


 بلوغ



 بلَغ جسوی -1

 بلَغ جٌسی -2

 (فکزی)بلَغ عقلی  -3

 بلَغ اجتواعی -4

:بلَغ شاهل   
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 :تقسین بٌدی هزاحل  بلَغ 

 Early adolescence هزحلِ اٍليِ بلَغ

 هزحلِ هياًی بلَغ

 هزحلِ آ خز بلَغ

Middle adolescence 

Late adolescence 
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تقَیوی عي تا دارد ارتباط بيؾتز اعتخَاًی عي با ٍ اعت هتؽيز بلَغ ؽزٍع عي. 
هاُ 6-12 اس ٍپظ (عالگی10-11) ّغت بلَغ عالهت اٍليي پغتاًی جَاًِ دختزّا در 

 اؼاس (قاعذگی) پزیَدّا عال 2/5 تا 2 اس بعذ ًْایت در ٍ هيؾًَذ ظاّز تٌاعلی هَّای
 .ؽَد هی

ّز ٍلی عالگی 11 -12 بيي ٍاؼلب ّغت بلَغ2-3 حلِ هز در دردختزّا قذی رؽذ اٍج 
 هتاثز را ًْایی قذ هيتَاًذ ٍ بَدُ کوتز کؾيذى قذ اٍج عي ؽَد اؼاس سٍدتز بلَغ چِ
 .کٌذ

رخ عالگی 11-12 عي در هتَعظ کِ اعت بيضِ رؽذ بلَغ عالهت اٍليي ّا درپغز 
 .هيذّذ رخ عالگی 13-14 عي در قذی رؽذ اٍج ٍ هيذّذ

رٍیؼ ٍ صذا ؽذى ٍهزداًِ دختزّا در قاعذگی ؽزٍع یعٌی بلَغ رعيذى پایاى بِ با 
 در عال16 ٍ دختزاى در عال 14 اعتخَاًی عي حذٍد در کِ درپغزّا صَرت هَی

 ؽٌاعٌاهِ) تقَیوی عي بِ ٍخيلی هيؾَد ضعيؿ بغيار کؾيذى قذ ؽاًظ ّغت پغزاى
 .ًذارد ارتباط (ای

باؽٌذ ـزسًذاى قذ اصالح ـکز بِ بایذ بلَغ ؽذى ًْادیٌِ اس قبل ٍالذیي بٌابزایي. 
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 هزحلِ اٍلیِ بلَغ

 داهٌِ عٌی ؽزٍع بلَغ
: درصذ بلَغ درایي عي اؼاس هيؾَد 95  

پغزّا                                   دختزّا                 

عالگی  13-10  

ٍ عَل هذت هزحلِ اؼاسیي بلَغ    

 دختز                در ؽؼ هاُ تا یک عال    

(Early adolescence) 

عالگی  14-10/5  

ؽؼ هاُ تادٍعال  درپغز    
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 :تغییزات َّرهًَی هزحلِ اٍلیِ بلَغ 

ؽزٍع تزؽح  ضزباًی َّرهًَْای ّيپَـيشی کِ اثزات ایي َّرهًَْا رٍی  -
 .ؼذد جٌغی اعت

 .بِ دًبال اـشایؼ تزؽح َّرهًَْای جٌغی اثزات ثاًَیِ آى ظاّز هيؾَد
 
 :در دختزّا  -1 
 (اٍليي عالهت بلَؼی)بشرگ ؽذى عيٌِ ّا •
 ؽزٍع رٍیؼ هَّای سّار •
                                                  :  در پغزّا  -2
 ٍ تؽييزرًگ ًاحيِ تٌاعلی(اٍليي عالهت )بشرگ ؽذى بيضِ •
 ؽزٍع رٍیؼ هَّای سّار   •
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 هؽش

 ؼذُ ّيپَتاالهَط

 هخچِ
 بصل الٌخاع

 ؼذُ ّيپَـيش
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 ؼذد جٌغی
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 تزؽح َّرهَى سًاًِ

 تزؽح َّرهَى هزداًِ
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 کليِ ؼذد ـَق کليِ
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  ؼذد َّرهًَْای تزؽح اـشایؼ
  صَرت بِ آى اثز ٍ کليِ ـَق

 ٍ بؽل سیز هَّای رٍیؼ ؽزٍع
 .اعت سّار ًاحيِ

 َّرهَى آًذرٍصى
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.حذاکثز رؽذ قذی دختزّا در ایي هزحلِ اعت  -  
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 هزحلِ هياًی بلَغ 

:عي ؽزٍع ایي هزحلِ    

 پغزّا                           دختزّا

عال  14-12  

: ٍ عَل هذت آى    

 عال در دختزّا3ًين تا 

)Middle adolescence( 

عال  15-12/5  

 عال درپغزّا4تا 2
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 تؽييزات َّرهًَی هزحلِ هياًی بلَغ
 :اـشیؼ هيشاى تزؽح َّرهًَْای جٌغی ٍ اثزات ثاًَیِ آى بِ صَرت -
 
 :در دختزّا  -1

 اـشایؼ رؽذ هَّای سّار ٍلی    –بشرگی بيؾتز عيٌِ ّا                        
 .ًِ بِ حذ بالؽيي                        

 
 :در پغزّا  -2

اـشایؼ رؽذ هَّای سّار در         –اـشایؼ رؽذ بيضِ ٍ آلت                       
 .ًاحيِ سّار ٍلی ًِ بِ حذ بالؽيي 

 ...اداهِ                                                                                      
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 :هْوتزیي تؽييز در ایي دٍراى اتفاق هی اـتذ کِ ؽاهل 
 
 

 . تَليذ اعپزم در پغزّا  -2.    ؽزٍع قاعذ گی در دختزّا  -1 
 
 
 
 

 (کِ قذرت تَليذ هثل را ایجاد هی کٌذ )   
 

 عال ظاّز هی ؽَد     15تا  11تَليذ اعپزم بيي 
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  .حذاکثز رؽذ قذی پغزّا در ایي هزحلِ اتفاق هی اـتذ  -3
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 :عایز تؽييزات ایي هزحلِ کِ در ّز دٍ جٌظ دیذُ هی ؽَد    
 

بشرگ ؽذى ؼضزٍؾ عضالت حٌجزُ ٍ ایجاد تؽييز  –اـشایؼ عَل عٌابْای صَتی  -
 .صذا 

 (بِ خصَؿ در جٌظ هذکز)                                
 (عالگی صذای کاهل بالػ ایجاد هی ؽَد  15در )                           

 

عالهت دیگز آکٌِ پَعتی در پغزّا ٍ دختزّای جَاى اعت ٍ گاّی اٍليي عالهت     -  
 .بلَغ اعت

   .هصزؾ اکغيضى بيؾتز ؽذُ ٍ تعذاد تٌفظ اـشایؼ هی یابذ  -
 .اـشایؼ هقذار آًشیوْای بذى  -
 .  اـشایؼ تزاکن اعتخَاى  -
 .اـشایؼ ـؾار خَى بِ ًغبت قبل اس بلَغ  -
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                            : قدی رشد حداکثز
  ایي ٍارد بلَغ 4 هزحلِ در پغزّا ٍلی اعت بلَغ 2 هزحلِ در دختزّا در - 

   .ؽًَذ هی هزحلِ
  دٍراى ایي سهاى هذت ؽذًذ قذی رؽذ حذاکثز هزحلِ ٍارد ایٌکِ اس پظ - 

   .کؾذ هی عَل بيؾتز پغزّا در کِ اعت
 ٍدرپغزّا عالگی 16-17 اعتخَاًی عي در دختزّا در قذی رؽذ ىیاپا - 

    اعت عالگی20تا18 اعتخَاًی درعي
  رؽذ بِ ٍ  ًْایی اسقذ%15 دختزّا قذی رؽذ بِ بلَغ پایاى در بٌابزایي - 

            .گزدد هی اـشٍدُ ًْایی اسقذ%20پغزّا قذی
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 :استثٌائات ايي هزحلِ                 
طَل ايي ( يك طزفِ يا دٍ طزفِ) رشد سیٌِ ّا در پسزّا  -

 هدت 
 .  هاُ است 18تا    
رٍيش هَّای صَرت در پسزّا در ايي هزحلِ است  -
 (.  سال 14/5حدٍد )
 2/5بیي شزٍع اٍلیي هزحلِ بلَغ ٍ قائد گی در دختزّا  -

 .      سال طَل هی کشد 6سال فاصلِ است ٍلی گاّی اٍقات 

_________________________________________                               

 http://drmanshadi.ir       دکتز سید حسیي دّقاى هٌشادی         

http://drmanshadi.ir/


 عي ؽزٍع ایي هزحلِ   

عال             در پغزّا  

عال  14-16 در دختزّا   

17-14  

: تؽييزات ظاّزی ایي هزحلِ  

کاهل ؽذى هَّای ًاحيِ تٌاعلی       –رؽذ کاهل عيٌِ ّا :  در دختزّا - 1
کاهل ؽذى هَّای ًاحيِ   –ًوای کاهل تٌاعلی :  در پسزّا  - 2        

 تٌاعلی ٍ رٍیؼ هَّای صَرت

 )Late adolescence( هزحلِ آخز بلَغ
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ًخَردى صبحاًِ  -  

توایل بِ هصزؾ ؼذای خارج اس هٌشل -  

داؽتي رصین ّای عفت ٍ عخت الؼزی -  

پزخَری ٍ چاقی -  

هصزؾ  بی رٍیِ تٌقالت  -  

ًا هٌظن بَدى ٍعذُ ّای ؼذایی -  

بی اؽتْایی عصبی -  

 تغییزات رفتاری تغذيِ ای دربلَغ
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   تغییزات خلقی

  پزخاؽگزی 
  اـغزدگی 
 عذم اعتواد بِ ًفظ 
  اعتقالل علبی 
  هٌفی گزایی 
  توایل بِ خَدکؾی 
 عذم پذیزػ بيواری 
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 هزحلِ آخز  

 بلَغ  

هزحلِ هياًی     
 بلَغ  

هزحلِ اٍل        
 بلَغ  

 عال  14 -16
 رؽذ کاهل عيٌِ ّا 
رؽذ کاهل هَّای  

تٌاعلی ٍ سیز بؽل ًوای 

   کاهل سًاًِ

 عال  14-12
 بشرگی بيؾتز عيٌِ ّا 

اـشایؼ هيشاى هَّای سّار ٍ 
 سیز بؽل 

 ؽزٍع قاعذ گی 

   آکٌِ -تؽييزصذا 

عال  10 -13  
بشرگ ؽذى عيٌِ ّا ، ؽزٍع  

 رٍیؼ هَّای سّار سیز بؽل

  اـشایؼ عزعت رؽذ قذی

  عي ؽزٍع
      عالئن
     

 دختز 

 عال  14 -17
 رؽذ کاهل تٌاعلی 

 رؽذ کاهل هَّا  

   رؽذ هَّای صَرت
 ًوای کاهل هزداًِ  

عال  12/5 -15  
 اـشایؼ رؽذ بيضِ ّا ٍ آلت تٌاعلی 

 اـشایؼ هيشاى هَّای سّار ٍ سیز بؽل 
 تَاًایی تَليذ اعپزم 

آکٌِ  –تؽييز صذا   
عزعت رؽذ قذی  اـشایؼ  

  ؽزٍع رٍیؼ هَّای صَرت

 عال  14تا10/5
 بشرگ ؽذى بيضِ ّا 

ؽزٍع رٍیؼ هَّای سّار ٍ 
سیز بؽل              ؽزٍع 

  تَليذ اعپزم

  عي ؽزٍع
       عالئن 
     

 پغز

_________________________________________                               

 http://drmanshadi.ir       دکتز سید حسیي دّقاى هٌشادی         

http://drmanshadi.ir/


    سَال يك 

 :بالػ ـزدی اعت کِ هزاحل بلَغ را پؾت عز گذاؽتِ  

 عال 14-15عال ٍ درهَرد پغز  12/5-13درهَرد دختز 

ٍ یا بالػ بِ ـزدی گفتِ هيؾَد کِ درابتذای هزاحل بلَغ اعت درهَرد دختز  
 عال   11-12عال  ٍ درهَرد پغز  10– 10/5

  سَال دٍم

اگز ـزدی بلَغ سٍدرط داؽت ٍلی اس ًظز عٌی ٍ ـکزی ٌَّس بِ 
 حذ قابل قبَل ًزعيذُ بَد بالػ تلقی هيؾَد یا ًِ ؟ 
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دکتز سید حسیي دّقاى هٌشادی: گزد آٍری 

  

تلفي : 

09106825099 

22894108-021 
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