
 ر نُرد رهش دادن داره ةٌ کُدکانىکاتی د

ذُراىزن داره ةٌ کُدکان ةٌ ذؽُص در طيّو زِش ِک طال نػکل اطت چُن در اِو طيّو رفلکض ةلع كُی اطت کٌ ةا نلادِش 
داره غالهً ةش اِو، ناِع ةُدن  .کهی از ككشً ِا غشةت ٍم نهکو اطت کُدک تهام داره ه ختی غّشی کٌ ذُردً را ةاال ةّاهرد

طتب نی غُد کٌ ٍيگام رِرتو داره در پّهاىٌ ىتُان ةا دكت زِادی نّصان داره را اىزازً گّشی کشد، ةٌ ٍهّو غلت نهکو اطت 
هالزِو رهش  .ىتُان ةشآهرد ؼدّح از اِيکٌ چٌ نلزاری از داره را کُدک تف کشدً ه چٌ نلزاری را كُرت دادً اىجام داد

ةٌ کُدک دارىز انا نهکو اطت ةػـی از اِو رهش ٍا چيزان نُرد تاِّز پصغکان ىتاغز ه  ٍای نرتلفی ةشای دادن اِو دارهٍا
گاً ةػـی از آىَا اجش داره را از ةّو ةتشد. ىکات زِش نی تُاىز ةٌ هالزِو در نُرد رهش ٍای نرتلف داره دادن ةٌ کُدکان در 

 :طيّو نرتلف کهک کيز

د، هاكػا طرت اطت؛ ةٌ ذؽُص کٌ اِو کار ذُردن ذُراکی تلخ ه غجّتی هادار کشدن کُدک ةٌ اىجام کاری کٌ دهطت ىزار
ةاغز کٌ ٍش چيز طاغت ةاِز تکشار غُد. کُدک در زنان ةّهارِهػهُال لجتاز تش ه ةزخال تش اطت ه ٍهّو، دادن داره را ةٌ اه 

حال ةشای راخت تش غزن کار، هالزِو رهش ٍای نرتلفی ةشای دادن اِو دارهٍا ةٌ کُدک دارىز. ةٌ قُر ن .طرت تش نی کيز
ةػـی دارهٍا را نی تُان ةا آب ِا غّش ركّق ةٌ کُدک ةرُراىّز کٌ التتٌ در اِو نُرد نػُرت ةا دکتش دارهطاز خاؿش در 

ةٌ ٍهّو جَت ىکاتی را كتل از نؽشف داره ةٌ کُدکان ةاِز نُرد تُجٌ كشار داد. ةٌ غيُان نحال  .دارهذاىٌ ٍا ؿشهری اطت
داره ةٌ کُدک دطتُرالػهل داذل جػتٌ را ةاِز ةٌ دكت نكالػٌ کشد ه داره را ةٌ ٍهان اىزازً کٌ پصغک تجُِص  كتل از دادن

اگش کُدکی دارِز کٌ ٍهصنان ةاِز چيز دارهی نرتلف نؽشف کيز، از نشاكتّو ةَزاغتی ه پصغک  .کشدً ةٌ کُدک ةزٍّم
دادن داره ةٌ دطتُر ىُغتٌ غزً ه تفاهت ةّو كاغق چاِرُری ه ٍيگام .درةارً تزاذل دارهٍاِی کٌ نؽشف نی کيز طُال کيّز

نشةاذُری ه غساذُری تُجٌ کيّز، ةَتش اطت از هطّلٌ تُؼٌّ غزً ِا ٍهشاً ةا داره )نحل ككشً چکان ِا پّهاىٌ( اطتفادً 
نياطب اطتفادً کيّز. اگش نّصان نؽشف ةا پّهاىٌ كاةل اىزازً گّشی ىّظت ةَتش اطت ةشای اىزازً گّشی از طشىگ ٍای  .کيّز

ٍيگام دادن داره ةٌ ذؽُص دارهٍای ةزهن  .طی طی اطتفادً کيّز 5طی طی نی تُاىّز از طشىگ  3نحال ةشای اىزازً گّشی 
ىظرٌ ةٌ هزن کُدک تُجٌ کيّز. نػهُال در دطتُرالػهل داره نّصان دهز تُؼٌّ غزً ةش اطاس هزن کُدک ىُغتٌ غزً اطت. 

ک ىُع داره ه نّصان آن را ةا ىظرٌ کيتشل کيّز ه ٍيگام اؿافٌ کشدن آب ةٌ دارهٍاِی کٌ ةٌ غکل كتل از دادن داره ةٌ کُد
طُطپاىظُّن ٍظتيز، دكت کيّز کٌ کهتش ِا ةّػتش از خز ىػاىٌ آب ىشِصِز انا نهکو اطت ةػـی از اِو رهش ٍا چيزان نُرد 

 .شدتاِّز پصغکان ىتاغز ه گاً ةػـی از آىَا اجش داره را از ةّو ةت

 .ىکات زِش نی تُاىز ةٌ هالزِو در نُرد رهش ٍای نرتلف داره دادن ةٌ کُدکان در طيّو نرتلف کهک کيز

 چگُىٌ ةٌ ىُزاد داره دٍّم؟

اگش ةٌ تيَاِی ةٌ ىُزاد داره نی دٍّز، نی تُاىّز اةتزا داره را در طشىگ آنادً کيّز ه ةػز در خالی کٌ اه را در ةغل  - 1
نكهئو كشار دادً اِز، آرام دٍان ىُزاد را ةاز کيّز ه داره را ةٌ طهت داذل دٍان ه غلب دٍان ه ةٌ  دارِز ِا رهی ِک طكح

طهت گُىٌ ىُزاد ترلٌّ کيّز. در اِو كظهت از دٍاىٌ ىُزاد، جُاىٌ چػاِی هجُد ىزارد ه ىُزاد نتُجٌ قػم نتفاهت داره 



ةاِز كاغق را در داذل لب پاِّو ىُزاد كشار دٍّز ه در خالی  ىرُاٍز غز. اگش ةٌ جای طشىگ از كاغق نزرج اطتفادً نی کيّز
 .کٌ دٍان ىُزاد را ىّهٌ ةظتٌ ىگاً نی دارِز كاغق را ةٌ طهت ةاال ةتشِز تا داره ةٌ آٍظتگی داذل دٍان ىُزاد ترلٌّ غُد

 

لُط کيّز انا تُجٌ داغتٌ نی تُاىّز ةشای اِيکٌ ىُزاد راخت تش داره را ةرُرد آن را ةا کهی غّشذػک ِا غّش نادر نر -2
ةاغّز کٌ ةٌ ٍّچ هجٌ داره را ةا ِک غّػٌ غّش کانل نرلُط ىکيّز چُن نهکو اطت کُدک ىتُاىز در ِک ىُةت ٍهٌ غّش را 

 .ةرُرد ه نّصان دارهِی کٌ درِافت نی کيز کهتش از دهز تجُِص غزً ةاغز

 .و ىگَزاری داره ةشای دفػات ةػزی اطتفادً اطتطشىگ ٍا ةَتشِو هطّلٌ ةشای اىزازً گّشی نّصان داره ه ٍهچيّ -3

از پصغک ةرُاٍّز تا دفػات داره دادن ةٌ ىُزاد را ةّػتش کيز ه ةٌ جای آن در ٍش دفػٌ دهز دارهِی کهتشی ةٌ ىُزاد  -4
 .ةزٍّز تا ىُزاد راخت تش ةتُاىز داره ةرُرد

اد اذِت ىػُد ه داره ذُردن ةشاِع تتزِل ةٌ تجشةٌ آزار طػی کيّز رهىز داره دادن ةٌ ىُزاد را طشِع اىجام دٍّز تا ىُز -5
 .دٍيزً ای ىػُد

 

ةّػتش دارهٍاِی کٌ ةشای ىُزادان هجُد دارد ةٌ ؼُرت ناِع اطت ه ٍهّو دادن داره را ةٌ ىُزاد راخت تش نی کيز. اکحش  -6
اذِت ىکيز. ةا اِو خال نتفاهت ةُدن اِو دارهٍا ةٌ هطّلٌ قػم دٍيزً ٍای نؽيُغی غّشِو غزً اطت تا قػم آىَا ىُزاد را 

دادن داره ةٌ ىُزاد ةَتش اطت  .قػم اِو دارهٍا نهکو اطت نُجب غُد کٌ ىُزاد ةٌ راختی ذُردن اِو دارهٍا را كتُل ىکيز
فشد ىفش اىجام غُد، ةٌ اِو ؼُرت کٌ ىُزاد را در ِک نلدفٌ ِا كيزاق ةپّچّز کٌ دطت ه پا ىصىز ه در خالی کٌ نادر ِا  2تُطف 

دِگشی ىُزاد را در ةغل گشفتٌ اطت، داره تُطف ىفش دهم ةٌ اه دادً غُد. فشدی کٌ ىُزاد را در ةغل دارد نی تُاىز ةٌ آرانی 
 .ةا اىگػت چاىٌ ىُزاد را ةٌ پاِّو ةکػز تا دٍاىع ةاز غُد

کيز. اگشچٌ ىُزاد نتُجٌ نػيی  خّو داره دادن ةٌ آرانی ةشای ىُزاد آهاز ةرُاىّز ِا ةا اه خشف ةصىّز تا اخظاس آرانع -7
 .خشف ٍای غها ىرُاٍز غز انا لدو آرام غها ه تو ؼزای غها نی تُاىز ةاغث اخظاس انيّت ه اقهّيان کُدک غُد

ةشای ككشً ٍای چػهی ختها ةٌ کهک ِک ةصرگظال دِگش اختّاج اطت. در خالی کٌ ِک ةصرگظال ىُزاد را جاةت در ةغل  -8
آرانی پلک پاِّو را ةٌ طهت پاِّو کػّزً ه اجازً دٍز تا ككشً ةّو چػم ه پلک پاِّو ةشِصد. ةػز از دارد، فشد دِگش ةاِز ةٌ 

 .رِرتو ككشً چػهی نزتی طش ىُزاد را ةٌ طهت غلب ىگٌ دارِز تا داره از چػم ىُزاد ةّشهن ىشِصد

ةٌ قُری کٌ گُش نتتالی کُدک ةٌ ةشای رِرتو ككشً در گُش ىُزاد، ىُزاد را رهی ترت ِا ِک طكح نكهئو كشار دٍّز  -9
طهت ةاال ةاغز. ةػز از رِرتو ككشً ةٌ گُش ىُزاد کهی ؼتش کيّز تا داره کانال درهن کاىال گُش جشِان پّزا کيز، طپض ةا 
نالِهات كظهت غـشهفی کُچکی کٌ در جلُی کاىال گُش كشار دارد را چيز ةار فػار دٍّز تا داره ةٌ طهت داذل گُش ةشهد 

 .هن طشرِص ىکيزه ةٌ ةّش



 

داره ةاِز تُطف طشىگ نزرج، ككشً چکان ِا كاغق ٍای نرؽُص داره ةٌ ىُزاد دادً غُد تا دهز ؼدّح داره در ٍش  - 11
هغزً داره دادن ةٌ ىُزاد رغاِت غُد. ىُزادان در ناً ٍای اةتزاِی غهش كادر ةٌ ذُردن از لتٌ كاغق ٍای نػهُلی ىّظتيز ه 

 .از گُغٌ دٍاىػان ذارج نی غُدةّػتش چّصی کٌ نی ذُرىز 

 ةشای کُدکان ةصرگتش از ِک طال

نُاد قػم دٍيزً قتّػی ه آةهًُّ ٍا ٍم نی تُاىيز ةٌ دارهٍا اؿافٌ غُىز ه ذُردن آن را ةشای کُدک طادً تش کييز.  -1
يزً نؽيُغی نتياطتی ةا دارهٍای ةزنصً را نی تُان ةا آب پشتلال ِا ... نرلُط کشد. در دارهذاىٌ ٍم نی تُان نُاد قػم دٍ

قػم ٍای آغيا ةشای کُدک ناىيز قػم آدانض ِا غشةت را تٌَّ کشد ه داره را ةا آىَا نرلُط کشد انا ةاِز تُجٌ داغت کٌ در 
 .ٍش هغزً دادن داره ةاِز کُدک ٍهٌ نادً ای کٌ داره ةا آن نرلُط غزً اطت را ةرُرد ه چّصی ةاكی ىهاىز

نّلی لّتش از ناِع  15نّلی لّتش ه ِک كاغق غساذُری نػادل  5ِک كاغق چاِرُری نػادل  ةٌ ذاقش داغتٌ ةاغّز کٌ - 2
 .اطت

دارهٍا را ٍهّػٌ در ِک زنان ه نکان ذاص ةٌ کُدک ةزٍّز. کُدک ةػز از نزتی غشقی نی غُد ه نی پسِشد کٌ در  - 3
 .اِو زنان ذاص ةاِز داره نؽشف کيز

تُاىّز ةا اه در نُرد ذُردن داره خشف ةصىّز ةشاِع غُاكب داره ىرُردن را اگش کُدک ةٌ خزی ةصرگ اطت کٌ نی  - 4
تُؿّح دٍّز. ةٌ کُدک اجازً دٍّز کٌ در نُرد ةػـی از نشاخل داره ذُردن ذُدش تؽهّم ةگّشد، نحال اِيکٌ دهطت دارد 

اره چٌ ىُع آةهًُّ ٍاِی دهطت چٌ کظی ةٌ اه داره ةزٍز ِا اِيکٌ دهطت دارد در کجا دارهِع را ةرُرد ه ةػز از ذُردن د
 .دارد انا ٍهُارً در ىظش داغتٌ ةاغّز کٌ کُدک ىتاِز فکش کيز نی تُاىز در نُرد ذُد داره ذُردن ٍم ةا غها ةدث کيز

 

کُدکان ةشذالف ىُزادان ةٌ راختی اجازً دادن داره ةٌ ذُد را ىهی دٍيز. ةَتش اطت هالزِو اةتزا غلت دادن داره را ةا  - 5
طادً ةشای کُدک تُؿّح دٍيز ه داطتاىی طادً در نُرد ةّهاری ه کهک داره ةشای کُدک تػشِف کييز. طپض از کُدک زةاىی 

 .ةرُاٍيز کٌ ذُدش ىّص در اِو کار ةٌ هالزِو کهک کيز ه نشاخل طادً کار را ذُد کُدک اىجام دٍز

 

ذيک کشدن داره ةاغث نی غُد قػم آن كاةل  ةشای ةَتش کشدن قػم داره نی تُان آىَا را در ِرچال ىگَزاری کشد. - 6
 .تدهل تش غُد. از پصغک در نُرد اِيکٌ چٌ دارهٍاِی را نی تُان در ِرچال ىگَزاری کشد طُال کيّز

 

در ؼُرتی کٌ کُدک ةٌ اىزازً ای ةصرگ اطت کٌ نی تُاىز ذُدش داره ةرُرد اجازً ةزٍّز ةا ىظارت غها ذُدش اِو  - 7
 .کار را اىجام دٍز



 

کُدکاىی کٌ ٍيُز ةٌ راختی ىهی تُاىيز از فيجان ِا كاغق چّصی ةرُرىز را ةاِز ناىيز ىُزاد در ىظش گشفت ه ٍهچيان از  - 8
ككشً چکان ِا طشىگ ِا كاغق نزرج اطتفادً کشد. ةشای اىزازً گّشی داره در فيجان نزرج ةاِز آىشا رهی ِک طكح ؼاف 

 .ىگاً کشد ه نلزار نياطب را اىزازً گشفت كشار داد ه طپض ٍهظكح ةا آن ةٌ نّصان داره

ةٌ ٍّچ هجٌ کُدک را فشِب ىزٍّز ه ةزهن اقالغع ةٌ اه داره ىزٍّز چُن نهکو اطت نُجب نلاهنت ةػزی اه در  - 9
 .ذُردن غساٍای غادی ٍم غُد

 

ز داره را ةٌ غشهطک ةشای اِيکٌ کُدک راخت تش ذُردن داره را كتُل کيز نی تُان ةا ِک ىهاِع کُچک اةتزا کهی ا - 11
ندتُب کُدک داد ِا ختی ذُد هالزِو نی تُاىيز کهی نُلتی هِتانّو را ةٌ غيُان داره ةرُرىز تا کُدک نتُجٌ غُد کٌ 

 .داره ذُردن کار غجّتی ىّظت

 

ِکی از رهش ٍای طادً تش کشدن ذُردن داره تُطف کُدک، ةی خض کشدن جُاىٌ ٍای چػاِی اهطت. كتل از دادن  - 11
ه، ةٌ اه ىُغّزىی طشد ةزٍّز. نی تُاىّز ةا آةهًُّ قتّػی ةشای اه ِرهک طشد درطت کيّز تا ةا ذُردن آن جُاىٌ ٍای دار

  .چػاِی اش ةی خض غُد. اِو ذُردىی ٍا نی تُاىيز ةٌ غيُان پاداغی زهدٍيگام ةشای ذُردن دارهٍا ةٌ کار رهىز

ا کهی غسا ٍم نرلُط کشد ه ةٌ کُدک داد. كشص ٍا نػهُال قػم ةزی ةػـی از اىُاع داره ناىيز كشص ٍا را نی تُان ة - 12
 .ىزارىز ه كشص ٍاِی کٌ كاةل ذشد کشدن ٍظتيز را نی تُان ةا غسای کُدک نرلُط کشد

اگش کُدک ةشای ذُردن داره نلاهنت کشد، نزت کُتاٍی ةٌ اه اطتشاخت ةزٍّز. اجازً ةزٍّز تا کهی آرام غُد ه  - 13
اه را غشهع کيّز. كتل از داره دادىٌ دهةارً ةٌ کُدک ةٌ اه ِک لُّان آب ةزٍّز، اه را در آغُش ةگّشِز  طپض داره دادن ةٌ

 .ه ةٌ اه ندتت کيّز ه از اه ةرُاٍّز تا در ذُردن داره ةٌ غها کهک کيز

 :ىکات دِگشی کٌ در اِيجا خاِص اٍهّت اطت اِو اطت کٌ

 ةٌ خافظٌ ذُد اغتهاد ىکيّز - 1

تان ةرُاٍّز دطتُرات دارهِی از جهلٌ دهز نياطب ه زناىی از رهز کٌ ةاِز داره ةٌ کُدک دادً غُد را  از دکتش کُدک
 .ةيُِظز. اِو انش ةٌ ذؽُص در نُاردی کٌ ةّع از ِک فشد ةصرگظال از کُدک نشاكتت نی کيز، نفّز اطت

 نيظم ةاغّز - 2

ر ىلاط نرتلف ذاىٌ پشاکيزً ةاغز، ٍهٌ دارهٍا را در آن ندل نيكلٌ ای در ذاىٌ را اىتراب کيّز ه ةٌ جای اِيکٌ دارهٍا د
 .ىگَزاری کيّز. ٍهٌ دارهٍا را در ِک نکان ىگٌ دارِز ه ةٌ تارِخ اىلـای نؽشف دارهٍا تُجٌ داغتٌ ةاغّز



 

 پشطػگش ةاغّز- 3

خاؼل کييز کٌ دكّلا نی داىيز اگش دطتُرات دکتش را ىهی فَهّز، از اه ةرُاٍّز کٌ تُؿّح ةّػتشی دٍز. هالزِو ةاِز اقهّيان 
 .چٌ کار دارىز نی کييز ه دکتش ةاِز در اِو راً ةٌ آىَا کهک کيز

 فَشطت تٌَّ کيّز - 4

فَشطتی از دارهٍاِی کٌ کُدک تان نؽشف نی کيز تٌَّ کيّز ه غلت نؽشف ٍش داره را جلُی آن ِادداغت کيّز. در هِصِت 
 .ةاغّزٍای دکتش اِو فَشطت را ةٌ ٍهشاً ذُد داغتٌ 

 از هطاِل نياطب اطتفادً کيّز - 5

از دکتشتان در نُرد ةَتشِو راً دادن داره ةٌ کُدک طُال کيّز. در ؼُرتی کٌ الزم ةاغز، كشص کُدک ةٌ ده ِا چيز ةرع 
 را تُؼٌّ کييز ِا نهکو اطت ةٌ« ةشىزً كشص»تلظّم غُد، نهکو اطت پصغکان ةشای اِو کار ةٌ جای چاكُ اطتفادً از اةصار 

 .جای اطتفادً از كاغق اطتفادً از طشىگ ِا کالٍک نزرج را ةشای دادن غشةت تُؼٌّ کييز

 

ِک ىکتٌ کٌ ةاِز ةٌ آن تُجٌ داغتٌ ةاغّز اِو اطت کٌ نهکو اطت درجٌ ٍای رهی طشىگ ِا کالٍک نزرج پض از نزتی 
کُدک تان دهز درطت داره را درِافت نی  اطتفادً ندُ غُد. در اِو ؼُرت ةاِز فُرا آىَا را تػُِؾ کيّز تا نكهئو ةاغّز

 .کيز

 

 داره را ةزهن اِيکٌ ةٌ دکتش کُدک تان ةگُِّز، ككع ىکيّز - 6

ككع نی کييز انا ةٌ دکتشی  -نحال ذُاب آلُدگی کُدک  -ةشذی از هالزِو دادن دارهٍا را ةٌ ذاقش داغتو غُارض جاىتی 
ىهی گُِيز. ؼادق ه ؼشِح ةُدن ةا دکتش در نُرد کارٍاِی کٌ در ذاىٌ کٌ اِو داره را تجُِص کشدً ةُد، در اِو نُرد چّصی 

اىجام نی دٍّز نَم اطت زِشا ةش طالنت کُدک اجش ذُاٍز گساغت. در ةّهاری ٍاِی ناىيز طشقان، ككع کشدن ِک دارهی 
 .ؿشهری نهکو اطت نشگتار ةاغز

 ذالق ةاغّز - 7

زنان دادن دارهی کُدک اطتفادً کيّز. نحال اطتفادً از زىگ ٍػزار  نی تُاىّز از رهش ٍای اةتکاری ةشای ةٌ ِاد آهردن
 .ةشای ةٌ ِاد آهردن زنان ه تارِخ دادن داره ةٌ کُدک« اکظل»تلفو ٍهشاً، تلُِم ٍای کانپُّتشی ِا از ةشىانٌ 



کُدک اطتفادً  ٍهچيّو نی تُاىّز ندفظٌ ٍای كشص دارای ةشچظب ةشای رهزٍای ٍفتٌ را ةشای ةشىانٌ رِصی دادن دارهٍای
 .کيّز کٌ اِو رهش نهکو اطت ةشای کُدکان کم طو ذكشىاک ةاغز، زِشا کُدکان نی تُاىيز در اِو ندفظٌ ٍا را ةاز کييز

 ىگسارِز کُدک تان ذُدش دارهِع را نؽشف کيز - 8

ىان فکش نی کييز کٌ ختی در کُدکان ةا طو ةاالتش ه ىُجُان ٍيُز ةاِز هالزِو ةش نؽشف داره ىظارت داغتٌ ةاغيز. ىُجُا
آطّب ىاپسِش ٍظتيز ه در ىتّجٌ نهکو اطت دهزٍای دارهٍای نُرد ىّازغان را نؽشف ىکييز ه ةشای ذُدغان نػکل ةٌ ةار 

 .ةّاهرىز

در آذش نی تُان گفت نؽشف ةّع از خز داره ِکی از غاِع تشِو نُارد در اِو ذؽُص اطت کٌ ٍهٌ غُانل ةاغث نی غُد 
ٌ غکل نياطتی نؽشف ىػُد. ةشرطی ٍا ىػان نی دٍز نادراىی کٌ ذُدطشاىٌ اكزام ه دطتُرات پصغک کٌ دارهٍای کُدکان ة

 .را در اِو زنّيٌ رغاِت ىهی کييز کُدکان غان دِشتش ةَتُد ِافتٌ ه دچار غُارض دارهِی غزِز نی غُىز

نحتت آن از ةّو رفتٌ ه ةٌ طهی نَلک تتزِل داره ةاِز ةا دكت نُرد اطتفادً كشار گّشد. اگش ةٌ نُكع ه ؼدّح نؽشف ىػُد اجش 
 .نی غُد. انشهزً از لداظ نؽشف داره در کػُر ةا نػکالت کهی ه کّفی ذاؼی نُاجٌ ٍظتّم

 ةشگشفتٌ از طاِت غفا آىالِو

 


