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مقاله رشد و تکامل کودك به مناسبت روز جهانی کودك 

سال هاي ابتداي کودکی مهم ترین سال هاي حیات است و تجربیات این سال ها زیر بناي زندگی آینده هر 
تکاملی کودکان در طی این دوران پاسخ مناسبی داده شود، لذا اگربه نیازها و حیطه هاي. انسانی خواهد بود 

آنها سالم تر بوده، از قدرت تفکر و تعقل بیشتري برخوردار می گردند و مهارتهاي عاطفی و اجتماعی بهتري 
تکامل ابتداي کودکی شامل حیطه هاي مختلفی از قبیل شناختی، تکلمی، احساسی، اجتماعی، . خواهند داشت

و معنوي می باشد که همگی قویا بر یادگیري ابتدایی و پایه اي فرد ، موفقیت تحصیلی ، خطر جسمی ، روانی 
ابتال به بیماري هاي جسمی و روانی، مشارکت اقتصادي، نقش اجتماعی شهروندي و سالمت او تاثیر به سزایی 

.خواهند داشت

تی در دوره قبل از تولد روي می دهد ، می اثرات آنچه در طول نخستین ماه ها و سال هاي زندگی کودك و ح
, از قبیل اعتماد ، کنجکاوي –همه عوامل کلیدي ذهنیت عاطفی . تواند در تمام طول عمروي ادامه یابد

–هدفمندي ، خویشتن داري ، حفظ رابطه ، ظرفیت برقراري ارتباط با دیگران و برخوردار بودن از روح همکاري 
ونگی آموزش کودك در مدرسه و برقراري ارتباط با دیگران در زندگی ، بستگی به یعنی عوامل تعیین کننده چگ

پدر و مادر ، (نوع مراقبت هاي نخستینی دارند که کودك از محیط پیرامونی خود در سال هاي نخستین زندگی 
ت که البته براي کودکان هیچ وقت دیر نیس. دریافت می کند) آموزگاران دوره پیش دبستانی و مددکاران 

تندرستی و بالندگی خود را بهبود بخشند ، مهارت هاي تازه بیاموزند ، بر ترس هاي خود غلبه کنند ، یا باورهاي 
درست و بایسته "سر آغازي "وقتی که کودکان از –چنانکه غالبا نیز اتفاق می افتد –شان را تغییر دهند اما 

وتاهی هایی که در حق آنها شده است بر نمی آیندو به شکوفا برخوردار نشده باشند ، هرگز از عهده جبران آثار ک
.کردن کامل استعدادهاي خود نایل نمی شوند

درصد 90سالگی حدوداٌ 6کودك در. قدرت یادگیري کودك در سنین پیش از دبستان بسیار باال و عمیق است
توانایی هاي مغز بیشتر استفاده نماید، سر گذاشته است؛ بنابراین هر چه از بدو تولد، از رشد مغزي خود راپشت

باید توجه .تر و بیشتر رشد خواهند کرد و توان آموزشی او افزایش خواهند یافتها کاملاتصاالت و سیناپس
هاي ذهنی او اثر اي در این دوران حساس زندگی کودك، به شدت بر توانمنديداشت که کمبودهاي تغذیه

درجه ؛ کودکی که با کمبود 8یب هوشی کودکی که از شیر مادر محروم شود، امروزه می دانیم ضر. . گذاردمی
ها درجه نسبت به آنها که از این غفلت13درجه و کودکی که با کمبود ید مواجه است، 5رو باشد، آهن روبه

به تواند سالمت تمام دوران حیات رامی دانیم که سوءتغذیه دوران جنینی می. اند، کمتر استمصون مانده
ایم محاسبه کنیم که کمبودهاي عاطفی در این دوران حساس چگونه ولی آیا تاکنون توانسته. مخاطره اندازد

تفاوتی و خود ستیزي کند؟ آیا به پتانسیل تکاملی کودك از بدو تواند زندگی کودك را دچار سرگردانی، بیمی
هاي ایم؟ البته رشد و پرورش کودك عرصهردهایم و بستر مناسبی براي رشد تکاملی او مهیا کتولد اندیشیده
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اي چون رشد حسی حرکتی، شناختی و اجتماعی و هیجانی را دربرداردو توجه به تمام متعدد به هم پیوسته
.هاي بالقوه، حق اوستها براي رسیدن به حداکثر توانمنديعرصه
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