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 دستشویی رفتن به کودکانآموزش 
 نویسنده : گروه آموزشی بازی و اندیشه

 

 

 26 "خص مثالشاید بهتر بود که برای آموزش دستشویی رفتن به یک کودک زمان مشخص و معینی وجود داشت . آن وقت صبح همان روز مش

 .می گذاشتید و بعد همه چیز خود به خود پیش می رفتماهگی شما از خواب برمی خواستید، کودک را روی لگن 

 

 

 

 
     

   

ن و پاک ردن، شستدستشویی ک ز صحیحعنی اینکه کودک طرز صحیح استفاده از توالت، نیاز به دستشویی کردن، طری، « لت رفتنآموزش توا »

 « کردن خود و شستن دست ها و خشک کردن آنها را بیاموزد.

گی تا ماه 18ین سن بظیم خود را سالگی در این مورد نیاز به کمک دارند. اکثر کودکان کنترل عضالنی برای تن 4-5تا سن  "کودکان معموال

 سالگی بدست می آورند ولی کودکانی که ناتوانی دارند نمی توانند تا سنین باالتر این کنترل را بدست آورند.3

مغز و ت، ر احساسابرخی کودکان بسیاری از مهارت های تکاملی را ازنظ هرکودکی با دیگری متفاوت است،این است که  است چیزی که مسلم 

 سالگی کسب می کنند. 3-4ماهگی بدست می آورند و بعضی دیگر، همین مهارت ها را درحدود  18فتار در ر

قیقه آرام د 5قل برای اند حدااینکه کودک باید بتواند بنشیند و بتو "زش مهم است. مثالوالبته عالوه بر سن کودک، آمادگی او نیز برای این آم 

ردن کدن و دنبال یی فهمیی را نشان دهد، توانادو درآوردن لباسش باشد، رفتارهای تقلیکمک کردن برای پوشیدن  بازی کند، قادر به همراهی و

فت فتن نه مخالگما با شدستورات ساده را داشته باشد، در مرحله لجبازی و منفی گرایی نباشد ) زمانی که کودک برای هر درخواستی از جانب 

ساعت  3 ند برای مدتقل بتواآن در زمان های خاصی از روز تنظیم شده باشد، توانایی این را داشته باشد که حدامی کند(، حرکات روده و فعالیت 

ر باید کودک دنیم نمی ک رفتن زمانی که شروع به آموزش توالت خودش را خشک نگه دارد و یک نام و اسم برای ادرار و مدفوع داشته باشد.

 (3) ش نیستند.روع آموزشن از شیر گرفتن کودک، تولد فرزند جدید و یا تغییرات منزل زمان مناسبی برای زما "مثالوضعیت استرس آوری باشد، 

فته ها در طی یک رت ها راز زمان شروع آموزش حدود شش هفته طول می کشد تا کودک آن را بیاموزد اما بسیاری از کودکان این مها "معموال   

شان نودک از خود ایی که کهشما با پاسخگویی به عالمت ها و نشانه  یک ماه و یا حتی بیشتر طول می کشد.می آموزند و برای عده ای این زمان، 

زحمت و  زمان، بدون ب ترینمی دهد، می توانید او را در آموختن بعضی از مهارت ها یاری کنید. به این ترتیب می توانید در کوتاهترین و مناس

 عواملی در رسیدن به این مهارت مهم هستند ازجمله: شویی کنید.دردسر، کودک را آماده رفتن به دست

 

 سن کودک -1

ادگی ا از نظر آمسنی ر یهر کودکی برای موفقیت در این مسئله باید ازنظر جسمی و مغزی آمادگی الزم را داشته باشد. متخصصان چند مرحله   

 جسمی کودک یعنی آمادگی مثانه و روده های او ارائه داده اند:
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 .ماهگی پیش می آید 15این حالت در سن  "و معموال او از کثیف یا خیس بودن پوشک خود آگاهی می یابد -

ن مرحله بطور ار ببرد. اییاز بکناو متوجه می شود چه زمانی نیاز به دفع ادرار و یا مدفوع خود دارد و حتی ممکن است کلماتی را برای بیان این  -

 و در بعضی بچه ها دیرتر پیش می آید. ماهگی 24تا  18معمول بین سنین 

سالگی کودک پیش  3تا  5/2درحدود  ". این مرحله معموالاو می تواند کمی قبل از احساس نیاز به رفتن به دستشویی این را به شما اعالم کند -

 می آید.

 آید. سالگی به بعد پیش می 3او می تواند مثانه خود را کنترل کند و برای مدت مشخص خود را نگه دارد. این مرحله از  -

 

 رشد جسمی -2

 یک فاصله زمانی "عموالده هایش را کنترل کند. موماهگی بطور ارادی مثانه و ر 18تحقیقات نشان می دهد که کودک نمی تواند تا قبل از سن 

اگر آموزش  جود دارد.و به توالت باشدسال از زمان شروع درک اینکه خیس است و زمانی که بتواند خودش را نگه دارد و منتظر رسیدن 2حدود 

 ما، کودک بهشتقامت رفتن به توالت در زمان مناسب انجام شود سریع تر به نتیجه می رسد حتی با وجود اینکه ممکن است بر اثر صبر و اس

شوار خواهد دحدی  ه آن تانشستن روی لگن و عادت ب و اما باز هم آموزش رفتن به توالت مرحله خشک بودن و گرفتن از پوشک رسیده باشد.

 بود.

  

 

 رشد عاطفی -3

، کودکی که سئله استمکلید این  "انگیزه "ازنظر جسمی آمادگی پیدا کرده هنوز آماده گرفتن از پوشک نباشد. داشتن که ممکن است کودکی   

ود بیشتر شویی بربزرگترها خودش به دستمستقل تر از سایر کودکان است و همچنین خودش عالقه دارد که کارهایش را انجام بدهد و مثل 

 آمادگی روانی دارد تا کودکی که هنوز ازنظر روانی و عاطفی در مراحل پایین تری است.

طفی ، جسمی و عاروانی بسیاری از کودکان نشانه های مشخص از خود نشان می دهند. بروز این نشانه ها به معنی این است که آن ها آمادگی  

 4ر این سن ندارند ) درحدود ددرصد کودکان آمادگی این آموزش را  15سالگی دارند. با این حال  3رفتن به توالت را تا قبل از الزم برای آموزش 

  سالگی این مهارت و آمادگی را کسب نمی کنند(. 4درصد کودکان تا سن 

 

ه تخصصان عقیده ها  می کنفرانسی درمورد مثانه و کلیوقفه بود، نباید ناراحت و خشمگین شد. درط اگر کودکی در این مورد دچار تأخیر یا

یشتر کودکان توانایی بسالگی  3می یابد و در سن سالگی افزایش  3تا  2داشتند درمورد کودکان سالم، گنجایش مثانه بطور مشخص درحدود سن 

هد به دست خوا ایی رامان مناسب خود این توانکنترل مثانه و خشک نگه داشتن خود را برای مدتی طوالنی پیدا می کنند کودک شما نیز در ز

 آورد.

ترها ا نسبت به دخپسرهکه  بگونه ایتأکید می کند  تفاوت پسرها و دخترها  ی اکنون تحقیقات بعمل آمده نیز تجربه ی پدر و مادرها را درزمینه

نند و هم کع  می را شرو بطورکلی پسرها دیرتر این آموزش ،و پژوهشبراساس یک تحقیق  .بدست می آورند کمی دیرتر کنترل مثانه خود را

  یابند.می تر در این آموزش مهارت دیر

   

 هیچ نیازی به عجله نیست:

د مه ما درمورهدانش  واین یک حقیقت است که امروزه درمورد آموزش رفتن به دستشویی آرام تر و راحت تر برخورد می کنیم چرا که اطالعات 

رای ا تاحدودی بره داری بدنی آنها بیشتر شده است. ازطرفی دیگر پوشک ها و کهنه های آماده، زندگی و بچکان و رشد و تکامل سیستم رشد کود

ش تر ر و یا باهوا شادتما آسان تر کرده است  و نیازی به عجله نداریم. اما براستی برای چه چیزی باید عجله کرد؟ این آموزش کودک شما ر

 ک هروقت که خودش آمادگی داشت این رفتارها را یادبگیرد. نخواهد کرد پس بهتر است بگذاریم کود

 

 

 نمی توانید طبیعت را به عجله وادار کنید

آموزش دستشویی رفتن به کودک یک مسابقه نیست. تحقیقات نشان داده اند که رشد وتکامل روده ها و کنترل مثانه در واقع بخشی از رشد و   

دیگری جلو بیفتد. به عبارت دیگر کودک هر زمان  د بوسیله ی آموزش خوب و مناسب و یا هر عاملتکامل جسمانی هر انسان است که نمی توان

http://www.baziandishe.ir/


www.baziandishe.ir 

 

 ها و باباهاهای مامان دغدغه 

3 

تأثیری بر که آماده باشد این آموزش ها را فراخواهد گرفت نه وقتی که شما بخواهید یا آماده باشید. تحقیقات نشان داده اند که تولد زودرس نوزاد 

د( مشکالت دوره ی آیحساب بکودک در این مورد باید همیشه تصحیح شود و دوره ی پیش از تولد او سن آموزش توالت رفتن ندارد ) اما سن 

 این دوران مخصوص خود اوست. ان تأثیری ندارد و برای هر کودکتولد و حتی آسیب های عادی عصبی هم در تعیین سن برای کودکاز پیش 

 ،دناشته باشأخیر دد در یادگیری آموزش به دستشویی تنگاری مناسب هم می توانمطمئن باشید که حتی کودکان شاد، باهوش و با قدرت ساز 

 این مسئله اهمیتی ندارد!

 

 نمودارها و پاداش ها

ای یادگیری زم برالبسیاری از والدین فکر می کنند کلید موفقیت در آموزش دستشویی رفتن پیداکردن پاداش مناسب برای ایجاد انگیزه ی 

م و بازی می بریبه شهر ه اند به محض اینکه توانستی توالت بروی تو راهمه شما کسانی را می شناسید که به کودکشان گفت "تقریبا .کودک است

ان برای ضی کودکدرست است که پاداش دادن به بع .آموزش دیده است و جلوی در منتظر رفتن به شهربازی است "عصر روز بعد کودک کامال

 یافی جربه ی کاتآموزش است  ی می کند اما کودکی که در مراحل اولیهکمک کودک  ، بهتشویی رفتن مستقلهای پایانی به دسام گ برداشتن

 شخصی را برای آموزش دیدن در ازای پاداش وعده داده شده ندارد.مارت الزم و انگیزه ی مه

ختلفی روش های م .ید استا استفاده از لگن نیز مفزمانی که کودک توانست مرتب از لگن استفاده کند، اضافه کردن روشی برای پاداش دادن ب  

او  وت های فردیو تفا وجود دارد که والدین می توانند برای تقویت موفقیت کودک بکار ببرند اینکه کدام روش از دیگری بهتر است به کودک

  بستگی دارد.

 یدهی که همه بگر قول افروشی برویم دهند ما می توانیم به اسباب بازی بیشتر والدین برای تشویق کودکان سعی می کنند وعده های مختلفی ب

ز ااینکه  ،کنینا خیس اگر می خواهی اجازه بدهم لباس مهمانی ات را بدون پوشک بپوشی باید قول بدهی خودت ر ،بعدازظهر را دستشویی بروی

واسته ها اسات، خست. یک کودک درسنین قبل از مدرسه فقط احسدهد کار مناسبی نیبکودک بخواهیم درعوض چیزی که می خواهد قولی به ما 

. کودک نباید هیچ ها را داشت ه وعدهق خود را درنظر دارد. او می تواند هر قولی را به والدین بدهد. اما در این سن نباید از او انتظار عمل بیو عال

 ز اول از او قول می گرفتند. وقت به قولی که عمل نکرده جریمه یا تنبیه شود زیرا والدین نباید ا

 

 چند نکته ٭
 :قبل از آموزش توالت این مراحل را درنظربگیرید

 کردی و ... ، تو پی پیبرای ادرار و مدفوع کودک نام بگذارید و زمانی که کودک این عمل را انجام داد تکرار کنید که تو جیش کردی  -   

 سایر اعضاء خانواده را ببیند و نگاه کند و سؤاالت خود را بپرسد.اجازه دهید گاه کودک دستشویی رفتن  -   

 کودک را هرچه زودتر عوض کنید و او را تمییز کنید. تا کودک با این وضعیت احساس  ی کهنه یا پوشک -   

 حتی نکند بهتر است پوشک کودک در دستشویی عوض شود.را

 دهد که دستشویی دارد او را تشویق کنید. زمانی که کودک بطور کالمی یا ژست خود نشان می -   

 

 در مرحله آموزش توالت نکات زیر را درنظر بگیرید:

 ند.کتشویی لگن یا توالت کودک را به او معرفی کنید. آن را داخل حمام یا دستشویی بگذارید و به کودک بگویید آنجا دس -

ربه تا تج نشیندبوی لگن بنشیند، اوایل اجازه بدهید که با لباس راو را تشویق کنید که چندین بار در روز روی دستشویی یا لگن خود  -

 استرس زای نشستن روی لگن با لباس را داشته باشد.ی غیر

دهید یا ت او بمثل اینکه عروسکی به دسالیت جالب و خاص را به او بدهید )زمانی که کودک روی لگن خود نشست اجازه ی یک فع -

بازی خاص  الیت یاکند(. کودک باید فقط زمانی که روی لگن نشسته است حق استفاده از این فعتخته و گچی که روی آن را خط خطی 

الت ودک را از حک ،ی کردنمی کنید. عالوه بر آن بازتشویق و دستشویی  را داشته باشد. بدین وسیله شما کودک را برای استفاده از لگن

 مقاومت خارج می کند و او را راحت و آرام می کند.

راحت  ،شکر و پوریج لباس کودک را در زمان نشستن روی لگن یا دستشویی کم کنید تا زمانی که کودک بدون شلوار و لباس زیبتد -

 روی آن بنشیند.
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ا مدفوع کرد به او دقیقه( اگر در این زمان کودک ادرار ی 30حداقل ) برای ساعتی به کودک اجازه بدهید بدون کهنه و پوشک باشد -

 ند.ا دستشویی کید اینجه کجا می تواند ادرار کند و کجا نمی تواند. لگن را به او نشان دهید و توضیح دهید که باهیم کدتوضیح می 

 ل: تو پی پیطور مثابکه  دبگویی ادرار یا مدفوع داشت او را تشویق کنید و به او زمانی که کودک روی لگن یا دستشویی نشست و دفع -

 ازه دهیدکودک سیفون را بکشد و تمیز کردن دستشویی را ببیند.کردی حاال باید تو را پاک کنم. اج

رآورد، روی دباسش را لدستشویی ببرید، کمک کنید تا  کودک در مراحل قبل به موفقیت رسید او را به در مراحل باالتر و پس از آنکه -

 خشک کند.دست هایش را بشوید و سپس آنها را  ،ندکدستشویی بنشیند، سیفون را بکشد، خودش را پاک 

  بتدریج نیاز کودک به کمک شما کمتر خواهد شد و خواهد توانست بطور کامل آداب توالت رفتن را بیاموزد. -
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