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 توضیحی بر مفاهیم  رشد و انکشاف جسمی و روانی طفل

 به مناسبت روز جهانی طفل

 نیست بلکهطفل  صرفاٌ بخاطر این آسایش مسئولیت والدین  وحقوق طفل و تاٌمین آن تنها در ایجاد آسایش و رفاه مادی خانواده 

نماید.  حقوق میافاده  جسمی و روانی طفل را در خانواده ، محیط و جامعه رشد و انکشاف موثر در فکتور های از یک بخشی 

جسمی و روانی طفل  مفاهیم وسیع تر را در ترمونولوژی حقوقی و  متود های تعلیم و سالم و مصئون انکشاف  مبنی برطفل 

 تربیت طفل افاده مینمایند. 

است: گردیدهمسجل ومشخص در عرصه های زیر ، ( 1989ر نوامب 20در کنوانسیون بین المللی ملل متحد )  حقوق طفل   

 حق طفل برای تحصیل

 حق داشتن کلتور و مذهب 

معین حق داشتن نام و تعلقیت به یک ملت  

 حق داشتن ارائه نظر و خواست

صحت حق حق داشتن زنده گی مصئون و   

 حق حفاطت طفل در برابر کار اجباری

شونتحق حمایت طفل در برابر سو استفاده و خ  

شرایط جنگ در طفل و مصئونیت حق حفاظت   

 حق داشتن  زمینه های مصئون  بازی برای طفل

 حق رشد مصئون طفل در خانواده

 حق استفاده از آب پاک آشامیدنی

لجوی و وقایوی احق داشتن خدمات صحی  مع  

خدمات و تاٌمینات برای اطفال معلول و معیوب.استفاده حق داشتن   

مفهوم و آن  . که در باال تذکر داده شدندطفل دارد حقوق طفل با ن جسمی و روانی رابطه نا گسستنی رشد و انکشاف مصئو

یث یک شخصیت تکمیل شده حتشکل سالم ، مثبت و تکمیل شخصیت طفل را بیان میدارد که طفل حین قدم گذاشتن به سن رشد ب

ماتیوی خود را جٌز اجتماعی تلقی نموده و در ادای مسئولیت و فرد مثمر اجتماعی آگاهانه و با تفکیک نورم های اخالقی و نور

به مفهوم دیگر نه تنها خود آماده ادای مستقالنه را دارا میباشد. و عملکرد های اجتماعی اش توانائی تصمیم و تفکیک 

، مثبت و آگاهانه در خود انکشاف داده است ، خوشبخت احساس میکند که مسئولیت های اجتماعی میگردد بلکه خود با آنچه را

فر همان فکر و عمل خود راضی میباشد. د و بالخره بر میاندیش  

، محیط و اجتماع ) خشونت  هعدم تکمیل شخصیت  ورشد نا سالم  ناشی از زنده گی پر ار معضالت در خانوادصورت در 

فشار های ناشی از تقاضا های  استفاده جنسی ، ءخانوادگی، شیوه های سختگرانه تربیه، مسخره شدن در محیط و مکتب، سو



از بازی های مربوط به مراحل طفلی و نو جوانی، جنگ ساختن بلند از طفل که در سطح پاینتر ذکات ذهنی قرار دار، محرومیت 

همچنان قابل تذکر است که در وجود طفل  و جدل بین والدین و دها فکتور های برونی که طفل از آن اسیب پذیر شده است(. 

به  .الالت مغزی میباشدتدرونی نیز مانع رشد و انکشاف مصئون جسمی و روانی و وجدانی میگردند که ناشی از اخ یهافکتور 

طفل با اسیب دیده  در مطابقت و تناسب نمیباشد،  تعلیمی و تربیتی در محیط و خانواده با این اختالالت  دلیلی اینکه  شیوه های 

توانائی اش در برابر ادای مسئولیت های اجتماعی  در حد نیست که احساس  گی و آسیب پذیری به سن رشد میرسد ولی

.خوشبختی و تکمیل شخصیت و وجدان را با عث گردد  

صاٌ والدین خا ،ن جسمانی و روانی  خواهد نمود تا خواننده محترم ومفهوم انکشاف مصئوهمین نویسنده در این مقاله مکثی بر 

و تربیتی داشته باشند. یتعلیم ،ن مفهوم حقوقی از اینسبی ایده   گرامی یک دید و  

قرار دارد. معموال مراحل انکشاف آن طفل در معین که و روانی کودک مرتبط میشود به یک مرحله سنی  یمفهوم انکشاف جسم

  ذیل میباشد طفل شامل دوره های

را با خود دارد. به با طفل رخورد معین که هرکدام مشخصات خاص و شیوه ب. سال  18-13سال و  12الی  5،  الی چهار سال 0

، با انجام  از آن خود سازد ،بیامورد باید را معین ر رشد و انکشاف مربوط به یک دوره میشود که طفل مهارت های گمفهوم دی

ف این اعتماد در وجودش انکشا . و در توانائی انجام این مهارت اعتماد بخود کسب نماید آن طفل خود از خود راضی باشد

از محیط و ها . عالوتاٌ طفل با آموزش و انجام موفقیت آمیز این مهارت و باعث تقویه احساس اعتماد بر خود میگردد مینماید 

ماعی خود را " بحیث یک تگردد. بدین مفهوم که طفل بخشی از یک وظیفه اجمیخانواده عکس العمل های مثبت را مواجه 

ود رهبری میکند. این را در متود های تعلیم و تربیه طفل " انکشاف استقاللیت مربوط ماعی"  انجام میدهد و آنرا ختموجود اج

رت ها را نتواند از آن خود سازد و افکتور های مختلفه این مه ثیربه دوره معین سن" یاد میکنند. در صورت که طفل به علت تا  

جا میگیرد و رشد میابد. زیرا طفل نه د در وجود طفل رضایتی و عدم اعتماد بخواحساس نا در آنجام آن موفقیت احساس نکند، 

بلکه احساس  بد بختی و نا امیدی در روانش تقویه میگردد چونکه طفل از محیط  قرار میگیرد ه به دیگرانتتنها که وابس

احل بعدی عکس العمل های منفی بدست میآورد. در طول زمان این احساس کم )نا( توانی رشد و انکشاف روانی طفل را در مر

و محیط ماحولش به معضله مواجه میگردد. حتی این احتمال  و اهسته آهسته طفل با خود ش به مشکالت بیشتر مواجه میسازد

که بعداٌ تمائالت  نمایدعقده مندی در وجودش انکشاف ی نسبت بخود ووجود دارد که طفل در سنین نو جوانی احساس کم ارزش

رشد در عملکرد های طفل زنده میسازد. خطر بزرگتر در این چنین حاالت  جنای را  جرایم  پناه بردن به مخدرات ، مسکرات و

نا موزون و نا مکمل وجدان را نیز باعث میگردد که طفل در برابر اعمال خالف نورم های اخالقی و اجتماعی بی تفاوت بوده 

 انجام آنرا یک امز پذیرفته شده تلقی میکند.

ٌ انکشاف جسمی و روانی طف میگردد مانند: فکتور بیولوژیک ، اجتماعی )  ثرل  توسط فکتور های مختلف معین و از آن  متا

مهارت های اموخته  نداشت یط از محکه بوط میشود بر این رمحیط( . درجه رشد و انکشاف جسمی و روانی طفل در اصل م

درجه رشد و انکشاف را نیز میتواند در واقعیت ها  در یک دوره معین سنی چگونه انتظار میداشته باشد و این انتظار طفل هدش

طفلی اگر د. مثالٌ ناست که یکی بر دیگری اثر متقابل داراش این یک رابطه متقابل بین انسان و محیط در واقعیت معین سازد. 

ن بلوغ ) رشد نوجوان به س یک یا دیگر با بزرگساالن میداشته باشد. و هحرف زده نتواند و یا به مشکل حرف بزند، رابط

متعادل هورمون ها ی جنسی( در محیط داخل روابط جدید و عکس العمل های متقابل مواجه میگردد که در همان مرحله رشد 

از آن خود میسازد.  آنها بخود احساس غرور و رضایت میکند و مهارتهای جدید را میآموزد و شجسمانی و ورانی خود

میشود و بیشتر داخل روابط  یا خواهر خوانده ها  ی ایجاد حلقه دوستان و رفیقاننوجوان در سن نوجوانی در پیک همچنان 

و هر  ندا نیز کاوجبیشتر نسبت به خود و محیط خود کنسنی د. نا گفته نباید گذاشت که نوجوانان در این مرحله  اجتماعی میگرد

و استقاللیت عمل و اراده احساس میکند ولی  . " اگر از یک جهت خود را در مرحله رشد فکر یدنچیزی را به تجربه میگیر

به همین دلیل است که نوجوانان در این مرحله سنی بیشتر با والدین داخل عمل هنوز طفالنه باشد. از دیدگاه شیوه اند ومیت

یت خود را به " آنها میخواهند اسقالل مباخثه میشوند و تاکید میکنند که آنها دیگر طفل نیستند و بیشر چیز ها را خود میدانند.

 نه" گفتن آزمایش کنند. و در برابر اوتوریته دیگران ایستاده گی میکند.

نویسنده این موضوع را خیلی ها مهم و حساس میداند که چگونه والدین یک درک نسبی در درجه و مهارت های رشد و 

هدف در دو مساٌله نهفته است:ق نمایند.و بر آنها برخورد دقی داشته باشنددر یک مرحله معین انکشاف روانی و جسمی طفل   

ن مرحله مطابقت دارد و اگر چنین ایکی اینکه کدام مهارت و عکس العمل یک طفل در یک مرحله معین زنده گی طفل به هم

 10مثبٌل اگر یک طفل  نباشد باید والدین با موسسات تخصصی حمایت طفل و خانواده و یا داکتر فامیلی داخل مشورت شوند.



ساله در عمل، فکر و  13ساله تباز عمل و فکر نماید قبل توجه و دقت است هم چنانیکه یک طفل  13به مااند یک طفل  ساله

ساله تبارز نماید 10کردار مانند طفل   

والدین نسبت منفی با یک دید اینکه  هچگونه باید باشد یعنی ن مشخصات والدین  در برابر و برخورد دوم این که  عکس العمل 

دریابد و خود را بد بخت احساس کند بلکه والدین باید بیاموزند که  شطفل خود را ناتوان و نا اطمینان نسبت بخودطفلش  به

بر طفل خود نشان دهد.امهارت کمک و تشویق نموده عکس العمل های مثبت را در براین موزش آچگونه طفل را در   

عادی و رشد و انکشاف   از انی طفل در دو تابلوی زیر مثال هایانکشاف روانی و جسم زجهت ارائه یک تصویر روشنتر ا

طفل و نو جوانان ارائه میگردد.مطابق به سن   

سال 12 -0سن طفولیت  تابلوی اول  

در سنین طفولیت عرصه رشد و انکشاف  مثال های ار مهرت های مربوط به سن 

ن دادن در قرت کردن ) بلعیدن و نوشیدن(، عکس اعمل نشا رشد فزیولوی عادی

به موقع خواب کردن و  )خواب  ننظم گرفتبرابر حرکات، 

 بیدار شدن(

عملی و حرکتی –رشد جسمانی  دوردادن ) را چوشک و شیر چوشک را محکم گرفتن، خود  

وک کردن، راه رفتن، انجام کارهای که طفل غلولیدن(، چهار 

با تفکر به انجام موفقانه عمل نایل گردد. مثالٌ رسم کردن، 

با وسایل بازی ، نوشتن نام و کردن قیچی کردن کاعذ ، بازی 

 غیره

ودخشناخت احساس و مجاز دیگران و انکشاف آن در  درک احساس و عکس العمل دیگران، نامیدن احساس )  

حفه، نا راحت، راضی و غیره(، فهمیدن و خوش، قهر، 

شناخت از انکه چه وقت و چگونه این احساسات را میتوان 

، مهارت که بتوان این احساس را تبارز داد  ، ایننشان داد

و چگونه؟ کدام  

تفکر  )ابتکار عمل از خود نشان دادن، تمرکز فکرو آزمایش  شکل گرفتن اراده استقاللیت طفالنه

د تماس با اطفال و همساالن، " نه گفتن" در و عمل(، ایجا

.موقع معین، قبول اتوریته والدین و برخورد با آن  

تعلق و وابستگی  ) با والدین(شکل گرفتن  والدین خود و  هبا احساس مصئونیت  برای سوال و یا کمک ب 

یا تربیه کننده خود مراجعه نماید، فاصله گرفتن متناسب با 

 و آرامشاحساس راحتی و تسلی  دادن نشان  افراد بیگانه ،

  بعد از یک نارامی و گریه.

یاد گرفتن کلمات و لغات، تکرار کردن کلمات و گفته ها،  انکشاف سمبولیک یا نمادی

 تکرار کردن بازی،  با عالقمندی با وسایل بازی  بازی کردن

ای که دیگران کنجکاوی کردن  برای فهمیدن  از چیز ه درک و انالیز معلومات اجتماعی

میگویند و مقصد دارند، سوال کردن در مورد، درک کردن از 

.این که ممکن کسی یک موضوع را خوب و یا بد تلقی میکند  

طفال دیگر به جنگ ابازی کردن با اطفال، به شیوه طفالنه با  رابطه با اطفال هم سن و سال

و دعوی پرداختن و دوباره حل کردن دعوی و پرخاش، دادان 

گرفتن مقابل از شی تا احساس.و   



حساس بودن در برابر گوش دادن، لحظه ها آرام نشستن،  عمل و پیشبرد امورات مکتب 

 دستور العمل و امر.

 **  

مربوط سن نو جوانی  تابلوی  دوم  

 مثال ها ار مهارت ها ی مربوط به این دوره سنی رشد و انکشاف روانی و جسمانی نوجوانان

در ارتباط با والدین   اسقاللیت  اراده داشتن مهارت دادن و گرفتن احساس در تبادل نظر با والدین،  

ممکن داشتن این ایده که  والدین افراد دیگر اند و 

در مورد طفل شان نمیدانند ویا به شکل  را همه چیر

موافقت و  بهدیگر درک میکنند، کمتر وابستگی 

داشته باشد. دیگران تاٌئید   

، پذیرش و ک برداشت ریالستیک در انتخاب شغل و حرفهی کار و تحصیل

 نانطباق دادن خود به پروگرام و برنامه روزانه درسی، داشت

تماس و ارتباط با آموزگار و رهنمای مکتب، داشتن مهارت 

 برای تقاضای کاریابی

انتخاب یک موضوع ذوقی)سپورت، هنر و غیره(، داشتن یک  اوقات فراغت

اغت، سازماندهی مسائل بیشتر ذوقی در پالن برای اوقات فر

 اوقات اضافی فراغت

 نجمع و جور و پاک کردن از اطاق خود، داشتدر آغاز کردن  شرایط خانه و زنده گی

دوش  )پالن عملی روزانه،  توجه به پاکی و حفاظت بدنی 

(گرفتن روزانه، لباش تبدیل کردن وغیره  

حمل و حوصله مندی در برابر اتوریته، تبا درک و خود آگاهی  برخورد با اوتوریته

 هنر گفتو گو و تبادل نظر.

انتخاب خوب برای غذا های صحی و نوشیدنی، تخمین  خطر  صحت

های احتمالی از زخم ها در بدن، مصئون راندن در عرصه  

، پیشبینی خطرات استفاده از مواد مخدر و مسکرات، یترافیک

ان رفتن.به موقع نزد داکتر فامیلی و داکتر دند  

شکل ظاهری /بدن  راحت بودن زمانیکه شخصی دیگری به جوان مینگرد،  توجه  

س ابه غذای صحی و پاکی و حفاظت بدنی، توجه به لب

 پوشیدن

چیزی برای دیگران هم انجام دادن، اعتماد از خود نشان  مناسبات  اجتماعی و روابط دوستانه

حساس گرم دادن، توانائی حل پروبلم داشتن، درک کردن ا

) فهمیدن شوخی ومذاق  دیگران و خود را عیار ساختن با آن.

 دیگران(

درک و احساس از  ندر جستجوی تاٌمین ارتباط  کردن، داشت ابراز گرمی و صمیمیت و روابط جنسی

احساس و بیان احساس جانب دیگر که آرزومندی جانب مقابل 

 چه است،  پیشگیری و پیشنیبی از مصاب شدن به امراض

و خطرات دیگرناشی از این روابط. جنسی  

** 



 مهارت های سنی در مراحل طفولیت و نوجوانی است بلکه هدف از توضیح در دو جدول فوق نه تنها ارائه معلو مات پیرامون 

سالگی(  18در نظر گرفتن تمام مشخصات در روند رشد و انکشاف روانی طفل از دوره شیرخواره گی الی آغاز سن رشد ) 

ایجاد نموده و خود در ایجاد و  در خانواده خود ت که در قدم اول والدین با در نظر گرفتن آن یک النه مصئون را برای طفل اس

است که والدین  طفل   . این همان حقگرددمیو روانی طفل خود سهیم و مسئولیت پذیر  یتکامل شخصیت و رشد مصئون جسم

سئولیت اخالقی و قانونی دارد. و یا یک قیم طفل در تاٌمین و اجرای آن م  

والدین را در نظام خانواده  حقوق طفل برای تاٌمین همه زمینه ها و امکانات رشد شحصیت سالم و انکشاف مصئون  با آنکه 

،کودکستان ،نهاد های دینی،  ، شیرخوارگاهمکتب یعنی هم محیط  عالوتاٌ مسئولیت برزگ در برابر طفل و خانواده داده است 

های  سپورتی، کلوپ های ذوقی، مسئولین عرصه طبابت و سائر نهاد های مرتبط به مسائل طفل  مسئولیت های بزرگ را نهاد 

  در همان بخش کاری شان پیش بینی نموده است. 

 میباشدقانونگزاری حقوقی و در کشور های اروپائی مانند کشور شاهی هالند  حقوق طفل یکی از بخش های مهم  در سیستم 

بدان توجه بزرگ مبذول میگردد.که   

عرصه های رشد جسمانی و روانی   دردر یکی از مراحل رشد سنی و در صورت که یک طفل با در نظرداشت مشخصات فوق  

این رشد یک سد را در برابر در معضله قرار داشته باشد، به مفهوم این است که  در وجود طفل فکتور های درونی و با بیرونی 

بنام فکتور های خطر رشد و انکشاف طفل تعریف شده اند در قدم  حقوق اطفالحمایت  نقوانیدر است. این موانع ایجاد نموده 

و طالب مشورت  مطرح نماینداول والدین مسئولیت دارند تا موضوع را با داکتر فامیلی و یا موسسات مرتبط با طفل و خانواده 

و روانی فعال اند،. در صورتکه والدین عمداٌ و یا نا شی از ناتوانی ذهنی در ادارات شاروالیها . این موسسات و کمک گردند

در تب، داکتر فامیلی ، پولیس و دیگر نهاد های مربوطه مسئولیت دارند تا زیگنال خطر کنتوانند در زمینه اقدامی نمایند، م

یا موسسه حمایت حقوق اطفال انتقال دهند مصئونیت طفل را به ادارات مانند، شورای حمایت حقوق اطفال وزارت عدلیه وبر ابر

  را روی دست گیرند. تا ادارات مربوطه در مورد تدابیر قانونی 

قانوگزاری، حراست و  ،مصئونیت و رفاه عامه  ،تاٌمین منافع بزرگترین مسئولیت  را  در  موسسه سیاسییک دولت بحیث 

ٌ دارد ، مسئولیت برزگ را همچنان تطبیق قانون  در حاالت که خطرات ناشی  مین حقوق طفل ، مادر و خانواده دارد.در عرصه تا

یت والدین حاز امنیت و مصئونیت فزیکی و روانی طفل در حالت حاد باشد، ممکن است محاکم اطفال و خانواده  برای مدتی صال

دد که موجب بیرون را در مورد طفل محدود سازند و یا هم ممکن منجر به ختم صالحیت پدری و مادری در مورد طفل گر

د.گردمحل مصئون دیگر یک به جابجا ساختن اش ساختن طفل از خانواده و   

در کشور ما افغانستان که طفل و مادر هردو بزرگترین قربانیان جنگ، بی قانونی، خشونت خانواده گی و سو استفاده و خشونت 

ام وظایف با اهمیت در این جسطحی حد اقل توانائی ان در اطفالحقوق ، قوانین و دستگاهای حراست حقوق در حمایت  اندجنسی 

. اطفل مورد ، میگردندقربانی سنگسار و شالق زدن طالبان و عقب گرایان که دالالن دین اند . نو جوانان ما قرار دارندعرصه 

قرار میگیرندتجاوز جنسی   

سفانه امتٌ انکشاف جسمی و روانی طفل هنوز مربوط به رشد و  معلومات های مسلکی   داشتنمکاتب افغانستان درآموزگاران 

آموزگاز  یعنی  ندمورد لت و کوب قرار میگرد توسط آموزگارنبعضی از مکاتب  هنوز هم در  در حد اقل ترین قرار دارندو طفل

. را به معضله مواجه میسازد  قرار گرفته آینده طفل در رشد شخصیت سالم و روانی طفل مانعیمکتب خود بحیث عامل   

دارند، اطفال با ذکاوت را طفل شان  ترمن گونه که مادران و پدران بدون در نظر داشت درجه ذکاوت طفل توقع تحصیالت بلند ه

مکاتب اند.خانواده و پائین بیشترین قربانی خشونت و لت و کوب در   

ای سالم و مصئون برای انکشاف نویسنده حایز اهمیت جدی میداند همچنانکه والدین نقش بزرگ و پر مسئولیت را در ایجاد فض

روانی و جسمانی طفل به عهده دارند، عطف توجه آموزگاران مدرسه نیز در این عرصه خیلی ها ضروری است که چگونه 

 آموزگار در یک روابط و تماس با والدین در مورد طفل  در ادای مسئولیت بزرگ در بربر طفل همکار باشند.

 

** Ontwikkeling van het kind, Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij.  Versie 2009 , blz.  23, 24M 

adviesbureau van Montfoort  

  


