المحاضرة الخامسة
العوامل المؤثرة في النمو
ثانياًًالتغذيةً -:
أساسياً ًفي ًإمداد ًالجسمً
ئيسية ًالمؤثّرة ًفي ًالنموً ،فهو ًيلعب ًدو اًر ً
ّ
يعتبر ًالغذاء ًمن ًالعوامل ًالر ّ
يؤديًوظيفةًوقائيةًتتمثلًفيًوقايةً
بالطاقةًوبناءًخالياًالجسمًالتالفةًوتكوينًخالياًجديدةً،كذلكً ّ

الفردًمنًاإلصابةًبالعديدًمنًاألمراضً .

تؤدي ًإلى ًالتقليلً
كما ً ًّ
أن ًحدوث ً ّأية ًاضطرابات ًفي ًالغذاء ًيؤثّر ًعلى ًالنموً ،فالزيادة ًفي ًالغذاء ً ّ
أما ًنفص ًالتغذيةً
من ًنشاط ًالفرد ًوحيويته ًوقد ًيؤدي ًإلى ًأمراض ًمثل ًانسداد ًالشرايين ًوتصلبهاّ ً ،

يؤدي ًإلى ًعدم ًنمو ًأعضاء ًالجسم ًبطريقة ًسليمةً ،كما ًيؤثر ًاضطراب ًالغذاء ًعلى ًالنواحيً
ّ
فإنه ً ّ

العقليةًوالمعرفيةًمثلًعدمًالقدرةًعلىًاالنتباهًوالتركيزً .
ثالثاًًالغددًً -:

غدة ًقنويه ً-:وهي ًالتي ًتجمع ًموادها ًاالولية ًمن ًالدم ًثم ًتطلق ًإف ارزاتها ًفي ًقنوات ًصغيرة ًتصلً

الىًاالماكنًالتيًتحتاجهاًً .

غدد ًصماء ً(ًال ًقنوية ً)ًً -:وهي ًالتي ًتجمع ًموادها ًاالولية ًمن ًالدم ًثم ًتحولها ًالى ًهرموناتً
تصبًفيًالدمًمباشرةًولهاًتأثرًكبيرًفيًعملةًالنموًً .

غدد ًمشتركة ً-:وهي ًغدد ًقنويه ًوال ًقنويه ًفي ًنفس ًالوقت ً( ًكالبنكرياس ًالذي ًيفرز ًأنزيماتً
هاضمة ًتصب ًفي ًالقناة ًالهضمة ًً ،كما ًتفرز ًهرمونً ًاالنسولين ًفي ًالدم ًللمحافظة ًعلى ًنسبةً

السكرًفيًالدمًً .
الغددًالصماءًذاتًالعالقةًبالنموًً -:
الغددًالنخاميةًً ً-:
تقع ًفي ًاسفل ًالمخًبتجويف ًخاص ًبها ًفي ًقاع ًالجمجمة ًً ،وتتكونً ًمن ًجزئين ًرئيسيين ً(ًاماميً

وخلفي ً) ًوتعتبر ًسيدة ًالغدد ًال ًنها ًلها ًتأثير ًواضح ًعلى ًبقية ًالغدد ًاالخرىً ً،ويفرز ًالجزءً
االماميًعدةًهرموناتًً :
ً

نًالنموًً .
ً-1هرمو ً
ً-2هرمونًًالمنشطًللغدةًالتناسليةًً .
ً-3الهرمونًًالمنشطًللغدةًالدرقيةًً .
قًالكلويهً(ًالكظريتانً)ً .
نًالمنشطًللغدةًفو ً
ً-4الهرمو ً
اما ًالجزء ًالخلفي ًفيفرز ًهرمونين ًفقط ًووظيفة ًاحدهما ًاالحتفاظ ًبكمية ًالسوائل ًاالزمة ًللجسمً
،ووظيفةًاالخرىًًتساعدًعلىًانقباضًعضالتًالرحمًأثناءًوبعدًالوالدةًً .

الغدةًالصنوبريةًً ً-:
تقع ًتحت ًسطح ًالمخ ًعند ًقاعدته ًً ،وتفرز ًاف ارزات ًمعينة ًتساعد ًعلى ًتعطيل ًنشاط ًالغدةً

التناسليةًقبلًمرحلةًالمراهقةًً،وتضمرًعادةًعندًالبلوغًً.وتفرزًمادةًالميالتونينًً ً.
الغدةًالدرقيةًً ً-:

نً
وتقع ًفي ًالجزء ًاألسفل ًاألمامي ًمن ًالرقبة ًعلى ًجانبي ًالقصبة ًالهواية ًً ،وتفرز ًهرمو ً

الثيروكسينًً .

جاراتًالدرقيةًً -:
نً
وهي ًً 4غدد ًمجاوره ًللغدة ًالدرقية ًأثنان ًعلى ًكل ًجانب ًوتفرز ًهذه ًالغدة ًهرمونً ًالباراثورمو ً

الذيًيعملًعلىًضبطًنسبةًالفسفورًوًالكالسيومًوًالدمًً .
الغدةًالتيموسيةًً -:

وتوجدًفيًالجزءًالعلويًًمنًالتجويفًالصدريًًوخلفًعظمةًالقفصًً،وتسمىًغدةًالطفولةًً .
غدةًالبنكرياسًً -:
وهيًغدةًكبيرهًتقعًخلفًالمعدةًوتفرزًاف ارزاتًخارجيةًهاضمةًوتفرزًمادةًاالنسولينًالذيًينظمً

نسبةًالسكرًً .

الغدةًالكظريةًً -:
وهيًغدتانًتقعانًفوقًًالكليتينًوًتتكونانًمنً(ًقشرهًخارجيةًولبًداخليً)ً ً

القشرهًتفرزًً3هرموناتً ً
ًيلعبًدو ارًفيًالنموًالجنسيًً .ًيحافظًعلىًمستوىًًالمعادنًفيًالدمً(ًكالصوديومًوًالبوتاسيومً) ًًمسؤولًعنًتنظيمًعملياتًالتمثيلًالغذائيًللماءًوًاألمالحًوًالموادًالكربوهيدراتيةًً .اماًاللبًالداخليًيفرزًهرمونًًاألدرينالينًولهًدورًكبيرًفيًتهيئةًالفردًلمواجهةًالمواقفًالطارئةً
عندًالخوفًوًالغضبًً .

الغدةًالجنسيةًً ً-:
وتتمثل ًهذه ًالغدد ًفي ًالمبيضين ًعند ًالمرأة ًو ًالخصيتين ًعند ًالرجل ً.وتعمل ًايضا ًعلى ًظهورً

السماتًاألنثويةًالنفسيةًً،وًالسماتًالرجوليةًالنفسيةًوًتثبيتهاًً .
ً-2عواملًبيئيةًواجتماعيةً -:

وتمثل ًالبيئة ًكل ًالعوامل ًالخارجية ًالتي ًتؤثر ًتأثي ار ًمباش ار ًأو ًغير ًمباشر ًعلى ًالفرد ًً ،وتشملً

البيئة ًهنا ًالعوامل ًالمادية ًواالجتماعية ًوالثقافية ًوالحضارية ًً .وللبيئة ًدور ًايجابي ًكبير ًحيثً
تسهم ًفي ًتشكيل ًشخصية ًالفرد ًالنامي ًً .كذلك ًفأن ًالطبقة ًاالجتماعية ًوالخلفية ًاالجتماعيةً
واالقتصادية ًوالتربوية ًللفرد ًوتوجيه ًالنفس ًوالفرص ًالمتاحة ًأمامه ًتؤثر ًفي ًعملية ًالنمو ًً ،ومنً

العواملًالمؤثرةًفيًالتعليمًوالوسطًالثقافيًواالخالقيًوالدينًومستوىًًالذكاءًوسنًالزواجًواستق اررهً
وعددًاالطفالًًًً.ويمكنًتقسيمهاًإلىًعواملًبيئيةًأثناءًالحملًً،وعواملًبعدًالوالدةًً -:
ًأً-عواملًبيئيةًأثناءًالحملًً:وتشملًعشرةًعواملًوهيً :
ً-1سن ًاألم ً:فالرحمًهو ًالبيئة ًاألولى ًالتيًيعيش ًفيهاًالمرء ًً ،وهي ًمن ًأسرع ًفترات ًالنموً،وقدً
وجد ًبعض ًالتأثير ًلسن ًاألم ًعلى ًنمو ًالجنين ًً ،خاصة ًحين ًتكونً ًصغيرة ًأو ًكبيرة ً.أن ًصغرً

سنًاألمًوقصدًبهًعدمًاكتمالًالنموًللرحمًًً،وهذاًيعتمدًعلىًتوقيتًبلوغًالفتاةًً،وغالباًيكتملً

النمو ًبين ًسن ًً 18ً -16سنة ًً ،والحمل ًقبل ًاكتمال ًالنمو ًللرحم ًقد ًيؤدي ًلإلسقاط ًً ،ونقصً

الوزنً ًً ،وخطورة ًصغر ًالسن ًأقل ًمن ًكبر ًالسن.أن ًنتائج ًكثير ًمن ًالدراسات ًللمواليد ًتبين ًأنً
نسبة ًمن ًلديهم ًمشكالت ًنمائية ًًواختالالت ًفي ًالنمو ًتزداد ًبازدياد ًالعمر ًً ،وتكونً ًالنسبة ًأكبرً

حين ًيكونً ًذلك ًأول ًحمل ً.وهذه ًالمشكالت ًليس ًبالضرورة ًتحدث ًمع ًكل ًحمل ًً ،ولكن ًنسبةً
احتمال ًظهورها ًأعلى ًً.وهذا ًال ًيعني ًعدم ًالحمل ًً ،بل ًأن ًيؤجل ًالحمل ًلسن ًً ،ً 18ومن ًتحملً

بعد ً35سنة ً،أن ًتعتني ًبنفسها ًوبجنينها ًبصورة ًأكبر ًمما ًسبق ًً ،وأن ًالسن ًالمثالية ًللحمل ًتقعً
بينً35-18سنةًً،فيفضلًاستغاللهاًفيًالحملًً .

ً -2األمراض ًالتي ًتتعرض ًلها ًاألم ًأثناء ًالحمل ً:تتعرض ًاألم ًلبعض ًاألمراض ًقد ًيكونً ًلهاً
تأثير ًعلى ًالجنين ًً ،وهو ًيرتبط ًبعدة ًعوامل ًمنها ًًنوع ًالمرض ًً ،وعمر ًالجنين ًً ،فمثال ًإصابةً

األم ًالحامل ًبالحصبة ًاأللمانية ًارتبط ًبإصابة ًالطفل ًبالعمى ًأوالصمم ًً ،وان ًتناول ًاألم ًلبعضً

العقاقيرًللعالجًهوًالذيًيؤثرًعلىًالجنينًً،مثالًذلكًًًً،وجدًأنًإصابةًاألمًبالمالرياًالًيؤثرً
علىًالجنينًولكنًتناولًالدواءًلعالجًالمالرياًهوًالذيًيؤثرًفيًالجنين ً
ً -3العقاقير ًالتي ًتتناولها ًاألم ً:قد ًتؤثر ًبعض ًالعقاقير ًالتي ًتتناولها ًاألم ًأثناء ًالحمل ًعلىً
جنينهاًً،وهذاًيعتمدًعلىًنوعًالعقارًً،وعمرًالجنينًً،وتشملًلفظةًالعقاقيرًاألدويةًوالفيتاميناتً
والمخدرات ًً ،وحبوب ًمنع ًالحمل ًوالدخان ًوالخمور.وقد ًوجد ًأن ًأطفال ًالمدخنات ًأقل ًوزنا ًعندً

ن ًيعطي ًداللة ًعلى ًسالمة ًنمو ًالجنين ً– ًوتزيد ًلديهم ًاحتمالية ًاصابتهمً
الوالدة ً– ًاكتمال ًالوز ً
بالشفة ًالمشقوقة ًً ،وأقل ًاستجابة ًللمثيرات ًحولهم ًً ،وأكثر ًبكاءً ًً ،ووجد ًأن ًاطفال ًالمدمنات ًعلىً

الهروينًمدمنينًعليهًحينًالوالدةًً،وحاالتًاالسقاطًوالتشوهاتًترتفعًلدىًالمدمناتًً .

ً -4اختالف ًعامل ًاختالف ًفصائل ًالدم ً(ً)ً Rhلدم ًلألم ًعن ًدم ًالجنين ًتصنف ًفصائل ًالدمً
بالنسبةًلهذاًالعاملًإلىًنوعينًً:موجبًً،سالبًفإذاًدخلًدمًموجبًدمًشخصًسالبًً،فإنًدمً

نً
هذا ًالشخص ًسيكونً ًمضادات ًتقضي ًعليها ًً ،وقد ًيؤدي ًللوفاة ًوتحصل ًهذه ًالحالة ًحين ًيكو ً

دم ًالطفل ًموجبا ًودم ًاالم ًسالبا ًً ،ويحصل ًدخول ًلدم ًالجنين ًلألم ًأثناء ًالوالدة ًفيكونً ًدم ًاألمً
مضادات ًوهذه ًالمضادات ًقد ًتصل ًللطفل ًالتالي ًفي ًالحمل ًالقادم ًً.ولذا ًتعطى ًاألم ًحقنة ًبعدً

أقلًمنً24ساعةًمنًالوالدةً،للقضاءًعلىًتلكًالمضاداتً ً

ً -5الحالة ًالنفسية ً:للحالة ًالنفسية ًتأثيرها ًعلى ًالجنين ًً ،فقد ًأوضحت ًالدراسات ًأن ًالألمهاتً
ن ًأثناء ًالحمل ًوبعدً
عانين ًمن ًمشكالت ًمستمرة ًأثناء ًالحمل ًً ،تميز ًأوالدهن ًببطء ًزيادة ًالوز ً

والوالدة ًبعدم ًاالستقرار ًوكثرة ًمشكالت ًالجهاز ًالهضمي ًً.ويعلل ًذلك ًالعلماء ًأن ًاالنسان ًحينً

االستثارة ًيزداد ًإفراز ًهرمونً ًاألدرنالين ًمن ًالغدة ًالكظرية ًً ،ومن ًثم ًيصل ًعن ًطريق ًالدم ًإلىً
الجنينًً .
ً -6األشعة ً ًأن ًتعرض ًلحامل ًلألشعة ًقد ًيعرض ًالجنين ًلبعض ًالمخاطر ًالتي ًقد ًال ًتظهرً
آثارها ًبعد ًالوالدة ًمباشرة ًً ،وتزداد ًالخطورة ًعندما ًحين ًالتعرض ًلها ًفي ًاألسابيع ًاألولى ًً،

ويختلف ًالتأثير ًباختالف ًنوع ًاألشعة ًو ًكميتها ًوعمر ًالجنين ًً ،ومن ًآثار ًاألشعة ًسوء ًنموً

الدماغًً،اختاللًالجهازًالبصريًًً،الجهازًالتناسليًوغيرًذلكًً .

ً -7التغذية ً:الغذاء ًأمر ًأساسي ًللجنين ًفحين ًتواجه ًاألم ًمشكالت ًفي ًالتغذية ًفإنه ًينعكس ًعلىً
الجنينًً،ويرتبطًهذاًالتأثيرًبحسبًعمرًالجنينًً،والمهمًالتنوعًفيًالغذاءًالًالكميةًً .
ًً -8تعرض ًاألم ًللحوادث ًً :فحين ًتتعرض ًلحوادث ًويتعرض ًالجنين ًلبعض ًاإلصابات ًً ،أوً
النزفًالشديدًللرحمًً،فقدًيتأذىًالجنينًً .
ً-9التلوثًالبيئيًً :
سواء ًفيما ًنأكل ًأو ًنشرب ًأو ًنتنفس ًً ،ومثل ًهذا ًالتلوث ًينتقل ًللجنين ًعبر ًالمشيمة ًً ،وثم ًيؤثرً
على ًالجنينً ،وعلى ًاألم ًكذلك ًً .لذا ًينبغي ًتالفي ًمعطرات ًالجو ًوالمبيدات ًوبعض ً ًموادًً

التنظيفًًوالموادًالكيميائية ً

بً-العواملًبعدًالوالدةًً:وهيًكثيرةًومتعددةًومنهاًً :
ً.1التغذيةًللطفلً .
ً.2األمراضًالتيًتصيبًالطفلً .
ً.3أسلوبًالتنشئةًً .
ً.4عمرًالوالدينًوتعاملهماًمعًالطفلً .
ً.5الوضعًاالقتصاديًواالجتماعيًلألسرةًً .
ً.6المستوىًًالتعليميًللوالدينً .
ً.7ترتيبًالميالدًً:عمرًالوالدين-االهتمام-الخبرة-حجمًاألسرةً .

