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 العوامل المؤثرة في النـــمــــوالمحاضرة الرابعة : 

 -هً العوامل التً تسبب حدوث التغٌرات التً تالحظ فً النمو وهً :

، النضج -التعلم-النضج، -الغذاء، –الغدد، –الوراثة والبٌئة، -البٌئة، -الوراثة، 

 عوامل اخرى.-والتعلم، 

 العوامل الوراثيةأوالً: 

السمات من الوالدٌن الى ابنائهما وتمثل كل العوامل الداخلٌة  : هً انتقالالوراثة 

التً كانت موجودة عند بدء الحٌاة )اإلخصاب( وتنتقل للفرد عن طرٌق المورثات 

 )الجٌنات( التً تحملها الكروموسومات التً تحتوٌها البوٌضة المخصبة

ٌال وحمل : المحافظة على الصفات العامة للنوع والساللة واألج هدف الوراثة

 الصفات القرٌبة من المتوسط .

فصٌلة -الشعر -لون الجلد -عمى اللون -لون العٌنمن الصفات الوراثية الخالصة:

 شكل الوجه والجسم  -الدم

 –داء السكري  -امراض شراٌٌن القلب التاجٌة األمراض التي تنتقل بالوراثة :

 االمراض العقلٌة -ضغط الدم  -متالزمة داون  -السرطان  

 العوامل البيئيةثانياً:  

تمثل البٌئة كل العوامل الخارجٌة التً تؤثر تأثٌر مباشر أو غٌر مباشر على الفرد ، 

، الثقافٌة .ولها دور -الحضارٌة-االجتماعٌة، -وتشمل كل العوامل البٌئٌة  المادٌة،

 كبٌر اٌجابً فً تشكٌل شخصٌة الفرد و انماط سلوكه.

البٌئة االجتماعٌة الى لتحول الفرد الى شخصٌة اجتماعٌة : تعمل البيئة االجتماعية

 -بمجموعة من العوامل أهمها:



:التعلٌم والوسط الثقافً والخلقً والدٌنً ومستوى الذكاء  اهم العوامل المؤثرة 

وسن الزواج واستقراره وعدد األطفال....الخ  وتزداد الفروق كلما تدرجنا صعوداَ 

 االجتماعٌة.أو هبوطاَ على سلم الطبقات 

:ٌكتسب الفرد انماط السلوك ونماذجه وسمات شخصٌته من  التنشئة االجتماعية

 خالل عملٌة التنشئة االجتماعٌة، 

واألسرة هً ابرز عوامل التأثٌر االجتماعً ثم الصحبة والرفاق ثم المجتمع الكبٌر 

 ووسائل االعالم ودور العبادة والنمط الثقافً الذي ٌنمو فً اطاره الفرد

: تسهم فً عملٌة النمو االجتماعً  بدلٌل اختالف االدوار  البيئة الحضارية

 االجتماعٌة لكال الجنسٌن فً البٌئات والثقافات المختلفة .

بظروفها الطبٌعٌة واالقتصادٌة والبشرٌة لها تأثٌرها فً النمو  البيئة الجغرافيه :

 ففً السالالت واألجناس البشرٌة

: المعاٌٌر االجتماعٌة والقٌم الخلقٌة والتعالٌم  لخالصةومن الخصائص البيئية ا

الدٌنٌه،   وكلما كانت البٌئة صحٌة ومتنوعة كان تأثٌرها حسنا وكلما كانت البٌئة 

غٌر مالئمة اثرت تأثٌرا سٌئا على النمو ،  وكما أن الجوع ٌؤدي الى الهزال او 

ا تأثر البٌئة فً الفرد فأن الموت كذلك بالفرد حٌن ٌجوع عقلٌا و انفعالٌا ،   وكم

الفرد ٌؤثر فً البٌئة ، فالطفل العدوانً والمتأخر عقلٌا ٌؤثر فً والدٌه فٌجعلهما 

 عصابٌٌن  والطفل الودٌع الذكً ٌجعل والدٌه فً حاله نفسٌه جٌدة.

 الوراثة والبيئةثالثاَ:

ت تتأثر من الصعب فصل اثر الوراثة عن البٌئة إال من الناحٌة النظرٌة وهناك سما

بالوراثة والبٌئة معا :هً فً معظمها استعدادات وراثٌة تعتمد على البٌئة فً 

 نضجها وتتأثر بها 



: مثل الذكاء والتحصٌل الدراسً ،  فالوراثة ال  سمات تتأثر بالوراثة والبيئة معا

تصل الى مداها الصحٌح إال فً البٌئة المناسبة لها وعلى المربٌٌن ان ٌعملوا على 

 العوامل البٌئٌة المساعدة على نمو استعدادات الفرد الوراثٌة.  تهٌئة

 :الغددرابعاَ 

جهاز الغدد له اهمٌة كبٌرة فً تنظٌم النمو ووظائف الجسم وللغد وافرازاتها تأثٌرها 

 الواضح فً النمو،

 والغدد نوعان: 

 :تطلق افرازاتها فً الدم مباشرة وتتحكم فً وظائف الجسم. صماء ال قنوية - أ

:تطلق افرازاتها فً قنوات الى المواضع التً تستعمل فٌها، كالقناة قنوية     - ب

 الهضمٌة .

والتوازن فً افراز الغدد :ٌجعل الفرد سلٌماً نشطاً وتؤثر على سلوكه بصفة عامة، 

أما اضطراب الغدد فانه ٌحدث اضطرابا حٌوٌا وتشوها جسمٌا ونفسٌا  وردود الفعل 

ً حدة السمات النفسٌة العادٌة .)الشعور بالنقص السلوكٌة المرضٌة وٌزٌد ف

واإلحباط وتهدٌد األمن والشعور بالذات وتكون مفهوم الذات السالب وتنشط حٌل 

 الدفاع النفسً وٌسبب سوء التوافق النفسً واالجتماعً واضطراب الشخصٌة(.

 الغذاءخامساَ:

 .غذاءالغذاء له وظائف حٌوٌة هامة وٌتأثر نمو الفرد بنوع وكمٌة ال

 وظائف الغذاء

 بناء الخالٌا التالفة وتكوٌن خالٌا اخرى جدٌدة 

 تجدٌد وتولٌد الطاقة 

 تشغٌل الفكر 

 )بناء انسجة الجسم )البروتٌنات 



  امداد الجسم بالمركبات األساسٌة لحفظ الصحة )االمالح المعدنٌة

 والفٌتامٌنات والماء(

هنا هو النقص المستمر  ونقص الغذاء أو سوئه ٌرتبط بمشكالت النمو. والمقصود

لفترات طوٌلة،  كالمجاعة وعدم توفر غذاء نوعً ٌستفٌد منه الجسم وٌؤدي نقص 

 الغذاء الى امراض كثٌرة منها:

 اخفاق الفرد فً النمو ولٌن العظام 

 ضعف المناعة ومقاومة األمراض 

  سوء التغذٌة ٌؤدي الى 

 تأخٌر النمو 

 نقص النشاط 

  الموتالتبلد والسقم والهزال وربما 

 نقص وسوء التغذٌة لهما اثأر ضارة على مستوى التحصٌل 

 اضطراب التوازن الغذائي:

عدم تناسق المواد الغذائٌة،البروتٌنٌة والدهنٌة و والسكرٌة والنشوٌة، وهو       

الذي  ٌؤدي الى اضطراب النمو بصفة عامة والغذاء الملوث سببا مهما فً تأخر 

كما ان   االنفعاالت تؤدي  الى اضطراب فً عملٌة  نمو األطفال وربما الى الموت،

الهضم فتعطل معدل انتقال الغذاء فً الجسم وتؤثر فً التمثٌل الغذائً مما ٌؤدي 

الى اضطراب فً الشهٌة ، أما االفراط فً تناول  الغذاء فخطورته ال تقل عن سوء 

 أو نقص التغذٌة. 

 النضجسادساَ:

هو عملٌة النمو الطبٌعً التلقائً وٌشترك فٌها األفراد جمٌعاً تنتج عنها تغٌرات      

منتظمة فً سلوك الفرد بصرف النظر عن التدرٌب والخبرة وهو أمر تقرره 

الوراثة،  وكل سلوك ٌظل فً انتظار بلوغ البناء الجسمً درجة من النضج كافٌة 

 للقٌام به. 



 التعلمسابعاَ:

هو التغٌٌر فً السلوك نتٌجة للخبرة والممارسة وٌتضمن النشاط العقلً وما ٌنتج   

عنه من مهارات ومعارف وعادات واتجاهات و قٌم ومعاٌٌر وتلعب التربٌة دورا 

 مهما فً ذلك.

  

  

 

 


