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ن  بلوغ و رتبیت جنسی فرزندا

نوجوانی و جوانی بزرگترین نعمت های اللهی در زندگی انسانهاست 

:فرمایندمی(ع)علیحضرت

درسیتندیگریوجوانییکیبرونددستازمگرنیستشناختهقیمتشانوقدرکهاستچیزدو

بلوغ

به تغییرات بیولوژیکی در ابتدای دوره نوجوانی رخ می دهد

انواع بلوغ

رشد اندام های بدن: بلوغ جسمی( الف

تکالیف عبادی و اللهی: بلوغ تکلیفی( ب

استقالل در تصمیم گیری: بلوغ اجتماعی( ج

عقلی، عاطفی، اخالقی)سعنی رسیدن به کمال در تمام ابعاد : بلوغ عقلی( د

سن تولید مثل: بلوغ جنسی( ه

عالئم بلوغ

:پسران

وزنوقدناگهانیتغییر✓

عظالترشد✓

صورتجوشهای✓

صداشدندورگه✓

صورتموهایرشد✓

تناسلیرشد✓

:دختران

صداتغییرات✓

صورتجوشهای✓

بدنموهایرشد✓

زنانههایانداماندازهافزایش✓

آثار روانی بلوغ

واضطرابونگرانیحاالت✓

سردردخستگی،✓

بیمالیوسستی✓

...ورویاپردازیطلبی،انزوا✓

دهیجواب✓

شدنعصبیزود✓

...و✓

دالیل بلوغ زودرس

وراثت✓

روانوجسمسالمت✓

مناسبوکافیتغذیه✓

هواوآب✓

هادیدن✓

هاشنیدن✓

هاکردنلمس✓

هاخواندن✓

...و✓
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نوع انحرافات جنسی وجود دارد15
مزاجیسرد-1

مقاربتجنون-2

فحشا-3

ناموسهتک-4

محارمبازنای-5

بازیهمجنس-6

بازیبچه-7

بازیحیوان-8

جنسیخودنمایی-9

بازینظر-10

یجنسپرستیبتیاشیسمفتی-11

دوستیمرده-12

(آزاریدیگرجنون)سادیسم-13

(آزاریخودجنون)مازوشیسم-14

ارضاییخود-15

که در این بین شایع ترین و مهم ترین انحرافات جنسی خود ارضایی می باشد

علل انحراف جنسی خود ارضایی کدام است؟

کودکیدردستکاریوجنسیاندامشناختزمینهدرنشدههدایتهایکنجکاوی-1

تنهاییوانزوا-2

کهتاسحصاریتنهاییواستتنهاییمرضارضاییخودگویندمیروانشناسانازبسیاری

.نداردوجودآنجادرمانعیهیچکهمیکشدخوددوردرفرد

خانوادهپوشش-3

بنیانتحریکدرباریوبندبیواستتحریکدرباریوبندبیپوشش،درباریوبندبی

میکندمتالشیراخانواده

مخالفجنسبامخصوصاً:آلودهومشکوکهایدوستی-4

درکهدبماننتحرکبدونبستردرنوجوانانکههستندعاملیطوالنیهایبیماریگاهی-5

ازراافیاضانرژیجنسیاندامتحریکباتنهاییدرشودنمیتلفبدنشانانرژیحالتاین

.دهندمیدست

:داردرازیرنتایجحقارتاحساس-6

اعصابضعف✓

دیگرانعیوبنشر✓

پسندیخودوتکبر✓

چاپلوسی✓

دوروئی✓

اجتماعازگیریکناره✓

مخدرموادوالکببهآلودگی✓

نوجوانانبدآموزیوتقلید-7

هنگامنابهوزودرسبلوغ-8

ممنوعهومستحجنهایفیلمها،عکسهمانندفرهنگیمحرکعوامل-9

پوستیهایخارشوهاحساسیت-10

اضطرابونگرانی-11

میثباعفرزندان،اجتماعیهایموفقیتوتحصیلیپیشرفتزمینهدروالدینحساسیت

رانینگاحساسخودوالدینانتظاراتبرآوردندرتواناییعدموشدنموفقازفرزندانشود

متسبهاضطرابازرهاییبرایوشودمیاضطرابونگرانیایجادباعثامرهمینکهکنند

رودمیارضائیخود

نامناسبلباس-13

شودمیدیگرانوفردخودتحریکباعثزیراباشدجنسوسنبامتناسببایدلباس

نامناسبهایصندلیوهانیمکت-14

تنهاییدرنوجوانرفتنفرووبدنیتنبیه-15

جنسیهایانداماطرافدرخارشایجادوانگلیهایبیماری-16

انواع هورمونها

:دارندهورموندوآیندمیدنیابهکهدختریوپسر

تستوسترونهورمونهای-1

استروژنهورمونهای-2

کندنمیرشدوداردوجودپسرودختربدندرکمونصورتبهتولیدزماندر
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احتالم چیست؟ 

وکندمیحترشکند،میفعالیتبهشروعتستوسترونهورمونهایرسیدبلوغبهکهزمانیپسر

.دگویناحتالمآنبهکهشودمیخارججوانازرویاوخوابدروشدهزیادترشحمقدارمکمکم

.استجنسیتربیتنوعیخودموضوعاینبابرخوردنوع

.دارندفرزندانجنسیتربیتدرمهمیبسیارنقشهاخانواده✓

نییعآورددرخودکنترلتحتآنراوکنندجلوگیریهورمونهامعمولنارشدازبایدخانواده

چرا؟.کمترهامجرددروبودهزیادمتاهلافراددربایدهورمونهااین

احتالماز.داشتکافیتوجهاحتالمعالئمبهوکردشروعجنسیبلوغانواعازاستالزمپس

تافتگرجشنآنانبرایوبودخوشحالمهماتفاقاینخاطربهبلکهنگذریم،سادگیبهفرزندان

.باشدداشتهخوبیذهنیتاتفاقاینازجواناینکه

رادافوچرخاندندمیشهردروکردندمیشترشسوارشدمیمحتلمکهجوانیزمانیاسالمدیندر

.کردندمیپرتشیرینیاوسمتبه

ملکاطوربهمسئلهمنزلدرروزآنکهنیستهماحتیاجیوگرفتجشنیخانهدرتوانمیاالن

.زدحرفاوبادیروزجشناهمیتازکردخلوتخودفرزندباتوانمیروزآنفردایولیشودباز

(...وبکنیم؟چکارشود؟میایجادزمانیچهچیست؟احتالم)

به چند شیوه هورمونها را میتوان کنترل کرد

تغذیه✓

استحمام✓

خواب✓

هامعاشرتوروابط✓

هادیدن✓

هاشنیدن✓

هاخواندن✓

هالمس✓

هاستایش✓

!!!به نظر شما یک نوجوان چه چیزهایی را باید بخورد و چه چیزهایی را نباید بخورد؟

تغذیه

نخورد؟چیزچهوبخوردچیزچهجوانیعنی،استغذاروشهورمونیکنترلروشهایاز

:ازعبارتندبخوردنبایدجوانکهچیزهایی

استهورمونرشدافزایندهچون،پروتئینیمواد-1

...و(مرغتخمزردهمخصوصاٌ)مرغتخمماهی،مرغ،گوشت،:مانند

هلفلفل،خردل،دارچین،مانند:جاتادویه-2

...وشکالتمانندجات،شیرینی-3

...وتخمهگردو،وباداممغزویژهبهآجیلانجیر،خرما،-4

:نخورندراچیزدوهمهامیوهاز-5

.شوندمیمحسوبکیویووموزجنسیناتوانیدرقویبسیارمیوهدو

بخورد؟چهجواناما

.است«آش»جوانبرایغذابهترین-1

.دهندمیآشسربازانبهپادگانهادرکهنیستهمجهتبی

...ولپهبویژهلوبیا،نخود،:مانندحبوبات-2

...وشیرماست،پنیر،کره،:مانندلبنیات-3

...وگوجهکاهو،:مانندسبزیجات-4

استمهمخیلیمنزلدررژیمرعایت

یااستممانندلبنیاتازحتماکردمیلگوشتحسابیجوانکهرفتیممهمانیکیماگر

.بخورد...یادوغ

بخوردهمشیرلیوانیکبایدخوردخرما

باشدجانبهیکنبایدکهاستمهمغذاییرژیمپس

.اشدحتما سعی کنید غذای شب نوجوان و جوان سبک و الاقل دوساعت قبل از خواب ب
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اربسیکردنیسرخنهباشید،داشتهپزآببصورتگوشتیموادمصرفبرسعی-

نباشدغذادرزیادچربی-

دهیدکاهشجوانغذایدرراهاادویه-

ردگیصورتترکاملوتردقیقسازوسوختتاباشدداشتهخیزوجستوتحرک-

در زمینه حمام توجه به چه نکاتی مهم است؟

وروانشادابیتن،سالمتحفظجهتدرعمر،ازدورهایندرشووشستونظافت-

وواجبهایغسلخوشبختانهواستاساسیومهمنقشدارایغریزه،تعدیل

.نیستنداندکاسالمدرمرحلهایندرمستحب

نکشدطولبیشتردقیقه5تا3حداکثربگیرددوشروزهرجوان-

چرا؟. حمام طوالنی برای جوانان خطرناک است

ندتوامیاینوشودمیکنجکاوخودبدناندامهایبهبماندحمامداخلزیادکهجوانی-1

.دهدسوقجنسیانحرافجهتدررااو

واسوساختاللبهکههستندکسانیبروندطوالنیحمامبهدارندمیلکههاییبچه-2

شوندمیمبتال

جوان نباید برهنه حمام برود

شودمیکنجکاوخاصاندامهایبهچونباشدتنشلنگیاشورتاست-

دگردجوانتحریکباعثاستممکنزیرانباشدخانوادهاعضایزیرلباسحمامتوی-

باشدولرمحمامآب-

:استشدهاشارهاصلدوبهجنسیانحرافدرماندر

زیادورزش-1

سردآبباشستشو-2

خواب

نرودرختخواببهنگرفتهخوابشجوانتا

شودکندهزختخوابازشدبیدارخوابازهموقتی

استکنندهتحریکرختخوابچوننباشد،بیداررختخوابدرجوانیعنی

لباس جوان

نباشدتنگزیاد✓

نباشدزیر✓

استلباسترینکنندهتحریکچوننپوشدلیلباس✓

همماسالدرکهلباسبهترینونپوشیدتاروتیرهلباسهایهابچهبهمنزلدر✓

استسفیداستشدهسفارش
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