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  أ. د . اكرم ياسين محمد                       رابعةالمحاضرة العلم النفس النمو                         

 

  الفصل الثاني

-( : الوراثة ، البيئة) العوامل المؤثرة في النمو  -   

البيئية  العوامل من المتعذر ان نعرف اي فصل من حياتنا كتبتو الوراثة واي فصل كتبتو البيئة اي ان 
سموكو ومدى توافقو  وتتعاون في تحديد صفات الفرد وفي تباين نموه ومستوى نضجو وانماط تتفاعل
 وشذوذه

:- العوامل الوراثية -1   

او ىي جميع العوامل الموجودة في ا ( ،ىي انتقال السمات من الوالدين الى اوالدىم) معنى الوراثة  

. بالخمية الذكرية عممية تمقيح الخمية االنثويةالكائن الحي من المحظة التي تتم فييا   

-: كيف تعمل الوراثة  

نقصد بالعوامل الوراثية كل ما يأخذ الفرد عن والديو وتتحدد الخصائص الوراثية لمفرد عن طريق   

  وكل كروموسوم يحتوي عمى االف الجينات الموروثات) التي تحمميا الكروموسومات ( الجينات ()  

لبويضة االنثوية التي تم تخصيبيا عن طريق المنوي الذكري بعد عممية االخصابالتي تحوييا ا  

 ، ) D N A )  يعرف باسم حمض النووي وتتكون الكروموسومات من مركب كيميائي   

وىذا الحمض ىو الحامل الكيميائي لمشفرة الوراثية إلى جميع خاليا الجسم ىذا وتتحد بويضة االم    

23كروموسوم من االم و  23وىي  ( الزيجوت )شكالن خمية جديدة تسمى والحيوان المنوي لالب وي  

. كروموسوم من االب وىذه الخمية ىي اول مراحل تكوين الجنين    
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-: الصفات التي تتأثر بالوراثة   

الحياة ان ىدف الوراثة ىو المحافظة عمى الصفات العامة لمنوع والساللة واالجيال وتيدف ايضًا الى   

الصفات المتزنة ، وتختمف الصفات الوراثية باختالف الجنس ذكرًا كان ام انثى اي ان بعضالوسطة   

المرتبطة بالجنس الوراثية ترتبط بجنس دون آخر فمن المالحظ ان الصمع مثاًل من الصفات الوراثية  

ي ان يرث الوراثة دورًا ف والتي تظير فقط بالذكور بعد البموغ وتتنحى وال تظير في االناث ، وتمعب 
  الطفل

وذلك لوجود صفات متنحية كامنة ممتدة نصف صفاتو الوراثية من والديو ويرث ربع صفاتو من الجيل  

تظير في االجداد ثم تختفي في االبناء ثم تعود  من اجيال سابقة وىناك صفات سائدة فبعض الصفات قد
الشعر المجعد ،  لون العين البني ، لون الجمد االسمر ، )ومن امثمة الصفات السائدة : لتظير عند االحفاد

  فصائل الدم عمى االلوان A,B,AB  عند الرجال ، قصر القامة  

-: ومن امثمة الصفات المتنحية  

   لون الجمد االبيض ، الشعر االحمر ، الشعر المستقيم والناعم ، العيون الزرقاء

. (O)فصيمة الدم 

  ( الجينات) الجانب وىو وراثة الصفات من االباء الى االبناء فعند تتبع كممة  اكد الدين الحنيف عمى ىذا

) صل اهلل عميو فعن الرسول  ( العرق) نفس المعنى الذي جاءنا في روايات الرسول ومعبر عنو بنجده 
والمعنى المغوي لكممة دساس في  ( ،شيء تضع ولدك فان العرق دساس  انظر في اي)  قال وسمم ( 

تنتقل الى االبناء فالنبي يوصي بعدم اغفال ىذا الجانب في الزواج  المنجد ىي االنتقال اي ان االخالق
. يرث االبناء الصفات الذميمة لكي ال  

  


