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  أ. د . اكرم ياسين محمد        المحاضرة  / الحادي عشر                علم النفس النمو            

 

  :-  رابعًا / النمو المغوي 

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

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

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

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

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

. ذلك سوف يترك اثرًا سمبيًا عمى قدرتو المغوية فيما بعدفأن  ، المفردات    

-: الفرق بين المغة والكالم. 1  

تعبيرات  عمى انيا : قدرة الفرد عمى االتصال باآلخرين لمتعبير عن ذاتو وفيم ذات او المغةتعرف    
 جميع الوسائل "كما تعرف عمى انيا اآلخرين ، فيي تشمل كل وسائل االتصال بواسطة الرمز عن

الكممة فالكممة المنطوقة ،  )لآلخرين  الممكنة التي يقوم بيا الفرد لمتفاىم ونقل االفكار والمشاعر
رفع اليدين عند الصالة ، مد اليد عند طمب  ايماء الرأس ، تصفيق اليدين ، المكتوبة ، اشارة اليد ،
االستماع  ) لفيي تستخدم التحدث في مراح ، كل ىذه االشارات ىي لغة ( " المعونة او عند التسول

( .  القراءة ، الكتابة ،    
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لنقل  فيعرف عمى انو : شكل من اشكال المغة تستخدم فيو االصوات والكممات المنطوقة الكالمأما    
معاني وافكار  المعنى الى اآلخرين ، والكممات عبارة عن اصوات تمثل مجموعة من الرموز تعبر عن

. مختمفة ويكون الكالم مزيجًا من التفكير واالدراك والنشاط الحركي  

.2 اهمية المغة :-  

الحضارة المغة من أىم مبتكرات االنسان الحضارية ، لوال المغة لما استطاع البشر الحفاظ عمىتعد   

الجديد حكمو والثقافة والتراث اذ تمكن االنسان من نقل المعمومات من جيل الى اخر فتوفر لمجيل  

  الجيل الن يبدأ  االماضي وتجاربو وكل ما توصل اليو في مجال العمم والتكنولوجيا فال يحتاج ىذ

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

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

. احاسيسيم وليذا السبب يقال ان المغة ىي التميز بين االنسان والحيوان   

.3 مراحل النمو المغوي :-  

) : صيحة الميالد )مرحمة الصراخ    1.  

 (صراخات )  أشير تقريبًا، فعندما يولد الطفل يصدر منو ( 3الوالدة حتى  )وتبدأ ىذه المرحمة من    
االولى ظن ثم بعد  رالشييق والزفي نتيجة الندفاع اليواء السريع من الخارج الى الرئتين مع عممية (

بسبب انفعاالت الطفل او  غير منتظم ومتكرر وقد يكون ذلك ( بكاء وصراخ) ذلك تكون عمى شكل 
.  عدم الراحةشعوره بالجوع وااللم او   
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.2 مرحمة المناغاة والحروف التمقائية :  

9 أصوات شير تقريبًا ، اذ تظير عمى الطفل بوادر المناغاة التمقائية فيصدر( أ     -3)وتبدأ من عمر 

ثم تتحول ىذه  نفسو وذلك عند شعوره باالرتياح أو عندما يكون بالقرب من أمو ،  عشوائية يناغي بيا
وحروف  (وو  –غ  -ع)و (أأ) حروف تمقائية ينطق بيا مثل الحروف الحمقية المرنة  االصوات الى

يمكنو ان يجمع بين حروف الحمق  وفي النصف الثاني من العام االول ( م م –ب ب ) الشفاه مثل
ا ( . م –با  )المرنة وحروف الشفاه السائبة فينطق   

.3 مرحمة الكممة االولى :  

االسماء  التاسع تقريبًا من السنة االولى ، اذ ينطق الطفل بعض الكممات أووتظير في بداية الشير 
عمي ) ويطمق  محمد ، عمى االشياء أو االشخاص المحيطين بو مثل (بابا ، ماما ، عميو .... ) أو (

العادي أما ضعاف  تقريبًا عند الطفل (الخامس عشر) عمييا بالكممة الجممة وقد تتأخر الى الشير 
ره .فيتأخر ظيورىا الى نياية السنة الثانية من عمالعقول   

.4 مرحمة الجممة القصيرة :  

  )   2 )تقريبًا من عمر الطفل وتكون جمل مفيدة وبسيطة تتكون من  ( الثالث )وتظير في العام   -4

 كممات وتكون سميمة من الناحية الوظيفية اي انيا تؤدي المعنى عمى الرغم من انيا تفتقر الى
. التركيب المغوي الصحيح  

 : .5 مرحمة الجمل الكاممة   

 ) 6 4 )وتظير في العام الرابع من عمر الطفل تقريبًا وتتكون الجمل من  -كممات تقريبًا وتتميز    -  

. بانيا جمل مفيدة تامة وأكثر دقة في التعبير  
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.4  العوامل المؤثرة في النمو المغوي :-  

: وتؤثر االضطرابات النفسية مثل الخوف والقمق عمى سرعة تعمم الطفل الكالم الصحة .1     

 وكذلك العوامل الجسمية ايض ًا حيث ان سالمة جياز الكالم أو اضطرابو لو الدور الكبير في

 سرعة التعمم أو عدمو وتساعد كفاءة الحواس مثل السمع عمى النمو المغوي السوي وقد تؤثر

ًا .     ير ًا سيئالعاىات الحسية تأث   

: اذ يالحظ ان المغة تعتبر مظيرًا من مظاىر نمو القدرة العقمية العامة وان الطفل الذكاء. 2    

  الذكي يتكمم مبكر ًا عن الطفل الغبي ويرتبط التأخر المغوي الشديد بالضعف العقمي

: اثبتت الدراسات ان ىناك فروق بين الجنسين فيما يتعمق بالنمو المغوي فنجد جنس الفرد. 3 ان   

البنين . البنات يتكممن اسرع من الذكور وىن أكثر تساؤاًل وأحسن نطقًا وأكثر في المفردات من  

: اذ يساعد اختالط الطفل بالراشدين في نمو المغة لديو وتشير الدراسات انحجم االسرة . 4 الطفل  

ر .حيد ينمو لغويًا احسن الحتكاكو بالراشدين أكثالو      

: اثبتت الدراسات ان اطفال المالجئ افقر لغويًا من االطفال الذين يتربون في الحرمان. 5  اسرىم  

تعمم الكالم وقد  كذلك اكدت نتائج الدراسات ان االطفال الذين يعانون االىمال الشديد يكونون ابطأ في  

. يتأخر كالميم ويضطرب    

: تؤثر الحالة االقتصادية لألسرة عمى النمو المستوى االقتصادي واالجتماعي . 6 لمطفل بشكل 
 المغوي

لغويًا وكذلك  كبير وتشير الدراسات الى ان االطفال من الطبقات االعمى افضل الطبقات االدنى  
 الحالة
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 النمو عمى االسرة  فياالجتماعية ليا دور حيث يساعد جو الحب والحنان وسيادة الجو الثقافي 
. السوي المغوي  

وتقديم  : يجب عمى اآلباء والمربين رعاية النمو المغوي لمطفلدور االسرة والمجتمع . 7   نمواً صحيحاً 
الجممة وسالمتيا وحسن النطق وعمل  النماذج الكالمية الجيدة واالىتمام باتساع قائمة المفردات وطول

حساب مشكمة العامية والفصحى واختالقيا عند تعمم الطفل الكالم واالىتمام بقص القصص عمى 
 االطفال لما ليا من اثر بالغ في تدريب الطفل عمى الكالم . 


