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  سالگي 6 تا 5 در رشد مهم رويدادهاي:  عنوان

 بدون ند؟باشمي ويژگيها كدام رشد مختلف سنين در كودكشان طبيعي رشد خصوصيات ببينند خواهندمي والدين از بسياري

 .دارد اساسي اهميت كودك تربيت براي والدين هدايت در ويژگيها اين شناخت شك

 5 كودكان در اجتماعي و هيجاني  رشد همچنين و زبان شناختي، جسماني، طبيعي رشد خصوصيات از بعضي به مقاله اين در

 .كرد خواهيم بررسي را ساله 6 تا

 جسماني رشد 

 .رسدمي آن بزرگسالي وزن درصد 09 به مغز     -1

 .شوندمي بلندتر پاها و ترايتركه بدن     -2

 .شوندمي پديدار دايمي دندانهاي اولين     -3

 .پردازدمي واقعي پريدن به و دودمي ترموزون صورت به كودك     -4

 .شودمي انجام ترپخته صورت به اشيا گرفتن و كردن پرتاب هايحالت     -5

 .بنددمي را كفش بند      -6

 .كندمي كپي را ساده كلمات و اعداد برخي كند،مي ترسيم را ايپيچيده تصاوير     -7

 شناختي رشد 

 ي،محيط شرايط مثل بيروني عوامل بر عالوه آنها كه صورت بدين) يابدمي بهبود واقعيت از ظاهر دادن تشخيص توانايي  -1

 (. گيرندمي نظر در ديگران اعمال توجيه در نيز را دفر هاينيت مثل دروني عوامل

 .شودمي بهتر قبل هايدوره به نسبت تمركز و توجه قدرت     -2

 .يابندمي بهبود(  گذشته خاطرات يادآوري توانايي مانند) ايزندگينامه حافظه و يادآوري بازشناسي،     -3

 .يابدمي بهبود غلط عقيده از آگاهي     -4

 .دهد انجام را ساده تفريق و جمع و دهد انجام را معكوس شمارش و شمارش بايد كودك     -5

 زبان رشد

 .رسدمي كلمه 19999 تقريبا به واژگان خزانه     -1

 .كندمي استفاده پيچيده دستوري قواعد از     -2

 .دارند ارتباط هم با منظم صورت به صداها و حروف كه فهمدمي     -3
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 .كندمي استفاده ابداعي كردن هجي از     -4

 اجتماعي و هيجاني رشد 

 .يابدمي بهبود ديگران هيجاني هاي واكنش كردن بيني پيش و تعبير توانايي     -1

 .كندمي اتكا زبان به بيشتر همدلي، ابراز براي     -2

 .كندمي اكتساب را زيادي اخالقي مقررات و قواعد     -3

 بازي و رفتار ،خود جنسيت اساس بر بيشتر كودك يعني) يابندمي افزايش كماكان جنسيتي شده سازيكليشه رفتار و عقايد  -4

 (.كندمي

 دختر زني هميشه براي كه است واقف هم موضوع اين بر است، دختر داندمي اينكه بر عالوه يعني است، آگاه جنسيت ثبات از  -5

 .ماند خواهد

 . دارد ديگران احساسات دادن تغيير و بيني پيش كردن، تعبير در چشمگيري توانايي سنين اين در كودك      -6

 هم افراد نيت مثل دروني عوامل به يعني) كندمي باانگيزه را رفتار عقايد، چگونه كه فهمندمي بهتر سالگي 4 از بعد كودكان  -7

 (. كنندمي توجه

 تازه، اجتماعي مهارتهاي هيجانها، بر مؤثرتر كنترل مطمئن، خودانگاره كودكان كه است دوراني كودكي اوايل واقع، در   -8

 . ميدهند پرورش دختر يا پسر عنوان به را خود از روشني درك و اخالقي، اصول شالوده

 نينس اين در كودك اگر. كندمي  رشد ايالعادهفوق طرز به سنين اين در شده شروع قبل از كه نفس به اعتماد گيريشكل  -0

) جديد كاليفت بر يافتن تسلط براي وي جسورانه تالشهاي و آورنشاط بازي گيرد قرار تنبيه يا تهديد انتقاد، مورد افراطي طور به

 .ميشود سركوب(  شوند داده آموزش مدرسه در بعدا بايد كه تكاليفي يعني

 كردن ايفا مثل خيالي و روزمره نقشهاي آن طي كه بازي نوعي) وانمودي بازيهاي به پرداختن توانايي سنين اين در كودك  -19

 .باشدمي اساسي و مناسب بسيار آنها بهنجار رشد در بازيها اين و كند،مي پيدا را(  شودمي اجرا والدين و پليس نقش

 :منبع  

 نشر ؛1380 تابستان شانزدهم؛ اول؛چاپ جلد يحيي؛ محمدي، سيد ترجمه ؛ لورا برك، ؛( كودكي تا لقاح از) رشد شناسي روان

 .ارسباران

  

      

  


