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استمنا  (خود ارضایى) چیست؟ 

ت که حس قوى اى براى انزال در خود احساس کنند. خود ارضایى 
این در پسران تا حدى طبیعى اس

زاد کردن انرژى جنسى به وسیله تحریک کردن آلت جنسى توسط 
در حقیقت روشى است براى آ

دست براى رسیدن به مرحله اوج لذت و انزال. 

س تحت فشار بودن داشته باشند زمانى که اسپرم ساخته مى شود یا 
پسرها ممکن است مقدارى احسا

ن احساس ممکن است به وسیله خود ارضایى کمى تسکین یابد. با 
هنگامى که برانگیخته مى شوند. ای

خود ارضایى در حقیقت به لحاظ جسمى و روانى آرام مى گیرند. 

چه اتفاقى میافتد؟ 

بلوغ جسمى و روانى آزاد مى شوند. در دوره نوجوانى نوع تفکرات و 
هورمون ها در دوره ببر سرکش 

رات احساسى در زمان بلوغ در حقیقت فرد را به سمت دوران بلوغ 
احساسات تغییر مى کند. تغیی
بزرگسالى هدایت مى کند. 

قت مراحل رشد طبیعى است که کودکان طى مى کنند. این بسیار 
تمامى مراحل دیده شده در حقی

هم است که والدین این مراحل را بشناسند و براى آن آماده باشند. 
م

شمایل کلى از دستگاه تناسلى در مردان: 



رشد پسربچه ها: 
وغ چه تغییراتى دارد؟ 

ن پسربچه ها در زمان بل
بد

ى شود. سن این تغییرات از 
زمان بلوغ دچار تغییرات م

و چه به لحاظ خارجى در 
سرها چه به لحاظ داخلى 

بدن پ

ست. این تغییرات هنگامى
نى این تغییرات 15 سال ا

تفاوت باشد اما میانگین س
رد به فرد دیگر مى تواند م

یک ف

ند خود را نشان مى دهند. 
رون ریز هورمون آزاد مى کن

 که غدد د

 ظاهرى در پسربچه ها: 
تغییرات

بلند شدن قد   •

رشد ریش و سبیل ها 
 •

بم شدن صدا   •

پهن شدن شانه و سینه 
 •

غل و سایر بخش هاى بدن 
رشد موى زیر ب  •

دن آلت تناسلى و بیضه ها 
بزرگ ش  •

ظاهر شدن جوش و آکنه 
 

ظاهر شدن جوش و آکنه 
 •

تغییرات درونى: 

رم ها براى همیشه ماندگار 
یضه ها تولید مى شوند. اسپ

 دانه هاى بادام زمینى، در ب
یون ها سلول اسپرم، شبیه

میل

حرکت مى کنند و با سایر 
ند. اسپرم ها از رگ وافران 

 جدید در حال تولید هست
و به طور مداوم اسپرم هاى

نیستند 

لت تناسلى پر از خون مى
ى در مى آیند. هنگامى که آ

پروستات به شکل مایع من
عات در کیسه منى و غده 

مای

تناسلى خارج مى شود. در 
 ارگاسم مایع منى از آلت 

شود. هنگام رابطه جنسى و
ود، آلت تناسلى سفت مى 

 ش

قیقت انزال اتفاق میافتد. 
ح

ت و چرا اتفاق میافتد؟ 
رؤیاى خیس چیس

د که مقدار زیادى اسپرم 
وند. این اتفاق زمانى میافت

ان خواب دچار انزال مى ش
 خیس یعنى پسرها در زم

رؤیاى

برخى موارد رؤیاى خیس 
تناسلى خارج مى شود. در 

ب به طور ناخودآگاه از آلت 
شده باشد که در زمان خوا

تولید

جنسى تحریک شده باشد. 
فرد در طول روز به لحاظ 

زمانى اتفاق میافتد که 

ده یا دستپاچه شوند زیرا 
کنند ممکن است خجالت ز

 رؤیاى خیس را تجربه مى 
 هنگامى که براى اولین بار

پسرها

ز روند بزرگ شدن و بالغ 
رؤیاى خیس بخش عادى ا

تاده است؛ اما در حقیقت 
ى کنند اتفاقى غیرعادى اف

فکر م
شدن آن هاست. 


