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 النمو في المؤثرة العوامل

 ومن ونفسّيا ، وجسدّيا   عقلّيا   اإلنسان نموّ  على مباشر بشكل تؤّثر التي العوامل من العديد هناك
 :يلي ما العوامل هذه

 اقسام ثالثة الى تنقسم البيولوجية العوامل -1

 -:الوراثية العوامل -اوال

 األسالف من الخصائص أو السمات نقل خاللها من يتم اّلتي العملّية أّنها على الوراثة تعرف
 أكدت ولقد. الكروموسومات تحملها اّلتي الوراثّية الجينات خالل من األبناء إلى واآلباء واألجداد

 وأساسّيا   هاّما   دورا   تلعب الوراثية العوامل أنّ  النمو نفس وعلم الوراثة علم في األبحاث من العديد
 :الوراثة تأثير مظاهر ومن الفرد، نمو في

 الوراثية العوامل خالل من تنتقل اّلتي والمشاكل األمراض تشمل: الفسيولوجّية الخصائص وراثة●
 .وغيرها القلب ومشاكل النبض، ومعدالت الدم، ضغط مثل



 الناس كافة يدركها اّلتي والجسدية التشريحية الخصائص تشمل: الجسدّية الخصائص وراثة●
 .وغيرها واللون  والقصر والطول كالشكل

 الذكاء في ممثلة للفرد العقلية اإلمكانات كبير بشكل الوراثة تحدد:  العقلية الخصائص وراثة●
 .اإلبداعّية والقدرات والتخّيل والتفكير والتذكر

 -: العقلية و النفسية و الجسمية االمراض وراثة●

 وعمى الدم وضغط السكري )مثل الوراثة طريق عن تنتقل امراض هناك يوجد ان الطب خبراء أكد
 المتطابقة التوائم في ينتشر النفسي فالقلق بالوراثة تتأثر النفسية االمراض بعض ان كما( االلوان

 .واضحا دورا الوراثة فيها تلعب الصراع و الذهاني واالكتئاب. 
 


