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                                     ثانيا: العوامل البيئية :
تعتبر البيئة بشقييا الطبيعي واالجتماعي العامل الكبير الثاني الذي يؤثر في      

ات لبيئة ىي كل المثيرات االخرى الخارجة عن نطاق العوامل نمو االنسان ومثير 
البيئة  تأثيرالوراثية وال تعمل البيئة في التأثير في النمو بعد الوالدة فحسب وانما يبدأ 

  حتى قبل الوالدة من خالل االم الحامل.

  بيئة ما قبل الوالدة المرحلة الجينية وعواملها : -1

 الى ثالثة فترات هي :تقسم عملية التطور الجينية 

 فترة البويضة : – 0

تبدأ ىذه الفترة من االخصاب الى ان تغرز البويضة المخصبة في جدار الرحم     
(يوم ويكون حجميا مساوي لحجم 11( ايام الى )11وتستغرق ىذه العممية عادة من )

 نائي .رأس الدبوس وتكون قد بمغت عدة درازن من الخاليا اثناء عممية االنشطار الث

 فترة الجنين االمبريوني : – 5

تبدأ نواىا بالنمو  بأمانبعد ان تفرز البويضة المخصبة نفسيا بجدار الرحم      
بسرعة وتتحول الكتمة الدقيقة من الخاليا الى جنين يمكن التعرف عميو وىذه الفترة 

جنين عند الكل االعضاء الرئيسية  وتأخذ تمتد من )اسبوعين الى ثمانية اسابيع(



ىذه الفترة )نمو الحبل السري بين  زما يمياالتضاح ،وان اىم  بالضيور والتمايز و
والذي يعد الناقل لممواد الغذائية بين االم والجنين بعد ان تتعرض  االم والجنين(

لمترشيح والتصفية من قبل المشيمة ، وتعد ىذه الفترة خطرة جدا عمى حياة الجنين 
الى تشوه الجنين ، مثال عند تعرض االم لمحصبة االلمانية اصابة لالم قد تؤدي  فأي

 حتمل ان يتعرض الجني لتمف المخ .مفمن ال

 فترة الجنين الفيتوس : – 3

،  وظائفياوتصبح تؤدي تتطور في ىذه الفترة اجيزة الجسم وتنضج بشكل كبير    
د وصل فعند انتياء االسابيع )الستة عشر االولى( تشعر االم بحركات لجنين وق

، وعندما يصل عمر الجنين  باإلنسان(سم تقريبا وقد اصبح شبيو 11.11طولو الى)
 بتأدية(اسبوع يبدأ الجياز الدوري والجياز العصبي وغيرىا من اجيزة الجسم 82الى )

(يوم فيسمى بالطفل ))الخديج ( الذي 821، واذا ولد الطفل بيذا العمر أي ) وظائفيا
اذ ما توفرت لو الرعاية التامة ووضع في حضانات  اديةاعتي ةيستطيع ان يعيش حيا

  مكيفة خاصة .

 العوامل المؤثرة بالنمو قبل الوالدة :

  تغذية االم الحامل - 0

ان تغذية االم الجيدة في اثناء فترة الحمل ميمة جدًا وذلك الن الجنين يعتمد    
ناء جسمو وان النقص كميًا عمى امو من اجل الحصول عمى الطعام الالزم لب اعتمادا

التي تصيب الطفل في االشير الستة  باألمراضفي تغذية االم عمى عالقة وثيقة 
ى عالقة بحاالت الوالدات الميتة ، اضافة الى النمو االولى من العمر كما أنو عم

 .عمى صحة وحياة الجنين لما لو من اثربالتغذية الجيدة لالم ويصى العقمي والمغوي 

 حية لالم الحامل :الحالة الص – 5



العناية الصحية المستمرة في فترة الحمل امر ضروري لمغاية ذلك ان بعض     
االمراض يمكن ان تنتقل الى الجنين عن طريق االم ومن االمراض التي يمكن ان 

،التيفوئيد وبعض االمراض عمى  تصيب الطفل في فترة الحمل الحصبة ، الجدري
الجنين بالحصبة االلمانية سوف  فإصابةخمف العقمي عالقة بالتشوىات الخمقية والت

 يؤدي الى االصابة الصم .

 الحالة االنفعالية : – 3

ان لحالة االم االنفعالية والنفسية اثرًا واضحًا في سموك الجنين ونموه فالحاالت    
وغيرىا تنصب في الدم عمى شكل مواد كيمياوية  والتوتر قمكالخوف والق االنفعالية

ن افرازات الغدد الصم )كالغدة الكظرية( وىذه التغيرات الكيمياوية في دم االم م تأتي
تنتقل عبر المشيمة الى دم الجنين فتؤثر عميو وقد وجد ان االطفال المعرضين لتمك 
 المواد الكيمياوية يتصفون بكثرة الحركة والتييج واالضطراب في النوم

اشير لذلك يفضل لالم  5مروأكتشف ان حاسة السمع تنضج لدى الجنين في ع
 الحامل ان تقرأ القران لكي تعيش حالة اطمئنان نفسي طيمة فترة الحمل لكي ال يؤثر

  عدم استقرارىا النفسي عمى الجنين .

 تأثير العقاقير والمخدرات : – 4

ان تعاطي المخدرات والميدئات والكحول في اثناء فترة الحمل تترك اثارًا سمبية     
مثاًل عمى عالقة بتسريع ضربات القمب عند الوليد كما ان  فالتدخين،عمى الجنين 

حتماالت الوالدات الغير ناضجة. اذ ان دم االفراط فيو وتناول الميدئات يزيد من ا
االم ينتقل عن طريق المشيمة الى جسم الجنين فاذا كان ىذا الدم مموث بالنيكوتين 
 او المواد الكيميائية من ادوية وغيرىا قد يعرض الجنين الى تشوىات او امراض التي

 تستمر معو طيمة حياتو . 



 تأثير االشعاع : – 5

 والتعرض لكميات زائدة منيا قد تؤدي (اكس)ومنيا اشعة  لألشعةان التعرض    
الحاق الضرر في الجياز العصبي عند الى قتل البيضة المخصبة في بداية الحمل و 

 .الجنين وقد يؤدي ايضًا الى االصابة بحاالت العمى او الى تشوه في الجسم

 امراض االم الحامل :  – 6

جزء  ألنوعمى الجنين بصور طبيعية  فان ذلك يؤثر باألمراضاذا اصيبت االم    
من تركيبيا الفسيولوجي من تمك االمراض مرض )الحصبة االلمانية( ومن ثم تسرب 

العصبي مما يؤدي الى التخمف  ىذا الفايروس الى الجنين فيحدث تمفًا خطيرا بالجياز
و تشوىات القمب او الصم او العمى، اضافة لذلك ىناك عامل اخر ميم جدا ا العقمي

أي اخالف الدم بين االم واالب فان احتمال اختالف دم االم مع دم   RHىو عامل 
الطفل كبير بسبب العامل الوراثي من ابيو وىذ يؤدي الى تكوين اجسام مضادة 
واضطراب في توزيع االوكسجين وتدمير لكريات الدم الحمراء وبالتالي يؤدي الى 

يص بوقت مبكر فمن الممكن العالج موت الجنين او تمف المخ ، واذا ما تم التشخ
 ولغرض الوقاية يجب اجراء فحص الدم من قبل الجل والمرأة قبل الزواج .

 

 بيئة ما بعد الوالدة : – 5

 تأثير االسرة :  -أ 

تعتبر االسرة الخمية االولى لممجتمع وىي الموطن االول الذي ينشأ فيو الطفل      
ي تحقيق الوظائف )البيولوجية واالجتماعية ودورىا ميم وحيوي في عمميات النمو وف

وبيئة االسرة ىي عالقات الفرد وتفاعمو مع الوالدين واالخوة واالقارب  والنفسية(
ىي التي تييء لمطفل الجو  فاألسرةوسموكو سويًا  هتفاعاًل يساعده عمى ان يكون نمو 



حتى يصل  المناسب منذ والدتو وتساعده عمى االنتقال من مرحمة الى مرحمة اخرى
الى مرحمة الرشد فكمما ازدادت بصيرة االباء بخصائص نمو ابنائيم في 
الناحية)الجسمية والعقمية واالجتماعية(كمما ساعد ذلك عمى نموىم وان يكون سموكيم 
سوي،أن عالقة الطفل بوالديو وعالقة الوالدين فيما بينيم ليا دور كبير في نمو 

 بالتالي عمى سموكو سمبًا او ايجابًا. تأثيرالويكون شخصية الطفل نموًا سميما 
( افضل صوقد اعطى الدين الحنيف من خالل معمم البشرية الرسول االكرم)

في عدم ضرب الطفل لبكائو حيث  لما قالتربية اطفاليا ومن ذلك  لألسرةاالساليب 
شيادة ان ال الو  اطفالكم عمى بكائيم فان بكائيم اربعة اشير: اال تضربو قال)ص()

اال اهلل ،واربعة اشير :الصالة عمى النبي)ص( واربعة اشير : الدعاء لوالديو( ىذا 
لمرحمة الطفولة الوسطى فيطمب بالتصابي مع  يأتيفي مرحمة الطفولة المبكرة ثم 

يترك اثر ايجابي عمى  االطفال فيقول)ص( )من كان لو صبي، فميتصاب لو(وىذا
رسول)ص( عن ثالث مراحل في حياة ثم يحدث ال ،مشاعر الطفل وبنائو النفسي

االنسان ىي الطفولة الوسطى والمتأخرة والمراىقة حيث يخاطب االب فيقول)دع ابنك 
 .والزمو سبع سنين( ويؤدب سبع سنين، يمعب سبع سنين،

  تأثير المدرسة : –ب 

وىي المؤسسة التي تتم من خالليا العممية التعميمية وتساعد عمى نمو وتطور      
 او كمية ن بشكل سوي سواء في شكل روضة اطفال او مدرسة او معيد اواالنسا

مركز تعميمي وتتم العممية التعميمية في اطار مناىج تتفق وطبيعة المرحمة السنية 
كما تتضمن انشطة وبرامج وخدمات حرة كل ذلك بقصد اكساب الدارس مجموعة من 

د المدرسة االفراد عمى ان يكون المعارف والميارات واالتجاىات المناسبة لنموه وتساع
سموكيم متسقًا مع اتساق المجتمع وابنيتو االجتماعية ذلك الن التعميم سوف يساعد 
الفرد عمى فيم كل ما يحيط بو وكذلك يجعل من الفرد مواطًنا صالحًا وايضًا قادرًا 



كانية مواكبة الحياة واالخذ والعطاء مع االفراد والجماعات في المجتمع ولديو ام عمى
 القيادة وتقبل التبعية في مواقف الحياة.

 تأثير المجتمع وثقافته : –ج 

المحيط االجتماعي المباشر وثقافتو الذي يعيش في نطاقو الفرد كالبيئة      
من  ويحتويالبدوية لو دور كبير في نموه، فالمجتمع بكل ما  الحضرية او الريفية او

المتغيرات االقتصادية واالجتماعية الظروف واالوضاع واالىداف واالنظمة و 
في افراده سواء سمبًا ام ايجابًا حيث يقع عمييم ميمة نقل ثقافة  والسياسية تؤثر

المجتمع وحضارتو من جيل الى اخر بما تحتويو من قيم ومعايير واتجاىات 
 الى التراكم الكمي والنوعي لممعرفة والحضارة . باإلضافة

 

 


