
 رشد و تکامل کودکان

 (سالگي  ۳از بدو تولد تا  )

 .اص ارضاء اّليَ صمْق کْدک ثَ ؽوبس هي سّد  دعتيبثي ثَ توبهيت سؽذ ّ تکبهل ،

عبل اّل صًذگي ، دّساى ثغيبس هِن ّ غيشلبثل ثشگؾتي دس سًّذ  ۳دّساى کْدکي خقْفًب 
سؽذ ّ تکبهل کْدک اعت ّ فشاُن ًوْدى تغزيَ هيلْة ثشاي توبهيت سؽذ ّ تکبهل 

تغزيَ هيلْة ثَ آًِب فشفت تکبهل سا هي دُذ اهب دعتيبثي ثَ . کْدکبى کبفي ًيغت 
لضم ّرْد هضيو هٌبعت ّ پشهضجت تْام ثب اهٌيت توبهيت سؽذ ّ تکبهل دس کْدکبى هغت

سّاًي ، تْرَ ّهشالجت خبًْادٍ اي دلغْص ، خبًَ اي تويض ّ هضييي ػبسي اص خيش ، 
تؾْيك ّ اهکبى ثبصي کشدى ّ يبدگيشي ، هضبفظت اص ثيوبسي ّ صْادث ّ ثِشٍ هٌذ ثْدى اص 

اُويت آًِب خقْفًب دس  هشالجت ُبي پضؽکي دس فْست اثتال ثَ ثَ ثيوبسي ًيض هي ثبؽذ کَ
 . عبلِبي اّليَ ػوش غيشلبثل اًکبس اعت 

مشيت ُْؽي لبثليت ُب  عبل اّل ػوش تأحيش اعبعي ثش سفتبس ، ۳پشّسػ فضيش کْدکبى دس 
 .ّ لذست عبصگبسي آًِب دس عشاعش صًذگي آيٌذٍ ؽبى داسد 

پش اص اًشژي اعت ّ ًغجت ثَ هضيو اىشاف خْد  کْدکي کَ ثَ خْثي تغزيَ ؽذٍ ثبؽذ ،
کْدک ثبصيگْػ . کٌزکبّ اعت ّ هي خْاُذ يبد ثگيشد ّ اص ثبصي کشدى لزت هي ثشد 

ُش چَ کيفيت هشالجت ّ . اىشافيبى خْد سا ثَ ثبصي ّ صشف صدى ثب خْدػ تشغيت هي کٌذ 
ل اّل صًذگي ثِتش ثبؽذ ّ آًِب تْرَ ثيؾتشي ًغجت ثَ ًگِذاسي ّالذيي خقْفًب دس عَ عب

 . کْدک داؽتَ ثبؽٌذ ، سؽذ ّ تکبهل کْدک ًيض ثَ ُوبى هيضاى ثِتش خْاُذ ثْد 

ثشاي ايي هٌظْس آگبُي هشالجت کٌٌذٍ ّ ظشفيت اّ دس ًگِذاسي کْدک ّ صوبيت کليَ افشاد 
 . خبًْادٍ ثَ توبهيت سؽذ ّ تکبهل کْدک کوک ثغضايي هيکٌذ 

  

تغزيَ ثب ؽيشهبدس ّ دس آغْػ کؾيذى کْدک ، اّليي لذم هبدس ثشاي سؽذ ّ تکبهل رغوي ، 
 .سّاًي ّ ػبىفي کْدک اعت 

کْدکبى اص ثذّ تْلذ ثب اعتفبٍ اص . ًؾبًَ ُبي تکبهل اص لضظَ تْلذ کْدک لبثل سّيت ُغتٌذ 
ا دس اثتذا ايي ًؾبًَ ٍ. صْاط پٌزگبًَ خْد عؼي دس ؽٌبعبيي هضيو اىشاف خْد داسًذ 
 . عبدٍ ثْدٍ ّ ثَ هشّس ثب افضايؼ عي کْدک پيچيذٍ تش هي ؽًْذ 

ؽبيذ تقْس ثش ايي ثبؽذ کَ ًْصاداى پظ اص تْلذ ثب ديذى هضيو تبصٍ ّ ؽٌيذى فذاُبي 
ًبآؽٌب دچبس عشدسگوي هي ؽًْذ ّلي ّالؼيت ايي اعت کَ آًِب ثالفبفلَ پظ اص تْلذ ثب 

آًِب . دگيشي ّ ؽٌبعبيي هضيو اىشافؾبى هي ثبؽٌذ صْاط پٌزگبًَ خْد هشتت دس صبل يب
ثخْثي فذاُبي اىشاف خْد سا هي ؽًٌْذ ّ لبدسًذ فذاي هبدسؽبى سا ثالفبفلَ پظ اص 

ثؼالٍّ صظ ثْيبيي . فذاي هبدس ُش ًْصاد ثشايؼ ثِتشيي فذاُبعت . تْلذ ؽٌبعبيي کٌٌذ 
 . سا تشريش هي دُذ ّ چؾبيي ًْصاد کبهاًل صغبط ثْدٍ ّ هضٍ ؽيشيي ّ ثُْبي هالين

ًْصاداى ثالفبفلَ پظ اص تْلذ لبدس ثَ ديذى ُغتٌذ ّ اص ُوبى صهبى ثَ چِشٍ اىشافيبى خْد 
ًْصاداى ًيبصهٌذًذ کَ ثيْس هشتت . تْرَ کشدٍ ّ آًِب سا ثَ دلت هْسد هيبلؼَ لشاس هي دٌُذ 

ُبي آؽٌب ، دس آغْػ کؾيذٍ ؽًْذ ، ثب آًِب صشف صدٍ ؽْد ّ چِشٍ ُب ّ صبلت  لوظ ؽًْذ
 . سا دس اىشاف خْد هالصظَ کٌٌذ ّ ثيْس کلي ًيبصُبي آًِب عبدٍ ، فْسي ّ هکشس اعت 

 

 



عشػت ّ سؽذ ّ تکبهل دس عبل اّل صًذگي اص ُش صهبًي دس ىْل ػوش اًغبى ثيؾتش اعت ّ 
ُش گًَْ تؼللي دس ايي صهيٌَ غيشلبثل ثشگؾت اعت ّ دس ًتيزَ ثشاي سعيذى ثَ توبهيت 

المٍْ ، ُش کْدک ػالٍّ ثش هشالجت ُبي هؼوْل اصتيبد ثَ هشالجت ُبي سؽذ ّ تکبهل ة
ثؼالٍّ دس ايي دّساى . ػبىفي ّ سّاًي ّ ّاکٌؾِبي پشهضجت ّ فويوي اىشافيبى خْد داسد 

 .ثبيذ ثَ آًِب فشفت ثکبسگيشي تْاًبي ُبيؾبى دادٍ ؽْد 

اي افلي دس اّليي عبلِبي صًذگي ، دّسٍ صغبعي ّرْد داسد کَ ىي آى ػولکشدٍ
ثي تْرِي يب ثذسفتبسي ثب کْدکبى ىي . ػْاىف ّ اًگيضػ تکبهل هي يبثذ  ُوچْى سفتبس ،

هي تْاًذ تأحيش لذستوٌذي ثش تْاًبيي دسک ّ ُوچٌيي سفتبس آًبى دس آيٌذٍ  ايي دّسٍ صغبط    
 . داؽتَ ثبؽذ 

ّاعيَ کْدکبى يک تب عَ عبلَ پشاًشژي ّ پشرٌت ّ رْػ ُغتٌذ ّ دس ايي عٌيي آًِب ة
ثَ . ثَ عشػت دس صبل يبدگيشي ُغتٌذ  کبّػ ، اکتؾبف ، تمليذ ّ خيبلپشداصيِبي ثي اًتِب ،

آًِب لبدس ثَ اًزبم کبسُبي پيچيذٍ تش . ًيض گفتَ هي ؽْد « عي هبرشارْيي » ايي عي 
ُش چَ دس ايي دّساى فکش ّ رُي کْدکبى ثيؾتش ثکبس . صشکتي ، فکشي ّ سفتبسي هي گشدًذ 

دس ايي دّساى آًِب صشف صدى ، . ، تْاًبيي آًِب دس اًزبم کبسُب ثيؾتش هي ؽْد  گشفتَ ؽْد
دّيذى ، پشيذى ، صفظ تؼبدل ّ ثبال سفتي اص پلَ ُب سا هي آهْصًذ ّ لبدس هي گشدًذ هؾکالت 

عبدٍ خْد سا ؽخقًب صل کٌٌذ ، عئْال هي کٌٌذ ّ ثَ عئْاالت پبعخ هي دٌُذ ّ 
الجتَ عشػت . کَ دّعت داسًذ ، ثيبى هي کٌٌذ اصغبعبت خْد سا ًغجت ثَ فشدي 

عيشتکبهلي دس ُوَ کْدکبى دليمًب يکغبى ًوي ثبؽذ ّثَ داليل هختلف هوکي اعت 
 . هتفبّت ثبؽذ 

کْدکبًي کَ دّساى اّليَ کْدکي ًبهيلْة ثْدٍ اعت ّ هْسد ثذسفتبسيِبي ػبىفي ّ 
عت ثَ دليل کوجْدُبي رغوي لشاس گشفتَ اًذ ٌُگبهي کَ ثَ هذسعَ هي سًّذ ، هوکي ا

. ادساکي ّ ًْالـ سفتبسي ، ثشاي عبصگبس ؽذى ثب ًظبم هذسعَ ثب هؾکالتي هْارَ ؽًْذ 
آًِبيي کَ توبيالت خؾًْت آهيض داسًذ ثشاي ًظبم هذسعَ ايزبد هؾکالت ػذيذٍ اي هي 

کٌٌذ ّ هتٌبعت ثب دسرَ فذهبت صبفل اص ايي ثذسفتبسيِب ثتذسيذ ثب افضايؼ عي سفتبسُبي 
ثب ايٌکَ هذاخالت . ارتوبػي اص خْد ثشّص هي دٌُذ ّ ػولکشد خْثي دس دسط ًذاسًذ مذ

اهب  صوبيت گشاًَ دس دّساى هذسعَ هي تْاًذ ثشخي اص ايي گًَْ هؾکالت سا ثشىشف کٌذ ،
اکٌْى ؽْاُذ صيبدي ّرْد داسد کَ ًؾبى هي دُذ کَ اگش . تأحيش ايي هذاخالت هضذّد اعت 

ي هٌبعجي ثشاي افضايؼ اًگيضٍ ّ تضشيکبت رٌُي ّ اػتوبد ثَ ًفظ دس هشاصل اّليَ دخبلتِب
دس صهبًي کَ آًبى ّاسد ًظبم  کْدکبًي کَ دس ؽشايو دؽْاس صًذگي هي کٌٌذ ثَ ػول آيذ ،

هذسعَ هي ؽًْذ ، هؾکالت سفتبسي آًِب ثَ ىْس اعبعي کبُؼ هي يبثذ ّ اعتؼذاد 
 . چؾوگيشي ثيؾتش هي ؽْد تْاًبيي عبصػ ّ لبثليت ُبي آًبى ثيْس  فشاگيشي ،

 :عئْال هِن 

چَ صهبًي ثشاي تشهين فذهبت صبفل اص ثي تْرِي ، ثذسفتبسيِبي ػبىفي ّ رغوي ديگش 
 ديش اعت ؟

عبل اّل ػوش ، هغض ثغيبس اًؼيبف پزيش اعت ّاگش ىي ايي  ۳خقْفًب   دس عبلِبي اّل ،
هالصظَ اي صبفل خْاُذؽذ عبلِب ثشاي کْدک ؽشايو ثِتشي فشاُن ؽْد ، ثِجْدي لبثل 

ّلي هتأعفبًَ ثب افضايؼ عي کْدک تْاًبيي تشهين دس اّ کبُؼ هي يبثذ ّ لزا پظ اص ايي . 
 .عٌيي رجشاى فذهبت ثْرْد آهذٍ ثَ ُوبى هيضاى هؾکل ّ تمشيجًب غيشهوکي هي گشدد 

گش چَ اکخش کْدکبى هشاصل سؽذ ّ تکبهل سا کن ّ ثيؼ ثب تشتيت ّ صهبى هؾبثَ ىي هي کٌذ 
، اهب دس ايي خقْؿ ّالذيي ّ ًضديکبى کْدکبى دس سًّذ تکبهل آًِب ّ سفغ تأخيش ّ هؾکالت 
پيؼ آهذٍ ًمؼ ثغضايي داسًذ کَ دس صيش ًکبتي چٌذ دس صهيٌَ ُبي هختلف سؽذ ّ تکبهل 

 . هبي ّالذيي پيؾٌِبد هي گشدد کْدکبى ، رِت ساُي

 



 «تکبهل صشکتي دس کْدکبى » 

 :ّالذيي چَ کوکي هي تْاًٌذ اًزبم دٌُذ 

لگْ ّ تشتيت تکبهل صشکتي دس کليَ کْدکبى عبلن يکغبى اعت ّلي عشػت ايي تکبهل دس ا
ثؼٌْاى هخبل ثؼني اص کْدکبى صّدتش اص کْدکبى ديگش هي . کْدکبى هختلف هتفبّت اعت 

ػول ًؾغتي سا هي آهْصًذ  ّلي آًچَ هغلن اعت ُوَ کْدکبى پيؼ اص ساٍ سفتي ،ًؾيٌٌذ 
 . 

تکبهل صشکتي دس کْدکبى اص ثبال ّ ُوضهبى ثب سؽذ ّ تمْيت هبُيچَ ُبي ثضسگ دس اًذام 
آًِب ثَ تذسيذ . ُبي ًْصاد اص عشّ گشدى ؽشّع هي ؽْد ّ ثتذسيچ تب پبُب اداهَ هي يبثذ 

ًؾغتي ، چِبسدعت ّ پب سفتي ّ ساٍ  ،غلييذى  ف اؽيبء ّ افشاد ،دساص ؽذى ثيش کٌتشل عش ،
 هبُيچَ ُبي ظشيف دس اًذاهِب  ثؼالٍّ ُوضهبى ثب سؽذ ّ تکبهل ،. سفتي سا يبد هي گيشًذ 

کْدک لبدس هي گشدد ثغيبسي اص اػوبل ظشيف تش ًظيش ( هبٍ دّم ػوش  ۶صذّدًا اص  )
 . ًگِذاؽتي اؽيبء سا آغبص کٌذ 

 .تغشيغ دس تکبهل هغضي کْدک ، استجبه هذاّم کْدک ثب افشاد ّ اؽيبء اعت  ثِتشيي سّػ

آًِب ثْاعيَ ثبصي . ثبصي کشدى ثب کْدکبى يکي اص سّؽِبي هؤحش دس تکبهل صشکتي آًِب اعت 
کشدى تْاًبيي ُبي رذيذ خْد سا ثَ کبس هي گيشًذ ّ ثب توشيٌبت هذاّم صيي ثبصي آًِب سا سؽذ 

 . دادٍ ّ کبهل هي کٌٌذ ّ ثتذسيذ صشکبت رذيذ سا هي آهْصًذ 

ت هذاّم آًِبعت ّ تؾْيك ، ُوشاُي ّ کوک ّالذيي کليذ تکبهل صشکتي دس کْدکبى توشيٌب
دس ايي خقْؿ ّ ُوچٌيي فشاُن ًوْدى هضييي اهي ّ پيؾگيشي اص صْادث دس صيي ثبصي ّ 

  .توشيي کْدکبى مشّسي اعت 

 : ًکبت صيش رِت ساٌُوبيي ّالذيي پيؾٌِبد هي گشدد 

 . هبُگي ثَ کْدک دس ػول ًؾغتي کوک کٌيذ  ۴-۳دس عي 

 . اُبي اّ ثيْس هشتت ثبصي کٌيذ ّ آًِب سا ّسصػ دُيذ تب ػنالت آًِب تمْيت ؽْد ثب دعتِب ّ پ

 . دس صبلت خْاثيذٍ دعت کْدکبى سا ثيشف خْد ثکؾيذ ّ آًِب سا ثَ ًؾغتي تؾْيك کٌيذ 

دس اًزبم کليَ صشکبت ًظيش ًؾغتي ، خضيذى ، چِبسدعت ّ پب سفتي ّ ساٍ سفتي سّي دّ پب 
 . کٌيذ کْدک سا ُوشاُي ّ تؾْيك 

ثشاي تکبهل اػوبل صشکتي ظشيف دس کْدک ، اؽيبء هٌبعت ّ هتؼذدي سا ثشاي ايي هٌظْس دس 
 . اختيبس کْدکبى لشاس دُيذ 

 . ثبصي ثب اعجبة ثبصيِبي هختلف دس تکبهل اػوبل صشکتي کْدکبى ثغيبس هفيذ اعت 

ربم صشکبت هختلف اص کْدکبى اى. ثب کْدک هشتجًب ػول گشفتي ّ سُب کشدى اؽيبء سا توشيي کٌيذ 
لزا دس ُش فشفتي ايي . رولَ صشکبت دليك دعت سا ثب ديذى ّ تمليذ اص ثضسگتشُب هي آهْصًذ 

 هبًٌذ تب کشدى کبغز ، لشاسدادى اؽيبء ثش ) صشکبت سا ثَ آًِب آهْصػ دُيذ 

سّي ُن ، رذاکشدى ليؼبت يک ؽي اص ُوذيگش ّ عپظ ّفل کشدى آًِب ثَ ُوذيگش ، 
  (ُن سًگ يب ُن ؽکل ّ غيشٍ  رذاکشدى اؽيبء

 . کْدک سا ثَ اکتؾبف دليك اؽيبء تؾْيك کٌيذ 



 . ثتذسيذ اؽيبء پيچيذٍ تشي سا دس اختيبس کْدک لشاس دُيذ ُوضهبى ثب تکبهل صشکبت ظشيف ،

ثب تکبهل صشکبت دعت کْدک هي تْاى اّ سا دس تغزيَ خْيؼ ، ؽغتي دعتِبيؼ ّ تؼْيل 
س دس ايزبد صظ اعتمالل ّ اػتوبد ثَ ًفظ کْدک ًيض ًمؼ ايي ام. لجبعِبيؼ تؾْيك کشد 

 . هِوي داسد 

کْدکبى ثَ هشّس تشريش هي دٌُذ کَ اص يک دعت ثيؾتش اص يک دعت ديگش اعتفبدٍ کٌٌذ ّ 
ايي اهش ثب ؽشّع . ثْدى آًِب هؾخـ هي ؽْد « ساعت دعت يب چپ دعت » ثَ افيالس 

ّالذيي ثبيذ صك اًتخبة سا ثَ . د هي گشدد للن ثَ دعت گشفتي ّ ًمبؽي کشدى کبهاًل هؾِْ
کْدک دادٍ ّ اص ُش گًَْ پبفؾبسي ًغجت ثَ اعتفبدٍ اص يک دعت ثَ دعت ديگش ارتٌبة 

 . کٌٌذ 

ثيْس کلي رِت تغشيغ تکبهل صشکتي دسکْدکبى اص ُش فشفتي ثشاي ثبصي کشدى ثب کْدک 
 . يذ اعتفبدٍ کٌيذ ّ ثَ آًِب فشفت ثکبسگيشي تْاًبييِبيؾبى سا ثذٍ

تؾْيك اىشافيبى ًغجت ثَ تْاًبيي ُبي رذيذ کْدک ثبػج افضايؼ صظ اػتوبد ثَ ًفظ 
 .هي گشدد  کْدک 

 تکلن ّ صشف صدى

 :ّالذيي چَ کوکي هي تْاًٌذ اًزبم دٌُذ 

صشف  کْدکبى صشف صدى سا اص ىشيك ؽٌيذى يبد هي گيشًذ ّ هذتِب لجل اص ثَ صشف دسآهذى ،
ًکتَ هِن ايي اعت کَ عبل اّل ػوش دس تکبهل ّ يبدگيشي . اىشافيبى خْد سا دسک هي کٌٌذ 

ثَ هْلغ صثبى دس آًِب ثغيبس صيبتي اعت دس ًتيزَ ثِتشيي سّػ ثشاي کوک ثَ تکلن کْدکبى 
گْػ دادى ّ عپظ ًؾبى دادى ّاکٌؼ هٌبعت دس لجبل  اّم ثب آًِب ،فضجت کشدى هذ ،

 . آًِبعت 

اغلت کْدکبى دس عبل دّم ػوش ، روالت کْتبٍ سا دسک هي کٌٌذ ّ دس ّالغ آهبدٍ فضجت 
هبُگي ادا هي  ۱۸تب  ۱۲اغلت کْدکبى هؼوْاًل اّليي کلوبت خْد سا ثيي . کشدى هي ؽًْذ 

صيْاى يب اػنبي ثذى ّ يب چيضُبي هِن سّصهشٍ کَ ثکشات  کٌٌذ کَ هؼوْاًل ؽبهل ًبم فشد ،
الجتَ کلوبت اّليَ کْدک هوکي اعت هفِْم ًجبؽذ ّ ثَ دسعتي . ؽٌيذٍ اعت ، هي ثبؽذ 

 . ادا ًؾْد 

دس ّالغ . ثغيبسي اص کْدکبى دس ٌُگبم ثبصي ، ثب خْد صشف هي صًٌذ کَ غبلجًب ًبهفِْم اعت 
صدى ُغتٌذ ّ ُش چَ اىشافيبى کْدک اّ سا دس فضجت  آًِب ثب ايي کبس هؾغْل توشيي صشف

 . کْدک ثَ فضجت کشدى ثيؾتش تؾْيك هي ؽْد  ُبي ًبهفِْهؼ ُوشاُي کٌٌذ ،

 :ٌُگبم صشف صدى ثب کْدک ثَ ًکبت صيش تْرَ کٌيذ 

 . هغتميوًب ثَ اّ ًگبٍ کشدٍ ّ فضجت کٌيذ 

يل هشثْىَ ثَ اّ دس فضجت خْد ُويؾَ اص کلوبت کليذي هخل ًبم خْد کْدک يب ّعب
 . اعتفبدٍ کٌيذ 

ثبصي ثب کلوبت سا ثب کْدکبى صتي پيؼ اص آى کَ آًِب اّليي کلوَ خْد سا ثَ صثبى ثيبّسًذ ، 
يکي اص ايي ثبصيِب ًؾبى دادى اؽيبء اىشاف کْدک ّ رکش ًبم آًِب اعت ّ عپظ . اًزبم دُيذ 

ّ  فشفتي کَ دعت هي دُذ ايي کبس سا دس ُش . کْدک سا ثَ تکشاس آى کلوبت تؾْيك کٌيذ 
ثؼٌْاى هخبل هي تْاًيذ دس ٌُگبم لجبط پْؽبًذى کْدک ، ًبم . ثيْس هشتت اًزبم دُيذ 

ًکتَ هِن ايي اعت کَ ًبم ُش . لجبعِبيي سا کَ ثَ اّ هي پْؽبًيذ سا هشتجًب ثَ اّ ثگْييذ 



کْدک  چيض ثبيذ ثالفبفلَ ثَ هضل اؽبسٍ ثَ آى رکش ؽْد دس فْستي کَ فبفلَ ثيبفتذ ،
 . فشاهْػ هي کٌذ کَ ايي کلوَ هشثْه ثَ چيغت 

ثب کْدک دس هْسد هْمْػبتي کَ ثشايؼ ربلت اعت هبًٌذ اعجبة ثبصي هْسد ػاللَ اػ 
ّلتي کْدک هؾغْل کبسي اعت هي تْاى ثب اّ دس هْسد کبسي کَ داسد اًزبم . فضجت کٌيذ 

ثؼالٍّ فضجت دس . ؽشکت کٌذ  هي دُذ فضجت کٌيذ ّ اّ سا ًيض تؾْيك کٌيذ تب دس ايي گفتگْ
کْدک  هْسد کبسُبي سّصهشٍ اي کَ دس اىشافؼ اتفبق هي افتذ ّ تکشاس فضجت دس هْسد آًِب ،

دس تْميش دادى ثَ کْدک ثَ صثبًي فضجت کٌيذ کَ . سا دس يبدگيشي ايي کلوبت کوک هي کٌذ 
 . گيشيذ ثشايؼ لبثل فِن ثبؽذ ّ اص صبالت هختلف چِشٍ ّ صشکبت دعتِبي خْد کوک ة

اعتفبدٍ اص کتبثِب ّ هزالتي کَ تقبّيش صيبد ّ ربلت داسًذ ، دس آهْصػ صثبى ثَ کْدک هفيذ 
ّ ثَ هشّس لبدس خْاٌُذ ثْد  آًِب ثب ايي کبس ًبم ارغبم ّ افشاد هختلف سا يبد هي گيشًذ . اعت 

 . کَ تقبّيش هؾبُذٍ ؽذٍ سا تْميش دٌُذ 

ّدکبى ثبيذ يبد ثگيشًذ کَ ٌُگبم فضجت ّالذيي ثَ ک گْػ دادى ثَ يکذيگش ثغيبس هِن اعت ،
ايي ػول ثَ کْدک . آًِب گْػ دٌُذ ّ ّالذيي ًيض ثبيذ ثَ صشف کْدکبى خْد گْػ فشا دٌُذ 

ًؾبى هي دُذ کَ ؽوب صشف اّ سا هي فِويذ ّ دس ًتيزَ کْدک ثَ صشف صدى ثيؾتش 
 . تؾْيك هي ؽْد 

ايي هغئلَ اّ سا ثشاي صشف صدى . فِويذ کْدک خْد سا ة« هي دسآّسدي » عؼي کٌيذ صثبى 
الصم ًيغت ثيْس هشتت اؽتجبُبت کالهي اّ سا تقضيش کٌيذ ايي . ثيؾتش تؾْيك هي کٌذ 

ثلکَ ثِتش اعت هؼٌي کلوبت سا ثب اعتفبدٍ . کبس هوکي اعت اّ سا اص صشف صدى ثتشعبًذ 
 . هکشس آًِب دس هْاسد هختلف ثَ کْدک آهْصػ دُيذ 

ثب کْدک خْد ثِتش اعت ثَ ربي ايغتبدٍ ّ اص ثبال ، عؼي کٌيذ ُن لذ  دس ٌُگبم صشف صدى
 . اّ ؽْيذ ّ ثقْست چؾن دس چؾن ثب اّ فضجت کٌيذ 

ُش چَ کْدک ثيؾتش تؾْيك ثَ فضجت ؽْد ّ يب ثَ عئْاالتي کَ اص اّ هي ؽْد پبعخ 
  .ثَ ُوبى هيضاى عشيؼتش صشف صدى سا هي آهْصد  دُذ ،

 «فکش کْدکبى ًمؼ ثبصي دستکبهل ّ ت » 

 :ّالذيي چَ کوکي هي تْاًٌذ اًزبم دٌُذ 

ثلکَ ايي ػول دس يبدگيشي ّ  آًِب ًيغت ،  ثبصي کشدى ثب کْدکبى تٌِب ثَ هٌظْس عشگشم کشدى  
. اُويت ثبصي کشدى دس کْدکبى ّساي تفشيش اعت . تکبهل ىجيؼي آًِب ًمؼ ثغضايي داسد 

فشاگيشي ّ ُوچٌيي تکبهل هغضي ّ اًْاع ثبصي کشدى ّعيلَ ثغيبس هِن دس اهش آهْصػ ّ 
ثؼالٍّ ثبصي کشدى ثب کْدکبى دس تکبهل سّاًي ّ ارتوبػي آًِب . هِبستِب دس کْدکبى اعت 

کْدکبى اص ىشيك ثبصي کشدى ّ ثب اعتفبدٍ اص صْاط پٌزگبًَ خْدؽبى ثَ . هؤحش اعت 
ىشيك هي آهْصًذ کَ دس ّالغ آًِب اص ايي . اکتؾبف ثي پبيبى هضيو اىشاف خْد هي پشداصًذ 

دس . چگًَْ صشکت کٌٌذ ، فکش کٌٌذ ، ثَ خبىش ثغپبسًذ ، صشف ثضًٌذ ّ ثب ديگشاى سفتبس کٌٌذ 
ؽکغت دس دًيبي ثبصي . ٌُگبم ثبصي صظ کٌزکبّي ّ اػتوبد ثَ ًفظ کْدک سؽذ هي کٌذ 

ا هي اص ىيك ثبصي کشدى آًِب لْاًيي هشثْه ثَ سفتبسُبي ارتوبػي سا ًيض فش. اّ رب ًذاسد 
 . گيشًذ 

دس ؽؼ هبٍ اّل ػوش لت ّ صثبى ًْصاداى صغبط تش اص ًْک اًگؾتبى اّعت ّ ثَ ُويي 
دليل آًِب توبيل داسًذ کَ ُش چيضي سا ّاسد دُبًؾبى کٌٌذ ّ ُذف افلي آًِب اص ايي کبس پي 

 . ثشدى ثَ رٌظ اؽيبء اعت تب هضٍ آًِب 

آًِب . کبى دادى اؽيبء خغتَ ًوي ؽًْذ کْدکبى ُشگض اص اًذاختي ، غليبًذى ، پشت کشدى ّ ت
آًِب دس اثتذا ثيؾتش ثَ رٌظ . سًگ ، رٌظ ّ اًذاصٍ اؽيبء پي هي ثشًذ  ثب ايي ػول ثَ ؽکل ،



هضٍ ّ ًضٍْ صشکت اؽيبء ػاللوٌذ ُغتٌذ ّ ثَ هشّس دس پبيبى يکغبلگي ثب تمليذ اص صشکت  ،
 . ثضسگتشُب عؼي هي کٌٌذ ثب ًضٍْ کبس اؽيبء آؽٌب ؽًْذ 

ّدکبى تمشيجًب ثب ُش چيضي کَ دس دعتشط آًِب ثبؽذ ثبصي هي کٌٌذ ّ غبلجًب ثبصي ثب ّعبيل ّ ک
ثبصيِبيي هخل . دّعت داسًذ  اعجبة ثبصيِبيي سا کَ ثَ گًَْ اي ًيبص ثَ تالػ فکشي داسد ،

چيذى هکؼت ُب سّي ُن ، پش ّ خبلي کشدى ظشّف ثب اؽيبء کْچک ، ربي دادى اؽکبل 
ثش   رذا کشدى ّ دعتَ ثٌذي اؽيبء ّساخِبي تؼجيَ ؽذٍ هشثْه ثَ آًِب ،ٌُذعي عبدٍ دس ط

ًکتَ هِن دس اًتخبة . اعبط سًگ ، ؽکل ّ اًذاصٍ دس سؽذ فکشي آًِب ًمؼ ثغضايي داسد 
ًْع اعجبة ثبصي ايي اعت کَ ّالذيي دس ايي اًتخبة ثبيذ تْاًبيي ّ هِبستِبي کْدک سا 

آًِب فشاُن کٌٌذ کَ کْدکبى لبدس ثَ ثکبسگيشي ّ هذًظش داؽتَ ّ اعجبة ثبصيِبيي ثشاي 
ثؼالٍّ دس ٌُگبم اًتخبة اعجبة ثبصي ثبيذ صتوًب ثَ هغئلَ اهي ّ . توشيي ايي هِبستِب ثبؽٌذ 

 . ثي خيش ثْدى آى تْرَ ًوْد 

ثؼني اص کْدکبى ثغيبس ارتوبػي اًذ ّ ثَ ساصتي ثب عبيش کْدکبى ثبصي هي کٌٌذ دس 
س خزبلتي ّ هضتبه هي ثبؽٌذ ّ ًوي تْاًٌذ ثَ ساصتي خْد سا ثب ػذٍ اي ديگ صبليکَ     

ثَ ايي دعتَ کْدکبى ثبيذ . ايي هغئلَ کبهاًل ىجيؼي اعت . هضيو رذيذ تيجيك دٌُذ 
صنْس ّالذيي دس کٌبس کْدکبى ، آًِب سا دس ايي اهش . فشفت داد تب ثتذسيذ ثب هضيو آؽٌب ؽًْذ 

ا ثبيذ دعت کْدکبى سا دس دعت گشفت تب صظ صتي دس فْست توبيل آًَ. يبسي هي دُذ 
 . اػتوبد ثٌفظ آًِب تمْيت ؽْد 

. ثؼني اص کْدکبى دس ثبصي سفتبس خؾًْت آهيض ّ تِبروي ًغجت ثَ عبيش کْدکبى داسًذ 
ّالذيي ّ هشالجيي ثبيذ کبهاًل هْاظت ايي دعتَ اص کْدکبى ثبؽٌذ تب ثَ کْدکبى ديگش آعيجي 

. ّمغ کشدى صذّد اختيبسات ثشاي ايي کْدک ّ تکشاس هذاّم آًِب مشّسي اعت . ًشعبًٌذ 
س ّ اًشژي کْدک سا ثَ عْي کبسُبي هخجت ًظيش ّسصػ ّ ثبصيِبي صشکتي ثؼالٍّ هي تْاى ًي

ثخْثي  ايي دعتَ کْدکبى سا ٌُگبهي کَ ثَ ديگش کْدکبى هِشثبًي هي کٌٌذ ،. عْق داد 
ثِتشيي سّػ ثشخْسد ثب آًِب ايي اعت کَ دس . ُشگض آًِب سا تٌجيَ ثذًي ًکٌيذ . تؾْيك کٌيذ 

حبثت لذم ثْدٍ ّ دس ٌُگبم هؾبُذٍ ُش گًَْ سفتبس هخجت  ٌُگبم ثذسفتبسي آًِب ثبيذ رذي ّ
 . آًِب سا تؾْيك ًوبييذ 

کْدکبى هؼوْاًل دّعت داسًذ ًضديک ثَ ّالذيي خْد ثبصي کٌٌذ ّ اص کوک آًِب ثِشٍ گيشًذ ّلي 
ًوي خْاٌُذ اص عْي آًِب اهش ّ ًِي ؽًْذ ّ اگش ّالذيي ثَ آًِب اربصٍ اکتؾبف ّ آصهبيؼ سا 

ٌُش ثبصي کشدى کْدکبى ايي اعت کَ ثَ آًِب . ًذٌُذ ، دس ّالغ هضاصن يبدگيشي آًِب ؽذٍ اًذ 
ًکبت صيش ثشاي پشثبسکشدى کْدکبى پيؾٌِبد هي . اصٍ دادٍ ؽْد کَ ثبصي سا سُجشي کٌٌذ اد

 . گشدد 

چْى کْدکبى اص ًظش رغوي مؼيف ُغتٌذ ، ّالذيي هي : ثَ کْدکبى کوک فيضيکي ثذُيذ 
ّلي اربصٍ دادٍ . تْاًٌذ آًِب سا دس اًزبم کبسُبيي کَ لبدس ثَ اًزبم آى ًيغتٌذ ، يبسي دٌُذ 

 . خْدؽبى ثَ ساٍ صل ُبي اًزبم کبس دعت يبثٌذ  ؽْد تب

ثؼٌْاى هخبل دس ثبصي . ثؼني اص ثبصي ُب ًيبص ثَ ُوجبصي داسد : ثب کْدکبى ُوجبصي ؽْيذ 
تؼميت ّ گشيض کْدک اصتيبد داسد کغي ثَ دًجبلؼ ثذّد ّ ايٌکَ کغي ثبيذ تْپ سا ثَ عوت 

 . کْدک ثغلتبًذ تب اّ ثتْاًذ تْپ سا ثگيشد 

  

ثبػج ايزبد اًگيضػ فکشي ّ تفکش دس کْدکبى هي  لقَ ُبي هٌبعت عي ُش کْدک ، گفتي 
 .ؽْد

اگش ّالذيي : ثَ کْدکبى دس صهيٌَ ساُِبي هختلف ثبصي کشدى ، کوک فکشي ّ پيؾٌِبد ثذُيذ  
آًِب ًيض ايي  پيؾٌِبدات خْد سا دس صهيٌَ ثبصيِبي هختلف ثَ هْلغ ثَ کْدکبى ثذٌُذ ،

هخاًل اگش کْدک دس صبل ثبصي کشدى ثب ؽي اعت ، هي . لجْل هي کٌٌذ  پيؾٌِبدات سا ثخْثي



ّلي ُشگض دس ثبصي اّ دخبلت . تْاًيذ ثَ اّ ًضٍْ دسعت کشدى للؼَ ؽٌي سا ًؾبى ثذُيذ 
 . ًکٌيذ 

ًؾغتي ثذّى تضشک ّ توشکض کشدى سّي يک کبس ثيؼ : ثَ کْدکبى دس توشکض کشدى کوک کٌيذ 
صشف  ّالذيي هي تْاًٌذ ثب ًؾغتي دس کٌبس آًِب ،. هؾکل اعت  اص چٌذ دليمَ ، ثشاي کْدکبى

 . صدى ، صوبيت ّ تؾْيك کشدى کْدکبى ، آًِب سا دس توشکض ىْالًي تش يبسي دٌُذ 

گش چَ : کْدکبى سا دس عِين ؽذى ّعبيل هْسد ػاللَ ؽبى ثب ديگش کْدکبى کوک کٌيذ 
ًٌذ ّلي دس عِين کشدى آًِب دس کْدکبى ، آهبدٍ ُغتٌذ کَ ثب ديگش ُوغبالى خْد ثبصي ک

 آًِب آًمذس ثضسگ ًؾذٍ اًذ کَ ثتْاًٌذ هٌقفبًَ ّ يب ثَ . ّعبيل هْسد ػاللَ ؽبى هؾکل داسًذ 

ّالذيي هي تْاًٌذ ثَ کْدک خْد ّ عبيش . ًْثت ثبصي کٌٌذ ّ يب ثب ديگش کْدکبى هِشثبى ثبؽٌذ 
. ايل سا ثب ُن ؽشيک ؽًْذ دّعتبًؼ ّعبيل يکغبًي ثذٌُذ ّ اص آًِب ثخْاٌُذ کَ ايي ّط

دس ػيي صبل ثذّى آًکَ دخبلتي کٌٌذ ، ثَ ُش يک اربصٍ دادٍ ؽْد کَ ىجك هيل خْد ثبصي 
 . کٌٌذ 

  

کْدکبى ثْاعيَ کبّػ ّ اکتؾبف ، تمليذ ّ خيبلپشداصيِبي ثي اًتِب ، ثَ عشػت دس صبل 
ٍ ؽْد ، تْاًبيي يبدگيشي ُغتٌذ ، ُش چَ دس ايي دّساى فکش ّ رُي کْدک ثيؾتش ثکبسگشفت

 .اّ دس اًزبم کبسُب ثيؾتش هي ؽْد 

 «پيؾگيشي اص صْادث ّ سػبيت ًظن ّ اًظجبه » 

 :ّالذيي چَ کوکي هي تْاًٌذ اًزبم دٌُذ 

گش چَ صظ . اسمبء کشدى صظ ثي پبيبى کبّػ ّ رغتزْ دس کْدکبى تمشيجًب هضبل اعت  
ايي ساٍ ، عالهت کْدک ثَ خيش  کٌزکبّي کْدک دس تکبهل اّ ًمؼ صيبتي داسد اهب ًجبيذ دس

ًضٍْ رلْگيشي اص ايي صْادث صهيٌَ عبص سػبيت . افتذ ّ يب ثَ اؽيبء ليوتي آعيت ثشعبًذ 
 . ًظن ّ اًنجبه آتي دس کْدک هي ؽْد 

ثوشّس کَ کْدکبى ثشاي اعتمالل خْد تالػ هي کٌٌذ ، لْاًيي ّ هضذّديت ُب ثَ آًِب کوک 
آًِب کن کن يبد هي گيشًذ کَ دعت ثَ اؽيبء . ثيبثٌذ  هي کٌٌذ کَ چگًَْ ثب ديگشاى کٌبس

تْميضبت عبدٍ ّ لبثل فِن ، . هوٌْػَ ًضًٌذ ّ يب ايٌکَ ثَ هکبًِبيي کَ اربصٍ ًذاسًذ ، ًشًّذ 
ثشاي ايي هٌظْس . ثَ آًِب کوک هي کٌذ کَ ثيي خْة ّ ثذ ّ دسعت ّ غلو سا تؾخيـ دٌُذ 

 : ّالذيي هي تْاًٌذ 

ام سفتبس ًبدسعتي اعت عؼي کٌٌذ تْرَ اّ سا ثَ ىشف هْمْع يب ّلتي کْدک هؾغْل اًذ
ثب تْرَ ثَ صبفظَ کْتبٍ هذت کْدک ، اّ ثضّدي فشاهْػ هي کٌذ . چيض ديگشي رلت کٌٌذ 

کَ هؾغْل اًزبم چَ کبسي ثْدٍ ّ لزا ثب کْچکتشيي همبّهتي کْدکبى سا اص اًزبم سفتبس 
 . ًبدسعت ثبصداؽتَ اًذ 

ُبي رذي سا دس هْاسدي ثکبس ثشًذ کَ کْدک هوکي اعت ثب اًزبم کبسي خْد سا  عخت گيشي 
دس هؼشك خيش رذي لشاس دُذ ّ ثب تْرَ ثَ صبفظَ مؼيف کْدک ؽبيذ الصم ثبؽذ کَ کلوَ 

 . دس ثؼني هْاسد هضکن ّ هکشس ثکبس ثشدٍ ؽْد « ًَ » 

لذيي دس سفتبسُبيؾبى اهشي ثغيبس حبثت لذم ثْدى ّا ثشاي هؤحش ّالغ ؽذى هْاسد تشثيتي ،
 . مشّسي اعت 

ثبيذ ثَ . ّاکٌؼ فْسي ّالذيي ثَ سفتبس ًبدسعت کْدکبى اص ًکبت هِن دس تشثيت آًِبعت 
اگش . هضل هؾبُذٍ اًزبم کبسي خيشًبک تْعو کْدک ثالفبفلَ اّ سا اص اًزبم آى هٌغ کشد 



لذيي ًؾذٍ ّ خيبي خْد سا ايي هٌغ ثب تأخيش اًزبم ؽْد کْدک هتْرَ دليل ػقجبًيت ّا
 . ثؼذُب ًيض هزذدًا تکشاس خْاُذ کشد 

تؾْيك . کْدک سا ثيْس هشتت ثشاي سفتبسُبي پغٌذيذٍ اػ تؾْيك کٌٌذ ّ دس آغْػ گيشًذ 
 . ثَ هْلغ اُويت ثغضايي دس تشثيت فضيش کْدک داسد 

  

 «ّلتي کْدک دس فضجت کشدى دچبس اؽکبل هي ثبؽذ » 

 :ًذ اًزبم دٌُذ ّالذيي چَ کوکي هي تْاى

صوبيت ّ پؾتيجبًي افشاد خبًْادٍ اص ايي کْدک يکي اص هِوتشيي کوک ُبيي خْاُذ ثْد  
ّالذيي . ثب ايي دعتَ اص کْدکبى ثبيذ ثَ ىْس هشتت فضجت کشد . هي تْاى ثَ کْدک کشد  کَ  

 : ّالذيي هي تْاًٌذ . ًجبيذ ًباهيذ ؽًْذ ّ اّ سا ثَ صبل خْد سُب کٌٌذ 

 .روالت کْتبٍ ّ عبدٍ سا ثَ آساهي ثَ اّ ثگْيٌذ کلوبت ّ 

يب افشادي سا کَ غبلجًب هي ثيٌذ ّ يب کبسُبيي سا کَ هؼوْاًل اًزبم هي دُذ ثَ اّ   ًبم اؽيبء
 . ثگْيٌذ ّ اّ سا تؾْيك کٌٌذ کَ ًبم آًِب سا تکشاس کٌذ 

ًَ . اس کٌٌذ اگش کْدک کلوَ اي سا اؽتجبٍ تلفظ هي کٌذ ، کلوَ سا ثيْس کبهل ثشايؼ تکش
 . ثخؾي اص کلوَ سا کَ اّ ثَ اؽتجبٍ تلفظ هيکٌذ 

 . کلوَ اي سا ثَ اّ آهْصػ دٌُذ  ۳تب  ۲ثَ هشّس ّ ُوضهبى ثب پيؾشفت کْدک ، روالت 

 . اّ سا تؾْيك کٌٌذ کَ ًيبصُبي خْد سا ثقْست کالهي ثيبى کٌذ 

 «تؼييي صذّد اختيبسات کْدک 

 :ًذ ّالذيي چَ کوکي هي تْاًٌذ اًزبم دٍ

  

عليمَ اي ّ   آى تْعو ّالذيي کبهاًل  هغئلَ تؼييي صذّد اختيبسات کْدک ّ ًضٍْ ارشاء
ؽخقي اعت ّ دس ايي خقْؿ ثؼني اص ّالذيي ثغيبس لبىغ ّ ػذٍ اي ديگش هالين ُغتٌذ 

ًکبت . دس ُش صبل ُش سّؽي کَ اًتخبة ؽْد ، ثبيذ هيبثك ثب خلك ّ خْي کْدک ثبؽذ . 
 . ديي دس ايي صهيٌَ پيؾٌِبد هي گشدد صيش رِت کوک ثَ ّال

کْدک ثب ايي . ُوْاسٍ سفتبسُبي فضيش ّ خْة کْدک خْد سا تؾْيك کٌيذ ّ پبداػ دُيذ 
کبس ؽوب اصغبط خْثي ًغجت ثَ خْدػ خْاُذ داؽت ّ دس آيٌذٍ ًيض عؼي هي کٌذ ثَ 

 . ُوبًگًَْ سفتبس کٌذ 

ايي ػول هوکي اعت آًِب سا اص  .اص ّمغ کشدى لْاًيي ثغيبس هضذّد کٌٌذٍ پشُيض کٌيذ 
 . کٌذّکبّ ّ اکتؾبف هغبئل ثَ تٌِبيي ّ ثکبسگيشي لبثليت ُبي رذيذؽبى ثتشعبًذ 

دس ٌُگبم ّمغ کشدى ًظن ّ اًظجبه ثشاي اّ ، عيش سؽذ ّ تکبهل اّ سا دس ًظش ثگيشيذ ّ 
 . ثيؾتش اص تْاًبيي ُبي اّ اًتظبس ًذاؽتَ ثبؽيذ 

ايي هغئلَ سا ثشايؼ  ثاًل ثشايؼ ّمغ کشدٍ ايذ تغييش کٌذ ،ُش ّلت الصم اعت لبًًْي کَ ق
 . تْميش دُيذ تب دچبس اؽتجبٍ ًؾْد 



عبيش افشاد خبًْادٍ ًيض ثبيذ اص لْاًيي ًظن ّ اًظجبىي کَ ثشاي فشصًذتبى ّمغ کشدٍ ايذ 
 . هيلغ ثبؽٌذ تب حجبت ّ تذاّم کَ هغئلَ ثغيبس هِوي دس ايي خقْؿ اعت ، سػبيت ؽْد 

داؽتَ ثبؽيذ کَ ؽوب ّالذيي ، الگْي کْدک خْد ُغتيذ ّ ؽوب ُش چَ آساهتش ّ دس ًظش 
ؽوب ثب . عٌزيذٍ تش سفتبس کٌيذ کْدک ًيض عؼي هي کٌذ اص ؽوب دس پيشّي اص ًظن تمليذ کٌذ 

اًزبم تٌجيَ ثذًي ثَ اّ هي آهْصيذ کَ اّ ًيض هي تْاًذ اص چٌيي اػوبلي دس سفغ هؾکل خْد 
 . اعتفبدٍ کٌذ 

اص ًظن دس صهيٌَ عبػت خْاة ، عبػت غزاخْسدى ، صهبى صوبم سفتي ّ يب صهبى خْاة  پيشّي
 . ًيوشّصي ، ّرْد ًظن دس صًذگي سّصاًَ سا ثَ کْدکبى آهْصػ هي دُذ 

 «همبثلَ ثب هغئلَ تشط کْدک » 

 :ّالذيي چَ کوکي هي تْاًٌذ اًزبم دٌُذ 

  

اص ًظش آًِب دًيب ربي تشعٌبکي . تشط کْدکبى خشدعبل ثغيبس ؽبيغ ّ کبهاًل ىجيؼي اعت 
ربي تؼزت ًيغت کَ . اعت ّ آًِب ثغيبسي اص هغبئل اىشاف خْد سا دسک ًوي کٌٌذ 

تب  ۱دس ايي خقْؿ ثيؼ اص ًيوي اص کْدکبى . ثغيبسي اص کْدکبى تشط ُبي هؾبثِي داسًذ 
. ظيش عگ ، تبسيکي ، ُيْال ، صؾشات ّ فذاي ثلٌذ ُغتٌذ عبل دچبس تشط اص هغبئلي ى ۲

ّالذيي هي تْاًٌذ ثب اعتفبدٍ اص تذاثيشي ، دسرَ تشط کْدک سا کبُؼ دٌُذ ثؼٌْاى هخبل 
ً اّ سا تشعبًذٍ ، کْدک سا دس  ّلتي کْدک آسام اعت ، فضجت دس هْسد هغئلَ اي کَ لجاٍل

ىشس عئْال ّ ثيبى تشط خْد ، اصغبط اّ ثب . هْارَ هزذد ثب آى هغئلَ آسام هي کٌذ 
 : ًکبت پيؾٌِبدي ػجبست اعت اص  . آساهؼ ثيؾتشي هي کٌذ 

کْدک سا اص هْارَ ؽذى ثب هْاسد تشعؼ ثشصزس داسيذ ّلي هْاظت ثبؽيذ کَ ايي اهش هٌزش 
 . ثَ تقْس دس کْدک ًؾْد کَ ؽوب ُن اص آى هْاسد هي تشعيذ 

 . ًيذ آًِب سا کبُؼ دُيذ ثذًجبل ػلل خبؿ تشط اّ ثگشديذ ّ عؼي ک

اصتوباًل . ثَ تشط کْدک خْد تْرَ ثيؾتشي ثکٌيذ ّ اّ سا دس هْارَ ثب تشعؼ تٌِب ًگزاسيذ 
 . کْدک ٌُْص ثشاي همبثلَ ثب ايي هؾکل ، ثَ تٌِبيي آهبدگي ًذاسد 

 «پيؾگيشي ّ همبثلَ ثب ىغيبًگشي ُبي سّاًي کْدک » 

 :ّالذيي چَ کوکي هي تْاًٌذ اًزبم دٌُذ 

ثبيذ صتي الومذّس آًبى سا دس ؽشاييي  ثَ هٌظْس پيؾگيشي اص ىغيبى ُبي سّاًي دس کْدکبى ،
ًکبت صيش ثوٌظْس ثَ صذالل سعبًذى . کَ اص تضول ّ ظشفيت ؽبى خبسد اعت لشاس ًذُين 

 . دفؼبت ّ ؽذت ىغيبى ُبي کْدک پيؾٌِبد هي گشدد 

اص  ربي آًکَ ثَ اّ دعتْس ثذُيذ ،ّلتي اص کْدک خْد هي خْاُيذ کَ کبسي اًزبم دُذ ، ثَ 
ّ فذاي دّعتبًَ اي دسخْاعت   (ّ هتؾکشم  هخل ليفًب) اّ ثب اعتفبدٍ اص کلوبت هضجت آهيض 

 . کٌيذ 

ثالفبفلَ ّاکٌؼ ًؾبى ًذُيذ اّ هوکي اعت  دس فْست عشپيچي اّ اص دسخْاعت ؽوب ،
دس ايي فْست ثَ . ُذ ثذ« ًَ » ثذّى فکش ّ ثيْس خْدکبس ثَ ُش دسخْاعت يبدعتْسي رْاة 

ُشگض اّ . ربي ػقجبًي ؽذى ، ثب هضجت ّ صفظ آساهؼ دس خْاعت خْد سا هزذدًا ثيبى کٌيذ 
 . ثَ دسخْاعت ؽوب تٌجيَ ًکٌيذ  « ًَ » سا ثشاي گفتي 



 . عخت گيشيِبي ؽذيذ ّ رذي سا فمو دس هْاسدي ثکبس ثجشيذ کَ ّالؼًب اسصػ ايٌکبس سا داسًذ 

ػولي پشُيض کٌيذ ّلي ُش اص گبُي اّ سا ثب اًزبم ّػذٍ ُبي ػولي ّ اص دادى ّػذٍ ُبي غيش
 . هضذّد خْؽضبل کٌيذ 

 . اص ّلْع هزذد ؽشاييي کَ ثبػج ىغيبى سّاًي کْدک دسگزؽتَ ؽذٍ ، رلْگيشي کٌيذ 

 . سفتبس خْة کْدک سا ُوْاسٍ تؾْيك کٌيذ 

 «همبثلَ ثب تشط کْدک اص رذا ؽذى اص ّالذيي » 

 :هي تْاًٌذ اًزبم دٌُذ ّالذيي چَ کوکي 

اميشاة ّ تشط اص رذا ؽذى اص ّالذيي ّ ًگشاًي اص صنْس غشيجَ ُب اص اّليي ًؾبًَ ُبي  
هبٌُگي ديذٍ هي ؽْد ّ ثب  ۱۸تب  ۱۰تکبهل سّاًي دس کْدکبى اعت کَ دس صذّد عٌيي 

ثت اّ دس اثتذا ارتوبػي ّ ثب هش. ثَ هشّس اص ثيي هي سّد  (عبلگي  ۲صذّد ) افضايؼ عي 
اعت ّ عپظ ُوبى کْدک ثَ ُوبى ساصتي اص صنْس افشاد غشيجَ ّ اؽيبء ًبهأًْط ّصؾت 

 . صدٍ ّ ًگشاى هي ؽْد 

ثَ تقْس ػذٍ اي تشط ّ خزبلت کْدک ًبؽي اص تْرَ صيبد ّالذيي ًغجت ثَ اّعت دس 
ه ىجيؼي ّ ًبؽي اص تْاًبيي رذيذ اّ دس تويض دادى ثيي ؽشاي  صبليکَ ايي سفتبس کْدک کبهاًل

 . هأًْط ّ ًبهأًْط اعت 

کْدک توبيلي ثَ رذاؽذى اص ّالذيي يب هشالجيي خْد ًذاسد ّ ايي ؽشّع تشط اص رذا ؽذى اص 
اص آًزبئيکَ اّ دسکي اص . ّالذيي اعت ّ ثَ هضل دّس ؽذى آًبى اصغبط ًبساصتي هي کٌذ 

 . اّ خْاٌُذ آهذ صهبى ًذاسد ّ صبفظَ مؼيفي ًيض داسد لزا ًوي داًذ ّالذيي چَ هْلغ ثَ کٌبس 

ثَ هشّس صهبى ثب افضايؼ عي صبفظَ اّ اص تزشثيبت گزؽتَ اػ کَ دس آى ّالذيي هزذدًا ثَ 
ّلي تب آى صهبى اّ . ًضد اّ ثبصگؾتَ اًذ ، اّ سا دس تضول دّسي هْلت کًٌْي يبسي خْاُذ داد 

آًبى اص ديذ اّ  فمو دسک اص صبل داسد ّ ايٌکَ ّالذيي دسکٌبس اّ ًيغتٌذ ّ دس ًتيزَ ُش ثبس کَ
اّ ؽشّع ثَ ًبساصتي ّ گشيَ هي کٌذ ( صتي اگش ثَ اتبق ديگش سفتَ ثبؽٌذ ) خبسد هي ؽًْذ 

 . 

ّالذيي ثبيذ ثب ايي ثشَُ اص صًذگي کْدک ثب دسايت ثشخْسد کشدٍ ّ اّ سا دس رِت دعتيبثي ثَ 
 : دس ايي خقْؿ ًکبت صيش پيؾٌِبد هي گشدد . اعتمالل خْد يبسي دٌُذ 

ثَ اّ گفتَ ؽْد کَ ّالذيي ثشاي . لذم آهبدٍ کشدى هذتِب لجل اص لضظَ رذايي اعت اّليي 
 . ثب ايي ػول اّ خْد سا اص پيؼ آهبدٍ رذايي هي کٌذ . هذت هضذّدي اص اّ دّس هي ؽًْذ 

ّالذيي ثبيذ پزيشاي سفتبسُبي هؼمْل ىغيبى آهيض اص عْي کْدک خْد دس ٌُگبم رذاؽذى 
 . اثغتگي اّ ثَ آًِب ّ تکبهل آگبُي دس اّعت ايي اهش ًؾبًَ ّ. ثبؽٌذ 

ّالذيي ثبيذ لْل ثذٌُذ کَ ثبصهي گشدًذ ّ ّلتي ثشگؾتٌذ عؼي کٌٌذ ثَ کْدک ثفِوبًٌذ کَ 
 . ايي اهش اعبط اػتوبد آيٌذٍ اعت . ثَ لْلؾبى ػول کشدٍ اًذ 

  

ُش کْدکي ثب عشػت خبؿ خْد هشاصل سؽذ ّ تکبهل سا ىي هي ًوبيذ ّ دس ًتيزَ تؼييي 
اهب هؾبُذٍ هْاسد صيش هوکي . يک عي دليك ثشاي ُش هشصلَ تکبهلي کبس غيشهوکٌي اعت 

 : اعت پيؼ دسآهذ تأخيش دس تکبهل کْدک ثبؽذ 



 

 

ًؾبًَ ُبي تأخيش دس تکبهل 

 کْدک

  (دس هبٍ اّل پظ اص تْلذ ) 

 ًؾبًَ ُبي تأخيش دس تکبهل کْدک            

  (هبُگي  ۱۲تب  ۱) اص                        

 ًؾبًَ ُبي تأخيش دس تکبهل کْدک

 (دس عبل دّم ػوش )

 : ُفتَ اّل 

مؼيف هي هکذ ّ تغزيَ 
 آُغتَ داسد 

ثب هؾبُذٍ ًْس لْي پلک ًوي 
 . صًذ

ثَ اؽيبء هتضشک ًضديک ثَ 
تْرَ ًذاؽتَ ّ  فْست خْد ،

 . آًِب سا دًجبل ًوي کٌذ 

ثَ ًذست دعتِب ّ پبُبي خْد سا 
 . صشکت هي دُذ 

دعت ّ پبُبي ؽل ّ ثي صبل 
 . داسد 

فک پبييي ًْصاد ثيْس هشتت هي 
 لشصد صتي دس ؽشايو

ػبدي کَ گشيَ ًوي کٌذ ّ يب 
 . ُيزبى صدٍ ًيغت 

 : هبُگي  ۱

اص ًؾبى دادى ُش گًَْ ػبىفَ ثَ ّالذيي 
 خْد اهتٌبع هي کٌذ ّ 

 . دّعت ًذاسد کَ دس آغْػ گشفتَ ؽْد 

يک چؾن يب ُشدّ چؾن اّ ثيْس هشتت 
هي ؽْد ّ يب ثيشف خبسد هٌضشف  لْچ    

 . هي ؽْد 

دچبس  دس ًضديک کشدى ارغبم ثَ دُبى خْد ،
 . اؽکبل هي ؽْد 

هي هبُگي ثَ ُيچ ىشفي غلت ى۵تب عي 
 . خْسد 

 . هبُگي ًوي خٌذد  ۵تب عي 

 . هبُگي ًوي تْاًذ ثذّى کوک ثٌؾيٌذ  ۶تب 

هبُگي ًوي خٌذد ّ ُيچ فذايي اص  ۶تب 
 . خْد دس ًوي آّسد 

هبُگي ثشاي گشفتي اؽيبء ، دعتؼ  ۷-۶تب 
 . سا دساص ًوي کٌذ 

هبُگي ثب کوک هشالت ًوي تْاًذ ثَ  ۷-۶تب 
 . سّي پبُبيؼ ثبيغتذ 

ي ُيچگًَْ صشف ًبهفِْهي هبُگ ۸تب 
 . ًوي صًذ 

صتي پظ اص يک هبٍ عيٌَ خيض سفتي يک 
 . ىشف ثذًؼ سا سّي صهيي هي کؾذ 

ثذًجبل اؽيبيي کَ رلْي چؾوؼ آًِب سا 
 . هي کٌيذ ، ًوي گشدد  پٌِبى    

» لبدس ثَ اداي ُيچگًَْ کلوَ اي اص رولَ 
 . ًوي ثبؽذ « دادا » يب « هبهب 

تکبى دادى دعت  ُيچگًَْ اؽبسٍ اي هخل
ثَ هٌظْس خذاصبفظي ّ يب تکبى دادى عش 

 . ًوي کٌذ « ًَ » ثَ هٌظْس 

 ۱۸لبدس ثَ ساٍ سفتي تب عي 
 . ًوي ثبؽذ  هبُگي  

گش چَ چٌذ هبُي اعت ساٍ سفتي سا 
آهْختَ ّلي لبدس ثَ ساٍ سفتي 

( پبؽٌَ ّ عپظ پٌزَ  )فضيش 
ًوي ثبؽذ ّ يب فمو سّي پٌزَ خْد 

 . ساٍ هي سّد 

کلوَ ،  ۱۵دس ثَ ثيبى صذالل لب
هبُگي ًيغت  ۱۸هتمبّت دس عي 

 . 

صشفي تب  ۲لبدس ثَ ثيبى روالت 
 . عبلگي ًوي ثبؽذ  ۲پبيبى 

هْاسد هقشف لْاصم عبدٍ ّ هؼوْل 
هبُگي ًوي  ۱۵خبًگي سا تب عي 

 . داًذ 

عبگلي کبسُب ّ کلوبت  ۲تب پبيبى 
 . ديگشاى سا تمليذ ًوي کٌذ 

لؼول ُبي لبدس ثَ اًزبم دعتْسا
 . ًوي ثبؽذ  عبدٍ ديگشاى   

ًوي تْاًذ اعجبة ثبصيِبي چشخذاس 
 . سا ثَ رلْ ثشاًذ 

  

 : ُفتَ چِبسم 

ثَ فذاُبي ثلٌذ ّاکٌؼ 

 .ًؾبى ًوي دُذ 

 : هبُگي  ۱۲

 ثَ اؽيبء يب تقبّيش ثب دعت اؽبسٍ   

 . ًوي کٌذ 

  


