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 چکیده :

در این پژوهش ما به دنبال پاسخخخا داده به این سخخخدال بددیر  ه زاا ندهاداه هریا  رایه  اده  

شک ندارند  شده تحقیق؟ا شش ماهه  باای دقیق  ضدع   دد اه یک تا  سی  ادیر.مد با  رابار

ستفاده اه روش  تابخانه ای به جمع آوری سپس اه طایق ومطالب اه ایرتانت و  تابها پاداختیر  ا

مدقع رایه  اده  ددک به طدر تصادفی  ۶سپس اه  رایه  دد اه را بارسی  ادیر . مشاهده

با مصاحبه با در آخا  فیلر رافتیر و متدجه شدیر  ه بعضی اه آنها اشک دارند و بعضی دییا نه .

شاه با اطالعات و مشاهدات خدد نتیجه رافتیر  ه ندهاداه تا حدود  پزشک و تطابق رفته های ای

شاه ، به دلیل ایرکه غدددو ماهیی   شر های صلی آنها فعالیت ندارد  ،ز شکی ا شک تدلید نمیا  ا

شخخدند  ددک هریا  رایه  اده  شخخدند و باعم می  رد .و بعد اه دو ماهیی این غدد فعال می

 اشک داشته باشد .
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 تقدیر وتشکر

 

کانو  که  ارا ،خانم قاسککک    ر   خانم صکککرا    سکککوون کانو  زکنیم ا تقدیر و تشکککمر   

  رای  ه نتیجه رساند  تحقیق ا  راهن ای  کردند .

تشککککککمر    کنیم از ه ه   ه های کانو  و  ادرانشککککککا  که در ایداکرد  نوزادا   رای فی م 

 گرفت  از آنها ک ک کردند.

 .کنیم از دکتر ای ا  غفوری که اجازه  صاح ه  ه  ا دادند  تشمر   

 
  ه: کنیم وای  تحقیق را تقدیم   

 

با مهربانی آنها  ،همه مادرانی که موقع گریه بچه هایشان

 .کنند آرام می در آغوش گرفته ورا
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  قد ه

ر   به مرزل خاله ا   ه ندهادی یک ماه و نیر   داشخخخت رفته یکی اه روههای تابسخخختاه همااه ماد 

با ایرکه دختا خاله ا   به رایه  اده  بدد  .  یدار شخخخد و شخخخاوع  در رهداره اش خداب بدد ب

 اد او راسره است و به او شیا داد اما او باه هر   اد.مادرش سعی  اد او را آرا   رد فکا می

شد و با صدای خیلی بلرد رایه می شد   ه  آرا  ن  اد وقتی به دختا خاله ا  نیاه  اد   متدجه 

مانش نم یه  اده اشخخخخک اه زشخخخ یه می  ریر اه مدقع را ما را ید فکا  اد  زاا وقتی  ی آ

شت ؟ شک ندا شک می آید؟ اما دختا خاله من  ه یک ندهاد بدد ا شمانماه ا وقتی با خاله ا   ز

مدضدع را در میاه رذاشتر خردید و رفت تا حاال دقت نکاده بدد   ه اه زشمهای بچه ا  اشک 

شکلی دارد اما ماد شمهای او م شاید ز ست و  تد هر  ه نمی آید . رفتر  ر  رفت  ه نه ایرطدر نی

 ادی اشک نداشتی .مدضدع باایر جالب تا شد و تصمیر  بدنیا آمدی تا مدتی  با ایرکه رایه می

سدالر را پیدا  رر . ضدع رو دنبال  ریر تا جداب  ستا  تدی  انده مد ضدع رافتر با دو وقتی مد

آه بحم  ادیر متدجه شد   ه باید مرظدر   را با مابی  انده در میاه رذاشتر و با بچه ها درباره

اه ندهاد مشخص باشدتا تحقیق مشخص و دقیق باشد و با مااجعه به ایرتانت فهمیدیر ندهاد به بچه 

شتا اه یک ماه  شد .اما بچه خاله من بی شته با سن دا شدد  ه اه یک روه تا یک ماه  ای رفته می 

تا شش ماهه انتخاب  ادیر تا هر سن دختا داشت به همین دلیل مدضدع تحقیق را بچه های یک 

خاله ی من را شامل شدد و هر تعداد بیشتای اه بچه ها را مدرد تحقیق قاار دهیر و ببیریر آیارایه  

همه بچه ها تا شش ماهیی )همانی  ه فقط شیا مادر میخدرند( بدوه اشک است یا فقط بعضی اه 

 آه را پیدا  ریر.ودلیل آنها مثل دختا خاله ی من ایرطدر هسترد؟
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 بیان مساله

 :سوال پژوهش 

 ؟ ررد اه زشر آنها اشک نمی آید می  رایه  زاا وقتی ندهاداه

 فرضیه :

 تدانرد اشک تدلید  ررد . و نمی ر است  زده آب بده آنها ( ۱

  ررد.  زده رایه ندهاداه اه ناراحتی نیست و باای بیاه خداسته هایشاه رایه می( ۲

 .زشر بچه ها  دزک تا اه زشر بزررتا هاست  ه زده انداه( ۳

 

 هدف پژوهش:

 در دد اه یک تا شش ماهه  ،بارسی علت نداشتن اشک مدقع رایه  اده 

 

 : روشهای انجام پژوهش

 ( روش  تابخانه ای : جمع آوری اطالعات اه  تاب و ایرتانت۱

 ( روش مشاهده ۲

 ( روش مصاحبه۳
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 روش کتابخانه ای : (1

 تحقیق:ادبیات 

بعد اه ایرکه فاضیه ها مشخص شدند به جمع آوری اطالعات اه مرابع  تابخانه ای پاداختیر تا با 

را شدیر و باای ایرکه مطالب جمع آوری شده بتداند  بیشتا آش "رایه ندهاد  و اشک  "مدضدع 

مداد تشکیل اشک و زشر ؛ : ؛ ساختماه راهرمای ما در تایید یا رد فاضیه ها  باشد مدضدعات  

 در زشر آنها را جستجد  ادیر.  اشک آه ؛ رایه ندهاداه و دد اه و زیدنیی تدلید دهرده 

 

 اشک چیست ؟

 

شک مایعی است  ه با فاآیرد ایجاد اشک در زشمها تدلید مییادد. وظایف اشک شامل تمیز ا

  اده و شستشدی سطح زشر، ضد عفدنی  اده زشمها، لغزنده  اده زشمها باای حا ت

آساه  اه زشر و پلک ها، جلدریای اهخشک شده زشر ها و پلک ها ، ایجاد ارتباط میاه انساه 

 آیرد پاسا به استاس میباشد. ها، دفع مداد تجمع یافته حاصل اه فا

 

اشک باعم ایجاد سدهش، خارش و قامزی در زشمها، احساس وجدد شن در زشر  تاشح نشده 

ها، حساسیت به ندر، اه دست رفتن شفافیت قانیه، ایجاد هخر در قانیه، عفدنت های مکار و 

  .شدید زشر ها، خشکی زشر ها و در نهایت مرجا به نابیرایی می رادد
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. ترشح می شودوجوددارند،  درچشم که اشکی های ازغده اشک   

غدد اشکی ها  دا  به  غده های اشکی در ردشه خارجی پلک فدقانی ها دو زشر قاار دارند.

مجاری  دزک  ۱۲-۶سانتی متا طدل دارند. مایع اشکی اه طایق  ۲انداهه یک بادا  بدده و 

 هااشک زشر  اده . باهابارباهوبستهتاشحی به فضای میاه زشر و پلک فدقانی وارد مییادد.

 دوسدراخ صدرت به  ه یربی-اشکی مجاای سمت وبه شده مکیده غدداشک ی تاشح اهمجاری

مییادد. هدایت هاقااررافته زشر داخلی بسیارریزدرردشه . 

 درانتهااین مجااها به  یسه اشکی  ه در ردشه داخلی و پایین  اه زشر است مرتهی می شدند. 

  اده رایه هریا   ه است علت همین میایزد. به بیری حفاه به وسپس اشک  یسه به اشک

.شدیر بیری دزارآبایزش است ممکن . 
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اشک از سه الیه مجزا تشکیل  پرده

  :یافته است

 

 :الیه موکوس.۱

. این اشک میباشد. زسبراک و لزج بدده و اه مدسین تشکیل یافته است پادهداخلی تاین الیه 

تا  میشدد. این الیه قانیه را میپدشاندالیه تدسط سلدلهای ملتحمه و قسمت داخلی پلک ها تاشح 

اشک را پاده یه آبی فااهر آید. این الیه یک الیه آبیایز باای پخش و رستاش یکرداخت ال

  .اشک بصدرت قطاه های ریز در خداهد آمدپاده می زسباند. بدوه این الیه،  روی سطح زشر

 

 : الیه آبی.۲

اشک را تشکیل میدهد. حاوی آب و دییا مداد نظیا پاوتئین های پاده  درصد ۹۰آبکی بدده و 

. وظایف این تدسط غدد اشکی تاشح میشدد این الیه ویتامیرها میباشد. آنتی ا سیدانها و باخی 

، های طبیعی الیه شامل: ا سیژه رسانی به سطح زشر، مبارهه با عفدنت تدسط آنتی بیدتیک

صاف  اده سطح زشر، شستن زشمها اهسلدلهای ماده، رادوغبار، مداد محاک و حساسیت ها 
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  .است

 

 : الیه )چربی( . ۳

 . این الیه تدسط غدد میبدمیناشک را تشکیل میدهد روغری است و خارجی تاین الیه این الیه 

اه تبخیا الیه اصلی این الیه  میشدد. ه در لبه پلک ها ی فدقانی و تحتانی واقع میباشرد تاشح 

اشک )الیه آبی( جلدریای میکرد. وظایف دییا این الیه شامل: جلدریای اه سا ریز شده  پاده

  .اشک اه پلک ها و لغزنده  اده زشر و تسهیل عمل باهو بسته  اده پلک ها میباشد

 
▪  
 

 

 

  :انواع اشک
شک ها انداع مختل ساه تدلید نمیا شک های ناراحتی .شدند فی دارند و یک شادی با ا شک های  ا

هیچ  دا  اه این اشخخک .فاق می  ررد” در اثا پیاه“فاق می  ررد. و ها دو این ها با اشخخک های 

 ندع اشک وجدد دارد: ۳ها به طدر یکساه تدلید نمی شدند. در واقع 

 

 

 پایه یا  بازال کش( ا۱
 

درزشماه به آه اشک باهال می ردیرد.مایعی است  ه با ها پلک به هر هده تدلید می شدد و 

ساعته( تدسط اشک های پایه خیس و تغذیه مییادد. این  ۲۴پستانداراه سالر قانیه پیدسته )

 اشک باعم لغزنده شده زشر ها و شستشدی زشمها اه ذرات خارجی مییادد. 
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 فلکس:اشک ر.( ۲ 
 

زی  ه باعم تحایک و یا خشک شده زشر شدد، میتداند تدلید این ندع اشک را افزایش یها ز

ندع اشخخخخک بطدرغیاارادی و در  ظیا ذراتدهخخد.این  ن  پخخاسخخخا بخخه مداد محاک زشخخخر 

مداد محاک دییای همچده بخارات پیاه،راه اشک آور و افشانه فلفل تاشح جی،رادوغبار،خار

مداد محاک و آهاردهرده را اه زشر ها پاک  ررد.باد شدید مییادد.این اشک ها سعی میکررد تا 

 .است  و ندر شدید خدرشید نیز میتداند باعم تدلید اشک رفلکس رادند.این اشک بیشتا آبکی

 

 

 

 

 

 اشک احساسی و یا گریه( ۳
 

د فیزیکی تاشح یا احساس در این اشک هریا  احساساتی شده انساه ها )استاس هیجانی ( و

این ندع اشک معمدال خشر، اندوه، شادی، تاس، شدخ طبعی و نا امی میباشرد.  مییادد. آغاهرا

تا یبات شیمیایی این ندع اشک با تا یبات دو اشک قبلی متفاوت است. اشک احساسی حاوی 

 هدرمدنها و پاوتئین های بیشتای میباشد. 

 

 

 

 

 
 

اشکککای کککک ی اکککسایییار کجککککاشی وی اکککسا یاشکککاییی ککککی ککک  یاشککک شی
 اسا کککک شیزکککپی  کککسی  کککایاولیککک ی کککشیشکککوش  یا ککککیاشکککای کککک ی کککک ا ی وی

ی  تن یاولی ی شیشوش  
ی

ای کککیاسزیکککیش ککاوی وو ککو وی کککیا کک یزککپی ککوا یادکک یای  نکک شیا ککک یا کک یاشکک

ییچنکک یشککودی ککک شی   ککسیاجککظیا کککیشکک ایاککک س ی ککسیزکک ا یا ی  ی کککی وی یی ککسیا 

    سی ی سیج وپیزک الی تفکیتیاجظ
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  خورد  ف فن زیر  یمروسموپاشک در اثر 

 

 

 

                                                                      

 اشک در اثرگریه احساس 
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 اشک در اثرخورد کرد  ایاز 

 

 

 علت گریه نوزادان

اسخخت  ه رایه راه ارتباطی ندهاد با دییااه  دد اه اه رایه به عرداه ابزار بقا اسخختفاده میکررد .

احساسات و نیاههای خدد را با رایه  اده به والدین و اطاافیاه خدد ردشزد می  رد. اه آنجایی 

ساتش  سا ست پس رایه می تداند بهتاین عامل انتقال نیاهها و اح سخن ردیی نی  ه ندهاد قادر به 

 عبارترد اه : دامل رایه ندهاداهع .باشد

 راسریی 

 پدشک یا  هره  ثیف یا خیس شده 

 نیاه به خداب 

 نیاه به در اغدش رافتن 

 درد شکر یا معده 

 خیلی ساد یا خیلی را  است 
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 شکایت اه لباس یا قرداق

 دنداه درد نیاه به آروغ هده 

  .نیاه به پاستاری و مااقبت اه بیماری دارد

(، شادی و خدشحالی %۴۹این در صدرتی است  ه علت رایه افااد بزررسال شامل : غر و اندوه )

 ( است %۴( ،تاس)%5( ، اضطااب )%7( همدردی )%۱۰( ،خشر )۲۱%)

 

 

 و تکامل آن ساختمان چشم کودک

تا اه قطا زشخخر بزررسخخااله اسخخت  ه باعم جلد به عقب(  دتاههریا  تدلد، قطا زشخخر ندهاد)اه 

شخخدد. این دوربیری به ماور با بزرش شخخده قطا زشخخر در  دد ی دوربیری شخخدید ندهاداه می

زرد روه پس اه تدلد، ندهاد در مقابل ندر شدید باید زشمک بزند. .دشد اهش یافته و ناپدید می

شخخدد، ولی بعلت تریی شخخدید مقابل ندر باه و بسخخته میزشخخر ندهاد در هریا  تدلد، در  مادمک

 .مادمک ممکن است والدین متدجه آه نشدند

 

جه آه ۶در- ید خددش را متد رد و د جه   لدین تد یاه وا به ن ید  با یدهفتیی، ندهاد  ما  .ها ن

 .هخخا را لمس  رخخدمخخاهیی بخخایخخد اشخخخیخخای رنیی را مدرد تدجخخه قاار دهخخد و آه۳یخخا ۲در -

ماهیی غیاطبیعی نیست، ۴ها در ندهاد، تا لدچ بدده زشر غیامتقاره دو زشر و احساسحا ات -

 .استغیاطبیعی  ف داشته باشد،ماهیی ارا زشر انحاا۴ولی پس اه 

 وخوشحال  ،شادی(%49) واندوه غم:  شا ن  زرگسان افراد گریه ع ت که است درصورت  ای 

است( %4)،ترس( %5) ،اضطراب( %7) ه دردی( %10) ،خشم( 21%)  
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 .هریا  تدلد، رنگ قانیه، عدسی زشر و محیط درونی زشر شفاف است

رنگ و  ی سطحی عربیه،  راهای رنییرهرنگ عربیه ندهاداه ا ثاا در اثا تشکیل نشده سلدل-

 .شددای پارنگ میهای رنییرها ثاا آبی رنگ است  ه به ماور با تشکیل سلدل

 

 

 

 

 

 انسداد مجاری اشک 

هایی به داخل بیری راه دارد  ه هریا  تدلد تکامل یافته، مسیا خاوج اشک اه زشر  ه اه  انال

، اما بعلت تاشح نشده زشر باقی بماندولی ممکن است این مسیا خدب باه نباشد و اشک در 

های بعد اه تدلد متدجه و در ماه اشک در زرد هفته اول تدلد ممکن است به این اما تدجه نشدد

 .آه شدیر

تدانرد می والدین -

مسیا  با مالش این 

اه فضای  خاوجی اشک 

بیری اه  بین زشر و 

پایین)به  طاف باال به 

باه شده  طاف بیری(، به 
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 .اوجی اشک  مک  ررداین مسیا خ

 

 

 

 

 

 

 

ماه جریری( حتما باید بدسیله زشر 7را  و سن  متا اه ۱5۰۰ندهاد نارس با وهه  ر )حدود یک

ست و تدلد  شبکیه تا هریا  تدلد  امل نی شدد، به دلیل ایرکه تکامل  سی  صص بار شک متخ پز

شکیل بافت شر میهودرس باعم ت شبکیه ز سطح  ست شدد  ه ها و عاوق غیاطبیعی در  ممکن ا

 مشکالتی را باای  ددک دربا داشته باشد .

 

 روش مشاهده

سن جمع آوری بعد اه بارسی و  شدیر اشک زشر  ددک با  اطالعات  تابخانه ای  وقتی متدجه 

او در ارتباط است و همانی  ه عکس های ندهاداه و  دد اه  متا اه یک سال را  ه اه ایرتانت 

بارسخخخی  ادیر متدجه شخخخدیر ندهاداه در ماه های اول تدلد اشخخخک ندارند و ا ثا رافته بددیر 

صاویا بچه ها در ماه های  شاهده هت ست به همین علت باای ایرکه به روش م شک ا ر بعد  دارای ا
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شش  ددک  ضدع را بفهمیر اه  صادفی داین مد ر مدقع رایه  اده فیلر رافتیر . باای به طدر ت

 ایرکه مشاهداتماه دقیق باشد ها  دا  اه بچه ها در یک ماه بین تدلد تا شش ماهیی سن داشترد .

ها را با هر مقایسخخه  ادیر متدجه شخخدیر  ه بچه هایی  ه بین یک تا در پایاه وقتی فیلر های بچه 

شاه  شش ماهه رایه  شترد اما بچه های زهار ؛ پرج و  شک ندا شترد مدقع رایه  اده ا سه ماه دا

 همااه با اشک بدد.

 

 

 

 

 روش مصاحبه 

 مصاحبه با پزشک 

باای ایرکه وقتشخخاه را به ما دادند سخخدال های خدد را  د تا ایماه غفدریشخخکا اه آقای بعد اه ت

 :ایشاه پاسیدیر 

 آیا ساختمان چشم نوزادان هنگام تولد با بزرگساالن متفاوت است ؟
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ست  دزکتا  بله زشر ندهادی  ه به دنیا می آید اه نظا انداهه  اه زشر  ه داخل حدقه زشر ا

ست وهمیرطدر قطا قانیه و  سانهای بالغ ا شر ان ست و اه نظا قدرت بیرایی اه ز شمی  متا ا لرز ز

شه  سعت میداه در هر  دد ی  ه متدلد می ضدع ؛ و شخیص رنگ ها ؛ تما ز با روی یک مد ت

سالیی  صب بیرایی اه دو  شر و ع شد ز ست  ه با تکامل و ر سال متفاوت ا دید با یک فاد بزرر

 مثل زشر یک بزررسال میشدد .

 

 نند اشک ندارند ؟چرا بعضی از نوزادان وقتی گریه میک

در بچه هایی  ه تاهه متدلد میشن باالی پلک هست و اشک تدلید میکره غدد اشکی  ه در ناحیه 

ماه وقتی رایه  ۲هفتیی ادامه پیدا میکره و باای همین  دد اه تا  ۶فعال نیسخخترد . این مسخخاله تا 

 دد اه اه دو ماهیی به بعد میکرن اشخخک نداره اما بعد اه دو ماهیی این غده ها فعال میشخخن و 

 رایه هاشده همااه با اشک هست 

 

 

 

آیا این طبیعی استتت که کودکانی که بیشتتتر از دو ماه دارند هنوز بدون اشتتک 

 گریه کنن؟

همانطدری  ه رفتر غدد اشخخکی بعد اه دو ماهیی فعال میشخخن . این مسخخاله ممکره در بعضخخی اه 

اما ارا  دد ی بعد اه این مدت هرده اشخخک نداشخخت  دد اه  می دیا تا یا هودتا اتفاق بیفته 

هسخختن  ه در  ددک به صخخدرت اشخخک  باید بارسخخی بشخخه زده  بیماریهایی مابدط به غده های 

نشده  ه باعم عد  تدلید اشک و خشکی زشر میشن . و متاسفانه ما مادرهادی غدد اشک تشکیل 
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باعم ناهک شده و سدراخ شده قانیه ی ندهاد شده اما این تیر  ه این بیماری ها مداردی رو داش

و هرده مدقع رایه به این معری نیسخخت  ه شخخما ها  دد ی رو دیدین  ه بیشخختا اه دو ماه داره 

به این بیماری ها مبتال اسخخت بلکه به این معری هسخخت  ه باید تدسخخط پزشخخک  اده اشخخک نداره 

 و ارا مشکلی هست بهش رسیدری بشه . بشهجست وجد  متخصص زشر بارسی بشه تا  علت 

 

رطوبتی که در چشم همه نوزادان هست اگر نوزادان تا دو ماه اشک ندارند پس 

 و باعث میشه اونا بتونن پلک بزنن از کجاست ؟ 

سترد تا دو ماهیی  سمت فدقانی ه شت پلک در ق سترد و پ صلی ه شکی  ه ا  فعالیت نمیکرنغدد ا

شن این غده ها در مداقع عاطفی تد سترد  لید می شر و در پلک پایین ه و اما غدد  ه در ملتحمه ز

شه  شک پایه رفته می شح میکررد به اونها ا شر رو ماطدب نیه مایعی تا شر و قانیه ز  ه محیط ز

 میداره این ندع اشک اه همده آغاه تدلد تدلید میشه و زشر رو ماطدب میکرن.

 

 

 نتیجه گیری: 

اطالعات ؛ مشاهده ی  دد اه و مصاحبه با پزشک به آه رسیدیر نتیجه ای  ه ما اه جمع آوری 

رایه میکررد اشک ندارند به این دلیل  ه غده های اشک  این است  ه  دد اه هیا سه ماه وقتی

 ه در قسمت باالی زشر و پشت پلک هسترد تا سه ماهیی با این  ه در هریا  تدلد تشکیل شده 

یکررد این غده ها غده های اصلی هسترد و اشک های عاطفی اند فعالیت نمیکررد و اشک تدلید نم
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شک پایه را را تدلید میکررد اما غده هایی  ه در پلک های پایین زشر یا ملتحمه زشر هسترد و  ا

 .تدلید میکررد اه هماه تدلد زشر را ماطدب میکررد برابااین ها سه فاضیه رد میشدند 

ست  یتوانند اشککک تولید کند :فرضککیه اون :  و  آب  د    ه ها کم اسککت ن ست نی زده  در

 آبی  ه در اشک وجدد دارد اه غدد اشکی تدلید میشدد نه اه آب سایا قسمت های بده 

فرضککیه دوم :  و  گریه کودکا   ه خاطر  یا  نیازها و خواسککته هایشککا  اسککت و از روی 

 ناراحت  نیست 

ضیه هر  ستاین فا ست نی شک عاطفی )ناراحتی ؛  در صلی باالی پلک ا زده ارا زه غده های ا

شادی و...( تدلید میکررد ودلیل رایه های  ددک در ما ه های اولی هندری بیاه نیاهها و خداسته 

ست نه ایرکه  صلی ا شتن  ددک فعالیت نکاده غده های ا شک ندا صلی ا ست اما دلیل ا هایش ا

 ندارد. ددک هرده احساس غر و ناراحتی و... 

:این  اندازه  شم کودکا  کو ک است  ه ه ی  دلین ن یتواند اشک تولید کندفرضیه سوم :

ستفاضیه هر  زده با ایرکه انداهه  اه زشر و قطا قانیه  ددک  دزکتا اه بزررسااله  غلط ا

 تدلید اشک در زشر ارتباطی ندارد.است اما این مدضدع به 

 

 

 :موانع تحقیق 

 

 مناسب : کمبود منابع علمی(۱
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ما باای تحقیق  تابخانه ای و پیدا  اده اطالعات درباره ندهاداه به  تابخانه  اندهُ  تابخانه 

الغدیا خمیری شها؛و  تابخانه مدرسه سا هدیر اما در آنها به  تابهایی راجع به زشر ؛ بیرایی و 

طلبی درباره اشک و م مداجه شدیر علت رایه آنها و بیماری های ندهاداه مااقبت اه ندهاداه ُ

 ه این بار رفتیر  دد اه پیدا نکادیر وبعد اه آه سخخااغ مرابع ایرتانتی و سخخایت های مختلف 

ستیر مطالبی  سختی تدان شت و به  هر مطالب هیادی درباره آرا   اده رایه  ددک وجدد دا

البته این مدضدع باعم شد تا باای نتیجه  البه الی آنها پیدا ریر  ه مابدط به مدضدع ما باشد.

 .ریای بیشتا با هر رفتید  ریر و درباره نتیجه بحم  ریر

 

 پیدا کردن کودکان در سن یک تا شش ماهگی : ( ۲

ضدع پیدا  اده  دد اه یک تا شش ماهه  ار سختی بدد به خصدص  دد اه باای مشاهد ه مد

 انده و  اس و جد های هیاد و همکاری بقیه بچه های  ه با پ اول  ه تاهه متدلد شده باشرد ماه  

مدفق به حل  اده این تاهه بچه دار شخخده اند ؛ باای معافی  سخخانی  ه  مشخخار ت مادرهایشخخاه

 . روهه فیلر بییایر وحتی تدانستیر اه یک بچه زهارمشکل شدیر 

 

 

 

 : مصاحبه با پزشک(۳

باای مصاحبه با پزشک به  لیریکی در شها مااجعه  ادیر و بعد اه دو روه  ه مرتظا شدیر خانر 

و بعد اه این  ه دقیقا یک سخخاعت و هفت مرشخخی اه د تا متخصخخص اطفال باایماه وقت بییاد 
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دقیقه مرتظا آمده پزشک شدیر ایشاه با ایرکه یک معافی نامه اه  انده باده بددیر حتی حاضا 

ما یا مابی ما حاف بزند و قبدل نکاد با او مصخخاحبه  ریر وقتی  امال ناامید شخخده بددیر  نشخخد با

پزشخخک افتاد و با تدجه به مطالبی  ه در تحقیق به دسخخت آورده بددیر زشخخمماه به تابلدی زشخخر 

ستیر  ه یک زشر پزشک هر میتداند به  ه همین دلیل اه مرشی د تا بسداالت ما پاسا دهد میدان

ایشاه اجاهه داد سداالتماه را اه خداستیر اجاهه بدهد با ایشاه صحبت  ریر و بعد اه مدتی انتظار 

 او بپاسیر را زه اجاهه عکس رافتن نداشتیر اما اه ایشاه بسیار تشکا  ادیر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادات:
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شخخخدیر  ه ممکن اسخخخت بعضخخخی بچه ها بعد اه دو بعد اه ایرکه این تحقیق را انجا  دادیر متدجه 

شدند تا مشکلی باای  شته باشرد و نیاه به این است  ه تدسط پزشک معایره  ماهیی هر اشک ندا

ید . و پیشخخخرهاد ما این اسخخخت  ه همانی  ه  ددک به دنیا میشید پزشخخخکاه به مادرها آنها پیش نیا

ریهای یک ندهاد را در یک  تاب  دزک اطالع دهرد  ه به این مدضدع تدجه  ررد و شاید بیما

 .ندشته و به مادراه بدهرد 

عالوه با این ما فکا  ادیر  ه درصخخخدرتی  ه یک  ددک به طدر مادرهادی دزار مشخخخکل در 

شخیص دهرد و او را مداوا  ررد ؟برابااین در پایاه  شد پدر و مادرش زطدر باید آه را ت بیرایی با

 ذهرماه   بدجدد آمده است .این تحقیق سدالهای دییای در 

 

 (اگر نوزادی از موقع تولد نابینا یا کم بینا باشد چه نشانه هایی دارد؟۱

 

شد چه کارهایی باید برایش انجان ۲ شته با شک ندا صال غده ا ( اگر در نوزادی ا

 داد تا چشم هایش آسیب نبیند ؟

 

 

 

 

 

 منابع:
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