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 دراسة نمو التلميذ المراىق: الفصل الثامن - 8

    : تعريف المراىقة  -8-1

ك معناىا التدرج ؿتو النضج  "adolescere   مشتقة من الفعل الالتيٍت"adolescence "كلمة مراىقة : لغة-8-1-1

ىق مبعٌت قرب، فراىق الشيء معناه قاربو، كراىق البلوغ تعٍت قارب البلوغ اك ىي مشتقة من الفعل ر (..االنفعإب ك العقلي، اصتنسي )

التدرج ُب النضج من رتيع اصتوانب : ك راىق الغالـ أم قارب اضتلم ك اضتلم ىو القدرة على إؾتاب النسل ك بذلك فاظتراىقة ىي

  .اصتنسية اصتسمية االجتماعية ك العقلية ك ىذا التعريف ال متتلف كثَتا عن اظتعٌت العلمي

 اظتراىقة تنطلق من مرحلة كموف ك ىي هبذا تعترب بداية ثانية النطالقة جديدة لعمليات النمو من جهة كما :اصطالحا-2 -8-1

تعترب عودة قوية ظتشاكل النمو اليت توارت مؤقتا أثناء مرحلة الكموف من جهة أخرل ك ىكذا تبدك اظتراىقة ك كأهنا عملية استيقاظ من 

مرحلة كموف متسمة بالبطيء ُب النمو ك ىدكئو ك باختفاء اظتشاكل مؤقتا ؽتا يؤدم إٔب كشف الغطاء عن اظتشاكل ك الصراعات ك 

  .جتددىا

ك معاكنوه، كما اىتم هبا أيضا  "زؿمآرنولد ج"ك قد اىتم هبذه اظترحلة العديد من العلماء ك الباحثُت الغربيُت على رأسهم            

كما عرفها العآب " الوقت الذم لتدث فيو التحوؿ ُب الوضع البيولوجي للفرد: "ك قد عرفها بأهنا 1955 "أكسبل"العآب النفساين 

الفًتة من العمر اليت تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواصف ك االنفعاالت اضتادة : " بأهنا1956سنة  "ستانلي ىوؿ"الكبَت 

 "ستانلي ىوؿ" نظريةىاك لذلك شتت" فًتة عواصف ك توتر ك شدة"ك " مولد جديد للفرد"كما انو يعتربىا " ك التوترات العنيفة

ألهنا تتضمن ُب رأيو تغيَتات ضخمة ُب اضتياة ك ىي نوع جديد من اظتيالد مصحوب ىذه اظترة بالتوترات ك " األزمة"أك " بالعاصفة"

  .مشاكل ال نتكن جتنب أزماهتا ك ضغوطها

الفًتة اليت يكسر فيها اظتراىق شرنقة الطفولة ليخرج إٔب العآب اطتارجي ك يبدأ ُب : " بأهنا1962مورككس كما عرفها               

يعٍت مصطلح اظتراىقة كما يستخدـ ُب علم : "عبد السالـ حامد بقولو: أما الباحثُت العرب فقد عرفها د" التفاعل معو ك االندماج فيو

  ."النفس مرحلة النضج ك الرشد، فاظتراىقة مرحلة تأىب ظترحلة الرشد



 

 

69 
 

سن النضج العقلي ك االنفعإب ك االجتماعي ك تصل إليها الفتاة قبل الفىت بنحو ''إهنا  ب"عبد الرحمن العيسوم"ك قد عرفها          

  ."عامُت

إهنا بدء ظهور اظتميزات اصتنسية ك ذلك نتيجة لنضج الغدد التناسلية فهي إذف مرحلة النمو ب'' فيقوؿ "محمد عبد القادر"أما          

   "...اظتتوسط بُت الطفولة ك الرشد حيث يتم فيها إعداد الناشئ ليصبح فردا يتحمل مسؤكلياتو للمشاركة ُب نشاط اجملتمع

مرحلة النمو اظتتوسط بُت الطفولة ك الرشد الذم يسبب كثَتا من القلق ك االضطرابات النفسية، '' كؽتا سبق نتكن تعريف اظتراىقة باهنا

  ''يتم ُب ىذه الفًتة نضج الوظائف البيولوجية ك الفيزيولوجية ك اصتسمية عموماك

   :تقسيم مرحلة المراىقة -8-2

  :قد اتفق معظم علماء النفس على أهنا تنقسم إٔب ثالث مراحل       ؿ

  ( سنة15-البلوغ ) اظتراىقة اظتبكرة -

  ( سنة18- سنة16) اظتراىقة الوسطى-

 (بداية الرشد-  سنة18) اظتراىقة اظتتأخرة -

   :      كمنو نتكن التفصيل ُب ىذه اظتراحل 

    تبدأ مبجموعة من العمليات اليت تؤدم إٔب البلوغ: المراىقة المبكرة-1- 8-2

  :عملية البلوغ ك مظاىر النمو فيو- 1

 ك يعرفو الكثَت من العلماء بأنو اظترحلة اليت يعرؼ فيها الفرد نضجا من الناحية اصتنسية فقط ك ذلك ، ىو الوصوؿ:تعريفو لغة- أ

 .بنضج األعضاء التناسلية اليت تنقل الفرد من مرحلة الطفولة إٔب الرشد

 سنة للذكور ك قد يتأخر لدل 14-13 سنة لإلناث، بينما يًتاكح ما بُت 13-12متتلف سن البلوغ حيث يًتاكح ما بُت         

 . سنوات3تواكب ىذه العملية حدكث طفرة فتو ك زيادة سريعة تستمر ظتدة .  سنة تقريبا16-15البعض إٔب سن 

  :العوامل المؤثرة في البلوغ- ب
  .حالة النشاط الغددم -1
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  .اضتالة الصحية العامة -2
  .نوعية الغداء -3

  :سمات المراىقة المبكرة- جػ

 .اظتميز للطفل إٔب العمليات اظتنطقية اظتنهجية (اظتادم اظتلموس )باالنتقاؿ من التفكَت الواقعي"بياجيو"تتميز ىذه اظترحلة ُب نظرية -1

  .الشعور بعدـ االتزاف -2

  .زيادة إحساس الفرد جبنسو -3

  .نفور الفىت من الفتاة ك العكس-4

  .ظهور العناصر اصتنسية الثانوية مع عدـ اكتماؿ نضجها كدكف القياـ بوظائفها -5

  .ضغوط الدكافع اصتنسية اليت ال يعرؼ اظتراىق كيفية كبح رتاحها -6

  :مظاىرىا- د

  .االىتماـ بتفحص الذات كحتليلها -1

  .اظتيل ظتظاىر الطبيعة كقضاء أكثر الوقت خارج البيت -2

  .التمرد على التقليد، كحب التجديد -3

  :المراىقة الوسطى 8-2-2 

  :سماتها: أ

  .الشعور باظتسؤكلية االجتماعية -1

  .اظتيل إٔب مساعدة اآلخرين كتقدمي العوف عتم -2

 .االىتماـ باصتنس اآلخر كيبدك على شكل ميوؿ كاىتمامات بتكوين صداقات كإقامة عالقات مع أفراده-3

  .اختيار األصدقاء من بُت األفراد الذين نتيل اظتراىق إليهم -4

  .اظتيل إٔب الزعامة -5
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  .اظتيوالت لدل اظتراىق كضوح االجتاىات ك -6

  : خصائص نمو المراىق- 8-3

تفيد ىذه الكلمة من الناحية اللغوية معٌت االقًتاب ك الدنو، كىي ُب معناىا االصطالحي قريبة من ىذا اظتعٌت، إذ أف             

  .اظتراىق ىو الفىت الذم يدنو من النضج كاكتماؿ الرشد، كذلك فإف كلمة اظترىق تعٍت الطغياف ك الزيادة

فاظتراىقة مرحلة كسيطة تنقل اإلنساف تدركتيا من الطفولة إٔب الرشد، أين يكتمل نضجو، كتبدأ مرحلة اظتراىقة عند اإلنساف           

 13-11حيث يصل إٔب البلوغ اصتنسي، كىو ظهور ؽتيزات جنسية نتيجة لنضج الغدد التناسلية، كغالبا ما يكوف ىذا البلوغ بُت 

 سنة، كتعترب ىذه الفًتة سيكولوجيا فًتة أزمة للمراىق، ألنو يفاجأ فيها بتغَتات جسمية 14-12سنة لدل البنات كعند البنُت بُت 

 .تًتؾ صدل عميقا ُب ذىنو ككجدانو

باإلضافة إٔب جانب  (اصتسمي، االنفعإب، العقلي ك االجتماعي )ك سوؼ نربز اطتصائص اظتميزة عتا ُب ؼتتلف جوانب النمو اظتعركفة

فتو جديد ٓب يكن سائدا خالؿ مرحلة الطفولة أال كىو النمو اصتنسي، إذ أنو ىو اظتظهر البارز باعتبار أف اظتراىقة ُب بداياهتا ال ختتلف 

كثَتا عن مرحلة الطفولة إال ُب التغَت اضتاصل على نشاط الغدد اصتنسية، أما هناياهتا فتكوف ؽتهدة بشكل كاضح ظترحلة الرشد، كال 

  .يظهر التأرجح أك اعتامشية إال ُب أكاسطها، حيث يكوف اظتراىق أشبو بإنساف اضتدكد، فال ىو بالطفل كال ىو بالراشد

   :ة المراىق المميزة لمرحلةخصائصاؿ-8-3

   : الخصائص الجنسية-8-3-1

يعرؼ النضج اصتنسي على أنو فتو الغدد التناسلية كقدرهتا على أداء كظائفها التناسلية، كنتكن تقسيم الصفات اصتنسية إٔب            

 .صفات جنسية ثانوية ك صفات جنسية أكلية ناجتة عن نشاط الغدد اصتنسية: قسمُت

  :كنتكن تلخيص ىذه الصفات كما يلي

  : المتأخرة لمراىقةا

 .تتحقق القدرة على التناسل عند اصتنسُت، كيصبح الدكر اصتنسي لكل منهما أكثر دقة ك حتديدا- 

  .تزداد اظتشاعر اصتنسية خصوبة كعمقا كتندمج مشاعر الرغبة اصتنسية مع مشاعر اظتودة ك احملبة- 
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  .يصبح الفرد أكثر كاقعية ُب إظهار ميلو ؿتو اصتنس األخر- 

  : المراىقة المتوسطة

  .ينشط الدافع لدل اظتراىق نشاطا يدفعو إٔب اظتيل ؿتو اصتنس اآلخر- 

  .الرغبة ُب حتصيل أكرب قدر من اظتعرفة ُب األمور اصتنسية- 

 .يكوف النشاط اصتنسي لدل الذكور أسبق منو لدل اإلناث، كيصل الذكور إٔب الطاقة اصتنسية- 

 : المراىقة المبكرة

  : اإلناث*

تثبط الغدد التناسلية كتصبح قادرة على أداء كظائفها التناسلية كىي اظتبيضات كتفرزاف اطتاليا اصتنسية أك ما تسمى بالبويضة ك ىنا  - 

 (.الطمث )تبدأ العادة الشهرية 

  .فتو الشعر ُب مواضع خاصة من اصتسم - 

  . نعومة الصوت -

  . فتو عظاـ اضتوض ك الفم ك اظتهبل -

  . اختزاف الدىن ُب األرداؼ ك فتوىا -

 :الذكور*

  .تنشط الغدد التناسلية كتصبح قادرة على أداء كظائفها التناسلية كىي اطتاليا اصتنسية أك ما تسمى باضتيوانات اظتنوية -

  .فتو الشعر ُب مواضع خاصة من اصتسم كاإلبط ك الوجو ك غيها- 

  .خشونة الصوت -

 .الصفات اصتنسية الثانويةكالصفات اصتنسية األكلية  - 
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  :الخصائص الجسمية-8-3-2

 :ك نتكن تلخيصها عرب اظتراحل الثالث كما يلي حتدث للمراىق تغَتات جسمية سريعة ك عنيفة ُب اضتجم، الوزف، الشكل،          

: المراىقة المبكرة*

  .لتدث فتو سريع ك مفاجئ ُب الطوؿ ك الوزف ك اعتيكل العظمي -

  .اتساع الكتف ك الصدر بالنسبة للذكور -

حتدث أكرب زيادة ُب الطوؿ متأخرة مدة عامُت تقريبا عند الذكور، بينما حتدث ىذه الزيادة عند البنات ُب الفًتة اليت تسبق أكؿ  -

  .حيض

 .تتغَت مالمح الفرد نتيجة للنمو السريع حيث يصبح الفم كاسع ك الفك العلوم ناميا أكثر من الفك السفلي -

  :المراىقة المتوسطة*

  .تباطؤ النمو اصتسمي ك دقة سرعتو تدركتيا -

الزيادة لدل الذكور أعلى من : استمرار الزيادة ببطء )زيادة الطوؿ ك الوزف عند كل من الذكور ك اإلناث مع كجود فرؽ بينهما-

  (.اإلناث

  .كصوؿ اإلناث إٔب أقصى النمو ُب الطوؿ ُب هناية ىذه اظترحلة تقريبا -

  .اـتفاض سرعة النمو ُب الوزف لدل اإلناث قبل الذكور -

  .زيادة سعة اظتعدة زيادة كبَتة -

  .حتسن اضتالة الصحية للمراىق حتسنا كاضحا -

  .تفوؽ الذكور على اإلناث ُب القوة العضلية -

  .قلة ساعات نـو اظتراىق -

  .اـتفاض طفيف ُب معدؿ النبض لدل اظتراىق ك اـتفاض استهالؾ جسمو لألككسجُت -
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  .ارتفاع ضغط الدـ تدركتيا عند كال اصتنسُت -

   :المراىقة المتأخرة*

  .يتواصل النمو اصتسمي ُب ىذه اظترحلة حىت يصل إٔب غايتو ك تتضح السمات اصتسدية للفرد ك تستقر مالمح ك جهو- 

  .تستمر الزيادة الطفيفة أك البطيئة لدل اصتنسُت حىت الرشد ك يالحظ تفوؽ الذكور على اإلناث ُب كل من الوزف ك الطوؿ -

  .يصل الفرد إٔب التوازف الغددم -

  .تكتمل األسناف الدائمة بظهور أضراس العقل األربعة ك يكتمل النضج اعتيكلي ك النضج اصتسمي -

لرياضية خالؿ سنوات ىذه اتتضح درجة كضوح القوة البدنية عند الذكور عنها عند البنات ؽتا كتعلهم يتفوقوف عليهن ُب األنشطة  -

 .اظترحلة

  : نتكن تلخيصها فيما يلي:الخصائص الحركية- 3- 8-3

   :المراىقة المبكرة*

 .يعاين البالغ من اضطرابات ُب حركاتو فيتعرض للوقوع أك التعثر أك سقوط األشياء من بُت يديو -

يفقد كثَتا من توازنو ك تبدك حركاتو الناجم عن العضالت الكبَتة ك الدقيقة غَت منتظمة، فقد نتوىم توفر لدل البالغ حيث يهب  -

  .ظتساعدتنا ك لكنو سرعاف ما يشعر بالتعب ك اإلرىاؽ ك اإلجهاد

 .يتصف البالغ باطتجل ك الكسل ك اطتموؿ ؽتا يؤدم إٔب اضطرابو ك تشويو أدائو -

   :المراىقة المتوسطة*

  .توافق ك انسجاـ حركات اظتراىق ك ازدياد نشاطو - 

  .ازدياد قدرة اظتراىق على اكتساب اظتهارات اضتركية -

  .حتسن على مستول السرعة اليت تتضمن استخداـ العضالت الكبَتة- 

  . حتسن  التآزر البصرم اليدكم-

   :المراىقة المتأخرة*
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  .يصل اظتراىق إٔب أقصى قوة عضالتو، كدقة حركتها سرعتها- 

  .يزداد نشاطو ك التنسيق بُت حركاتو- 

  .تزداد قدرتو على اكتساب مهارات حركية جديدة -

  .، ك القوة البدنية ك التحمل ، كخاصة منها األنشطة اظتركبة كالتوازف ك اظتركنة ك الرشاقة حتسن بعض األنشطة لدل اظتراىق -

  .يزداد كضوح الفركؽ ُب النمو اضتركي بُت الذكور ك اإلناث- 

   : خصائص النمو الحركي -8-3-4

   :المراىقة المبكرة*

   .عدـ التماثل بُت سرعة النمو اصتسمي ك النمو االنفعإب، ؽتا يؤدم إٔب االضطراب كعدـ الثبات - 

  . تذبذب اضتالة اظتزاجية ك تقلبات حادة ُب السلوؾ ك اجتاىات متناقضة أحيانا-

   . اظتيل إٔب اطتجل ك االنطواء أحيانا، كقضاء اظتراىق بعضا من ك كقتو ُب جو من أحالـ اليقظة أحيانا أخرل-

   .زيادة اضتساسية ك االنفعالية، فيضطرب ك يشعر بالقلق ظتا يعًتيو من فتو جسمي -

  : المراىقة المتوسطة*

ا من اختالفات أك عدـ الوضوح، ك زيادة القدرة على التوافق مع التغَتات اليت تطرأ على جسمها قُب االجتاه إٔب تقبل اضتياة بكل ما- 

  .كتقبلها

  .يزداد شعور اظتراىق بذاتو، فتظهر مشاعر التمرد ك الثركة ك الغضب -

  .تتسع أمالو ك أحالمو، كقد يتعذر عليو حتقيقها أك حتقيق معظمها -

  .تبلور ؽتا يولد إحساس القبوؿ باآلخريناؿ ُبتأخذ عاطفة اضتب - 

  .انفعاالت قوية ك حساسية مفرطة كعدـ الثبات -

  .يعاين اظتراىق من عدـ كضوح الرؤيا ك الشعور باضتَتة -

 .يشعر بعض اظتراىقُت كثَتا ُب أحالـ اليقظة، تعويضا عما يعانونو من أنواع النقص ك اضترماف -
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  . ختف درجة اظتخاكؼ اليت كانت تالـز اظتراىق ُب طفولتو ك مراىقتو اظتبكرة-

  .الشعور أحيانا باعتدكء ك السكينة -

 .تذبذب اضتالة االنفعالية من االنبساط إٔب االكتساب- 

: المراىقة المتأخرة*

  . التميز بقوة الشعور ك االستقالؿ ك االلتزاـ بعد أف يكوف قد استقر على غتموع من االختيارات-

 .تبدك مشاعر الود ك اضتب كاضحة لدل اظتراىق، ك تتكوف عنده عواطف ؿتو اصتماليات كحب الطبيعة - 

  .تبلور بعض العواطف الشخصية كاالعتناء بالنفس -

  .تتضح الصفات اظتزاجية ك تصبح أكثر دتايزا -

  .اقًتاب االنفعاالت من النضج ك اتسامها بالرصانة ك الثبات-

 .القدرة على اظتشاركة الوجدانية ك ازدياد اظتيل إٔب الرزتة ك الرأفة -

   : خصائص النمو االنفعالي- 8-3-5

 :المراىقة المبكرة*

 تقل سرعة النمو ُب القدرة العقلية نظرا ألف معظم طاقة الطفل البيولوجية تكوف مشغولة مبواجهة مطالب النمو اصتسمي السريع حىت -

  .يشعر باإلرىاؽ إذا قاـ مبجهود عقلي مركز أنو ال

  .يزداد االنتباه ُب ىذه الفًتة من حيث مداه كعدد مثَتاتو -

  .يصاحب قدرة االنتباه فتو القدرة على التعلم، ك فتو القدرة على التذكر -

 .يكوف التذكر ُب ىذه الفًتة قائما على الفهم ك ليس على التذكر اآلٕب الذم كاف مسيطرا ُب الطفولة-

ينتقل التخيل ُب ىذه اظترحلة من اطتياؿ القائم على معاصتة صور األشياء إٔب اطتياؿ القائم على معاصتة مفاىيم الفرد لألشياء، ك  -

  .لعل ذلك ىو ما يسهل على اظتراىق تناكؿ اظتواد الرياضية ك القوانُت العلمية ك النظرية

، كيقرأ دكاكين الشعر ك يكتب اظتذكرات  يطالع القصص كتتسع دائرة ميوؿ الفرد االستطالعية فنجده يقلب صفحات اصترائد -
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   .اطتاصة ك يكثر من الرحالت

: المراىقة المتوسطة*

  . استمرار الذكاء ُب النمو بسرعة أقل من سرعتو ُب اظتراحل السابقة- 

  ....(اظتكانية, العددية, اللغوية)استمرار فتو اظتواىب ك القدرات العقلية األخرل  -

  .تبلور اظتيوؿ العقلية للفرد -

   .التباين ُب الفركؽ الفردية ُب اظتيوؿ ك االستعدادات ك القدرات -

  . تطور موضوعات القراءة ك اجتاىها ؿتو كسب اظتعلومات توطئة للتخصص التعليمي ك اظتهٍت-

  .دتيز أسلوب الكتابة لدل اظتراىق بطابع فٍت رتيل -

  .اجملرداجتاه خياؿ اظتراىق إٔب اطتياؿ  -

  .البتكارم ك يظل التذكر اظتعنوم مطردا ُب فتوهافتو التفكَت اجملرد ك  -

  .زيادة قدرة الفرد على الفهم العميق ك االنتباه اظتركز ظتا يتعلم ك ازدياد قدرتو على التحصيل -

   . يغدك تفكَت الفرد أكثر مركنة ك أقل دتركزا حوؿ الذات -

    االىتماـ الواضح باظتستقبل الًتبوم ك اظتهٍت-

 : المراىقة المتأخرة*

  . تطور البناء العقلي تطورا كبَتا-

   .تتطور طريقة التفكَت لدل اظتراىق من التفكَت العيٍت إٔب االستنتاج النظرم- 

 .ك يستمر أك يزداد التباين ُب القدرات ك اظتيوؿ ( سنة 20-18)يصل النمو ُب الذكاء إٔب أقصاه مابُت - 

  .التمكن من استيعاب اظتفاىيم ك القيم األخالقية اظتتعلقة بالصواب ك اطتطأ -

 .ك حتليل اظتواقف حتليال منطقيا متسقا, نتيل اظتراىق ُب حل مشاكلو إٔب كضع الفركض اظتختلفة -

  .ك اختاذ القرارات ك اصطناع فلسفة معينة لو ُب اضتياة, ازدياد قدرتو على التفكَت اظتستقل -
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   .يصبح اظتراىق أكثر قدرة على تقومي نفسو ك التمييز بُت ما ىو كاقعي ك ما ىو مثإب -

  .ازدياد القدرة على التحصيل ك على اإلحاطة مبصادر اظتعرفة اظتتزايدة -

  . تظهر النظرة اظتستقبلية لدل اظتراىق خاصة عند الذكور-

   .يرتبط التخيل بالتفكَت ارتباطا قويا ك يستمتع اظتراىق استمتاعا كبَتا بالنشاط العقلي -

  :  الخصائص االجتماعية -8-3-6

 : المراىقة المبكرة*

 إٔب االرتباط بشلة ماعة الكبَتةأك التحوؿ من االرتباط باِب,  األصدقاءرتاعاتك حتل ػتلها ,  ختتفي تدركتيا رتاعات األطفاؿ-

  .كال يزاؿ يًتدد ُب االندماج معهما, منتقاة

  .التوجو ؿتو السلوؾ األكثر انضباط -

  .التحوؿ من عدـ االكًتاث بالفوارؽ الطبقية إٔب االىتماـ بدكر ىذه األمور ُب تقرير عالقات األفراد بعضهم لبعض -

   .عدـ القدرة على االستقالؿ عن األسرة -

  .ال يزاؿ غَت قادرا على حتديد ميولو اظتهنية -

   . يبقى الطفل منجذبا ؿتو الطفولة-

 :المتوسطة المراىقة*

 :يظل حائرا بُت جاذبية الطفولة ك جاذبية الرشد فهو ليس طفال ك ليس راشدا كما يوضح ذلك الشكل التإب- 

  .نتيل اظتراىق إٔب االستقالؿ ك التحرر من قيود األسرة ك تبعيتها -

  .يظهر الوالء ك الطاعة للشلة ك رتاعة الرفاؽ -

  .يتخلص من بعض جوانب األنانية السائدة ُب اظترحلة السابقة -

  .نتيل إٔب تقييم التقاليد القائمة ُب ضوء مشاعره ك خرباتو الشخصية -

 .يتبلور اعتزازه بنفسو -
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 : المراىقة المتأخرة*

  .ازدياد الرغبة ُب التحرر من اظتنزؿ كاكتساب االمتيازات اليت يتمتع هبا الكبار -
  .الرغبة ُب حتقيق استقالؿ اقتصادم -
االجتاه أكثر ؿتو االعتماد على النفس ك حتمل اظتسؤكلية ك إتقاف عمليات األخذ ك العطاء ك اختيار العمل اظترغوب ُب مزاكلتو ك  -

   .التخطيط ك االستعداد لو
  .تتطور لديو البصَتة االجتماعية -
  .يزداد اىتمامو بالتعرؼ على اظتهن اليت نتكن االلتحاؽ بإحداىا -
  .لتاكؿ التقليل من نزعاتو الفردية ك اظتيل إٔب العزلة -
  .تزداد قدرتو على التمييز بُت حاجاتو ك خططو ك آمالو الذاتية -
نتيل الفرد إٔب التفكَت  * .يزداد التفكَت ُب تعاليم الدين كمبادئها اليت يتعلمها ُب صغره كيزداد اتصالو بعآب القيم ك اظتعايَت ك اظتثل -

 .ُب إمكانياتو حتسُت ظركفو


