اوقات فراغت با مطالعه -

  شرت با دوستان ناباباجتناب از نشست هاي غفلت زا و معا -

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

  استفاده از پوشش و لباس مناسب -

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

  آن معانيدر  تقكرانس با قرآن، تالوت و  -

 هچتر محافظ شما براي مقابل. تقويت اين آگاهي كه اين دوران بسياركوتاه و گذراست وكافيست چتر حمايتي داشته باشيد  -

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

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

  .مضطرب سازد

  :در صورت وجود حاالت زير به پزشك مراجعه كنيد

 .سالگي اتفاق نيافتد 15تا سن )ناحيه تناسلي رشد موهاي  رشد بيضه ها ،(اگر صفات ثانويه جنسي  -

 .توده اي ديگر نيز لمس شود بيضه ، دو اگر عالوه بر -

  اگرجوش هاي صورت عفوني شده و يا ملتهب باشند -

 اگر دفع ادرار همراه با درد و يا سوزش باشد -

 داشته باشد اگر زخم بدون درد و يا دردناك در ناحيه تناسلي وجود -

 اگر ضايعه پوستي كه به كندي بهبود يابد وحود داشته باشد -



  :بايدبدانيم كه 

ستفاده ا شو پرورش استعدادها و تواناييهاي رشد ، كه بدست مي آورد براي مراقبت هاييانايياز نيرو و تو نوجواني دوره اي است كه فرد

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

  .و مشاوره ديگران احتياج دارد

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

. زيبا و سالم داشته باشد مي تواند بدني قوي ، خود مراقبت از ورزش و تمرين و بااو .است  بدن يك نوجوان در حال رشد -

 .ي كرده اندبسياري از ورزشكاران موفق در دوره نوجواني خود تمرينهاي زياد

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

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

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

  :سخن آخر

 نوجوان بايد بداند كه در. تجربيات موفق است  روحي و رواني دراين مقطع زندگي اساس احساسات زيبا و–بي شك سالمت جسمي 

روشهاي حفظ سالمت خود را بشناسد و با  او بايد.مسئوليت هايي دارد نموده ، اعطا سن بلوغ به او در مقابل توانايي هايي كه خداوند

  خود و جامعه خدمت ارتقاء در نوجواني خود لذت ببرد  و به مرور آنرا بيروني مقابله كند و در عين حال از  تهديدات آگاهي بر

  .بكارگيرد

  :نوجوان عزيز

 اختالالت و مشكالت اين دوران پس از مطالعه مطالب ، درصورتيكه پيشنهاد يا سوالي در خصوص دوران بلوغ ، 

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

........................................................................................................................................................................................  
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