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  العوامل المؤثرة في النمو العقمي :

  ىناك عدة عوامل تؤثر في النمو العقمي ومنيا :

1- حالة اعضاء الحس : ان اجسادنا مجيزة بأنظمة متخصصة لجمع المعمومات التي تسمى بالحواس 
أو االجيزة الحسية التي تمكننا من التقاط المعمومات بحيث نتمكن من التخطيط والتحكم في سموكنا 

والتحرك بموجبيا وأن أي خمل أو ضرر يصيب أي حاسة تؤثر بالتالي عمى نموه المعرفي والعقمي وقد 
  قيل في التراث ) من فقد حاسة فقد عمماً  ( .

2- الذكاء : ان الذكاء يعتبر احد مظاىر النمو العقمي اذ ان الذكاء ينمو مع التقدم في العمر اضافة الى 
ذلك ان الموىوبين في العادة يظيرون تفوق ممحوظ في المدرسة وان ليم مدى واسع من االىتمامات 

ويطورون ىواياتيم بمستوى اعمى من االطفال العاديين وانيم يمارسون العابًا مختمفة ويقرؤون الكثير من 
 . الكتب وانيم يكونون اكثر تكيفًا من االطفال العاديين .

3- فرص التعمم : يتطور النمو العقمي بذىاب الطفل الى المدرسة اذ يؤثر االلتحاق بالمدرسة في نمو 
الطفل العقمي حيث انيا المؤسسة التربوية الرسمية التي وكميا المجتمع بثقافتو لتقوم بعممية التربية والتعميم 

وتمعب دورًا ميمًا في حياة الطفل حيث تعممو انماطًا كثيرة من السموك الجديد وتنمية مياراتو العقمية 
واالكاديمية وتوسع حصيمة ثقافتو وتمكنو من ممارسة العالقات االجتماعية بعكس الطفل الذي لم يحالفو 

  الحظ لمذىاب الى المدرسة حيث ال يتطور نموه كطفل المدرسة .

4- نوع الخبرة: ان لنوع الخبرة التي يخزنيا االنسان في عقمو بناء عمى التجارب التي مر بيا دور كبير 
في نموه العقمي ففي مرحمة الطفولة يميل الى التفكير في ما مر بو من خبرات ليستكشف معناىا ومن ثم 

يتطور ليتخمص من التفكير الحدسي ليصبح تفكيره منطقي بناءًا وكمما كانت معموماتو قائمة عمى استخدام 
  التذكر والتطبيق والتنظيم لخبراتو السابقة كان نموه العقمي اسرع والعكس صحيح .
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5- الجنس : وجد ان ىناك فروق في الطريقة التي تتعامل بيا ادمغة الذكور وادمغة االناث مع المغة 
والمعمومات واالفعال والحكم عمى سرعة االشياء فالعديد من الدراسات تدلل عمى وجود ىذه الفروق ومن 
امثمتيا ىناك منطقة في الفص الجداري مساحتيا اكبر لدى الذكور منيا لدى االناث وىي المسؤولة عمى 

االحساسات الجسمية والمعالجات المغوية وقد وجد ان االرتباط عال بين حجم ىذه المنطقة والقدرات 
الرياضية العقمية بينما ىي عمى عكس ذلك في حالة االناث وىنا منطقتا الفص الجبيي والفص الجداري 

  ذات عالقة بالمغة وىما اوسع في حالة االناث منيا في حالة الذكو ر .

 

  رابعا/// النمو المغوي : 

تعد مرحمة الطفولة من اىم مراحل حياة الفرد لكونيا مرحمة تكوينية تتشكل فييا جميع خصائص شخصيتو 
وتحدد ابعاد سموكو ودوافعو التي تالزمو في حياتو المقبمة ومن تمك الخصائص او المظاىر النمو المغوي 

باعتباره احد المظاىر االساسية التي يعتمد عمييا الى حد كبير في قياس النمو العقمي واالجتماعي 
  واالنفعالي .

فالطفل البشري يولد وىو غير قادر عمى االتصال باآلخرين اال عن طريق المغة ، فيو ال يستطيع التعبير 
عن حاجاتو ومطالبو بطريقة يفيميا اآلخرون وال يستوعب معنى الكممات واالشارات أو الرموز المكتوبة 

اال بعد السيطرة عمى مجموعة من العضالت التي يحتاجيا في الكالم ، فتزداد قدراتو عمى االتصال 
  باآلخرين في السنوات المبكرة من الحياة .

وتعد السنوات المبكرة من حياة الطفل فترة حرجة في النمو المغوي ، فيي الفترة التي يوضع فييا االساس 
لمنمو الالحق ، واذا لم تتوفر الفرصة امام الطفل في ىذه الفترة لتنمية محصولو المغوي من المفردات فان 

 ذلك سوف يترك اثرًا سمبيًا عمى قدرتو المغوية فيما بعد .
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 1- الفرق بين المغة والكالم

تعرف المغة عمى انيا : قدرة الفرد عمى االتصال باآلخرين لمتعبير عن ذاتو وفيم ذات او تعبيرات اآلخرين 
 ، فيي تشمل كل وسائل االتصال .

كما تعرف عمى انيا: جميع الوسائل الممكنة التي يقوم بيا الفرد لمتفاىم ونقل االفكار والمشاعر لآلخرين ) 
فالكممة المنطوقة ، الكممة المكتوبة ، اشارة اليد ،ايماء الرأس ، تصفيق اليدين ، رفع اليدين عند الصالة ، 
مد اليد عند طمب المعونة او عند التسول ( كل ىذه االشارات ىي لغة ، فيي تستخدم التحدث في مراحل 

  ) االستماع ، القراءة ، الكتابة ( .

أما الكالم فيعرف عمى انو : شكل من اشكال المغة تستخدم فيو االصوات والكممات المنطوقة لنقل المعنى 
الى اآلخرين ، والكممات عبارة عن اصوات تمثل مجموعة من الرموز تعبر عن معاني وافكار مختمفة 

  ويكون الكالم مزيجًا من التفكير واالدراك والنشاط الحركي .

  2- اهمية المغة

تعد المغة من أىم مبتكرات االنسان الحضارية ، لوال المغة لما استطاع البشر الحفاظ عمى الحضارة 
والثقافة والتراث اذ تمكن االنسان من نقل المعمومات من جيل الى اخر فتوفر لمجيل الجديد حكمو الماضي 
وتجاربو وكل ما توصل اليو في مجال العمم والتكنولوجيا فال يحتاج ىذا الجيل الن يبدأ حياتو من الصفر 

بل يستمم ما تركو البشر قبمو ويبدأ باإلضافة اليو ومن خالل المغة نصرف شؤوننا اليومية ونتبادل 
  المعمومات العممية واالخبار .

وتمعب المغة دورًا ميمًا في حقيق المنزلة العميا لإلنسان بين الكائنات الحية االخرى ، اذ ان المغة تمكن 
االفراد من ان يفيم بعضيم بعضًا وعن طريق ىذا الفيم ينمو التعاون فيما بينيم وتتطور احاسيسيم وليذا 

 السبب يقال ان المغة ىي التميز بين االنسان والحيوان .


