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

 

مصادر المعرفة االستكشاف الحسي - :-   

فعن طريق  اتمعب الحواس الخمسة دورًا كبيرًا في حياة االنسان وعن طريقيما نكتشف البيئة من حولن     
كل ما موجود حولو من اشياء وعن طريق االذن يسمع االصوات ويميز صوت  العين الباصرة يشاىد

ويميز رائحة الورد عن رائحة الدواء وعن  الجرس عن صوت جريان الماء وعن طريق االنف يشم العطور
وعن طريق الذائقة يميز الحمو من المر فيي عبارة عن ا طريق الممس يميز االشياء خشونتيا أو نعومتي

االنسان ومعموماتو منذ ان يولد الى ان يموت ىي باألساس نتاج  المعمومات الى عقل اجيزة دخول
الذاكرة .العمميات العقمية من تحميل وتركيب وتمييز واستنتاج فيدخميا في ا الحواس ثم يجري عميي  

  وسائل االتصال والقراءة :-

حاسة  المعمومات الحسية ولكلالحواس ىي وسائل االتصال بالعالم الخارجي تكتشف وتحول وترسل    
لنوع معين من  ةعنصر اكتشاف يسمى المستقبل وىو خمية او مجموعة خاليا تستجيب بطريقة خاص

ذبذبات اليواء في صورة طاقة الطاقة وىناك خاليا خاصة باألذن مصممة خصيصا لتسجيل الصوت أو  

يسية كما ينبو العين ايضًا طاقة مغناطة حركية وىناك خاليا خاصة بالعين حساسة لمضوء في صور 
الى اشارات كيربائية كيميائية حتى يمكن الجياز والذبذبة وكل ىذه الحواس تحول الطاقة الوارد الضغط  

الطاقة الواردة لنا بدرجة كافية من الشدة نقل المعمومات  العصبي استخداميا في االتصاالت واذا كانت
المشفرة حول خصائص المثير المختمفة خالل الياف  المعمومات فإنيا تستثير نبضات عصبية كي تنقل

. معينة من المخ عصبية خاصة الى مناطق  
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:-  ** العوامل المؤثرة في النمو العقمي 

     -ا :ىناك عدة عوامل تؤثر في النمو العقمي ومني

: ان اجسادنا مجيزة بأنظمة متخصصة لجمع المعمومات التي تسمىحالة اعضاء الحس  - بالحواس   

والتحكم في سموكنا  أو االجيزة الحسية التي تمكننا من التقاط المعمومات بحيث نتمكن من التخطيط 
عمى نموه المعرفي والعقمي وقد  والتحرك بموجبيا وأن أي خمل أو ضرر يصيب أي حاسة تؤثر بالتالي

  ًا ( .من فقد حاسة فقد عمم )قيل في التراث 

اضافة الى مظاىر النمو العقمي اذ ان الذكاء ينمو مع التقدم في العمر : ان الذكاء يعتبر احد الذكاء -    

واسع من االىتمامات  ذلك ان الموىوبين في العادة يظيرون تفوق ممحوظ في المدرسة وان ليم مدى
العابًا مختمفة ويقرؤون الكثير من  ويطورون ىواياتيم بمستوى اعمى من االطفال العاديين وانيم يمارسون

. وانيم يكونون اكثر تكيفًا من االطفال العاديينالكتب    

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

العقمية  وتنمية مياراتو يمًا في حياة الطفل حيث تعممو انماط ًا كثيرة من السموك الجديدوتمعب دورًا م  

االجتماعية بعكس الطفل الذي لم يحالفو  واالكاديمية وتوسع حصيمة ثقافتو وتمكنو من ممارسة العالقات 
المدرسة . الحظ لمذىاب الى المدرسة حيث ال يتطور نموه كطفل  

دور كبير لنوع الخبرة التي يخزنيا االنسان في عقمو بناء عمى التجارب التي مر بيا: ان نوع الخبرة  -  

ليستكشف معناىا ومن ثم  في نموه العقمي ففي مرحمة الطفولة يميل الى التفكير في ما مر بو من خبرات 
عمى وكمما كانت معموماتو قائمة بناءًا  يتطور ليتخمص من التفكير الحدسي ليصبح تفكيره منطقي 
. العقمي اسرع والعكس صحيحه استخدام التذكر والتطبيق والتنظيم لخبراتو السابقة كان نمو   

: وجد ان ىناك فروق في الطريقة التي تتعامل بيا ادمغة الذكور وادمغة االناث مع الجنس - المغة  
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ومن ىذه الفروق والمعمومات واالفعال والحكم عمى سرعة االشياء فالعديد من الدراسات تدلل عمى وجود  

االناث وىي المسؤولة عمى  امثمتيا ىناك منطقة في الفص الجداري مساحتيا اكبر لدى الذكور منيا لدى 
عال بين حجم ىذه المنطقة والقدرات  الجسمية والمعالجات المغوية وقد وجد ان االرتباط االحساسات

منطقتا الفص الجبيي والفص الجداري االناث وىنا  الرياضية العقمية بينما ىي عمى عكس ذلك في حالة
. االناث منيا في حالة الذكور ذات عالقة بالمغة وىما اوسع في حالة   

   


