
مشکالت دفعی و آموزش توالت

از پوشک گرفتن کودکان و آموزش توالت رفتن یکی از
چالش های رشدی کودکان است.

در این میان برخی کودکان نیز با مشکالت دفعی مواجه
هستند، مشکالتی مثل اصرار به دفع در پوشک و امتناع از

رفتن به توالت، یبوست و کثیف کردن گاه گاهی لباس زیر.
 در ادامه قصد داریم به چگونگی گرفتن پوشک، آموزش

توالت رفتن و برخی مشکالت دفعی کودکان بپردازیم.

آموزش توالت رفتن يعنی آنكه كودك طرز صحيح استفاده از توالت را بياموزد،  نياز به

دستشویی رفتن را احساس كند، طرز صحيح دستشويی كردن، شستن و پاك كردن
خودش و شستن دست ها و خشك كردن آنها را بياموزد.

 كـودكان معموالً بین ۱۸ ماهگی تا سه سالگی آمادگی پیدا می کنند و تا سن 5 – 4
سالگی در اين مورد نياز به كمك دارند.

عالوه بر سن كودك، آمادگی او نيز برای اين آموزش مهم است. 
 كودك بايد بتواند بنشيند و بتواند حداقل برای 5 دقيقه آرام بازی كند.
قادر به همراهی و كمك كردن برای پوشيدن و در آوردن لباسش باشد.

 رفتارهای تقليدی را نشان دهد، توانايی فهميدن و دنبال كردن دستورات ساده را داشته
باشد.

در مرحله لجبازی و منفی گرايی نباشد.
 حركات روده و فعاليت آن در زمان های خاصی از روز تنظيم شده باشد.

 توانايی اين را داشته باشد كه حداقل بتواند برای مدت سه ساعت خودش را خشك نگه
دارد و يك نام و اسم برای ادرار و مدفوع داشته باشد.

زمانی كه شروع به آموزش توالت می كنيم نبايد كودك در وضعيت استرس آوری باشد.
مثالً زمان هايی مثل از شيرگيری كودك، تولد فرزند جديد و تغييرات منزل، زمان های

مناسبی برای شروع اين آموزش نيستند. 

چگونه کودک را از پوشک بگیریم

 
نکاتی که باید قبل شروع آموزش 

توالت رفتن به آنها توجه کرد



برای ادرار و مدفوع كودك نام بگذاريد و زماني كه كودك اين عمل را انجام داد تكرار كنيد
كه تو، جيش كردی …  تو پی پی كردی و…

تا حد امکان گاهی اجازه دهید كودك دستشويی رفتن ساير اعضاء خانواده را ببيند و
سئواالت خود را بپرسد. 

پوشك كودك را زود به زود عوض كنيد و او را تميز كنيد تا كودك به ماندن در پوشک

کثیف عادت نکند.

بهتر است پوشك كودك در دستشويی عوض شود. 
زمانی كه كودك به طور كالمی يا با ژست خود نشان می دهد كه دستشويی دارد او را

تشويق كنيد.
کودک را با محیط و آداب دفع آشنا کنید. 

لگن يا توالت كودك را به او معرفی كنيد، آن را داخل حمام يا دستشويی بگذاريد و به
كودك بگوييد آنجا دستشويی كند. 

او را تشويق كنيد كه چند بار در روز روی لگن خود بنشيند، اوايل اجازه دهيد كه با لباس
روی لگن بنشيند تا تجربه غيراسترس زای نشستن روی لگن با لباس را داشته باشد.

 زمانی كه كودك روی لگن خود نشست اجازه يك فعاليت جالب را به او بدهيد (مثل
اينكه عروسكی به دست او بدهيد يا تخته و گچی كه روی آن را خط خطی كند). 

 كودك بايد فقط زمــانی كه روی لگن نشسته است حق استفاده از اين فعاليت يا بازی
را داشته باشد. 

 بدين وسيله شما كودك را برای استفاده از لگن، تشويق و مقاومت او را کم می كنيد.

به كودك اجازه دهيد مدتی بدون پوشك باشد (حداقل 30 دقيقه). 
اگر در اين زمان كودك ادرار يا مدفوع كرد به او توضيح دهید كه كجا باید ادرار كند و كجا

نمی تواند.
بتدريـج  لباس كودك را در زمان نشستن روی لگن يا دستشويی كم كنيد تا زمانی كه

كودك بدون لباس زير و پوشك راحت روی آن بنشيند. 
 زمانی كه كودك روی لگن نشست و دفع ادرار يا مدفوع داشت او را تشويق كنيد.

 اجازه دهيد كودك سيفون را بكشد و تميز كردن دستشويی را ببيند. 
 در مرحله بعد شستن دست بعد از دستشویی را آموزش دهید.

 پس از موفقیت كودك در مراحل قبل، او را به دستشويی ببريد، كمك كنيد تا لباسش را
درآورد، روی دستشويی بنشيند، سيفون را بكشد، خودش را پاك كند و دستهايـش را

بشـويد و سپس آنها را خشك كند.
 به تدريج نياز كودك به كمك شما كمتر خواهد شد و خواهـد توانست به طور كامل آداب

توالت رفتن را بيـامـوزد.

اقدامات اولیه برای آموزش توالت

 
 
 

چگونگی توالت رفتن را مرحله به مرحله آموزش دهید



برخی کودکان همچنان ترجیح دهند داخل پوشک دفع انجام دهند و در برابر توالت رفتن
مقاومت کنند.

ممکن است موقع دفع تقاضای پوشک شدن داشته باشند و تا زمانی که پوشک نشوند
دفع انجام ندهند.

ممکن است از محیط توالت ترس داشته باشند.
گاهی زمینه های وسواس و احساس انزجار از دیدن مدفوع خود دارند.

برخی نیز به دلیل لجبازی ممکن است امتناع کنند.
این مسائل ممکن است باعث تنش بین والد و کودک و نیز مشکالت گوارشی نظیر

یبوست شود.

 در فرایند آموزش توالت رفتن از جدال با کودک اجتناب کنید.
تالشها و پیشرفت های کودک را تشویق کنید.

 اگر متوجه شدید کودک آماده نیست فرایند را برای مدت حداقل ۲ هفته متوقف کنید و
بعد از آماده شدن کودک مجدد آموزش را شروع کنید.

اگر همکاری کودک کم است فرایند را تدریجی تر پیش ببرید.
اگر از محیط توالت ترس و یا نسبت به آن وسواس دارد، حساسیت کودک را گام به گام
کم کنید. به عنوان مثال ابتدا فرایند دفع را خارج از توالت، داخل لگن مخصوص انجام

دهید و بعد به تدریج به داخل فضای توالت منتقل کنید.
 اگر هم چنان مشکل دارید با متخصصین این حوزه مشورت کنید.

مقاومت در برابر توالت رفتن

امتناع از دفع در توالت دالیل مختلفی دارد:

 
 

برای مدیریت این مشکالت اقدامات زیر را انجام دهید

021 55409495

www.iacap.ir

https://www.instageram.com/iacap2

https://t.me/IACAP

https://twitter.com/iacap_ir


