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 المحاضرة االولى 

 معنى النمو 

ٌعنً التغٌرات الجسمٌة والفسٌولوجٌة من حٌث الطول والوزن والحجم والتغٌرات 

 التً تحدث فً اجهزة الجسم المختلفة والتغٌرات العقلٌة والمعرفٌة والتغٌرات

 السلوكٌة االنفعالٌة واالجتماعٌة التً ٌمر بها الفرد فً مراحل نموه المختلفة .

 يعرف علم نفس النمو 

هو العلم الذي ٌدرس مظاهر نمو االنسان دراسة علمٌة فً مراحله المختلفة منذ 

 تكوٌنه فً بطن امه حتى نهاٌة العمر .

ك نتٌجة للنمو الجسمً هً عملٌة نمائٌة تحدث تغٌرات فً السلو -تعريف النضج :

مثل الطفل مهما تم تدرٌبه على المشً او الكالم ال ٌستطٌع ذلك اال اذا وصل نموه 

 العصبً والعضلً إلى مستوى ٌمكنه من هذا االداء .

 العوامل المؤثرة في النمو ) الوراثة , البيئة (

 العوامل الوراثية  -اوالً :

صفات عن والدٌه واجداده واسالفه  منهً كل ما ٌأخذه الفرد  -تعني الوراثة :

وتحدد الخصائص الوراثٌة عن طرٌق الجٌنات ) المورثات( التً تحملها 

الكروموسومات كل كروموسوم ٌحتوي على االف الجٌنات التً تحتوٌها البوٌضة 

 المخصبة عن طرٌق الحٌوانات المنوٌة الذكرٌة .

تغصب بوٌضة انثوٌة بحٌوان منوي تبدأ الوراثة بعملٌة التلقٌح فً رحم االم , عندما 

ذكري والبوٌضة االنثوٌة هً خلٌة مثل الحٌوان المنوي الذي هو خلٌة حٌة وٌتكون 

بأخصابها خلٌة واحدة ٌقترب حجمها من حجم رأس الدبوس , وتسمى )الزاٌجوس 

(وٌتكون الزاٌجوس من نواة محاطة بمادة هالمٌة تسمى السٌتوبالزم وفً داخل 



الصبغات او الكروموسومات وهً عن جسٌمات على هًءة عصً النواة توجد ) 

 تتضمن الجٌنات التً هً نواقل الصفات الوراثٌة ( 

زوجاً ( نصفها ٌأتً من  32( كروموسوما )64تحتوي البٌضة المخصبة على )

( منها ٌعتبر مسؤوالً عن نقل الصفات الجسمٌة 66االب والنصف االخر من االم , )

ت الجسمٌة والزوج االخٌر ٌسمى بالكروموسوم الجنسً اي وتسمى بالكروموسوما

مسؤول عن نقل صفة الجنس ذكر ام انثى وفً االنثى ٌكون الكروموسومات 

( اي ان بوٌضة Xyاما فً الذكر فٌكون مختلفٌن ))××( الجنسٌن متشابهٌن اي 

كون ( اما الخلٌة الذكرٌة التكاثرٌة فتxاالنثى تكون ذات كروموسوم من نوع واحد )

( فٌكون الناتج طفالً ذكراً yبخلٌة تحمل )( فاذا اخصبت البوٌضة y( او )xاما )

(xy( اما اذا اخصبت بخلٌة تحمل )x( فٌكون الناتج طفالً انثى )xx اي ان صفة )

 جنس الجنٌن تتحدد عن طرٌق االب .

( والجٌنات genesاالف من الجٌنات ) 01تحتوي الكروموسومات على ما ٌقرب 

( 64ورثات هً ناقالت الوراثة , وفً بعض االحٌان ٌكون للفرد اكثر من )او الم

كروموسوما او اقل كما هو الحال فً الحالة المعروفة بالعته المنغولً او ) متالزمة 

( كروموسوم وٌعانً تخلفاً عقلٌاً وجسمٌاً 64داون ( حٌث ٌكون للفرد فً كل خلٌة )

صفة جسمٌة تظهر نتٌجة لتفاعل العدٌد من ان الجٌنات ال تعمل بصورة منفردة فكل 

الجٌنات مثل صفة الطول ومقاومة االمراض , كما ان الجٌن الواحد ٌشترك فً 

 تكوٌن العدٌد من الصفات .

مما سبق ٌمكن اٌضاح حقٌقة علمٌة بحتة وهً ان الحٌوان المنوي هو المسؤول عن 

مسؤول عن تحدٌد جنس تحدٌد جنس المولود ذكر كان ام انثى ) اي ان االب هو ال

 المولود ولٌس االب (

 

 



 الصفات التي تتأثر بالوراثة 

اشرنا إلى ان صفة جنس الجنٌن تتحدد بالوراثة وكذلك هناك صفات تعود إلى 

الوراثة مثل لون العٌنٌن ولون الشعر والجلد وفصٌلة الدم وبنٌة الجسم ومالمح 

الوجه , وهناك العدٌد من االمراض التً تنتقل عن طرٌق الوراثة مثل مرض نزف 

اثً ( ومرض عمى االلوان الدم الوراثً ومرض الثالسٌمٌا ) فقر الدم الور

 والسكري .
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 العوامل البيئية : -ثانياً :

ئة بشقٌها الطبٌعً واالجتماعً العامل الكبٌر الثانً الذي ٌؤثر فً نمو تعتبر البٌ

االنسان ومثٌرات لبٌئة هً كل المثٌرات االخرى الخارجٌة عن نطاق العوامل 

الوراثٌة وال تعمل البٌئة فً التأثٌر فً النمو بعد الوالدة فحسب وانما ٌبدأ تأثٌر البٌئة 

 ل .حتى قبل الوالدة من خالل االم الحام

 بيئة ما قبل الوالدة المرحلة الجينية وعواملها  – 1

 تقسم عملية التطور الجينية إلى ثالث فترات هي :

 فترة البويضة  – 1

تبدأ هذه الفترة من االخصاب إلى ان تغرز البوٌضة المخصبة فً جدار الرحم 

( ٌوم ٌكون حجمها مساوي لحجم 06( اٌام إلى )01وتستغرق هذه العملٌة عادة من )

 عدة درازن من الخالٌا اثناء عملٌة االنشطار الثنائً . راس الدبوس وتكون قد بلغت 

 فترة الجنين االمبريوني – 2

رز البوٌضة المخصبة نفسها بجدار الرحم بأمان تبدأ نواها بالنمو بسرعة بعد ان تف

وتتحول الكتلة الدقٌقة من الخالٌا إلى جنٌن ٌمكن التعرف علٌه وهذه الفترة تمتد من 

) اسبوعٌن إلى ثمانٌة اسابٌع ( وتأخذ كل االعضاء الرئٌسٌة عند الجنٌن بالضهور 

ذه الفترة ) نمو الحبل السري بٌن االم والتماٌز واالتضاح وان اهم ما ٌمٌز ه

والجنٌن ( والذي ٌعد الناقل للمواد الغذائٌة بٌن االم والجنٌن بعد ان تتعرض للترشٌح 

والتصفٌة من قبل المشٌمة , وتعد هذه الفترة خطرة جداً على حٌاة الجنٌن فأي 

لمانٌة فمن اصابة لالم قد تؤدي إلى تشوه الجنٌن , مثال عند تعرض االم للحصبة اال

 المحتمل ان ٌتعرض الجنٌن لتلف المخ 

 

 



 فترة الجنين الفيتوس : – 3

تتطور فً هذه الفترة اجهزة الجسم وتتضح بشكل كبٌر وتصبح تؤدي وظائفها , 

فعند انتهاء االسابٌع ) الستة عشر االولى ( تشعر االم بحركات لجنٌن وقد وصل 

( سم تقرٌباً وقد اصبح شبٌه باإلنسان , وعندما ٌصل عمر 01.04طوله إلى )

از العصبً وغٌرها من اجهزة ( اسبوع ٌبدأ الجهاز الدوري والجه32الجنٌن إلى )

( ٌوم فٌسمى بالطفل 321واذا ولد الطفل بهذا العمر اي )الجسم بتأدٌة وظائفها , 

)الخدٌج ( الذي ٌستطٌع ان ٌعٌش حٌاة اعتٌادٌة اذ ما توفرت له الرعاٌة التامة 

 ووضع فً حضانات مكٌفة خاصة .

 العوامل المؤثرة بالنمو قبل الوالدة :

 لحامل تغذية االم ا – 1

ان تغذٌة االم الجٌدة فً اثناء فترة الحمل مهمة جداً وذلك الن الجنٌن ٌعتمد اعتماداً 

كلٌاً على امه من اجل الحصول على الطعام لالزم لبناء جسمه وان النقص فً تغذٌة 

االم على عالقة وثٌقة باألمراض التً تصٌب الطفل فً االشهر الستة االولى من 

قة بحاالت الوالدات المٌتة , اضافة إلى النمو العقلً واللغوي العمر كما انه على عال

 وٌصى بالتغذٌة الجٌدة لالم لما له من اثر على صحة وحٌاة الجنٌن .

 الحالة الصحية لالم الحامل : – 2

العناٌة الصحٌة المستمرة فً فترة الحمل امر ضروري للغاٌة ذلك ان بعض 

طرٌق االم ومن االمراض التً ٌمن ان  االمراض ٌمكن ان تنتقل إلى الجنٌن عن

تصٌب الطفل فً فترة الحمل الحصبة , الجدري , التٌفوئٌد وبعض االمراض على 

عالقة بالتشوهات الخلقٌة والتخلف العقلً فإصابة الجنٌن بالحصبة االلمانٌة سوف 

 ٌؤدي إلى االصابة الصم .

 



 

 ية الحالة االنفعال – 3

والنفسٌة اثراً واضحاً فً سلوك الجنٌن ونموه فالحاالت ان لحالة االم االنفعالٌة 

االنفعالٌة كالخوف والقلق والتوتر وغٌرها تنصب فً الدم على شكل مواد كٌمٌاوٌة 

تأتً من افرازات الغدد الصم ) كالغدة الكظرٌة ( وهذه التغٌرات الكٌمٌاوٌة فً دم 

وجد ان االطفال المعرضٌن االم تنتقل عبر المشٌمة إلى دم الجنٌن فتؤثر علٌه وقد 

لتلك المواد الكٌمٌاوٌة ٌتصفون بكثرة الحركة والتهٌج واالضطراب فً النوم 

اشهر لذلك ٌفضل لالم  2واكتشف ان حاسة السمع تتضح لدى الجنٌن فً عمر 

الحامل ان تقرأ القران لكً تعٌش حالة اطمئنان نفسً طٌلة فترة الحمل لكً ال ٌؤثر 

 على الجنٌن . عد استقرارها النفسً

 تأثير العقاقير والمخدرات  – 4

ان تعاطً المخدرات والمهدئات والكحول فً اثناء فترة الحمل تترك اثاراً سلبٌة 

على الجنٌن فالتدخٌن مثالً على عالقة بتسرٌع ضربات القلب عند الولٌد كما ان 

اذ ان دم  االفراط فً تناول المهدئات ٌزٌد من احتماالت الوالدات الغٌر ناضجة .

االم ٌنتقل عن طرٌق المشٌمة إلى جسم الجنٌن فاذا كان هذا الدم ملوث بالنٌكوتٌن او 

المواد الكٌمٌاوٌة من ادوٌة وغٌرها قد ٌعرض الجنٌن إلى تشوهات او امراض التً 

 تستمر معه طٌلة حٌاته .

 تأثير االشعاع  – 5

زائدة منها قد تؤدي ان التعرض لألشعة ومنها اشعة ) اكس ( والتعرض لكمٌات 

إلى قتل البٌضة المخصبة فً بداٌة الحمل والحاق الضرر فً الجهاز العصبً عند 

 الجنٌن وقد ٌؤدي اٌضاً إلى االصابة بحاالت العمى او إلى تشوه فً الجسم .

 



 امراض االم الحامل  – 6

اذا اصٌبت االم باألمراض فان ذلك ٌؤثر على الجنٌن بصورة طبٌعٌة ألنه جزء من 

تركٌبها الفسٌولوجً من تلك االمراض مرض ) الحصبة االلمانٌة ( ومن ثم تسرب 

هذا الفاٌروس إلى الجنٌن فٌحدث تلفاً خطٌراً بالجهاز العصبً مما ٌؤدي إلى التخلف 

العمى , اضافة لذلك هناك عامل تخر مهم جداً او الصم او العقلً او تشوهات القلب 

اي اختالف الدم بٌن االم واالب فان احتمال اختالف دم االم مع دم  RHهو عامل 

الطفل كبٌر بسبب العامل الوراثً من ابٌه وهذا ٌؤدي إلى تكوٌن اجسام مضادة 

ى واضطراب فً توزٌع االوكسجٌن وتدمٌر لكرٌات الدم الحمراء وبالتالً ٌؤدي إل

موت الجنٌن او تلف المخ , واذا ما تم التشخٌص بوقت مبكر فمن الممكن العالج 

 ولغرض الوقاٌة ٌجب اجراء فحص الدم من قبل الرجل والمرأة قبل الزواج .

       

   

 


