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  أ. د . اكرم ياسين محمد                المحاضرة السابعة        علم النفس النمو                         

 

    الفصل الرابع 

-:مظاهر النمو  - 

ترتبط  تشكل مظاىر النمو عند االنسان وحدة متماسكة ومتكاممة تعمل في انسجام وتوافق تام ، فيي   
ا بينيا ارتباطا وظيفيا قويا ولذلك يالحظ انو اذا حدث اضطراب او نقص في اي مظير منيا ادى الى فيم

اضطراب في عممية النمو واالداء الوظيفي لمشخصية بشكل عام لذا ستحدث عنيا بشيء من التفصيل 
  -سيما عن مرحمة الطفولة وعالقيا مع بعضيا البعض وكما يأتي:

-: النمو الجسمي /اوال    

:- .1 اهمية النمو الجسمي وتأثيره في سلوك الطفل   

حدوث بعض التغيرات  لمنمو الجسمي اىمية كبيرة في سموك الطفل حيث يؤدي نمو عضالت الجسم الى 
 في القدرات الحركية وفي انواع النشاطات التي يقوم بيا الطفل خاصة االلعاب الرياضية ويؤدي نمو  

الجسم الى ظيور انماط جديدة من السموك ، فمثال يرتبط السموك  الجياز العصبي الذي ىو جزء من
تي تواجيو في المواقف المختمفة .االنفعالي لمطفل ارتباطا مباشرا بقدرتو عمى ادراك المعاني ال  

ان درجة القبول االجتماعي الذي يتمتع بو الطفل ترتبط كذلك بقدرتو عمى فيم افكار االخرين  كما
حال فان النمو الجسمي يؤثر عمى سموك الطفل اما بصورة مباشرة او غير ومشاعرىم وعمى اية 

مباشرة فالتأثير المباشر يحدد قدرة الطفل عمى ما يقوم بو من اداء فمثال اذا كان نموه الجسمي 
خاليا من االمراض او االعاقات الجسمية فانو سيكون قادرا عمى التوافق مع اقرانو ومجاراتيم في 

 المعب .
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اما التأثير غير المباشر لمنمو الجسمي عمى سموك الطفل فانو يتعمق باالتجاه نحو ذات الطفل وذات   
االخرين والذي بدوره يؤثر عمى توافقو معيم فمثال )  الطفل البدين السمين  الذي يكتشف انو ال يستطيع 

لثقيل فانو سيتولد لديو الشعور االستمرار والمعب كبقية اقرانو في لعبة ما ككرة القدم مثال بسبب وزنو ا
 بالنقص سيما اذا تصور بانيم ال يحبونو فضال عن ذلك االثر الذي يتركو ادراكو لمكيفية التي ينظر بيا

. االخرون الى حجمو ومظيره الخارجي البدين عمى مفيومو لذاتو او تصوره لنفسو   

-2 العوامل التي تؤثر في النمو الجسمي :-  

الصحية تؤثر الحالة الصحية في النمو الجسمي لمطفل ، فاذا كانت الظروف -: الحالة الصحية  -أ    

بشكل مستمر فكل ذلك لو  التي يمر بيا الطفل خالل مراحل نموه غير جيدة او انو يتعرض الى االمراض
. تأثير ًا كبيرا عمى صحتو الجسمية ويؤدي الى اعاقتو الجسمية  

االطفال اسمن  السرة من الناحيتين البيئية والوراثية فبعض العوامل الوراثية تجعلتؤثر ا -:االسرة  -ب  
االمكانات الوراثية لمنمو  من غيرىم اما العوامل البيئية فإنيا اما ان تساعد عمى تحقيق واطول واثقل

تأثير مموثات البيئة كالمواد  )عمى ذلك  الجسمي الى اقصى ما تسمح بو ىذه االمكانات او انيا ال تساعد
( . مل ان تحدث اعاقة في النمو الجسمالجسم والتي يحت االكيمياوية واالشعاعية عمى المورثات في خالي  

الغذائية وظائف  الغذاء ىو اصل المادة التي تعمل عمى تكوين الجسم ونموه اذ ان لممواد -التغذية : -ج 
الكربوىيدرات والمواد الدىنية وبناء انسجة ا لتحريك العضالت ومنيىامة مثل توليد الطاقة الالزمة  حيوية
غير الكافي او غير الكامل الى اخفاق الفرد في تحقيق عند النمو ومنيا البروتينات ويؤدي الغذاء الجسم  

الى عدة امراض منيا مرض لين العظام عمى سبيل المثال . باإلضافة  امكانات نموه ويؤدي نقص التغذية
. ضعف الفرد في مقاومة االمراض و يؤدي الىالى ان  

انتاج ىرمون  الذي يعطل ( األدرينالين) اذ تسبب زيادة في افراز ىورمون  -:االضطرابات االنفعالية  -د 
. الى اعاقة النمو الجسمي مما يؤدي ( العممقة عند االشخاص وحدوث التقزم ا )النمو في الغدة النخامية   



19 
 

بيئات  فعندما نقارن اطفاال من نفس االعمار يعيشون في -:المستوى االجتماعي واالقتصادي  -ه 
يعيشون في  الذين ( لو نأخذ عمى سبيل المثال وزن الجسم) مختمفة ، نجد ان نمو االطفال الجسمي

يشون في بيئات الذين يع من االطفال(  وزنا) البيئات التي تفتقر الى الجانب االجتماعي واالقتصادي اقل 
. ذات مستوى اجتماعي واقتصادي غني  

  


