
: لطفا برایمان بگویید از چه سنی سعی کردید پسرتان را 
از پوشک بگیرید؟

از پوشک  باید آموزش  از 2 سالگی  بعد  بودم  اطرافیان شنیده  از  من 
گرفتن کودک را آغاز کنم ولی برای این کار عجله نکردم و وقتی پسرم 
حدودا 2 سال و 5 ماهه بود کم کم این کار را شروع کردم. از همان ابتدا 
پوشک را باز نکردم بلکه به او می گفتم: »تو دیگه بزرگ شدی و مثل 
مامان و بابا می تونی بری دستشویی.« یا کودکان اطرافیان را برایش مثال 
می زدم. بعد چند بار پوشک را از تنش درآوردم و به او گفتم این طوری 

خیلی راحت تر است.
: اگر ممکن است بیشتر در مورد روش آموزش و رفتار با 

کودکتان برای دستشویی رفتن توضیح دهید.
من کم کم سعی کردم در روز 2 تا 3 ساعت پسرم را پوشک نکنم و او را 
به دستشویی ببرم. حتی برایش لگن مخصوص بچه ها هم تهیه کردم ولی 
پسرم از این لگن استقبال نکرد. بعد مدام او را تشویق و جلوی اطرافیان 
از او تعریف می کردم و می گفتم: »علی می تونه خودش بره دستشویی و 
جیش کنه.«، »علی دیگه بزرگ شده و پوشک نمی پوشه.« او هم با شنیدن 
این حرف ها به دستشویی رفتن عالقه مند شده بود و اصال از این کار 
امتناع نمی کرد. حتی بعد از یکی- دو هفته که پسرم زمان های بیشتری 
را بدون پوشک بود برایش برچسب خریدم و هر بار که به دستشویی 

می رفتیم برایش روی سیفون یک برچسب می چسباندم و هر روز که 
از سر کار می آمدم برایش یک جایزه می خریدم. خالصه پسرم کم کم 
با این آموزش ها کنار آمد ولی چون باید در فاصله زمانی کوتاه او را 
به دستشویی می بردم گاهی از این کار امتناع می کرد، اما می دانستم این 

رفتار پسرم طبیعی است.
: از صحبت هایتان مشخص است روش تان درست بوده، پس 

از چه زمانی دچار مشکل شدید؟
من به توصیه چند تا از دوستانم که تجربه این کار را داشتند، بعد از 2-3 
هفته اصال پوشک را استفاده نکردم و فقط در زمان خواب پسرم را پوشک 
می کردم. او هم تقریبا همکاری می کرد و در طول روز حداقل یک بار 
شلوارش را خیس می کرد و با جایزه و تشویق او را به دستشویی می بردم. 
حتی اوایل از مدفوعش می ترسید و هر بار می خواست مدفوع کند به من 
می گفت: »مامان! پوشکم کن.« بعد این قضیه هم برایش حل شد ولی بعد 
از 2-1 ماه کال از دستشویی رفتن امتناع می کرد و وقتی می خواستم او 
را به دستشویی می گفت: »نه مامان! نمی یام و اگر جیش داشتم به شما 
می گم.« ولی نمی گفت و 2 دقیقه بعد شلوارش را خیس می کرد و این 
روند تا پایان روز تکرار می شد. شاید می توانستم در طول روز 2 تا 3 
بار او را به دستشویی ببرم. این رفتار پسرم بسیار من را عصبانی می کرد 
چون در طول روز باید کلی لباس می شستم و از نظر روانی نیز من را 

عصبی می کرد چون علت تغییر رفتار پسرم را نمی فهمیدم.
: بعد از چه مدتی پسرتان رفتارش را تغییر داد؟

 در حال حاضر پسر من 2 سال و 7 ماهه است و تقریبا 3 هفته تا یک ماه 
است که از رفتن به دستشویی خودداری می کند و روز به روز هم بدتر 
می شود. جالب است برایتان بگویم پسرم وقتی نیاز به دستشویی دارد 
به من می گوید: »مامان! من جیش ندارم.« بعد از 2 دقیقه می گوید: »اگر 
جیش داشتم به شما می گم.« همه اینها عالئمی بود که پسرم می فهمید 
باید به دستشویی برود ولی وقتی می خواستم او را ببرم، می گفت ندارم 
و کلی قشقرق به پا می کرد. لجبازی هایش به حدی رسیده بود که باید 
با گریه او را به دستشویی می بردم و حتی جایزه هایی که قبال برای این 
کار دریافت می کرد نیز او را راضی به این کار نمی کرد و دیگر به حدی 
از دستشویی رفتن بدش آمده بود که او را به زور به دستشویی می بردم.
: آیا وقتی عصبانی می شدید پسرتان را سرزنش می کردید؟

بله، گاهی آنقدر عصبانی می شدم که او را دعوا می کردم و حتی به او 
می گفتم اگر باز هم از رفتن به دستشویی امتناع کند او را دعوا می کنم. 
البته فقط سرزنش نبود بلکه در طول روز جایزه های مختلف هم دریافت 
می کرد ولی همه این کارها پاسخ موقتی داشت و پسرم کال با رنج و عذاب 
به دستشویی می رفت و من نمی دانستم به چه علت دچار تغییر رفتار شده 

است. مادرم به من توصیه کرد پسرم را تا پایان 3 سالگی پوشک کنم.

بی اختیاری؛ 
اولیه یا ثانویه؟

ظرافت تعامل 
با بچه های لجباز

 دکتر یاسر مالی
عضوشورایسردبیریمجله»نوینپزشکی«

 دکتر آذر متین
مدرسدانشگاه

نگاه روان شناس کودک

نگاه متخصص کودکان

بی اختیاری ادرار و مدفوع در کودکان 2 
نوع است؛ یکی بی اختیاری اولیه است 
که کودک از ابتدا این توانایی را ندارد که 
ادرارش را نگه دارد یا نمی تواند بگوید 
که ادرار دارد. نوع دیگر بی اختیاری، 
بی اختیاری ثانویه است به گونه ای که 
کودک ابتدا این توانایی را به دست آورده 
که ادرار و مدفوعش را کنترل کند و به 
والدینش بگوید ولی بعد از یک مدت 
از این کار امتناع می کند که در نوع دوم 
 علت بی اختیاری به بررسی نیاز دارد.
در واقع، بی اختیاری ثانویه در کودکان 
می تواند علت جسمی داشته باشد به 
گونه ای که باید پزشک بررسی کند و 
ببیند کودک عفونت ادراری، سنگ ریزه 
کلیه یا مشکل دیگری از جمله دیابت 
نداشته باشد چون در چنین مواردی 
ممکن است مثال حجم ادرار زیاد شده 
باشد و کودک نتواند ادرارش را نگه 
دارد. گاهی نیز به دلیل درد یا سوزش 
در ناحیه تناسلی و حتی جوش ریز و 
ضایعات پوستی در آن ناحیه دفع ادرار 
و مدفوع برای کودک سخت می شود. 
از طرف دیگر، از پوشک گرفتن روندی 
است که از یک کودک به کودک دیگر 
تفاوت می کند و اگر کودک یکباره دچار 
بی اختیاری ادرار شده باید علل جسمی 
باید توجه  البته  نیز بررسی شود.  آن 
داشته باشیم خیلی از بی اختیاری های 
ثانویه در کودکان علت روان شناسی 
و رفتاری دارد و به نظر می رسد در 
این کودک نیز یک علت روانی باعث 

بی اختیاری شده باشد.

زمانی که یک تغییر رفتار برگشت پذیر 
در کودک اتفاق می افتد، رفتار خانواده 
نسبت به این برگشت پذیری اهمیت 
زیادی دارد. در حقیقت، اگر پدر و مادر 
واکنش تندی نسبت به کودک داشته 
باشند، رفتار بد کودک ادامه پیدا می کند. 
نکته مهم دیگر این است که کودکان 
در مواقعی که رفتار پدر و مادر با آنها 
خوب نیست، برای اینکه اعتراضشان 
که  می کنند  کاری  بدهند،  نشان  را 
شود  برانگیخته  والدین  حساسیت 
دوست  آنها  که  می کنند  کارهایی  و 
نظر  به  این کودک  مورد  در  ندارند. 
می رسد این اتفاق افتاده باشد. گاهی 
برای برطرف شدن چنین مشکل هایی 
نباید به آموزش های والدین در مورد 
دستشویی رفتن کودک شک کرد بلکه 
فرزندپروری  رفتار های  به  علت 
والدین برمی گردد. به عبارت دیگر، 
علت بروز چنین رفتارهایی در کودکان 
ممکن است الگوهای نادرست والدین 
در فرزندپروری باشد که با جستجوی 
آن  اصالح  و  والدین   رفتارهای 
خود به خود رفتار کودک نیز اصالح 
می شود. حتی دیده شده وقتی کودک 
رفتار بدی دارد و والدین با واکنش 
شدیدی با او برخورد می کنند، این رفتار 
بد در او تقویت می شود، چون با این 
کار توجه منفی والدین را دریافت کرده 
است. نکته دیگر این است که گاهی 
مادر وقتی بچه یک بار شلوارش را 
خیس می کند، واکنش خیلی شدیدی 
از خودش نشان می دهد، در حالی که 
در سنین خردسالی واکنش شدید اصال 
درست نیست و بچه دچار استرس و 
اضطراب می شود و به نشانه اعتراض با 
مادر لجبازی می کند. حتی تشویق های 
یا  بچه  به  دادن  باج  و  حد  از  بیش 
سرزنش بیش از حد نیز برای اصالح 
رفتار کودک درست نیست، بنابراین 
یا  کودکان  بد  رفتارهای  از  بسیاری 
شیوه های  دلیل  به  آنها  رفتار  تغییر 
است  والدین  فرزندپروری  نادرست 

که باید آنها را اصالح کنیم.

»ميزگرد فرزندپروری« درباره ناکامی والدین در آموزش توالت رفتن به کودک 2 سال و 7 ماهه با حضور
دکتر کتایون خوشابی روانپزشک کودکان، دکتر یاسر مالی متخصص کودکان و دکتر آذر متين روان شناس

از بچه ها لجاجت، از والدین مدارا

سخت ترین  از  یکی 
آموزش  نوپا،  کودکان  مهارت های  آموزش  در  کارها 

نمی توان  دارند  اعتقاد  روان شناسان کودک  است.  گرفتن کودکان  پوشک  از  و  رفتن  توالت 
زمان مشخصی برای این آموزش ها تعیین کرد چون ویژگی های رفتاری و جسمی کودکان با هم 
متفاوت است ولی بهتر است این آموزش ها تا قبل از 3 سالگی آغاز شده باشد. از سوی دیگر، معموال در این روند 
ممکن است کودکان واکنش های مختلفی را از خود نشان دهند که مادر را نگران می کند که مبادا رفتارش درست 
نبوده باشد. ممکن است بچه ها یک روز با اشتیاق به دستشویی بروند ولی روز دیگر از این کار امتناع کنند و حتی 
ممکن است تا چند ماه در دفع مدفوع خود ناتوان باشند و این کار به آنها استرس زیادی وارد  کند. میزگرد این 
هفته ما در مورد کودک 2 سال و 7 ماهه ای است که از 3 ماه قبل از پوشک گرفته  شده ولی یکباره از دستشویی 
رفتن امتناع می کند و باید او را به زور به دستشویی ببرند. برای اینکه با مشکل این کودک آشنا شوید، می توانید در 
ادامه جزئیات بیشتری از زبان مادر این پسر بچه بخوانید و نظر متخصصان »سالمت« را در این زمینه مطالعه کنید.

 مهدیه 
آقازمانی

: آیا طبیعی است طی زمان آموزش از پوشک گرفتن 
کودکان، آنها به یکباره از این کار امتناع کنند؟

بله، در روند آموزش همیشه با پدیده بازگشت به عقب مواجه هستیم 
به گونه ای که مادر در سن مناسب و با روش مناسب به فرزندش 
آموزش می دهد ولی بعد از 1 ماه یا 2 ماه کودک از دستشویی 
رفتن امتناع می کند. این روند کامال طبیعی است و البته در مورد 
همه کودکان این اتفاق نمی افتد. عالوه بر این، والدین باید بدانند 
کودکان در سن 15 ماهگی تا 3/5 سالگی دچار رفتارهای لجبازی 
و منفی گرایانه می شوند و این بازه سنی دوره بسیار دشواری هم 
برای والدین و هم برای کودک خواهد بود. کودک در این سن 
می خواهد مستقل شود و از توانمندی خودش در کارها استفاده 
کند. به همین دلیل ممکن است مادرش را پس بزند و معموال 
اولین پاسخی که به درخواست مادر می دهد نه است. در این 
دوره کودک زمانی که از رفتار والدینش عصبانی می شود رفتار 
بازگشت به عقب دارد یعنی مهارتی را که از قبال به دست آورده 
را انجام نمی دهد تا خشم خود را به مادر و پدرش نشان دهد. در 
حقیقت، این رفتار کودک نماد لجبازی اوست و برای نشان دادن 
اعتراض خود رفتاری که والدینش را عصبانی می کند، انجام می دهد.
: آیا رفتار این کودک می تواند به این علت باشد که 

مادرش آموزش از پوشک گرفتن را زود شروع کرده است؟
نه، برای از پوشک گرفتن نمی توان زمان مشخصی تعیین کرد ولی 
توصیه ما این است که تا قبل از 2 سالگی نباید بچه ها را در مورد 
دستشویی رفتن آموزش داد چون بررسی ها نشان داده شب ادراری و 
حتی بی اختیاری مدفوع در کودکانی که قبل از 2 سالگی از پوشک 
گرفته شده اند، بیشتر است. زمان مناسب برای شروع این آموزش 
وقتی است که کودک بتواند اعالم کند پوشکش را خیس کرده. 
خیس کردن های ناگهانی و مقاومت در برابر دستشویی رفتن در 
روند آموزش کامال طبیعی است و مادر باید با این رفتار کودک 
مدارا کند و نباید تصور کرد اگر این آموزش ها را دیرتر شروع کنیم 
نتیجه بهتری خواهیم داشت. بهتر است مادر تا قبل از 3 سالگی 

آموزش از پوشک گرفتن را آغاز کند.
: در مواقعی که کودک بدقلقی می کند بهتر نیست او 

را پوشک کنیم؟
در آموزش از پوشک گرفتن مهم این است که مادر در مواقعی 
که فرزندش از دستشویی رفتن امتناع یا بدقلقی می کند با او رفتار 
بدی نداشته باشد و او را تنبیه نکند. مادر باید آرامش خودش را 
حفظ و با کودک مدارا کند چون هر چه مادر از روش های منفی 
بیشتری استفاده کند، رفتارهای لجبازی و منفی کودک بیشتر ادامه 

پیدا می کند. فرمول خاصی نیز وجود ندارد که تا چه زمان کودک 
بدقلقی می کند ولی مادر نباید در این مدت کودکش را مجددا 

پوشک کند.
: رفتار درست در مواقعی که کودک با والدینش در 

مورد دستشویی رفتن لجبازی می کند، چیست؟
همان طور که توضیح دادم، بهترین توصیه این است که کودک را 
به خاطر بدقلقی اش دعوا نکنید. مادر باید آرامش خود را حفظ 
و از روش های تشویقی برای تغییر رفتار کودک استفاده کند. 
مثال یک جدول درست کنید و هر بار که کودک به دستشویی 
رفت، یک ستاره یا برچسب در جدول بچسبانید. یا یک شورت 
تمیز به او بپوشانید و به او بگویید اگر تا ظهر این شورت تمیز 
جایزه های  می توانید  حتی  می دهید.  جایزه  او  به  حتما  بماند 
کوچک در دستشویی بگذارید و هر بار یکی را به فرزندتان 
بدهید. عالوه بر این، مادر در چنین مواقعی باید وقت بیشتری 
با فرزندش بگذارد و بیشتر با او بازی کند و او را بغل کند و 
رابطه عاطفی بیشتری با فرزندش برقرار کند تا خشمش نسبت 
به مادر کم شود. در کودکان راحت مساله با تغییر رفتار مادر 
زود حل می شود ولی در کودکان بدقلق زمان بیشتری طول 

می کشد تا کودک از لجبازی دست بردارد.

توصيه ها و هشدارهای دکتر کتایون خوشابی درباره سوژه »ميزگرد فرزندپروری«

این لجبازی ها در فاصله 15ماهگی تا 3/5سالگی طبیعی است

مادر علی که حس می کند زحمات سه ماهه اش در آموزش توالت رفتن به کودکش بی نتيجه مانده، می گوید:

لجبازی هایش به حدی رسیده که با گریه می برمش دستشویی!

کودکان در سن 
15 ماهگی تا 
3/5 سالگی 

دچار رفتارهای 
لجبازانه و 

منفی گرایانه 
می شوند و این 
بازه سنی دوره 
بسیار دشواری 
است؛ هم برای 

والدین؛ هم 
برای خود کودک

نگاه روان پزشک کودک و نوجوان 

شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار میزگرد فرزندپروری 14
آنچه سوژه هاي »ميزگرد فرزندپروری« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه بخوانيد.

شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد فرزندپروری« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.


