
 

 بیاد داشتٍ باشیذ کٍ شیرخًار بی دلیل ي یا ب ٍ

 خاطر آزار يالذیه گریٍ ومی کىذ:

 

ز ذَار ٌّگام اگز رٍضْای تزلزاری ارتثاط تا ضیز ذَار ًازرست تاضس ٍ ضی

 گزیِ اٍ تزای خلةگزیِ وززى تیطتزاسسهاى آرام تَزى تحت تَخِ لزارگیزز

را هی فْوس ٍ ز افشایص هی یا تس . اٍحزوت ٍ غحثت وززى ضواتَخِ تیطت

 گاّی ًیش زّاًص را تِ تملیس اس تىلن تاس ٍتستِ هی وٌس . 

اٍ  تا آراهص تا  وٌس . اگزسای ضوا ّواٌّگ هی ــش را تا آٌّگ غرفتاراٍ

سای تلٌس استفازُ وٌیس ًاآرام ٍ هضغزب ـــغغحثت وٌیس ساوت ٍاگزاس

 غحثت وٌیس. ّویطِ تا غسای هالین تا ضیزذَارتاى يهی گززز . تٌاتزای

 

میسان گریٍ شیرخًاران چقذراست? 

 

هیشاى گزیِ ضیزذَار هتفاٍت است . ضیزذَاراى یه تا سِ هاِّ حسٍزا زٍ 

گزیِ آًْا زر تعساسظْز ٍ عػز تیطتز هیطَز ٍ  گزیِ هی وٌس زر رٍسساعت 

 واّص هی یاتس. . زر حالیىِ تعس اس سِ هاّگی هیشاى گزیِ عػزاًِ

هیشاى گزیِ ضیزذَاراى را زرزٍاسزُ ّفتِ اٍل تَلس تِ  ا"حسٍزخسٍل سیز

 طاى هی زّس.غَرت رٍساًِ ً

 

 

 

 

   

 

  

 همسهِ : 

زذَار است ٍلی ّیچ چیش تِ اًساسُ ـگزیِ یه هزحلِ عثیعی اس رضس ضی 

ز ذَاراى تزذی ــگزیِ ضیزذَار هَخة آسار ٍالسیي ًوی ضَز . توام ضی

ٍ تعسازی ووتز گزیِ هی وٌٌس ٍ اغلة ًگزاًی ّای ٍالسیي اس سیاز  تیطتز

یزذَار است .اًَاع گزیِ ّای ضیزذَاراى ضاهل خیغ سزى ، گزیِ وززى ض

ّستٌس ، گاّی ذیلی سزیع  ًك سزى ،گزیِ ّوزاُ تا سزخ ضسى چْزُ ٍ ..

 پایاى یافتِ ٍ یا چٌسیي ساعت ازاهِ هی یاتس .

ىذ؟چرا شیرخًاران گریٍ می کى 

ًاى سزیع تِ گزیِ افتازُ آلك ٍ ذَی هتفاٍت زارًس . تزذی اسذَاراى ذضیز

 وٌٌس ٍآرام وززى آًْا هطىلتز است ٍ تیطتزاس ضیزذَاراى زیگز گزیِ هی 

ایي زستِ اس ضیزذَاراى تیطتز تا تغییزات هحیغی ٍ یا سز ٍ غسا آضفتِ 

 هی ضًَس .

 ضیزذَاراى هعوَال سِ ًَع گزیِ زارًس.  

هازر تعس اس هست وَتاّی تا ایي گزیِ آضٌا  وِ ر عَل رٍس :گزیِ ز .1

 هی ضَز .

ّای  تا گزیِ وِ ایي گزیِگزیِ ًاضی اس ذطن ٍ عػثاًیت : .2

 .ّویطگی ضیزذَار هتفاٍت است 

 . گزیِ  ًاضی اس احساس زرز .3

، خیسی،  گرسىگی ، تشىگی ، سىگیىی معذٌ ، گرما ، سرماتغَر ولی  

گزیِ ضیزذَاراى ّستٌس . گاّی  عوسُ یلزال کثیفی، ي یا احساس درد 

طرع ًیست ٍلی زرتسیاری اس هَارزگزیِ وززى ًا آراهی زلیل گزیِ آًْا ه

را اس خسن ٍ رٍاى آًْا ذارج وززُ ، هَخة آرام ضسى ، راحت تز ذَاتیسى 

 ٍ تِ آراهی تیسار ضسى اس ذَاب هی ضَز .

، غاى ٍغَى وززى ، اس حسٍز سِ هاّگی تِ تعس رفتارّایی چَى هىیسى  

تواضا وززى زستْا ، غلت سزى ، اذن وززى ، لثرٌس سزى ٍ ... خایگشیي 

گزیِ ضیز ذَاراى هی ضًَس ٍ آًْا تتسریح تا هحیظ اعزاف ذَز ساسگار 

 ضسُ زر ًتیدِ هیشاى گزیِ واّص هی یاتس . 

 

چگًوٍ شیرخًاران راتشًیق کىیم؟ 

زرٌّگام تیساری ٍ آرام تَزى ضیزذَار تِ اٍ ًگاُ وززُ ، اٍ را لوس وززُ 

ٍ تا هحثت تا اٍ غحثت وٌیس . تا  تِ آراهی اٍ را زر آغَش گزفتِ ، راُ تززُ

هَرز تَخِ لزار ٌّگام آرام تَزى  ایي عول ضیزذَارضوا هی آهَسز وِ

ٍ ضوا ًیش سهاًیىِ اٍ آرام ، سزسًسُ ٍ تا ًطاط است تیطتز لذت  هیگیزز

 .هی تزیس

ٍیا اسثاب اس یه اسثاب تاسی هاًٌس خغدغِ ٌّگام آرام تَزى ضیزذَار

اٍ استفازُ وٌیس ٍ ٌّگام گزیِ سزیع  تزای سزگزهیتاسی هٌاسة سي 

زذَار ـــل ًطاى زّیس سیزا اس هضغزب ضسى تیطتز ضیـعىس العو

 .خلَگیزی هی وٌیس

بغل کردن شیرخًار در َىگام  برخی يالذیه معتقذوذ کٍ  

بخاطر داشتٍ باشیذ  مًجب لًس شذن اي می شًد گریٍ 

 : ایه مسالٍ صحیح ویست ي شیرخًاران

 شرط يالذیه ویازمىذ َستىذ .  بٍ محبت بی قیذ ي

 

 

 . 

 
 ساعت گزیِ رٍساًِ سي ًَساز تِ ّفتِ

2 1.45 

4 1 

6 2.45 

8 2 

11 1.5 

12 1 

 



 

آرامی فرزوذتان بٍ تًصیٍ َای زیرعمل َىگام وا

  ذ:ییوما

  ٍ گزسٌگی ، تطٌگی ، ذستگی ، وثیفی ، زهای تسى ضیزذَار

 ها ٍ سزهای هحیظ را تزرسی وٌیس.گز

 اضتِ ٍ اٍ را تِ ذَز ًشزیه ضیزذَار را تػَرت عوَزی ًگِ ز

 وٌیس.

 اٍ را زر آغَش گزفتِ ٍ زر اعزاف اتاق لسم تشًیس . 

 تسى اٍ را هاساص زّیس . 

 تا اٍ تا هحثت ٍ هالیوت غحثت وٌیس . 

 اس حوام آب گزم تزای آرام وززى ضیز ذَار استفازُ وٌیس . 

 ز ــاى ٍ زر غَرتیىِ تا ضیـزذَار تزای گزفتي پستـتِ ضی

ز ، تغییز ـهػٌَعی تغذیِ هی ضَز تزای گزفتي ضیطِ ضی

 . ٍضعیت ٍ ... ووه وٌیس

 

 

فرزوذ خًد بٍ وکات زیر تًجٍ  َىگام ارتباط با

 وماییذ :

 

اّای ضیزذَار پاسد زّیس ٍ اخاسُ زّیس اٍ تِ تواهی عالئن ٍ غس* 

 .حزوت زّاى ضوا را تثیٌس

 .* تواس خسوی زاضتِ تاضیس

 .* تا هی تَاًیس اٍ را تِ اسن غسا وٌیس

  تِ اٍ ًگاُ وٌیس. * ٌّگام غحثت وززى

 

 

  

 خاطرداشتتتتتتتتتتتتتتتتٍ باشتتتتتتتتتتتتتتتتیذ کتتتتتتتتتتتتتتتتٍ :  ب

ٍ  ـاسثاب تاسیْ  -1 اس اضـیا    ای ضیزذَار را هزتة عـَؼ وٌیـس 

سزگزم وززى اٍ استفازُ ًوائیس . آًْا اس تاسی وززى تا خسیس تزای 

 هاضیي ٍ اسثاب تاسیْـای هتحـزن ٍ رًگـی لـذت هـی تزًـس.      

اس ًگاُ زاضتي ضیزذَار زر ترت هرػَظ ذَز تـِ عٌـَاى     -2

تٌثیِ ذَززاری وٌیس ٍ پیص اس آًىِ اٍ تِ فـزار اس ترـت ذـَز    

ـ   عاللوٌس ضَز، تطه ترت را پاییي آٍرزُ ت را ، ًززُ ّـای تر

ٍ یا آًْا را واهال تززاریس ٍ اس تطـىْای رًگـیي   ز وززُ ـوَتاّت

 .تزای سیثا وززى ترت اٍ استفازُ وٌیس  

استفازُ اس تَر تاالی گَْارُ وـِ   ضیز ذَار را سًساًی ًىٌیس ، -3

هاًع تاال رفتي ٍ ایستازى ضیز ذَار هی ضَز ، هٌاسة ًیسـت .  

ــسهِ هــ     ــِ اٍ غ ــی ت ــوی ٍ رٍاً ــز خس ــزا اس ً  ــس.سی  ی سً

ضیز ذَار سِ هاِّ سهـاى سیـازی را غـزف تزرسـی اضـیا       -4

پیزاهًَص هی وٌس ٍ تِ اضیا اعزاف تا وٌدىاٍی ذاظ ًگاُ وززُ 

ّفت هاِّ سزش را  لوس هی وٌس . ضیز ذَار تیي پٌح تا ٍ آًْا را

هی چزذاًس ، تسًص را تِ خلَ ٍ عمة تززُ ٍ تَاًائیْای خسیسش 

اضیا  رضس تیٌایی تِ اٍ اخاسُ زیسىتزز. را تزای ًطستي تىار هی 

ص هَخـة گـزفتي   زٍرتز را زازُ ٍ ّواٌّگی زستْا ٍ چطوْای

 .اضیا ًشزیه هی گززز

 

را جدی گرفته و او را  یرخوارکنجکاویهای ش " 

تشویق کنید زیرا نقش بسسایی در رشد فکری 

 "او دارد .

وارضیزذَار یاز گزفتي ، وطف وززى ٍ وٌدىاٍی است . هىاى  

تزای اٍ فزاّن وززُ ٍ اضیا ذغزًان را اس زستزس اٍ زٍر  اهٌی

ِ ــًساضت "دست نسن و نکن"ًگِ زاریس تا ًیاس تِ گفتي 

 تاضیس.
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