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 چکيده
در اوایل قرن حاضر ج. استانلی هال، مؤسس انجمن روان شناسی آمریکا، نوجوانی را دوران 

و نیز دوران توانایی فوق العاده جسمانی، عقلی و عاطفی می دانست. « طوفان و تنش شدید»

جوان در آن دچار برخی از نظریه پردازان روان کاوی نیز نوجوانی را وضعیتی می دانند که نو

اختالل روانی است. البته بررسی های تجربی درباره نوجوانان به طور کلی نشان می دهند که 

آشفتگی دوران نوجوانی بیش از حدّ بزرگ جلوه داده شده است. با این وجود، فرایند انتقال از 

ه ای قکودکی به بزرگ سالی، دشوار و پرکشمکش است. نوجوان از یک سو با سرعت بی ساب

بلوغ جسمی و جنسی را می گذراند و از سوی دیگر، خانواده، فرهنگ و جامعه از او می خواهند 

تا مستقل باشد، روابط جدیدی را با هم ساالن و بزرگ ساالن برقرار کند و آمادگی ها و مهارت 

های الزم را برای زندگی شغلی و اجتماعی به دست آورد. نوجوان باید عالوه بر پذیرش و 

نوشتار حاضر  سازگاری با این همه تغییر و تحوّل، هویت منسجمی نیز برای خود کسب کند 

به بررسی برخی از تحولّات این دوران و نقش آنها در رشد روانی می پردازد. هرچند این دوران 

بستر تحوّالت مهم عاطفی، اجتماعی، مذهبی، شغلی، هویتی و... نیز می باشد، اما بنا به اختصار 

در واقع هدف  .ها مروری گذرا به تحوّالت جسمی، جنسی، شناختی و اخالقی خواهیم داشتتن

 .استازدواج تشکیل خانواده است که تمایل به این امر در نهاد انسان گذاشته شده

 .روان بلوغ اجتماعی، نوجوانان، ازدواج ، :واژگان کليدي
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  نام نویسنده مسئول:

 ماهان عطشان

 بلوغ اجتماعی، روانی بناي ازدواج نوجوانان
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 مقدمه
جامعه پیشرفته و همچنین  به رشد عقلی و ذهنی افراد جامعه می باشد که در صورت تحقق کامل آن از بلوغ اجتماعی مرحله ای

زندگی روانی سالم و اسوده، افراد جامعه می توانند دست یابند و در انتخاب و ادامه دادن زندگی مشترک یعنی ازدواج و داشتن به ان از مهتر

 همچنین پروش فرزندان بهتر و ایده ال تر گام بر می دارند.

تاثیرات اجتماعی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ان برای جامعه مهمترین تاثیر آن بر روی  از بلوغ اجتماعی صرف نظر به لذا رسیدن

 زندگی فردی می باشد،

 مهم ارتباطات ایجاد امکان و خانواده یک توانایی ایجاد و مدیریت  به رشد می باشد که انسان از به عبارت کلی تر بلوغ اجتماعی مرحله

 است، یافته دست عاطفی و اقتصادی و کاری

ابتدا باید قبول کرد افراد یک جامعه )خود و دیگران در شرایط خاص ( همیشه امکان اشتباه شخصی را دارند ولی قبول اشتباه یا قبول 

دیگران بدون قضاوتهای سخت  هب ی بار اول هر نوع اشتباهی انجام شود و جبران و عدم تکرار ان و حتی دادن فرصتاینکه نباید حتی برا

 بلوغ اجتماعی خواهد بود. از گیرانه مهمترین مرحله

 شناخت مفاهیم مختلفی بدست می آید که شامل مفاهیم زیر است : از عیاجتما بلوغ حال بطور کلی 

 فاز اول :خود شناسی و انسان شناسی و جامعه شناسی

 فاز دوم : آداب اجتماعی و در کنار آن مفهموم رابطه اجتماعی

 فرصت بخود و دیگران فاز سوم :نیاز شناسی، حق شناسی ، گذشت ،درک ، دادن

اهد وبلوغ اجتماعی، یکروزه یا یک شبه نخ به فیزیک انسانی، رسیدن به توضیح مختصر موارد فوق الزم بذکر است که با توجه از قبل

 1۱ در مردان در و سالگی 2۲- 22  سالگی شروع و باید در 1۱سن  از بلوغ اجتماعی اولیه در زنان به بود و زمان دست یافتن و پا گذاشتن

 حالت نسبی ظاهر گردد. به سالگی 2۲-2۱ در باید و شروع سالگی

 

 فاز اول

 خود شناسی و انسان شناسی و جامعه شناسی
ت ثریزیبای همان چیزی است که مسلما یک هنرمند یا اک از شما چقدر زیبا هستید؟،ایا مفهموم زیبای را می دانید؟ ، ایا مفهموم شما

جامعه معقول قبول دارند ؟، شما چقدر باهوش هستید؟ ،برای فهمیدن میزان ان چه ازمایش واقعی انجام دادید ،قدرت تحلیل شما در چه حد 

 … و چیست؟ در شما قوت نقاط هست؟، چقدر شما خانوادگی سطح ، دارید؟ اندازه چه تا را سخت های معما حل توانایی  است؟،

بلوغ اجتماعی می باشد ،همه انسانها یک جامعه غیر نرمال خود را باهوش،  به کلید های رسیدن از شناسی یکیخود شناسی و انسان 

یک جامعه بهترین هستند نه  از اندکی افراد که هست این واقعیت اما دانند می …  و پاک یا ، اشتباه بدون و حق ، دان اقتصاد مدیر،  زیبا

اشند زندگی را داشته ب از سهم باالتری به شما باالتر باشند و حق رسیدن از همه و نه من و نه شما و باید قبول کرد که افراد دیگر ممکن است

معنی سعی در هر موردی نیست مثال شما اگر قیافه متوسطی دارید نباید انتظار برنده شدن در  به و البته شما هم باید سعی کنید اما سعی

وانایی خود ت به یک درجه علمی با توجه به ابقه زیبا ترین مرد یا زن را داشته باشید یا حسادت کنید ولی ممکن است شما سعی کنید تامس

 …امله اقتصادی خوب دست پیدا کنید و یک مع به یا

 فاوتهایت چه و داریم حیوانات دیگر با ما تفاوتهای چه بدانیم و بشناسیم  برای شناخت باید خصوصیات حیوانی و ذات حیوانی خود ر ا

ماده توجه کنیم ، که بهیچ وجهی برابر نیستند و مکمل اند ، و سپس  تفاوتهای جنس نر و به مهمتر و باشیم داشته دیگران با هست ممکن

م دتفاوتها نژادها ،افراد با هم نیز دست پیدا کنیم ، و باید این تفاوتها را قبول و احترام گذاشته و در اصالح مواردی بسمت انسانی ان ق به باید

 بگذاریم.

ترکیب این تفاوتها بوجود میاید ،تفاوتی که در خلقت وجود دارد که کسی مقصر بر ان نیست و نیازی هم برای پیدا کردن  از هیک جامع

 ا گاهی خوب و گاهیمقصر وجود ندارد چون تفاوتها باز مکمل هم می گردند و هیچ چیزی سیاهی مطلق یا سفیدی مطلق نیست ، تفاوتها شم

 دیگران برای درک بیشتر آن و در خدمت گرفتن تفاوتها خوب کمک کنیم. به خود و به بد است و باید با شناخت خود و دیگران
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 فاز دوم

 رابطه اجتماعیآداب اجتماعی و در کنار آن مفهموم 
 لتحمی دیگران بر را خود الهای ایده ما که نیست واینگونه باشد، باید  اجتماعی رابطه و اجتماعی آداب هر جامعه دارای زبان مشترک 

 پردازیم . به تحمل همدیگر به سازی ظاهر با صرفا یا

 اداب اجتماعی دارای بسترهای بیشماری می باشد مانند بستر برخورد، پوشش و تکلم

ان یعنی فراهم ساختن بستر  به طرف یک جامعه بد یا خوب شناخته می شود و گذاشتن احترام از در بستر برخورد مثال کارهای خاصی

برخورد ، مثال در هر کشوری برای یک مراسم نهار یا شام دسته جمعی رسومی تعریف می گردد که قبال در ایران نیز بوده ، برای مثال دقیق 

عضای جمع برگزار می گردد یا در برخی بعداز حضور همه اعضا با کشورهای غربی شروع غذا دسته جمعی بشرط حضور کامل ا ازتر در بسیاری

حالت دسته جمعی احترام خود بهم را نمایان می کنند یا در برخی کشورها تا تمام اعضا دور میز جمع  به نوشیدن اب یا هر نوع نوشیدنی

 بهداشت حفظ مثال ، است صادق موضوع این نیز شخصی های برخورد در حال نشتن در دور میز اقدام نمی کنند و امثال آن ،  به نگردند

نحوه  از اس بیرون و هزاران مثال دیگرلب با کار لباس کردن جدا ، نفری دو حتی جمع یک در شدن ظاهر زمان در بودن بو خوش و شخصی

 حتوضی که باشند می مطرح برخورد آداب بستر در همه …ارباب رجوع و مهمان و به خوابیدن تا وارد اتاق شدن تا برخورد با مشتری و احترام

این مقاله خارج خواهد بود ، لذا باید افراد جامعه با شناخت رسوم دیگر افراد و بویژه شناخت اداب عقالنی و عمومی حوصله  از انها تک تک

لیل فراهم نه امدن این بستر در کشور عدم اشنایی پدران و مادران ان اقدام کنند ، مهمترین د به انجام و احترام به درست دیگر اقوام نسبت

 ها نیز نقشجوامع بزرگتر و یا فراموشی و عدم اموزش ان بوده که مسلما در اموزش ان دولتبه جوامع کوچک از در نسل گذشته بخاطر مهاجرت

 اینکه بحث اموزش بر عهده دولتهاست دارند. به بسزایی با توجه

 

 بستر پوشش
ه موضوع اصلی در پوشش ساختار جامعه باید باشد ،افراد در نحوه پوشش ازاد هستند ولی بشرط انک به پوشش افراد جامعه با توجه

مراعات گردد مثال موضوع اصلی در هر پوشش در تمامی جوامع ایجاد زیبایی و شخصیت مناسب برای فرد می باشد و رنگ یا مدل کمترین 

 نقش را دارند .

 

 تکلم 

 ، ستنی افراد غرور شکستن یا عواطف با برخورد عنی منفی گوی یا م به رک گویی مهمترین مزیت یک جامعه می باشد اما رک گویی

ا دارد بنحوی م به ارتباط که حرفهای فقط انهم که گفتار نحوه در سپس و ، شود برچیده باید گویی دروغ یا سازی ظاهر که گرفت یاد باید ابتدا

،درد  ایرادات به مهمترین مهارتهای یک فرد بالغ خواهد بود، یعنی گوش دادن از ت عاطفی یا تضاد نگردد که ایناظهار گردد، که باعث مشکال

ارتباط ولی بدون ضربه زدن و ایجاد تضاد در رابطه فی مابین و جالب است بدانیم که حتی  به توجه با قلبی و حقیقی نظر ابراز و … و  دلها

بزرگنمای خودداری  از حفظ اسرار پرداخت و در گفتن و ابراز نقاط مثبت و منفی نیز به ابراز نظر باید جدا خودداری کرد و از موارد از برخی

 کرد.

 

 رابطه اجتماعی چيست ؟
ده می شود من یا فالنی دارای رابطه اجتماعی خوب هستم ،حال جالب جاها مشاهده می شود که نوشته شده یا بزبان اور از در خیلی

 هستند. بلوغ اجتماعی کامال غافل از این افراد اتفاقا دارای هیچ گونه رابطه اجتماعی باال و خوب نیستند و از است بدانیم بسیاری

طرق مختلف انجام گیرد پس نمی توان گفت  از برای داشتن رابطه اجتماعی خوب باید بتوان افراد را جذب کرد ، این جذب می تواند

سی و جنسیتی، جذب نگاه مثبت هر جذبی نشان دهنده بلوغ اجتماعی می باشد ، جذب با تکلم،جذب با لباس و زیبایی، جذب با مسائل جن

 …و خنده آور،جذب منفی گرا و دلسوزانه، جذب با تخصص و 

پسران و بویژه دختران تمام نیرو جذب خود را فقط با جذب جنسیتی و جنسی و در کنار ان زیبایی و تکلم فریبنده و پوشش  از بسیاری

ان دلسوزی دیگر از جذب منفی و استفاده از استفاده با مواردی در یا و  نامند می باال اجتماعی روابط با فردی را خود و ، اند هداد قرار نامناسب 

 شادی دیگران انجام می دهند. از یا بیشتر با جذب مثبت و سوء استفاده

موارد فرد که دارای بلوغ  از هر روشی الزم نیست ، در خیلی از جذب هر فرد یا استفاده به برای داشتن یک رابطه اجتماعی باال دلیلی

همه موارد برای جذب  از استفاده و ، کنند جلوگیری  زندگی خود به اندازه افراد خاص از جذب برخی افراد و یا بیش از اجتماعی است باید
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مخاطب یا افراد جامعه شاید برای یک بازاریاب مناسب باشد هر چند که یک بازار یاب خوب فردی نیست که هر کسی و با هر وسیله ای جذب 

 او ذبج که است فردی فقط خوب بسیار بازاریاب البته و کند می جذب را  کند بلکه بازاریاب خوب مسلما افراد خاص که توانای معامله دارند

 خود یا دیگران. از سوءاستفاده و شخصی روشهای با نه پزیرد می انجام خود محصول مزیتهای تعریف با  بیشتر

قط جذب افراد مناسب و درضمن مشخص کردن میزان رابطه و شفافی ان پس بلوغ اجتماعی در این مورد داشتن روابط اجتماعی را ف

روابط جذب افراد بخاطر مسائل دیگر پا فشاری می کند و افرادی که مدعی داشتن  از تخصص و احترام و جلوگیری از و انهم با استفاده

اجتماعی باال هستند را با این میعار می سنجد، یعنی شما اگر میخواید زندگی مناسب داشته باشید و بگویید که دارای بلوغ اجتماعی هستم 

 این مهم دست پیدا کنید. به شرط احترام و تخصص فنی و فقط با جذب افراد مناسب و شفافیت رابطه میتوانید به صرفا

 

 فاز سوم

 نياز شناسی، حق شناسی ، گذشت ،درک ،وفاداري، دادن فرصت بخود و دیگران
 و من چرا که گردد، می  وجود تفاوتها میبریم انگاه نیازها ادمی اشکار  به خود بوجود می اید و زمانی که پی از زمانی که شناخت

یگران انهای د به توانیم می چگونه ، نکنیم اشتباه توانیم می  بعضی چیزهای خوب و یا بد نیاز داریم یا چرا اشتباه می کنیم و چگونهبه شما

که دوستشان داریم کمک کنیم تا کمتر اشتباه کنند ، یا اگر اشتباهی مرتکب شدیم یا دیگران شدن چرا اینگونه شده و چگونه باید برخورد 

 …کرد ، چگونه باید اصالح کرد ، چگونه باید تصمیم گرفت و 

ما نیاز ها را نمایان می کند ، میگوید حق مطلق نیست یعنی هیچ کسی حق کامل ندارد ،می توانیم خود و  به فاز نهایی بلوغ اجتماعی

مور شخصی دیگران انجام ندهیم ، و دیگران بد گویی نکنیم ، دخالت در ا از دیگران را درک کنیم حتی اگر بزرگترین اشتباه ها را کردند ،

نگذاریم که دخالتی بی مورد در زندگی ما بوجود بیاید،تفاوت بین دوست داشتن با دخالت ،تفاوت بین خواستن تا توانستن ، بدانیم که هیچ 

ری لفظی و یا فیزیکی بی مورد دوری کنیم ،توانایی تحمل سختی و درگی از کس بدهکار هیچ کسی نیست مگر واقعا قرضی در کار باشد،

نیازهای خود یا افراد مهم برای شما، تشخیص اینکه چه کسی برای شما مهم هست مثال در زمان ازدواج مهمترین از گذشت ،و بعضی وقتها دفاع

 اقوام و پدر و مادر مجردی زمان در و … و  مادرتان و پدر نه باشد می خود گذشتگی در مقابل آنها  از و یوفادار و چیز فرزندان و همسرتان 

 کنیم ایجاد مطلوب ارامش خود برای و کنترل را خود دهد می یاد بما که بیشمار مزیتهای تمامی و … و دورتان دوستان نه نزدیک

بلوغ اجتماعی نسبی رسیدم و توانایی زندگی اجتماعی و تشکیل  به ر این فازها در شما نمایان گردیده پس می توانید بگویید کهاگ

 زندگی را خواهم داشت.

ته در طول سالهایی که یاف رشد و بالغ انسان یک. واقفیم ای حرفه های محیط در افراد میان روابط تاثیر و اهمیت به ما ی همه امروزه 

پشت سر می گذارد کم کم به این نتیجه می رسد چاره ای ندارد جزء آن که رضایتش در زندگی را در همین جامعه جستجو کند برای چنین 

 ظم شرکت کنند.منظوری ناچار باید عضو برخی گروه ها و برخی سازمان ها باشد و در فعالیت های آن ها بطور موفق و من

بلوغ در ابعاد جسمانی، اجتماعی، عاطفی و معنوی در سنین نوجوانی پی ریزی می شود دستیابی به بلوغ اجتماعی از طریق ارتباط 

 وادهخان به اندازه بی نه که، است اجتماعی بلوغ دارای شخصی. گیرد می صورت دیگران با معقول و صمیمانه دوستی  خوب و صادقانه و ابراز

د و نه در برابر آن ها بی اندازه به ستیز بر خیزد او کار و فعالیت را دوست دارد و بر این باور است که حتی ده نشان وابستگی دوستان یا

 (. 1۲۱۱کارهای یکنواخت و کسل کننده را می توان دلنشین ساخت و از آن ها لذت برد ) کوثری،

 برقراری در که نوجوانانی  قراری مناسبات اجتماعی به شکل مطلوب است از عواملی که باعث رشد شخصیت نوجوانان می شود بر

 که کند می بیان( 1۸۳۱) فرگانس(. 1۲۳۱ شریفی،) دارند باالی نفس به اعتماد و درونی رضایت هستند موفقیت ها دوستی و ها معاشرت

ابتدا آن ها را ادراک و تفسیر می  دیگران با معناداری بطهرا هرگونه برقراری از قبل  است اجتماعی تعامل مهم مرحله اولین دیگری، ادراک»

همدلی، صفت کلیدی است که می تواند ارتباط های «. کنیم یعنی ادراک ، پیوند جدایی ناپذیری با تفسیر و معنا کردن رفتار دیگران دارد

 را درک می کند. بین فردی را غنی سازد . همدلی عبارتست از توان درک دیگری به همان شکلی که او خودش

( در پژوهش خود نشان داد که کودکان تیز هوش از لحاظ اجتماعی و عاطفی اغلب شادمان و مورد عالقه دیگران 1۲۱۱کاظمی حقیقی) 

می باشند و دارای صفاتی چون صداقت، شوخ طبی، خوش بینی، هیجان پذیری، خود کفائی در امور، احساس مسئولیت و محبوبیت اجتماعی 

 و بلوغ به نسبت  هوش تیز مدارس در دختر باهوش آموزان دانش اجتماعی مهارتهای و بلوغ  ( به این نتیجه رسید که1۲۳۲یسی)هستند. ن

 فشار که کند می بیان گونه این را تیزهوشان اجتماعی مهارتهای بودن پایین دالیل او است کمتر عادی آموزان دانش اجتماعی مهارتهای

فشار دوستان) مانند رقابت نزدیک و فشرده بین دوستان برای کسب رتبه برتر( منجر  و( سخت تکالیف و مشکل درسهای ارائه مانند) مدرسه

 به این امر شد است.
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 توانایی بر اجتماعی بلوغ. باشدمی هماهنگ ازهنجارها پیروی و اجتماعی گروه با که است فرد اجتماعی روابط تکامل ،اجتماعی رشد

جتماعی در حال تغییر داللت دارد. بطور خالصه می توان گفت بلوغ اجتماعی عبارت است از عملکرد در ا محیط با سازگاری و مواجهه در فرد

( در بررسی خود 1۸۸1) (. بایرلی1۲۱۱فعالیت های روزانه که بر بسندگی شخصی و سازگاری و انعطاف پذیری اجتماعی تاکید دارد )کوثری،

 اآنه. یابند می دست  بر روی دو گروه از نوجوانان تیزهوش و غیر تیزهوش نشان داد که دانش آموزان تیزهوش زودتر به تفکر جهت یافته

 قرار منطقی نظم یک در را امور و داده، ترجیح را تحلیل آنها براین، عالوه . داشتند خود قضاوتهای درباره تفکر در بیشتری ترجیح همچنین

ان تیزهوش دریافت کردن را بر قضاوت کردن نوجوان اکثر.  دارند بیشتری تأکید خود فکر بر و تر مؤدب عادی گروه به نسبت و دهند می

ترجیح می دهند . این مسأله موجب بازتر بودن نسبت به موقعیت های مخالف، و جدی تر و کنجکاوتر بودن نسبت به موقعیت های جدید می 

 وجود  احساسی – تفکری و  دریافتی –قیاسهای شهودی گردد. همچنین جهت گیریهای معناداری در جنسیت گروهها و توانایی گروهها در م

 دارد.

 به آن از که هستند شود، می نامیده تیزهوشی شخصیت امروزه آنچه به دستیابی پی در) 1۸۸۲،  برخی تالشهای پژوهشی) گلدبرگ

 و  شوقنسی و)  2۱۱۱  (همکاران و   ه نمود . از جمله این تحقیقات می توان به بررسیهای ون لی شاتاستفاد توان می تشخیصی معیار عنوان

رو شخصیت مورد بررسی قرار داده اند. بر اساس این دیدگاه، سرآمدی هوشی قلم در را هوشی سرآمدی که نموند اشاره( 2۱۱۱( همکاران

ی است و درست مثل تیزهوشی ، شخصیت نیز چند و جهی است . به عبارت دیگر، همچنان که به طور سنتی از بخشی از شخصیت تیزهوش

هوش به عنوان یک معیار تشخیصی استفاده شده ، شخصیت تیز هوش نیز می تواند به عنوان موضوعی که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار 

انعطاف پذیری « من»(در بررسی خود عنوان نموده، کودکان و نوجوانانی که  2۱۱۱لی شات)گرفته است، مد نظر قرار گیرد . به طوری که ون 

هم اداشته، به عنوان تیزهوش در نظرگرفته شده اند، چرا که آنان نیمرخ شخصیتی خاصی را ارائه نموده اند این گروه از کودکان و نوجوانان تف

 قابل مالحظه و پایداری هیجانی نشان دادند .

 گروه ینا اگرچه  است پرداخته تیزهوش نوجوانان شخصیتی ویژگیهای بررسی به ،  ( بر اساس نظریه ریخت شناسی یونگ2۱۱۱) ساک

 یا عادی داشتند. تیزهوش غیر جمعیت با تفاوتهایی گروه، یک عنوان به ولی ند،داشت متفاوتی ویژگیهای نیز خود بین در

 گروه این که است نموده عنوان و اشاره شخصیت ثبات به دارند، برتری آنها در تیزهوشان که ویژگیهایی فهرست در (1۲۱2)ارلیچ 

 این هیجانی و رفتاری ویژگیهای  (1۸۸۸)  پرتر.  ندهست قوی و مصمم شخصیتی دارای داشته، مطلوبتری شخصیت خود همساالن به نسبت

 پذیرش ناکامی، انتقاد، به حد از بیش حساسیت گرایی، ،کمال قوی نفس اعتمادبه بودن، متفاوت از آگاهی هیجانی، حساسیت را گروه

ه وان کرده است که افراد سرآمد حداقل چهار مجموععن نیز( 1۲۱2 وکافمن، هاالهان از نقل) رنزولی.  داند می همرنگی عدم و مسؤولیت،

م کویژگی اساسی داشته که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند : استعدادهای عمومی، التزام جدی به انجام کار، سطح عالی خالقیت ، سازمان مستح

شخصیت. بر اساس چنین دیدگاهی است که آزمونهای هوشی را نمی توان به تنهایی مشخص کننده سرآمدی افراد دانست، بلکه باید ابزارهای 

را نیز در تشخیص افراد سرآمد به کار گرفت . بنابراین بر خالف گذشته، در تشخیص سرآمد بودن نباید به انداز ه گیری هوش بهر  دیگری

ی رافراد اکتفا کرد ، زیرا در آن صورت تفاوتهای محیطی و فرهنگی و یادگیری سبک زندگی افراد و سازمان شخصیت آنان، که تأثیر انکا رناپذی

 صیات سرآمد بودن دارد، نادیده گرفته خواهد شد .در بروز خصو

 

 نتيجه گيري
فرد بالغ کسی است که عالوه بر رسیدن به بلوغ جنسی، جسمی، شناختی، اجتماعی، به مرحله شناخت خود، شناخت فرهنگ و جامعه 

بر اساس مهربانی، صمیمیت، و محبت پایه برسد. اعتقادات اساسی او از خرد، استدالل عقالنی، فطری و وجدانی سرچشمه بگیرد و روابط وی 

 .ریزی شود

در مورد ازدواج باید توجه داشت که در همه انواع بلوغ الزم نیست فرد به حد نهایت آن دست یافته باشد بلکه در برخی انواع بلوغ مثل 

وجود نشانه های سالمت و موفقیت، کفایت  بلوغ جنسی و بلوغ در حدی که اطالق این لفظ مناسب باشد، الزم است اما در برخی از موارد نفس

در دختران از پانزده سال به بعد  سن مناسب برای ازدواج بنا به نظر متخصصان، .می کند و الزم نیست فرد به حد اعالی بلوغ رسیده باشد

سال به بعد. و شما می توانید با سنجش شرائط خود و تطبیق آن بر مطالب ارائه شده و میانگین سنی ذکر شده به  1۳است و در پسران از 

 .جمع بندی الزم برسید
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