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 مراحل النمو ك العوامل المؤثرة فيو: الفصل الخامس - 5

   .ىو كل ما يطرأ على الكائنات اضتية من تغَت ُب اجتاه الزيادة:  النموتعريف-  -51

  : خصائص النمو-  -52

   .لتدث بصورة كلية؛ أم أف النمو بأشكالو اظتختلفة كحدة مًتابطة، بينها تأثَت متبادؿ يهدؼ إٔب حتقيق تكامل الكائن اضتي -1

 .يسَت النمو من العاـ إٔب اطتاص كمن اجململ إٔب اظتفصل، كمن أعلى إٔب أسفل أم من الرأس إٔب القدـ -2

يتجو النمو من اظتركز إٔب احمليط أم من اصتذع إٔب األطراؼ؛ فالطفل يستطيع استخداـ العضالت العليا من ذراعيو كىي األقرب -3

   .من كسط جسمو أك جدعو قبل أف يتمكن من السيطرة على عضالت أصابعو كالتقاط األشياء بأصابعو

   النمو كحدة مستمرة كمتصلة كتيار اظتاء ال يتوقف جريانو من اظتنبع إٔب اظتصب -4

 .النمو كحدة دينامكية مبعٌت أف كل مرحلة من مراحل النمو تتأثر مبا قبلها من مراحل كدتهد ظتا بعدىا من مراحل أخرل -5

   :العوامل المؤثرة في النمو -  -53

  : العوامل الو راثية-5-3-1

 اليت حتتويها البويضة األنثوية اظتخصبة  ،تنتقل اطتصائص الوراثية للفرد من كالديو عن طريق اصتينات اليت حتملها الصبغيات             

لوف العينُت، لوف اصتلد، نوع الشعر، فصيلة الدـ، ىيئة   كمن الصفات الوراثية اطتالصة ،من اضتيواف اظتنوم بعد عملية اصتماع اصتنسي

كىناؾ بعض األمراض تنتقل عن طريق الوراثة مثل عمي األلواف ك داء السكرم كاإليدز كفقر الدـ  (الوجو ك مالػتو، شكل اصتسم 

 . اْب.....

 : لعوامل العضويةا - 5-3-2

         كتتمثل ُب اعترمونات ، كىي إفرازات الغدد الصماء ، كالغدد أعضاء داخلية ُب اصتسم ، كتتلخص كظيفة الغدد ُب تكوين 

مركبات كيميائية خاصة ، لتتاج إليها اصتسم بأعضائو األخرل اظتختلفة ، فهي هبذا اظتعٌت تشبو اظتعامل الكيميائية ، كتنقسم الغدد إٔب 

 غدد قنوية- 2غدد صماء         - 1         :نوعُت رئيسيُت قتا 
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           فأما الغدد القنوية فهي اليت جتمع موادىا األكلية من الدـ حُت مركره هبا ، كختلط ىذه اظتواد ٍب تفرزىا خالؿ قنواهتا ، كما 

 .تفعل الغدد الدمعية ، اذ جتمع من الدـ اظتاء كبعض األمالح اظتعدنية ٍب ختلطهما لتتكوف من ذلك كلو الدموع 

        كأما الغدد الصماء فهي اليت جتمع موادىا األكلية من الدـ مباشرة ٍب حتوعتا إٔب مواد كيميائية معقدة الًتكيب تسمى اعترمونات 

 .، ٍب تصبها مباشرة ُب الدـ دكف االستعانة بقناة خاصة 

 :الغدد الصماء 

:       لتتوم جسم اإلنساف على عدد من الغدد الصماء ، تنتشر ُب النصف العلوم من اصتسم حسب الًتتيب التإب

 . كتوجد بأعلى اظتخ ، كتضمر قبل البلوغ :الغدد الصنوبرية - 1

 .  كتوجد ُب منتصف الرأس ، كتتدٔب من السطح السفلي للمخ :الغدد النخامية - 2

 . كتوجد بأسفل الرقبة أماـ القصبة اعتوائية :الغدد الدرقية - 3

 . كىي أربعة فصوص تنتشر حوؿ الغدة الدرقية :الغدد جارات الدرقية - 4

 . كتوجد داخل جتويف الصدر ، ُب اصتزء العلوم ، كىي كالصنوبرية تضمر قبل البلوغ :الغدة التيموسية - 5

 . كتوجد على القطب العلوم للكلية :الغدة الكظرية - 6

 .  كتتمثل ُب اطتصيتُت عند الرجل ، كاظتبيض عند اظترأة :الغدد التناسلية - 7

  :كظيفة ىرمونات الغدد الصماء -5-3-2-1

        تسيطر اعترمونات على كظائف األعضاء اظتختلفة ، كتتعاكف معا على حتديد شكل اصتسم ف كذلك بتأثَتىا على فتو اصتنُت 

كسيطرهتا على تطوره ، كأم اختالؿ ُب إفراز اعترمونات يؤدم أب تغيَت كحتوؿ النمو عن غتراه الطبيعي ، فيقف ُب بعض النواحي اك 

 .يزداد ُب نواحي بطريقة أخرل تعرض حياة الفرد للمرض اك للفناء ، كىي تنظم أيضا النشاط اضتيوم العاـ العقلي للكائن اضتي 

:  ىرمونات الغدة الصنوبرية*

سم كىي تضمر دتاما ُب حجمها حُت يبلغ عمر الفرد ½  سم ، كُب عرضها عن 1 الغدة الصنوبرية تزيد ُب طوعتا عن ال تكاد     

 . من حياة اصتنُت 5ىذا ، كيبدأ تكوينها ُب حوإب الشهر .  سنة  18

     كمتتلف حجم ىذه الغدة باختالؼ أنواع الكائنات اضتية ، فهي نامية كبَتة عند الزكاحف ، كعتذا يذىب بعض علماء اضتياة أب 

 . األثرية اليت بقيت عند االنساف لتشَت أب الصلة اليت تربطو ببقية الكائنات اضتية كخاصة الزكاحف االرضية ءاهنا من األعضا
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كأم اختالؿ ُب ىرمونات ىذه . الفيلسوؼ الفرنسي يعتقد أف ىذه الغدة ىي مهبط كمسكن الركح اإلنسانية " ديكارت"        ككاف 

الغدة يؤدم بالطفل الصغَت إٔب فتو سريع ال يتناسب مع مرحل حياتو ، كتؤثر زيادة إفراز ىذه اعترمونات على الغدة التناسلية فتثَتىا 

 من عمره ف طفال مراىقا بالغا ، كتظهر عليو الصفات الثانوية للبلوغ 4كتنشطها قبل ميعادىا ، كبذلك يصبح الطفل الذم ٓب يتجاكز 

 .كخشونة الصوت ، كظهور الشعر ُب األماكن اصتسمية اظتختلفة اليت تدؿ على اظتراىقة ، كقد يؤدم ىذا االختالؿ إٔب موت الفرد 

      كتدؿ الدراسات العلمية اضتديثة على اف كظيفة ىذه اعترمونات تتلخص ُب سيطرهتا على تعطيل الغدد التناسلية حىت ال تنشط 

قبل اظتراىقة ، أم اهنا تعمل على احملافظة على اتزاف حياة الفرد ُب فتوىا خالؿ مراحلها اظتختلفة ، كعتذا فهي تضمر عند البلوغ ، أم 

 .عند انتهائها من أداء مهمتها اضتيوية للفرد 

  :ىرموف النمو *

         يتكوف ىذا اعترموف ُب الفص األمامي من الغدة النخامية ، كتقع ىذه الغدة كما أسلفنا ُب منتصف الرأس حيث تتدٔب من 

السطح األسفل للمخ ، كتوجد ُب جيب صغَت ُب إحدل عظاـ اصتمجمة ، كيبلغ كزهنا حوإب نصف غراـ ، كيفرز الفص األمامي 

 ىرمونا ، كيفرز الفص اطتلفي ما يزيد على نوعُت من اعترمونات ، كىرموف النمو ىو احد االثٌت عشر ىرمونا اليت يفرزىا 12حوإب 

الفص األمامي عتذه الغدة ، كيبدأ ىذا اعترموف عملو منذ الشهور األكٔب ُب حياة اصتنُت ، كيتأثر النمو بأم نقص يصيب نسبة اعترموف 

 . ُب الدـ 

        كختتلف مظاىر النمو باختالؼ ىذا النقص ، كباختالؼ اظترحلة اليت ينقص فيها ، فاف حدكث ىذا النقص قبل البلوغ يسبب 

 سم ، كيؤثر ىذا النقص ايضا ُب القول العقلية 50كقف فتو عظاـ الطفل ، فيصبح بذلك قزما طوؿ حياتو ال يكاد يزيد طولو عن 

 .كالتناسلية فيضعفها 

      كيتأثر النمو أيضا بأية زيادة تصيب نسبة ىذا اعتوموف ُب الدـ ، فإذا حدثت ىذه الزيادة قبل البلوغ فإهنا تؤدم أب استمرار 

كتبدك مظاىره ُب فتو اصتدع كاألطراؼ فتوا شاذا ، "مرض العملقة"النمو حىت يصبح الطفل عمالقا ، كعتذا يسمى ىذا اظترض باسم 

 .كتؤدم ىذه الزيادة أب ضعف القول العقلية كالتناسلية 

      كحدكث الزيادة بعد البلوغ يؤدم أب تضخم األطراؼ كفتوىا ُب االجتاه العرضي ، كأب تضخم عظاـ الفك السفلي ، كأب تشوه 

 "االكركميجاليا" عظاـ اليد كالوجو ، كىذه كلها صفات اظترض اظتعركؼ بطوؿ العظاـ 
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  : ىرموف الثيرككسين*

ىو اغٍت اظتصادر الغذائية " السمك"       كىو ىرموف مركب يتكوف ُب الغدة الدرقية كيتكوف أيضا بكميات كبَتة ُب الكبد ، كلعل 

 .اليت يعتمد عليها اصتسم ُب تكوين ىذا اعترموف 

      كيتأثر النمو بأم نقص يصيب نسبة الثَتككسُت ُب الدـ ، فإذا حدث ىذا النقص قبل البلوغ فاف فتو اعتيكل العظمي يقف ُب 

الطوؿ ، لكن العظاـ تنمو ُب العرض كتؤدم ىذه الظاىرة أب السمنة الزائدة ، كتأخر ظهور األسناف ، كما يؤدم نقص الثَتككسُت 

 .إٔب تأخر اظتشي كالكالـ عند الطفل 

          كاف حدث النقص بعد البلوغ فاف النسيج الضاـ الذم يوجد حتت اصتلد يتضخم ، كىذا يؤدم إٔب انتفاخ الوجو كاألطراؼ ، 

مرض "كسقوط الشعر ، كيقل النبض أيضا ، كتنقص درجة حرارة اصتسم قليال عن الدرجة العادية ، كيعرؼ ىذا اظترض باسم 

 " مكسيدظتيا

         ىذا ، كيتأثر النمو أيضا بأية زيادة ُب نسبة الثَتككسُت ، فاف حدثت ىذه الزيادة قبل البلوغ فاف الطفل ينمو فتوا سريعا ال 

كاف حدثت ىذه الزيادة بعد البلوغ فاف ذلك يؤدم إٔب ارتفاع درجة حرارة اصتسم عن الدرجة العادية ، . يتناسب كسرعتو الطبيعية 

، "مرض جريفز"كيؤدم أيضا إٔب ضعف القلب كجحوظ العينُت كسرعة التنفس ، كتتابع ضربات القلب ، كيعرؼ ىذا اظترض باسم 

 .فيصبح اظتصاب لو حساسية انفعالية شديدة ، كثَت االستفزاز قليل االستقرار 

       كإذا ٓب تكن النسبة الضركرية من اليود ُب غذاء األـ اضتامل ، أدل ذلك إٔب تضخم الغدة الدرقية عند اصتنُت ، كىكذا يولد 

بعض األطفاؿ كغددىم الدرقية متضخمة كغَت قادرة على تكوين الثَتككسُت ، كإذا استمر نقص الثَتككسُت ُب غذاء الطفل بعد 

الوالدة ، ظهرت على الطفل اضتاالت اظترضية اليت اشرنا إليها من قبل ، أما إذا احتول غذاء الطفل على اليود ، فاف تضخم الغدة 

 . الدرقية يزكؿ ، كتفرز الغدة النسبة الالزمة من الثَتككسُت 

 :الغدد جارات الدرقية *

     تتكوف من أربع فصوص ، يقع كل زكج منها إٔب جوار فص من فصي الغدة الدرقية ، كتقـو جارات الدرقية بضبط مراقبة 

الكالسيـو ُب الدـ ، فإذا ىبطت نسبة الكالسيـو ُب الدـ عن النسبة العادية شعر الفرد بصداع حاد ك أٓب ُب األطراؼ ، كقد يؤدم 

ىذا النقصاف إٔب الشعور بالضيق ، كأب البالدة كاطتموؿ ، كقد يؤدم أحيانا إٔب انفعاؿ حاد ، يظهر ُب صور ؼتتلفة أقتها اظتيل إٔب 

 .القتاؿ العنيف ، كدتزيق اظتالبس ، كالصراخ اضتاد اظتتواصل ألتفو األسباب 
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:  الغدة التيموسية*

      توجد ىذه الغدة ُب اصتزء العلوم من التجويف الصدرم كتتكوف من فصُت يقسماف التجويف الصدرم أب قسمُت متساكيُت ، 

كتضمر ىذه الغدة عند البلوغ ، كمازاؿ العلم قاصرا عن معرفة سبب ىذا الضمور كعن معرفة الوظيفة اضتقيقية عتذه الغدة ، كمهما 

يكن ، فاف كل ما يعرؼ عنها يتلخص ُب اف مرضها قد يؤدم أب تأخر ضمور الغدة الصنوبرية كىذه بدكرىا تؤثر ُب النمو ، كتدؿ 

بعض األحباث الطبية على اف الضعف الذم يصيب ىذه الغدة يرتبط ارتباطا كثيقا بالضعف العقلي ، كبتأخر اظتشي حىت حوإب السنة 

 " .الربو" كالنصف من العمر ، كقد يؤدم تضخمها أب صعوبة التنفس ، كتشبو أعراض ىذا اظترض أعراض مرض 4

      اف اضتقيقة الثابتة من أمر ىذه الغدة ، ىي أهنا ال تزدىر إال ُب اظتراحل األكٔب من اضتياة ، فهي إذف من اظتميزات التشرلتية 

 .الرئيسية للطفولة ، كىي بذلك تشبو ُب عملها عمل الغدة الصنوبرية ُب عالقتها بالغدة التناسلية 

: ىرمونات الغدة الكظرية *

   توجد ُب جسم اإلنساف غدتاف كظريتاف ، كتقع كل منهما على القطب العلوم للكلية ، كعتذا تسمى بالغدة فوؽ الكلوية      

بالنسبة ظتوضعها ، كتتكوف كل غدة من قشرة خارجية كلب داخلي ، كتفرز القشرة الكظرية غتموعة من اعترمونات تتصل من قريب 

كبالصفراء اليت يفرزىا الكبد ، كتؤثر ىذه اعترمونات ُب رتيع ىذه األشياء ، كتؤثر ايضا ُب الفرد "د"باعترمونات التناسلية ، كفيتامُت 

 .كتساعده على مواصلة بذؿ اصتهد البدين كمقاكمة العدكل 

كتفًت قتتو بعد أم غتهود بسيط يبذلو ، " األنيميا"       كام نقص يصيب نسبة ىذه اعترمونات ُب الدـ ، تظهر على الفرد أعراض 

كيفقد رغبتو ُب الطعاـ ، كلتس بضعف ُب القلب كاضطرابات معدية ؼتتلفة ، كيتغَت لوف بشرتو كتضعف قوتو التناسلية ، كيعجز عن 

 .حل ابسط اظتشاكل العقلية ، كنتيل إٔب العزلة كال كتد ُب نفسو الرغبة ُب التعاكف مع اآلخرين 

     كأم زيادة تصيب نسبة ىذه اعترمونات ُب الدـ عن نسبتها الطبيعية ، تؤثر ُب النمو خاصة النمو اصتنسي ، كقد تؤثر ُب فتو 

 .أسنانو ، كتأخر فتوه العقلي ، كقد تزيد حساسيتو االنفعالية 

أم انو احد االزتاض االمينية " الثَتكسُت"كىو احد مشتقات " األدرينالين"     كتتكوف إفرازات اللب من ىرموف خاص يعرؼ باسم

ُب مساعدة الفرد على مواجهة اظتواقف "االدرينالُت"كتتلخص كظيفة . اليت تتكوف منها الربكتينات اليت يعتمد عليها االنساف ُب غذائو 

الشاذة اليت يكوف فيها خطر يهدد كيانو ، فيؤثر االدرينالُت ُب الدـ كيوجو نسبة كبَتة منو ؿتو اظتخ كالنخاع الشوكي كالعضالت 

ليساعد الفرد على التفكَت القوم كالنزكع السريع كيزيد نسبة السكر ُب الدـ حىت يؤدم احًتاؽ ىذا السكر أب زيادة الطاقة اليت 
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يستعُت هبا الفرد ُب نشاطو القوم ، كتزداد بذلك نبضات القلب كتتالحق حركات الرئتُت ُب سرعة غريبة كي دتد الفرد مبا لتتاجو من 

 . اعتواء الالـز لعملية االحًتاؽ ، كانطالؽ الطاقة اليت جتعلو قادرا على مواجهة ذلك اظتوقف الشاذ

       ىذا ، كاذا بلغت نسبة االدرينالُت ُب الدـ حدا عاليا ، كظلت ىذه النسبة مرتفعة نتيجة الم خلل يعًتم لب الكظرية ، فاف 

 .ذلك يؤدم بدكره إٔب شحوب اللوف ، كالقشعريرة ، كالغثياف ، كأب أمراض ؼتتلفة ، تؤثر تأثَتا ضارا على فتو الفرد

  :الغدد التناسلية*

      توجد ُب كل فرد غدتاف تناسليتاف ، كختتلف الغدد الذكرية عن الغدد األنثوية ُب مكاهنا التشرلتي باصتسم ُب كظائفها األكلية 

 .كالثانوية ، كُب تأثَتىا على شخصية الفرد 

      كتنشا االختالفات اصتنسية منذ اللحظة األكٔب اليت تتكوف فيها البيضة اظتخصبة ، كتتميز البيضة بأهنا حتتوم على صبغ خاص 

، كيتميز اضتيواف اظتنوم بوجود صبغي خاص يوجد أحيانا بصورة الصبغي  (س)باصتنس يوجد دائما بصورة كاحدة نرمز عتا بالرمز 

، فاذا احتوت البيضة اظتخصبة على (ص)أيضا ، كيوجد أحيانا بصورة أخرل يرمز عتا بالرمز (س)األنثوم ، كلذلك يرمز لو بالرمز 

كاف اصتنُت ذكرا ، كىكذا يتحدد نوع اصتنس منذ اللحظة   (س ص)كاف اصتنُت أنثى ، كاذا احتوت على الصبغتُت  (س س)الصبغتُت 

األكٔب من تكوين البيضة اظتخصبة ، كبذلك يسيطر اضتي اظتنوم على نوع اصتنس ، أم اف اصتنس ذكرا كاف اك أنثى يرجع ُب جوىره 

حيواف ذكرم ، عرفنا بعد 200,000,000كاذا عرفنا اف عدد اضتيوانات اظتنوية الذكرية ُب نطفة يربو على . إٔب الرجل ال إٔب اظترأة 

 . ذلك اف حتديد نوع اظتولود يرجع ُب جوىره أب الصدفة اك أب االحتماالت اليت يعجز العلم عن التنبؤ هبا 

     كيؤثر نشاط ىذه الغدد بطريقة غَت مباشرة كبوجو عاـ على النمو تبعا الختالؼ جنس الفرد ذكرا كاف اـ أنثى ، كيؤثر أيضا على 

 .نشاط اصتهاز العصيب كعلى عمليات اعتضم كالتمثيل ، كعلى نشاط الغدد األخرل 

     ىذا كيظل نشاط ىذه الغدد كامنا حىت مرحلة اظتراىقة ، كعندئذ يبدا نشاطها فتفرز ىرموناهتا ُب الدـ كتبدأ بذلك الصفات 

 .اصتنسية األكلية كالثانوية ُب الظهور كيستمر النمو ُب أطراده كتتتابع مظاىره حىت يصل إٔب النضج كاالكتماؿ 

ُب شخصية الفرد كُب سلوكو النفسي كمظاىر فتوه ، فاستئصاعتا  (ذكرية كانت اـ أنثوية  )     كىكذا يؤثر نشاط الغدد التناسلية 

يؤدم أب ضمور األعضاء التناسلية ، كأب اختفاء اظتميزات اصتنسية األكلية كالثانوية ، كغرس غدد تناسلية أنثوية مكاف غدد تناسلية 

 . صحيحسذكرية يؤدم أب ظهور الصفات اصتنسية األنثوية كالعك

 



 

 

37 
 

: التنسيق الوظيفي للهرمونات  -5-3-2-2   

تؤثر اعترمونات منفردة كغتتمعة ُب تنظيم الوظائف اظتختلفة للجسم اإلنساين ، كيؤكد العلماء أقتية اتزاف اعترمونات كتناسق             

 .كظائفها ُب تكييف الفرد جسميا كنفسيا كاجتماعيا بالنسبة للمواقف اظتختلفة اليت حتيط بو 

 فاف اختل التناسق ، اضطرب النمو تبعا لذلك ، كاضطربت أيضا م          كىكذا ، لتيا الفرد ُب إطار ضيق من ىذا االتزاف الغدد

شخصية الفرد ، كبذلك تقيم اعترمونات شبكة غَت منظورة من العالقات اليت تتبع خطوطها الرئيسية من تلك الغدد الصماء ، كتتصل 

                .من قريب كبعيد جبميع أجهزة اإلنساف كنواحي حياتو الواسعة 

  :العوامل البيئية-   5-3-3

البيئة ىي كل العوامل اليت يتفاعل معها الفرد، فالبيئة الداخلية ىي العمليات اضتيوية داخل اصتسم ، أما البيئة اطتارجية                

  .ؤثر على الفردم  ، ؽتافهي كل األشياء ك القول ك العالقات ك غَتىا ُب العآب اطتارجي

   : البيئة الداخلية-1- 5-3-3

إذا كانت األـ أكثر تعرضا : يتأثر اصتنُت ُب بطن أمو بأغلب ما تتأثر بو األـ من أمور حسية ك انفعالية ك غذائية، فمثال             

لإلضطرابات ك االنفعاالت، يأٌب طفلها حديث الوالدة أكثر ميال للبكاء ك اإلضطرابات اظتعوية بعكس األمهات الالٌب تكوف حالتهن 

أثناء اضتمل يعمها االستقرار النفسي، فإف أطفاعتن حديثو الوالدة يكونوف أكثر ميال للهدكء ك النمو السريع، كما أف كثرة العقاقَت ك 

  .تدخُت السجائر ك اظتخدرات أثناء اضتمل يؤثر على صحة اصتنُت

  : البيئة الخارجية2- 5-3-3

 .ق بنقاكة اعتواء ك أشعة الشمسك ٖبأثناء يتأثر الطفل :البيئة الجغرافية-   1

  :البيئة االجتماعية-   2

 للعالقات الوجدانية أثر كبَت ُب سلوؾ الطفل، فاصتو األسرم اظتضطرب ال يتيح للطفل فرصة إشباع اضتاجة إٔب األمن ك :األسرة *

  ...االنتماء، ك ال تقدير الذات، بل يريب فيو الشعور بالقلق ك ينمي لديو عادات سلوكية سيئة

  : المدرسة*

 . تؤثر اظتدرسة ُب النمو العقلي للطفل، من خالؿ إكسابو معارؼ ك خربات جديدة ٓب يكن يعرفها من قبل -
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  .ُب النمو االجتماعي من خالؿ تكوين عالقات جديدة ك صداقات مع أقرانو تؤثر -

  .حركية-تؤثر ُب النمو اصتسمي من خالؿ النشاطات اضتس- 

  . تؤثر ُب النمو اللغوم من خالؿ للغة الفصحى، فيزداد عدد الكلمات اليت يكتسبها ، إضافة إٔب قدرتو على اكتساب لغة ثانية -

:  المجتمع *

  .يتأثر الطفل بثقافة اجملتمع الذم ينتمي إليو، فيكتسب العادات ك التقاليد ك اطترافات كاألساطَت ك الطقوس ك الدين - 

  :كسائل اإلعالـ*

  . تؤثر ُب النمو االجتماعي من خالؿ التواصل بُت اجملتمعات ك التعرؼ على ثقافة اآلخر- 

  .تؤثر ُب النمو اللغوم من خالؿ استعماؿ الوسائل السمعية البصرية أك اظترئية - 

  :الغذاء- 3

ك للرضاعة كظيفتها الغذائية كما عتا كظيفتها  ك دكف غذاء ال نتكن أف تستمر اضتياة ، يعد الغذاء مصدر أساسي للطاقة،          

 إذ األـ ىي اظتصدر األكؿ الذم نتتص منو الطفل غذائو ، ٍب تتطور ىذه .النفسية اظتتمثلة ُب إكساب الطفل اضتناف ك العطف من أمو

العالقة بعد ذلك العالقات نفسية كاجتماعية ، كيتأثر الطفل ُب ميولو أب بعض ألواف الطعاـ اك ُب عزكفو عن البعض األخر ككراىيتو 

عتا بالعادات الغذائية اليت تسيطر على جو أسرتو ، كباجملتمع الذم لتيا فيو ، كبالثقافة اليت هتيمن على نشأتو األكٔب كعلى مراحل فتوه 

، فالطفل الصغَت كاإلنساف البدائي يًتدداف طويال قبل اف نتدا أيديهما أب طعاـ ٓب يتعودا عليو كٓب يريا عشَتهتما كذكيهما يأكالنو من 

 .قبل 

        ىذا ، كقد تواترت نتائج التحارب الت يقاـ هبا العلماء على اىم اظتوارد الغذائية اليت لتتاج اليها الفرد ُب فتوه كُب ػتافظتو على 

 .استمرار حياتو كنشاطو ىي اظتواد الدىنية ، ك السكرية ، كالنشوية ، كالزاللية ، كبعض االمالح اظتعدنية ، كالفيتامينات ، كاظتاء

      حيث يعتمد اصتسم على اظتواد الدىنية كالسكرية كالنشوية ُب تزكيده بالطاقة اليت تساعد على حفظ درجة حرارتو ، كعلى تادية 

كظائفو اظتختلفة ، كيعتمد على اظتواد الزاللية ُب جتديد بناء اطتاليا اليت اتلفت كُب بناء خاليا اخرل جديدة ، كلالمالح اظتعدنية اقتيتها 

ُب تكوين بعض اطتاليا ، فتكوين العظاـ يعتمد على االغذية اليت حتتوم على اضتديد ، كالفيتامينات تساعد النمو بشكل عاـ ، كحتوؿ 
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بُت الفرد كبُت االصابة ببعض األمراض كالكساح اك ضعف قوة اإلبصار ، اما اظتاء فهو الوسط الذم حتدث فيو التفاعالت الكيميائية 

 .اضتيوية كاعتضم مثال ، كغَته من العمليات االخرل 

       ىذا ، كاف أم افراط ُب االعتماد على نوع خاص من ىذه اظتواد يؤدم أب اختالؿ االتزاف الغذائي ، كبذلك يضر الفرد ، 

كاظتغاالة ُب االعتماد على األغذية الفوسفورية يؤثر تاثَتا ضارا على االغذية اليت حتتوم على الكالسيـو كالعكس صحيح ، كاالكثار من 

كىكذا تتصل ىذه اظتواد الغذائية من قريب كبعيد ، كتنشا لنفسها  . اظتواد الدىنية يعطل عملية امتصاص القدر الكاُب من الكالسيـو 

كتتصل االغذية اتصاال مباشرا بتلك اعترمونات ، فنقص اليود مثال ُب اظتواد الغذائية يؤثر على . شبكة غذائية متعادلة القول متزنة االثر 

 .   كبذلك ينمو الفرد ُب اطار ضيق ػتدكد من االتزاف الغذائي كالغددم  (الثَتككسُت)ىرموف الغدة الدرقية 

: النضج- 4

 عن تغَتات منتظمة ُب سلوؾ دتخضيتضمن النضج عمليات النمو الطبيعي التلقائي اليت يشًتؾ فيها األفراد رتيعا ك اليت ت         

 ، أم انو أمر تقرره الوراثة ، كقد نتضي النمو طبقا للخطة الطبيعية للنضج على الفرد بصرؼ النظر عن أم تدريب أك خربة سابقة

 .الرغم من التقلبات اليت قد تعًتم البيئة بشرط اف ال تتجاكز ىذه التقلبات حدا معينا

        كاصتنُت ال نتكن اف يولد كيعيش ما يلبث ُب بطن أمو سبعة أشهر كاملة على األقل ، ككذلك الطفل ال نتكن اف يكتب ما لن 

 .كىكذا...تنضج عضالتو كقدراتو الالزمة ُب الكتابة ، كالفتاة ال حتمل اال اذا نضج جهازىا التناسلي 

 .       كيالحظ اف كل سلوؾ يظل ُب انتظار بلوغ البناء اصتسمي درجة من النضج كافية للقياـ هبذا السلوؾ 

  :التعلم-5

كتتضمن عملية التعلم .  كيتعلم االطفاؿ اصتديد من السلوؾ بصفة مستمرة ىو التغَت ُب السلوؾ نتيجة اطتربة ك اظتمارسة،          

النشاط العقلي الذم نتارس فيو الفرد نوعا من اطتربة اصتديدة كما يتمخض عن ىذا من نتائج سواء كانت ُب شكل معارؼ اك مهارات 

 .اك عادات اك اجتاىات اك قيم اك معايَت ، كتلعب الًتبية دكرا مهما ُب ىذا الصدد 

 فهما مًتابطاف ترابط اعتيدركجُت كاألككسجُت ، فال فتو بال ك يتفاعل كل من النضج ك التعلم ك يؤثراف معا ُب عملية النمو،         

نضج كال فتو بال تعلم ، كيالحظ اف معظم افتاط السلوؾ تنمو كتتطور بفعل النضج كالتعلم معا ، فالطفل ال يستطيع اف يتكلم اال اذا 

 . نضج جهازه الكالمي كاال اذا تعلم الكالـ 
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   :العوامل الثانوية المؤثرة على النمو -5-3-4

 ، كاعترمونات كالبيئة ُب الوراثة  اظتتمثلة ك(مبظاىره اصتسمية كالنفسية كاالجتماعية) أىم العوامل اظتؤثرة ُب النمو              أب جانب

اظترض كاضتوادث اليت تصيب اضتامل أك الطفل ، كاالنفعاالت اضتادة أعمار الوالدين ، ك : م عوامل ثانوية  تؤثر ُب ىذا النمو كهىناؾ

.   كأشعة الشمس م كاعتواء النق الساللة العنصرية اليت تؤثر تأثَتان ضاران على النمو ، كالوالدة اظتبتسرة أك الوالدة قبل األكاف ،

 :أعمار الوالدين  -1

            تتأثر حياة الفرد بأعمار كالديو ، فاألطفاؿ الذين يولدكف من زكجُت شابُت متتلفوف عن األطفاؿ الذين يولدكف من زكجُت 

 .جاكزا مرحلة الشباب كالشيخوخة 

اف نسبة األطفاؿ الذكور تقل تبعا لزيادة  على" R .Turpin- تيربين" ك" Lejeune- لوجاف"أحباث كقد دلت         

 .أعمار الوالدين ، كبذلك تزداد نسبة األطفاؿ اإلناث تبعا لتناقص نسبة الذكور

أف األطفاؿ الذين يولدكف من زكجُت ُب ريعاف الشباب يعيشوف أطوؿ من الذين " P.Baujat-بوجات"ك أكضح           

يولدكف من زكجُت يقًتباف من مرحلة الشيخوخة ، كبذلك فاحتماؿ زيادة مدل حياة األبناء تقل تبعا لزيادة الًتتيب اظتيالدم للطفل ، 

أم أف مدل حياة الطفل األكؿ اكرب من مدل حياة الطفل األخَت ، كتؤكد ىذه األحباث أف نسبة األطفاؿ اظتشوىُت ، كاظتعتوىُت 

   .سنة 45تزداد تبعا لزيادة عمر األـ كخاصة بعد سن 

  :المرض كالحوادث- 2

 على أف L.W.Sontagكقد دلت أحباث . تؤثر بعض األمراض اليت تصاب هبا األـ أثنائها زتلها على فتو الطفل             

 ، كيؤثر ىذا الصمم بدكره على م أك بصمم جزئم األـ باظتالريا ، قد يؤثر على األذف الداخلية للجنُت فيصاب الطفل بصمم كلإصابة

            فيعطلو أك يعوقو مالنمو اللغو

 "Hemophilieباعتيموفيليا "ىذا ، كقد تؤثر بعض األمراض البدنية على النمو االنفعإب كاالجتماعي ، فالطفل اظتصاب           

إذا نزؼ دمو فإنو ال يتجمد بل يظل يسيل حىت ختور قواه كيشرؼ على اعتالؾ ، فهو لذلك متشى دائمان على حياتو فيعيش قلقان 
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 ، االجتماعي كىو يلعب معهم ، كبذلك تضييق دائرة تفاعلو   جرح ما ،مكيبعد دائمان عن رفقائو حىت ال يصاب بأ. مضطربان 

. كيتأخر نضجو 

 :االنفعاالت الحادة -3

 اليت أجراىا على األطفاؿ "E.M.widowson"كيدكسن "كلقد دلت أحباث .  يتأثر فتو الطفل باالنفعاالت اضتادة          

 سنة ، على أف االنفعاالت القوية اضتادة تؤخر سرعة فتو 14 إٔب 4 اليتامى بأظتانيا كالذين دتتد أعمارىم من مالجئالذين يعيشوف ُب 

 .كاضحاىؤالء األطفاؿ تأخَتان 

: (قبل األكاف)الوالدة المبتسرة- 4

كعتذا تتأثر حياهتم كصحتهم  ،  أهنم يولدكف قبل أف تكتمل اظتدة الطبيعية للحملم ، أةيولد بعض األطفاؿ كالدة مبتسر              

 على أف نسبة الوفيات "W.Poneramceبونرامث  "ك" M.Steiner نرسيت"كلقد دلت أحباث . كسرعة فتوىم مدة زتلهم 

 فكلما نقصت ىذه اظتدة زادت نسبة الوفيات ، ككلما زادت ىذه اظتدة نقصت ،بُت األطفاؿ الرضع تتناسب عكسيان كمدة اضتمل 

 .البصر ىذا كتتأثر اضتواس عامة هبذه الوالدة اظتبتسرة كخاصة حاسة ،نسبت الوفيات 

: نوع الساللة - 5

 تبعا الختالؼ نوع ساللة الطفل ، فنمو الطفل العريب متتلف أب حد ما عن فتو الطفل الصيٍت ، ختتلف سرعة النمو         

 .كمتتلف أيضا عن فتو الطفل األكركيب ، كىكذا يتفاكت النمو تبعا الختالؼ الساللة اإلنسانية اليت ينتمي إليها الطفل 

          كتدؿ األحباث العلمية اضتديثة على أف سرعة فتو أطفاؿ شعوب البحر األبيض اظتتوسط تفوؽ سرعة فتو أطفاؿ شعوب مشاؿ 

  .  أكركبا 

:  كأشعة الشمس مالهواء النق- 6

كألشعة .  فأطفاؿ الريف ينموف أسرع من أطفاؿ اظتدف اظتزدزتة بالسكاف، يتنفسو الطفلميتأثر النمو بدرجة نقاكة اعتواء الذ           

 .الشمس أثرىا الفعاؿ ُب سرعة النمو كخاصة األشعة فوؽ البنفسجية
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 :أىم المصطلحات كالمفاىيم المتداكلة في علم نفس النمو- 5-4

:  النضج -5-4-1

يتضمن النضج عمليات النمو الطبيعي التلقائي اليت يشًتؾ فيها األفراد رتيعا ك اليت تتمخض عن تغَتات منتظمة ُب              

سلوؾ الفرد بصرؼ النظر عن أم خربة أك تدريب سابق ؛ أم أنو تقرره عوامل كراثية ك قد نتضي النمو طبقا للخطة الطبيعية للنضج 

  .على الرغم من التقلبات اليت قد تعًتم البيئة بشرط أف ال تتجاكز ىذه التقلبات حدا معينا

:  التعلم- 5-4-2

ىو تغَت ُب السلوؾ نتيجة للخربة ك اظتمارسة ك يتعلم األطفاؿ بصفة مستمرة فتاذج جديدة من السلوؾ ، ك تتضمن عملية           

التعلم النشاط العقلي الذم نتارس فيو الفرد نوعا من اطتربة اصتديدة ك ما ينتج عنو من نتائج ساء كانت ُب شكل معارؼ أك مهارات 

  .أك عادات أك اجتاىات أك قيم أك معايَت، كتلعب الًتبية دكرا ىاما ُب ىذا الصدد

 اظترحلة من اظتفاىيم األساسية ُب النمو ك يرل معظم الباحثُت ُب علم نفس النمو، أف فتو الكائن :مفهـو المرحلة -5-4-3

اإلنساين يتضمن خاصييت االستمرار ك عدـ االستمرار حيث يتم عرب مراحل ػتددة على ؿتو مستمر، حبيث تتزامن خصائص النمو 

   .اظتستمر ك خصائص النمو اظترحلي ُب اضتدكث

ك يستخدـ مفهـو اظترحلة للداللة على التغَتات اضتادة ُب أفتاط السلوؾ أثناء فًتات النمو اظتختلفة، أم أف اظترحلة تشَت             

ك قد . إٔب غتموعة من الظواىر ك األفتاط السلوكية اليت تقًتف معا أثناء حدكثها حبيث نتكن إرجاعها منطقيا إٔب مرحلة فتو معينة

 .، ُب كصف بعض جوانب النمو مفهـو اظترحلة"إريكسوف"ك " بياجي" ك" فركيد" استخدـ عدد من العلماء أمثاؿ

  : الفترة الحرجة-5-4-4

يلقى مفهـو الفًتة اضترجة اىتماما متزايدا من علماء النفس اظتعاصرين، ك تزداد قناعة ىؤالء العلماء بوجود فًتات حرجة               

ُب النمو يتسارع خالعتا تطور بعض العمليات النفسية كتكوف العضوية فيها شديدة اضتساسية ك عرضة للتأثر السريع باظتثَتات البيئية، 

فإذا ٓب تستثر العضوية ُب ىذه الفًتات أك كانت استثارهتا غَت مناسبة ، فقد تفقد القدرة على اكتساب اطتربات اليت كتب أف تكتسبها 

  . أثناء تلك الفًتات أك يتباطأ معدؿ سرعة اكتساهبا عتا ، األمر الذم يؤثر سلبا ُب فًتات النمو الالحقة

  : االستعداد-5-4-5
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يستعد الطفل للمشي : ىو هتيؤ الفرد جسميا ك عقليا للقياـ بسلوكات أك نشاطات تكوف قد ختطت مرحلة النضج  مثال           

  .بعد نضج عظاـ ك عضالت ساقيو

  : الفركؽ الفردية 5-4-6

ىي االختالفات العقلية خاصة بُت األفراد، فكل فرد ينمو مبعدؿ متتلف عن غَته ك يرتبط ىذا اظتصطلح مبجاؿ التعليم            

.  خاصة، كما أف للوراثة دكر فيو

 :مطالب النمو- 5-5

لكل مرحلة من مراحل النمو مطالب كتب أف تتحقق حىت يستطيع الفرد أف يتحقق لو التوافق كالسعادة مع نفسو كمع               

. من حولو 

  :تعريف مطالب النمو-5-5-1

اظتطلب الذم يظهر ُب فًتة ما من حياة اإلنساف كالذم إذا حتقق إشباعو بنجاح أدل إٔب " تعرؼ مطالب النمو بأهنا             

شعور الفرد بالسعادة كأدل إٔب النجاح ُب حتقيق مطالب النمو اظتستقبلية ، بينما يؤدم الفشل ُب إشباعو إٔب نوع من الشقاء كعدـ 

 . "التوافق مع مطالب اظتراحل التالية من اضتياة 

 :مصادر مطالب النمو -5-5-2

 :التاريخ الجنيني للفرد  -5-5-2-1

إذ ٓب تظهر الوظيفة السمعية خالؿ ىذه : مثاؿ ، يبدأ ىذا اظتصدر منذ تكوين اطتلية اظتلقحة كتستمر خالؿ اظترحلة اصتنينية         

اظترحلة فإف ذلك يعٍت صعوبة تكيف الفرد مع األصوات كمطلب أساسي ُب مراحل حياة اإلنساف التالية كال تقتصر الصعوبة على 

.  اصتانب السمعي فقط  بل دتتد إٔب صعوبة النطق كالتعلم 

 : النمط الثقافي للمجتمع الذم يوجد فيو الفرد- 5-5-2-2

  مطالب النمو ُب اجملتمعات اظتعاصرة تتطلب أف يكتسب الفرد مهارات استخداـ الكومبيوتر كاإلنًتنت ككسائلذلكمثاؿ        

  .االتصاؿ اضتديثة حىت يستطيع أف يتكيف مع اضتياة اظتعاصرة

 :الفرد نفسو  - 5-5-2-3
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ما يبذلو الفرد ُب سبيل تعلمو كإتقانو للمهارات كاظتعارؼ اظتختلفة تعترب من األمور اعتامة ُب حتقيق طموحاتو ، كحصولو على        

  .الرزؽ كعلى االستقرار االجتماعي كيؤدم دكرة ُب اضتياة 

  : المختلفة عمراؿمطالب النمو خالؿ مراحل  - 5-5-3

  :مطالب النمو في مراحل الطفولة - 1

 .تعلم الكالـ كاكتساب اللغة -

 .تعلم اظتشي كاالنتقاؿ من مكاف ألخر -

. تعلم عمليات الضبط كاإلخراج -

.  تعلم اظتهارات االجتماعية كاظتعرفية الالزمة لشئوف اضتياة -

. تكوين الضمَت كدتييز السلوكيات الصحيحة كاطتاطئة -

. تعلم اظتهارات اصتسمية الالزمة لأللعاب كاألنشطة االجتماعية -

  .تعلم مهارات االستقالؿ الذاٌب -

  :مطالب النمو في مراحل المراىقة - 2

.  عالقات جديدة ناضجة مع رفاؽ السن-

 .اكتساب الدكر االجتماعي السليم-

. تقبل التغَتات اصتسمية كالتوافق معها-

. حتقيق االستقالؿ االجتماعي عن الوالدين كاألصدقاء-

. حتقيق االستقالؿ االقتصادم-

. اإلعداد كاالستعداد للزكاج كاضتياة األسرية-

. اكتساب القيم الدينية كاالجتماعية كمعايَت األخالؽ ُب اجملتمع -

 :مطالب النمو في مرحلة الرشد كالنضج - 3

 . تنمية اطتربات اظتعرفية كاالجتماعية-
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 .  اختيار الزكج أك الزكجة ، كاضتياة األسرية اظتستقلة-

  . تكوين مستول اقتصادم كاجتماعي مناسب كمستقر-

  : مطالب النمو في مرحلة كسط العمر-4

 .حتقيق مستويات من النجاح االجتماعي كاظتهٍت-

 . حتقيق مستول معيشي مالئم-

.  التعاكف ُب تنشئة األطفاؿ كاظتراىقُت -

.  التوافق مع اآلخرين-

  : مطالب النمو في مرحلة الشيخوخة -5

.  تقبل حاالت الضعف اصتسمي كاظتتاعب الصحية-

 . تقبل النقص ُب الدخل-

.  التوافق مع فقداف الزكج أك الزكجة-

. ػ تقبل اضتياة بواقعها اضتإب ال اظتاضي-

  . اظتساقتة ُب الواجبات االجتماعية ُب حدكد اإلمكانات اظتتاحة-


