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  أ. د . اكرم ياسين محمد                       ة خامسالمحاضرة العلم النفس النمو                         

 

-2  العوامل البيئية :-  

تعتبر البيئة بشقييا الطبيعي واالجتماعي العامل الكبير الثاني الذي يؤثر في نمو االنسان ومثيرات البيئة   
ةتعمل البيئة في التأثير في النمو بعد الوالد الخارجة عن نطاق العوامل الوراثية والكل المثيرات االخرى ىي  

.  فحسب وانما يبدأ تأثير البيئة حتى قبل الوالدة من خالل االم الحامل  

-1 بيئة ما قبل الوالدة / المرحلة الجنينية وعواملها :-  

 – تغذية االم الحامل :-

 اثناء فترة الحمل ميمة جدًا وذلك الن الجنين يعتمد كميًا عمى امو من اجلان تغذية االم الحامل في    
  عمى الطعام الالزم لبناء جسمو وان النقص في تغذية االم عمى عالقة وثيقة باألمراض التي الحصول

. في االشير الستة االولى من العمر كما انو عمى عالقة بحاالت الوالدات الميتة تصيب الطفل  

الصحية لالم الحامل الحالة :-  - 

  العناية الصحية المستمرة في فترة الحمل امر ضروري لمغاية اذ ان بعض االمراض تنتقل الى الجنين عن 

، ( الحصبة ،الجدري ، التيفوئيد )طريق االم ومن االمراض التي يمكن ان تصيب الطفل في فترة الحمل   

والتخمف العقمي فإصابة الجنين بالحصبة االلمانيةوبعض االمراض التي عمى عالقة بالتشوىات الخمقية   

. سوف يؤدي الى اصابتو بالصمم   

 - الحالة االنفعالية :-

 ان لحالة االم االنفعالية والنفسية اثرًا واضحًا في سموك الجنين ونموه فالحاالت االنفعالية كالخوف والقمق  
  



12 
 

(  كالغدة الكظرية )تأتي من افرازات الغدد الصم والتوتر وغيرىا تنصب في الدم عمى شكل مواد كيمياوية   

 وىذه التغيرات الكيمياوية في دم االم تنتقل عبر المشيمة الى دم الجنين فتؤثر عميو وقد وجد ان االطفال

. المعرضين لتمك المواد الكيمياوية يتصفون بكثرة الحركة والتييج واالضطراب في النوم   

 - تأثير العقاقير والمخدرات :-

فالتدخين مثال عمى  ، ان تعاطي المخدرات والكحول في اثناء فترة الحمل تترك اثارًا سمبية عمى الجنين    
تسريع ضربات القمب عند الوليد كما ان االفراط فيو وتناول الميدئات يزيد من احتماالت الوالدات  عالقة
ناضجة . الغير  

 - تأثير االشعاع :-

  اشعة اكس والتعرض لكميات زائدة منيا قد تؤدي بالحاق الضرر في الجيازان التعرض لألشعة ومنيا   

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

 / -2 بيئة ما بعد الوالدة   

فيو الطفل ودورىا : تعتبر االسرة الخمية االولى لممجتمع وىي الموطن االول الذي ينشأتأثير االسرة  -    

 ميم وحيوي في عمميات النمو وفي تحقيق الوظائف البيولوجية واالجتماعية والنفسية ، وبيئة االسرة ىي

 عالقة الفرد مع الوالدين واالخوة واالقارب تفاعاًل يساعده عمى ان يكون نمو سموكو سويًا فاألسرة ىي التي

مى االنتقال من مرحمة الى اخرى حتى يصل الى مرحمةلمطفل الجو المناسب منذ والدتو وتساعده ع يءتي  

 (الجسمية والعقمية واالجتماعية  )الرشد فكمما ازدادت بصيرة االباء بخصائص نمو ابنائيم في الناحية 
ساعد ذلك عمى نموه وان يكون سموكو سوي ، اذ ان عالقة الطفل بوالديو وعالقة الوالدين فيما بينيم  اكمم
.   نمو شخصية الطفل نموًا سميمًا مما يؤثر عمى سموكو سمبًا أو ايجاباً دور كبير في  ليا  
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 - تأثير بيئة المدرسة :-

  وىي المؤسسة التي من خالليا العممية التعميمية وتساعد عمى نمو وتطور االنسان بشكل سوي في شكل  

اطار مناىج تتفق وطبيعة روضة اطفال أو مدرسة أو معيد او مركز تعميمي وتتم العممية التعميمية في  

 المرحمة العمرية كما تتضمن انشطة وبرامج وخدمات حرة كل ذلك بقصد اكساب الدارس مجموعة من

 المعارف والميارات واالتجاىات المناسبة لنموه وتساعد المدرسة االفراد عمى ان يكون سموكيم متسقًا مع

ف يساعد الفرد عمى فيم كل ما يحيط بو وكذلك اتساق المجتمع وابنيتو االجتماعية ذلك الن التعميم سو 
الفرد مواطنًا صالحًا وايضًا قادرًا عمى مواكبة الحياة واالخذ والعطاء مع االفراد والجماعات في  يجعل

ة .   ولديو امكانية القيادة وتقبل التبعية في مواقف الحيا المجتمع  

  

 - تأثير المجتمع وثقافته :-

المحيط االجتماعي المباشر وثقافتو الذي يعيش فيو الفرد كالبيئة الحضرية او الريفية لو دور كبير في      

فالمجتمع بكل ما يحويو من الظروف واالوضاع واالىداف واالنظمة والمتغيرات االقتصادية  نموه ،
نقل ثقافة المجتمع وحضارتو  والسياسية تؤثر في افراده سمبًا أم ايجابًا حيث يقع عمييم ميمة واالجتماعية
آخر بما تحتويو من قيم ومعايير واتجاىات باإلضافة الى التراكم الكمي والنوعي لممعرفة  من جيل الى

ة . والحضار   

 

 

 


