
 نوجوانان اخالقی بلوغ

  

 ايٗ زض. قٛز ٔي ػٙٛاٖ فطز يه ظ٘سٌي زٚضٜ تطيٗ ثحطا٘ي ػٙٛاٖ ثٝ آٖ اظ وٝ اؾت اي ٌٛ٘ٝ ثٝ «ثّٛؽ» فطايٙس حؿبؾيت

 زض ٘ٛجٛاٖ يه وٙجىبٚي حؽ. قٛز ٔي ٔؼٙبزاض اٚ ثطاي چيعٞب اظ ثؿيبضي ٚ ضؾس ٔي قرصيتي قٙبذت ثٝ فطايٙس،٘ٛجٛاٖ

 پي زض جؿٕي، قىُ تغييط ٚ زضٚ٘ي ٞيجب٘بت ثطذي پسيساضقسٖ ثب ٘ٛجٛاٖ. اؾت زيٍطي ثطٞٝ ٞط اظ ثيكتط ظٔبٖ ايٗ

 زض ثّٛؽ ؾٗ جبيٍبٜ ٟٔٓ، حمبيك ثطذي قسٖ آقىبض ثٝ تٛجٝ ثب. ٚضظز ٔي ٘يع ظيبزي اٞتٕبْ ضاٜ ايٗ زض ٚ آٟ٘بؾت زِيُ

 جبي ثٝ ٚ قسٜ احؿبؼ ٞٙجبضٞب ذأل ػٕالً فطايٙس، ايٗ تأذط يب تمسْ ثب وٝ چطا اؾت ثطذٛضزاض ثؿيبضي إٞيت اظ ٘ٛجٛاٖ

 .قٛز ٔي ٌٙجب٘سٜ ٔفطط ٞبي ٘بٞٙجبضي آٖ

 

 جسمی بلوغ

 ثطاي ضاٜ ذب٘ٝ، ٞط زض DVD ٞبي فيّٓ ٚ ٔبٞٛاضٜ ايٙتط٘ت، جّٕٝ اظ جٕؼي اضتجبط ٚؾبيُ ٌؿتطـ ثب ٚ حبضط زضحبَ

 ٌصاقتٗ تٟٙب ثٝ ٘ؿجت زاض٘س ؾطاؽ ذٛز ٘ٛجٛاٖ زض وٝ ٔؼصٛٔيتي جٙجٝ ثب ٞب ذب٘ٛازٜ. اؾت ٕٞٛاض ٘ٛجٛاٖ  ظٚزضؼ ثّٛؽ

 تؿّيٓ ٘ٛجٛاٖ تب قٛز ٔي ؾجت فطز وٙجىبٚي ٕٞطاٜ ثٝ ػبُٔ ٕٞيٗ ٚ زٞٙس ٕ٘ي ذطج ثٝ حؿبؾيتي ذب٘ٝ، زض آٟ٘ب

 افطاط. زٞس ٔي ازأٝ ٞيجب٘بت آٖ تىطاض ثٝ ظزٜ، ثعضي حميمتي وكف ثٝ زؾت وٝ اصُ ايٗ ثب ٚ قسٜ اثتسايي ٞيجب٘بت

 زض. زٞس ٔي لطاض جبٔؼٝ ٚ ذب٘ٛازٜ ٘عز اذاللي ؾمٛط آؾتب٘ٝ زض ضا ٘ٛجٛاٖ وٝ قٛز ٔي ٔٙجط ظٚزضؼ ثّٛؽ ثٝ لضيٝ ايٗ زض

 ٚ اػضب اظ ثطذي قسٖ ٔتٛضْ صٛضت، ٞبي جٛـ صسا، ِحٗ زض وٝ اي ػٕسٜ تغييطات ثٝ تٛجٝ ثب ٘ٛجٛاٖ جؿٕي، ثّٛؽ

 ٔصٞجي ثبفت ٘ٛع ثٝ ثؿتٝ ٚ وطزٜ پيسا ٔبٞٛاضٜ ٚ ايٙتط٘ت زض ضا ذٛز ٞبي وٙجىبٚي پبؾد وٙس، ٔي ٔكبٞسٜ ٔٛ ضؾتٗ

 . وٙس ٔي ٘بٞٙجبضي ثطٚظ ثٝ الساْ ذٛز، ذب٘ٛازٜ

 

  همساالن نقش

 زٚؾتبٖ زض ثّٛؽ فطايٙس تؿطيغ ٔٛججبت تٛا٘ٙس ٔي وٙٙس ٔي ظ٘سٌي ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي ذب٘ٛازٜ زض ايٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب ٕٞؿبالٖ،

 آ٘بٖ حضٛض وٝ زاقت حبضط حبَ ثٝ ٘ؿجت تطي  ٚيػٜ جبيٍبٜ لجّي ٞبي ٘ؿُ زض ٌطٜٚ ايٗ ٘مف. آٚض٘س فطاٞٓ ضا ذٛز

 .اؾت ٌطفتٝ لطاض جٕؼي اضتجبط ٚؾبيُ اِكؼبع  تحت

 صٕيٕيت ٘ساضز، آٟ٘ب اظ اثبيي ٞيچ ٞب حطف ٌفتٗ زض ٚ ثيٙس ٔي ذٛز زٚؾتبٖ ز٘يبي ثٝ ٘عزيه ضا ذٛز ز٘يبي وٝ ٘ٛجٛا٘ي

 اظ تب وٙس ؾپطي ذٛز زٚؾتبٖ ثب ضا ثيكتطي اٚلبت وٙس ٔي ؾؼي ٚ وطزٜ احؿبؼ ذٛز ٔبزض ٚ پسض ثٝ ٘ؿجت آٟ٘ب، ثب ثيكتطي

  . آٚضز زؾت ثٝ ثّٛؽ زٚضٜ حمبيك ثيكتط فٟٓ جٟت زض ضا ثٟطٜ ٟ٘بيت آٟ٘بؾت وٙبض زض وٝ ِحظبتي



 وبضٞبيي ثٝ زؾت زٚؾتب٘ف، ثٝ ذٛز جطأت ٚ ثطتطي زازٖ ٘كبٖ ثطاي وٙس؛ ٔي الساْ ٔحبثب ثي ٕٞؿبالٖ، وٙبض زض ٘ٛجٛاٖ

 زض پطزاظز، ٔي ٔؿٗ افطاز ٔرصٛصبً ٚ تطٞب ثعضي ثب حبضطجٛاثي ثٝ ضاحتي ثٝ   وٙس؛ ٔي ثيكتط ضا اٚ ٔحجٛثيت وٝ ظ٘س ٔي

 زض ضا ٘ٛجٛاٖ اثتسا ٕٞبٖ اظ وٝ اؾت ظٚزضؾي ثّٛؽ ٘تبيج ٔٛاضز ايٗ ٕٞٝ... . ٚ ذٙسز ٔي ٚ ظ٘س ٔي حطف ثّٙسثّٙس ذيبثبٖ

  . زيس ذٛاٞيس ػيٙٝ ثٝ ضا آٖ اظ قٕبضي ثي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٙساظيس اعطافتبٖ ثٝ ٍ٘بٞي اٌط.زٞس ٔي لطاض اذاللي ؾمٛط ؾطاقيجي

  عاطفی بلوغ

 جٙؽ ثب ٔٛاجٟٝ يب ٚ تفىط عطظ زض ٘ٛجٛاٖ وٝ تطتيت ايٗ ثٝ. زٞس ٔي ٘كبٖ ضا ذٛز جؿٕي، ثّٛؽ ثب ٕٞعٔبٖ ػبعفي، ثّٛؽ

 ٔطحّٝ ثٝ حبضط حبَ زض وٝ وطز ٕ٘ي ازضان أب وطز ٔي احؿبؼ ايٗ اظ پيف تب وٝ ٞيجب٘ي قٛز؛ ٔي ٞيجبٖ زچبض ٔربِف

 ٔربِف جٙؽ ٘ٛجٛا٘بٖ ٘عز وٙس ٔي فىط وٝ چطا ثطؾس ذٛز ثٝ ثيكتط وٙس ٔي ؾؼي ٘ٛجٛاٖ قطايظ، ايٗ زض. ضؾس ٔي زضن

 ٔربِف جٙؽ ؾٛي اظ ٔٙفي تّمي عطظ ثٝ ٔٙجط اٚ اظ ٘بقبيؿتي وبض ٞط ٚ اؾت ثيٗ شضٜ ظيط ذيبثبٖ ٚ وٛچٝ يب ٚ فبٔيُ

 ايٗ ثب ٚ ثيٙس ٔي ذٛز جٙؿي ٔيُ اضضبي زض ضا آٖ ٘ٛجٛاٖ وٝ اؾت پبوي ٞبي ػبعفٝ تٕبْ ٔرطة ظٚزضؼ، ثّٛؽ . قٛز ٔي

  . قٛز ٔي ٘عزيه ذٛز ٔربِف جٙؽ ثٝ ٘يت

 روانی بلوغ

 ٚ ضؾس ٔي ذٛز قٙبذت ثٝ آٖ ثب ٚي وٝ چطا قٛز؛ ٔي ذالصٝ اٚ ضٚا٘ي ثّٛؽ زض ٘ٛجٛاٖ يه قرصيتي قبذصٝ تطيٗ ٟٔٓ

 ٔٛاجٝ ٔٙغمي قىّي ثٝ حمبيك ثب ضٚا٘ي، ثّٛؽ پي زض ٘ٛجٛاٖ. ظ٘س ٔي ٔحه ذب٘ٛازٜ ٚ اجتٕبع زض ضا ذٛز قرصيت جبيٍبٜ

 ٚاثؿتٍي ضٚا٘ي، ثّٛؽ عي . وٙس ٔي تؼسيُ ثؿيبضي حسٚز تب ضا ذٛز وٛزوي آضظٚٞبي ٚ آٔبَ زِيُ ٕٞيٗ ثٝ ٚ قٛز ٔي

 ٌفتبضي ٚ زضؾي فىطي، ٞبي پيكطفت ِصا وكس؛ ٔي ٘مكٝ ذٛز آيٙسٜ ثطاي ٘ٛجٛاٖ ٚ قٛز ٔي ثيكتط ذٛز ٚاِسيٗ ثٝ قرص

 ؾٗ زض ثّٛؽ ٘ٛع ايٗ اٌط أب . اٚؾت زض ضٚا٘ي ثّٛؽ صحيح اػتالي ٚ ضقس ٘تيجٝ يبثس ٔي ظٟٛض يىجبضٜ وٝ ٘ٛجٛاٖ

 ٚ ٘كٙبؼ ٚظيفٝ قرصي ثٝ ضا اٚ ٚ زٞس ٔي جّٜٛ إٞيت ثي ٘ٛجٛاٖ ثطاي ضا آيٙسٜ حٛازث ثيفتس، اتفبق تطي پبييٗ

 اثطٌصاض ثؿيبض ٌصاضز، ٔي ٘ٛجٛاٖ ضٚا٘ي ثّٛؽ ثط وٝ ٔرطثي ٞبي جٙجٝ ؾجت ثٝ ظٚزضؼ ثّٛؽ. وٙس ٔي تجسيُ ٘بپصيط ٔؿئِٛيت

  . قٛز ٔي قٕطزٜ ٟٔٓ ٚ

  اخالقی بلوغ

 زض ثب ٚ زٞس ٔي لطاض ذٛز ذب٘ٛازٜ ٔسضٖ يب ؾٙتي ثبفت ٚ ٔبِي ٚضغ قطايظ، ثب ٕٞبًٞٙ ضا ذٛز ٘ٛجٛاٖ اذاللي، ثّٛؽ زض

 وبٞف ضا آٟ٘ب ٚ قسٜ پكيٕبٖ ذٛز وٛزوي غيطٔؼمَٛ تمبضبٞبي اظ  ظ٘ـسٌي، ثبٚضپصيط ٞبي جٙجٝ ثٝ ضؾيسٖ ٌطفتٗ ٘ظط

 اظ ضأفت ٚ ضحٕت ثب تٛأْ اذاللي ٚ پطزاظز ٔي ذٛز ٔبزض ٚ پسض زِؿٛظي ثٝ ٚ وطزٜ زضن ضا ذب٘ٛازٜ ٔبِي ٚضغ اٚ. زٞس ٔي

 ثٝ ضا اٚ ٚاِسيٗ وٝ قٛز ٔي اي افؿبضٌؿيرتٝ ٞبي ػصجيت زچبض ٘ٛجٛاٖ ظٚزضؼ، ثّٛؽ پي زض أب . زٞس ٔي ٘كبٖ ذٛز

 ٞبي جٙجٝ تب اٚؾت ظٚزضؼ ثّٛؽ ٚاؾغٝ ثٝ ٘ٛجٛاٖ اذاللي ٞبي ضفتبضي  وج ٚ ذكٗ اػٕبَ اظ ثؿيبضي. زاضز ٚأي تؼجت

  . غ٘تيه ٚ ٚضاثتي



 رسیده اخالقی بلوغ به که کسی

 ٞؿت تٛلغ وٓ.  ٔيٍصاضْ احتطاْ زيٍطاٖ حمٛق ثٝ..  ٕ٘يىٙس تٛٞيٗ..  ٔيىٙس ضفتبض  اذالق چٟبضچٛة زض ٕ٘يىٙس تٛٞيٗ

 پسض ثب ٚ پبن چكٓ..   ثبقٙس ؾربٚت ثب..  ذّك ذٛـ ٚ تمٛا ثب وٝ اؾت وؿي قٕب ٔطزاٖ ثٟتطيٗ: اوطْ پيبٔجط ٞؿت آضاْ

 ثجط٘س زيٍطاٖ ثٝ پٙبٜ وٝ ٘ىٙٙس ظّٓ ٕٞؿط ثٝ ٚ  ضفتبض ذٛـ ٚٔبزض

 

  نرسیده اخالقی بلوغ به که کسی

 ٚ ٔيع٘ٙس وته ضا ٕٞؿط ٚ   زٞٙس ٔي آظاض ٚٔبزض پسض ثٝ ظّٓ ذيط ثي  ذٛض تٟٙب  ٚ ٌٛ زقٙبْ. ٘ظط تًٙ.  ذؿيؽ ٚ تٟٕت

 .ثجط٘س پٙبٜ زيٍطاٖ ثٝ وٝ ٔيسٞٙس آظاض چٙبٖ

 اجتماعی بلوغ

 يىسيٍط ثب ٔؼّٕبٖ ٚ ٚاِسيٗ ثعضٌؿبالٖ، ٕٞؿبالٖ، ثب اٚ ضفتبض ٘ٛع. اٚؾت ٟ٘بيي قرصيت ٔىُٕ ٘ٛجٛاٖ، اجتٕبػي ثّٛؽ

 ٘كبٖ ضا اٚ فىطي ٚ پٛقكي لبِت ٚ ٌيطز ٔي ذٛز ثٝ تطي ٔؼٙبيبفتٝ قىُ ٘ٛجٛاٖ پٛقيسٖ ِجبؼ عطظ. اؾت ٔتفبٚت

. قٛز ٔي ٔٛاجٝ غيطّٕٔٛؼ يب ٚ آقىبض ذجبِتي ثب جٕغ زض ٚ وٙس ٕ٘ي ٌطيٝ زيٍط ثبقس، ٔحجٛة وٙس ٔي ؾؼي. زٞس ٔي

 جؿٕي، ثّٛؽ ثط تىيٝ ثب فطز ظٚزضؼ، ثّٛؽ ٘تيجٝ زض وٝ چطا زٞس ٔي ضخ ٘ٛجٛاٖ صحيح ثّٛؽ قىُ زض حبالت ايٗ تٕبْ

 تطثيت ٚ اصالح وبٖ٘ٛ ثعٞىبض ٘ٛجٛا٘بٖ. ظ٘س ٔي زؾت جبٔؼٝ زض ٘بٞٙجبضي ثٝ ٚ زاقتٝ ٘بلصي اجتٕبػي قرصيت

 زؾت ثٝ ذٛز ثط ٚ زٚض ٞبي آزْ اظ صحيحي زضن ٚ ٘طؾيسٜ تىبُٔ ثٝ اجتٕبػي ثّٛؽ زض وٝ ٞؿتٙس افطازي اظ اي ٕ٘ٛ٘ٝ

  . ا٘س ٘يبٚضزٜ

 

   خانواده

 ذٛز ٘ٛجٛاٖ فطظ٘س ظٚزضؼ ثّٛؽ پيٛؾتٗ ٚلٛع ثٝ اظ ٔب٘غ تٛا٘س ٔي وٝ اؾت ٟ٘بزي تطيٗ اصّي ٚ ٘رؿتيٗ ذب٘ٛازٜ، قه ثي

 ٌطٜٚ ثب ٘ٛجٛاٖ ايٙىٝ اظ لجُ تب ثپطزاظ٘س صحيح تؼبِيٓ آٔٛظـ ثٝ زٚؾتب٘ٝ اي ضاثغٝ ؾبيٝ زض تٛا٘ٙس ٔي ٞب ذب٘ٛازٜ. قٛز

 ايٗ ثط ػالٜٚ. يبثٙس زؾت صحيح تطثيت يه ثٝ ٘يبٔسٜ، ٌطفتبض ٔبٞٛاضٜ ٚ ايٙتط٘ت زاْ زض ٚ ٘كسٜ ٕٞبًٞٙ ٕٞؿبالٖ

 ٞطچٙس ٞبيي ٔؿئِٛيت زازٖ ثب ايٙىٝ ٍ٘صاض٘س، تٟٙب ضا ٘ٛجٛاٖ ايٙىٝ. اؾت ٟٔٓ ثؿيبض ذب٘ٛازٜ «٘ظبضتي» ٘مف ٔٛضز،

 ٚ ٚآٔسٞب ضفت ثبقٙس، اٚ ذّٛت ٔطالت ايٙىٝ وٙٙس، ثيكتط اٚ زض ضا پصيطي ٔؿئِٛيت ٚ ثيٙي ثعضي حؽ ٚي، ثٝ وٛچه

 ذٛز زٚؾت ثب ٞبيي صحجت چٝ تٟٙبيي زض آٟ٘ب ٘ٛجٛاٖ ثسا٘ٙس ايٙىٝ إٞيت پبيبٖ زض ٚ ثٍيط٘س ظيط٘ظط ضا اٚ زٚؾتبٖ

 ٚ زٚؾتب٘ٝ اي ضاثغٝ زاقتٗ ٔطاحُ، ايٗ تٕبٔي زض ايٙىٝ ثط ٔكطٚط ثجٙسز ضا ظٚزضؼ ثّٛؽ ٞطٌٛ٘ٝ ضاٜ تٛا٘س ٔي وٙس، ٔي

  . قٛز اجطايي ٕٔىٗ قىُ ثٟتطيٗ ثٝ ثبيس وٝ اؾت شاتي الظٔٝ ٘ٛجٛاٖ قه حؽ ثطاٍ٘يرتٗ ثسٖٚ


