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Abstract 
Introduction: Independence in going to toilet, controlling urination and bowel movements, is one of the 
most important developmental stages for children and an important educational process for parents. The 
purpose of this study was to explore the experiences of mothers with the toilet training and urinary control 
in toddlers. 
Methods: In this qualitative research (2018), 26 mothers with a child aged 3 to 5 years were enrolled using 
purposeful sampling with maximum variation. For collecting data, semi structured interviews and open-
ended responses to mother's experiences of toilet training were used. The research environment was 
considered health centers according to qualitative studies. To collect data semi-structured interviews using 
open ended questions on mother's experience with child toilet training were used. Interviews were 
recorded, handwritten and analyzed according to the method of qualitative content analysis. 
Results: The age range for mothers to start toilet training was two years and one month. The decision to 
start a diaper training varied based on advice of family, friends or when mother find sign of preparedness of 
child. The practices used for children toilet training were” talking, persuading, frequent reminders, 
encouragement, punishment, and the use of various educational aids." The other things that participants 
stated were "children's fear of toilet, disagreement of child, fear of shape of urine and stool". 
Conclusions: This study made it possible to gain a better understanding of the experiences of mothers in 
toilet training. The dominant or prominent pattern in teaching children was not identified. It seems that all 
mothers need education about toilet training for their children. 
Keywords: Toilet Training, Potty Training, Qualitative Research, Urinary Control, Growth and 
Development 
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مقدمه

مسئله ی مهمی که در فرآیند رشد و تکامل کودکان تاثیر بسیار دارد، 

موضوع کنترل مثانه است. به این موضوع نسبت به مسائل دیگر کمتر 

توجه می شود. در صورتی که کودکان نتوانند در سنی که از آن ها 

ی یدایش تاثیرات منفانتظار می رود مثانه خود را کنترل کنند، سبب پ

بر اعتماد به نفس، ایجاد استرس در کودک، والدین و ایجاد تنش میان 

ش . مطالعات بسیاری درباره ی زمان آموز[1]کودک و والدین می شود 

. [0, 2]های مختلف انجام شده است توالت رفتن به کودکان، در کشور

عالوه بر این، مطالعاتی به چگونگی تاثیرات ویژگی های فیزیولوژیکی 

توانایی تخلیه و نارس بودن کودک، در فرآیند مانند خواب، حجم مثانه، 

تعامل، همانند چگونگی تاثیرات سن بر تغییرات زندگی روزمره کودکانی 

ی پیش بینی مکه در حال آموزش به توالت رفتن هستند، پرداخته اند. 

شود، کودکان در زمان حال در سن های دیرتری نسبت به گذشته موفق 

و همکاران در  Van Nunen. [4]د به کنترل مثانه خود می شون

مطالعه خود به پیامد های منفی احتمالی در ارتباط با آموزش توالت 

آموزش توالت ". اصطالح [1]رفتن در سن های باال هشدار داده اند 

به طور عمده در سوئد برای توصیف فعالیت های خاصی که در  "رفتن

بدون توجه به نتایج بدست آمده،  آموزش توالت رفتن به کودکان

استفاده می شود. از آنجا که هدف به دست آوردن دانش عمیق تر و 

ل امتصویر جامع و کامل روندی است که احساسات و افکار والدین را ش

می گوییم. رسیدن به خشکی  در اصطالح به آن خشک شدنمی شود، 

 چکیده

 یتیکودکان و مرحله مهم ترب یبرا یمهم تکامل اریاز مراحل بس یکیاستقالل در توالت رفتن و کنترل ادرار و اجابت مزاج،  مقدمه:

 تجارب مادران از آموزش خشک ماندن و کنترل دفع ادرار در کودکان نوپا بوده است. یمطالعه بررس نیاست. هدف از ا نیوالد یبرا

هدفمند با حداکثر تنوع وارد  یریسال با استفاده از نمونه گ 1تا  0کودک  یمادر دارا 22(، 1031) یفیپژوهش ک نیدر ا روش کار:

اده ها د یگرداور یمراکز بهداشت شهرستان گرگان در نظر گرفته شدند. برا ،یفیپژوهش متناسب با پژوهش ک طیمطالعه شدند. مح

و  سیدرباره تجربه مادر از آموزش خشک ماندن استفاده شد. مصاحبه ها ضبط، دست نو خساختار و باز پاس مهین یاز مصاحبه ها

 شدند. لیتحل "یفیک یمحتوا لیتحل"مطابق روش 

روع ش یبرا میماه بوده است. تصم کیدو سال و  نیانگیآغاز آموزش مادران به منظور خشک ماندن کودک م یبرا یدامنه سن ها:یافته

فاده در مورد است یها هیبوده است. رو ریدر کودکان متغ یبردن به عالئم آمادگ یبا پ ایو  انیاطراف هیآموزش از پوشک گرفتن به توص

د. ترس بودن "یکمک آموزش لیاستفاده از وسا ه،یتنب ق،یمکرر، تشو یها یادآوری ه،یصحبت و توج"کودکان به صورت  یادرار تیترب

 بوده است که مشارکت کنندگان به آن اشاره داشتند. یموارد ریترس از ظاهر ادرار و مدفوع از سا ن،یبا والد یاز توالت، لجباز

برجسته  ایغالب  یبه توالت رفتن کودکان شد. الگو میاز تجارب مادران در تعل یدرک بهترمطالعه منجر به  نیا جینتا نتیجه گیری:

 ازین ندیفرا نیشروع ا یبرا نیوالد یرسد همه مادران به آموزش درباره آمادگ ینشد. به نظر م ییدر آموزش به کودکان شناسا یا

 دارند.

 رشد و تکامل ،یکنترل ادرار ،یفیک قیآموزش توالت، آموزش خشک ماندن، تحق ها:کلیدواژه
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یا کنترل مثانه به جای آموزش به توالت رفتن استفاده می شود. تعلیم 

 تتوصیف شده است و اکثر نظار تونممناسب توالت رفتن به خوبی در 

, 2] درباره آموزش توالت رفتن را اهمیت آمادگی کودک شامل می شود

. آمادگی کلی یک کودک اغلب با توجه به مهارت های حرکتی [2

)نشستن، راه رفتن(، درک کلمات برای از بین بردن نیاز، عالقه و جاذبه 

. [1, 2] وصیف شده استبه توالت و تقلید از دیگران و تمایل والدین ت

مهارت های ویژه و خاصی نیز برای رسیدن به موفقیت در آموزش 

کنترل مثانه دارای اهمیت است، همچون توانایی خشک ماندن برای 

یک دوره محدود، احساس عدم راحتی در زمانی که پوشک خیس یا 

. در [0] روز دهدمرطوب شود و نیاز به تعویض پوشک یا لباس را ب

سرمایه گذاری بسیاری از نظریه های امروزی، آمادگی والدین، از جمله 

و صرف زمان برای آموزش به توالت رفتن و تشخیص سطح آمادگی 

. دستیابی به [3] کودک و عدم تغییرات در خانواده، توصیه شده است

کنترل مثانه فرآیندی است که معموال در خانه اتفاق می افتد و والدین، 

مخصوصا مادران، نقش مهمی ایفا می کنند. عواملی که ممکن است 

 به یتوان دسترس یرا مسبب تاخیر در کنترل مثانه در کودکان شود 

جاذب با کیفیت باال، سبک زندگی امروز مردم و سطح رفاه های پوشک

فی نیز در این زمینه در کشور مطالعات مختل .[13] اقتصادی دانست

های مختلف مانند بلژیک، سریالنکا انجام شده است و به اهمیت این 

با توجه به همه ی این عوامل، نه والدین  .[11, 1] موضوع پرداخته اند

و نه متخصصان بهداشت و درمان، به طور فعال در شروع، هرگز به 

 و یا الزم نمی دانند که فرآیند آموزش توالت رفتن تشویق نمی کنند

در مورد این موضوع بحث کنند. تجربیات والدین از دوره گذر از استفاده 

پوشک تا کنترل مثانه به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در 

صورتی که طبق برخی مطالعات با آموزش خانواده ها نتایج عالی را 

با وجود اهمیت . [10, 12] گزارش نمودند و هیچ مشکلی گزارش نشد

آموزش خشک ماندن به کودکان و با توجه به جستجوهای پژوهشگران 

ام در این زمینه ما نمی دانیم که دیدگاه و تجربیات مادران در هنگ

رهنگ فآموزش توالت رفتن به کودکانشان چگونه است. به دلیل تاثیر 

در کشور های مختلف در نحوه و روش های آموزش، مهم دیده شد تا 

در ایران نیز به آن توجه شود. مطالعه کیفی از جمله مطالعاتی است که 

ز هدف ابه کشف نادانسته ها کمک می کند. در نتیجه این مطالعه با 

مادران از آموزش کنترل دفع ادرار  و خشک  اتیتجرب نییمطالعه تب نیا

 ماندن کودکان نوپا است.

 کارروش 

پژوهش حاضر یک تحقیق با رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای 

مرسوم است. نمونه گیری مبتنی بر هدف بود و از مادران مراجعه کننده 

به مراکز بهداشت شهر گرگان برای شرکت در مطالعه دعوت شد. 

توانایی قدرت بیان، داشتن کودک سالم از  ورود به مطالعه؛ یارهایمع

لحاظ جسمی و ذهنی و تمایل به مشارکت در پژوهش بوده است. ابزار 

گردآوری داده ها؛ مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. از سواالت باز 

پاسخ برای تببین تجربیات مادران از آموزش خشک ماندن به کودکان 

ستفاده شد. حداقل دو سوال مشترک در تمام مصاحبه ها مطرح شد: ا

تجربه ی خود را از آموزش به توالت رفتن به کودک تان برایمان بازگو 

کنید، شرایطی را بگویید که کودک خود را به اصطالح از پوشک گرفتید، 

چگونه به کودکتان توالت رفتن را آموزش دادید. برای عمیق شدن 

االت کاوشی مانند: برایم مثال بزنید، چرا، چگونه، چطور مصاحبه از سو

استفاده شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع داده ها به معنی آن که 

مضمون جدیدی به داده ها اضافه نشود، ادامه یافت. بر همین اساس 

تن از مادران تا رسیدن به اشباع داده ها مورد مصاحبه قرار گرفتند.  22

اسب با پژوهش کیفی، مرکز بهداشتی که مادران محیط پژوهش متن

 41تا  03مراجعه می کردند، در نظر گرفته شد. مدت مصاحبه ها از 

دقیقه بر حسب تمایل مشارکت کننده متغیر بود. تمام مصاحبه ها ضبط 

و سپس کلمه به کلمه دست نویس شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار 

تحلیل محتوای مرسوم استفاده  گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش

، این رویکرد برای مطالعاتی استفاده می شود که هدف آن [14] شد

توصیف یک پدیده است. در مرحله اول مصاحبه ها توسط محقق 

ز اچندین مرتبه گوش داده و سپس به متن تبدیل شدند. سپس پس 

چندین بار خواندن متن؛ پاراگراف ها، جمالت و کلمات به عنوان واحد 

معنایی در نظر گرفته شدند، با توجه به مفهوم نهفته در آن ها به سطح 

انتزاع و مفهوم پردازی رسیده، کدها نام گذاری و کدها از نظر تشابهات 

ا ب و تفاوت هایشان با یکدیگر مقایسه شدند و تحت طبقات انتزاعی تر

برچسب مشخص دسته بندی گردیدند. با مقایسه طبقات با یکدیگر و 

تامل دقیق و عمیق روی آن ها، محتوای نهفته درون داده ها تحت 

. مشخصات جمعیت شناختی [11] عنوان درون مایه مطالعه معرفی شد

مادران از قبیل سن و مدرک تحصیلی و مشخصات کودکان از نظر 

جنس و سن نیز از طریق یک چک لیست جمع آوری گردید. به منظور 

ه ها، عالوه بر تخصیص زمان کافی برای جمع آوری افزایش اعتبار یافت

داده ها، سعی شد با استفاده از تنوع در شرکت کنندگان اعتبار یافته 

ها افزایش یابد. متون مصاحبه و مراحل تحلیل مورد بازنگری همکاران 

قرار گرفت. تمام مراحل تحقیق با جزئیات و نقل قول های مشارکت 

ایر محققان قادر به پیگیری داده ها باشند کنندگان نیز فراهم شد تا س

و آن ها را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهند. مضامین، یافته ها به 

تعدادی از مادران عودت داده شد و از آنان خواسته شد تعیین نمایند 

آیا آن را همخوان با تجربیات خود می یابند یا خیر، که نتیجه موید 

. مالحظات اخالقی: به مشارکت تایید شرکت کنندگان بوده است

کنندگان اطمینان خاطر داده شد که مصاحبه ها محرمانه و بدون نام 

و نام خانوادگی استفاده خواهد شد و آنها برای خروج از مطالعه اختیار 

کامل دارند. برای اجازه صدا و استفاده از ضبط صوت نیز از مشارکت 

 کنندگان اجازه گرفته شد.

 هایافته

مادر مصاحبه انجام شد، میانگین سنی  22با حاضر لعه در مطا

درصد از مادران دارای مدرک تحصیلی  0/42سال بود و  23مادران 

درصد از مادران خانه دار بودند. کودکان بررسی  2/23 و دانشگاهی

دختر بود. میانگین سنی شروع آموزش  14پسر و  12شده شامل 

سال و یک ماه بود و مدت 2ن خشک ماندن به کودکان توسط مادرا

زمانی که طول کشید تا کودکان به طور کامل خشک بمانند و 

ماه بوده است. مادرانی که دارای مدرک  1آموزش کامل شود، حدود 

تحصیلی باالیی بودند تالش برای آموزش به کودک خود را از دیرتر 

ماهگی فرآیند  24شروع کرده بودند. تمام کودکانی که قبل از 

وزش خشک ماندن برایشان شروع شده بود، پس از دو سالگی آم

آموزش خود را به پایان رساندن و کامال خشک ماندند. درون مایه 
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های استخراج شده از تجربیات مادران در خصوص آموزش خشک 

زمان مناسب  "ماندن و عوامل مرتبط بر تصمیم گیری آن ها شامل 

، "ی خشک ماندن کودکانارهای مادری براکراه"، "و تصمیم گیری

جدول با درون مایه های فرعی بود ) "چالش ها و مشکالت آموزشی"

1.) 

 

 مضامین اصلی و فرعی :1جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 زمان مناسب و تصمیم گیری

 . عرف مدت استفاده از پوشک1-1

. عالئم نشان داده شده توسط 2-1

 کودک

 مناسب. فصل 0-1

راهکارهای مادری برای خشک ماندن 

 کودکان

 . مشورت و حمایت1-2

. صحبت کردن و توجیه 2-2

 کودک

 . یادآوری مداوم0-2

 . تشویق4-2

 . تنبیه1-2

. لوازم مخصوص و کمک 2-2

 کننده

 چالش ها و مشکالت آموزشی

 . ترس از توالت1-0

 . ترس از ظاهر ادرار و مدفوع2-0

 کودکان. فراموشکاری 0-0

 . لجبازی کودکان با والدین4-0

 

 زمان مناسب و تصمیم گیری

تصمیم درباره از پوشک گرفتن کودکان یک فرآیند بود و مولفه های 

متعددی در این تصمیم دخیل بودند؛ عرف مدت استفاده از پوشک، 

عالئم نشان داده شده توسط کودک، فصل مناسب. برای درک بهتر از 

نقل قول های مستقیمی از مصاحبه ها مرتبط با تجربیات مادران، 

 مضامین استخراج، ارئه می شود.

 عرف مدت استفاده از پوشک

یکی از مضامین فرعی زمان مناسب و تصمیم گیری مادر برای از 

بود. مادران بر اساس توصیه  "زمان شروع آموزش "پوشک گرفتن 

ر ئم آمادگی ددوستان و آشنایان، روانشناس و یا با پی بردن به عال

کودک بر این باور بودند که این مدت میان یک و نیم تا دو سال و 

نیم بهترین زمان برای آموزش به فرزندان خود بود. مادران در این 

مطالعه خود را موظف می دانستند که این مدت را برای کودک خود 

اجرا نمایند. رسیدن به زمان مناسب و طبیعی از پوشک گرفتن، 

ی بود که مادران را وادار به این تصمیم می کرد. کدهایی خود عامل

از قبیل؛ دو سال شدن، توصیه آشنایان، مشاوره با روانشناس، قانونی 

بودن، نظر شخصی مادر به شروع آموزش بکرات تکرار شد.زمان 

شروع آموزش برای مادران به عنوان مسئله ی مهمی بود. هرچند 

کودکان از یک سال و نیم تا دو  دامنه قطع استفاده از پوشک برای

سال و نیم بود اما این اختالف به دالیل متفاوتی بود که مادران را 

وادار به شروع آموزش از پوشک گرفتن زودتر از دو سالگی و یا 

بیشتر از دوسالگی می کرد. نقل قول های مشارکت کنندگان درباره 

به آموزش خشک ماندن تصمیم خود برای زمان مناسب شروع 

 آمده است. 2 جدولکودک در 

 عالئم نشان داده شده توسط کودک

مادران در این فرآیند تصمیم گیری، خود به عالئم و نشانه هایی از 

جانب کودک رسیده بودند که آن ها را به شروع فرآیند آموزش ترغیب 

ری های می کرد. این نشانه ها از قبیل، حرف زدن کودک، بهانه گی

شدید در ارتباط با استفاده از پوشک، باز کردن چسب های پوشک، 

تقلید کودک از رفتار والدین برای رفتن به توالت، درخواست مستقیم 

 (.2جدول کودک از والدین برای استفاده نکردن از پوشک بوده است )

 فصل مناسب

برای زمان شروع آموزش مشارکت کنندگان از تجربه مادران خود 

خشک ماندن به کودک استفاده کردند یکی از این توصیه ها توجه به 

فصل مناسب )تابستان( بود. همچنین بعضی مادران به دلیل مشغله 

کاری مجبور به انتخاب فصل تابستان بودند زمانی که می توانستند 

 علیوقت بیشتری برای آموزش و حمایت از کودک بگذارند. از این رو 

رغم رسیدن زمان مناسب برای قطع استفاده از پوشک صرفا به دلیل 

مناسب نبودن فصل، طول استفاده از پوشک را افزایش می دادند تا به 

فصل مد نظر برسند. در برخی از موارد مادران به دلیل ورود به فصل 

مناسب با وجود داشتن فرصت برای اتمام دو سال مصرف پوشک اما 

ش خشک ماندن و قطع استفاده از پوشک را داشتند تالش در آموز

 .(2جدول )

 کارهای مادری برای خشک ماندن کودکانراه

آموزش خشک ماندن به کودک فرآیندی بوده است که شروع آن با 

تصمیم مادر بر اساس رسیدن به وقت موعود بود. مادران از شیوه 

صحبت کردن و توجیه  "، "مشاوره حمایت و"های مختلف از قبیل 

 استفاده"، "تنبیه"، "تشویق و نوآوری"، "یادآوری مداوم"، "کودک

را به طور توام استفاده کردند  "از لوازم مخصوص و کمک کننده

مادر که از مشاوره روانشناس استفاده نمود  کیبجز (. 0جدول )

همسر و مادر خود برخوردار  تیمشارکت کنندگان فقط از حما ریسا

. به دلیل عدم تجربه ی مادران، نیازمند دریافت اطالعات و یا بودند

 زراکمحمایت خانواده و دوستان بودند. بعضی از مادران کودک را به 

ان مراقبت روزانه )مهدکودک( می سپردند تا فرآیند را در آن مک

گو با کودک بودند تا بتوانند روند عی در گفتطی کنند. مادران س

موزش را به کودک بفهمانند و دلیل خوب بودن این کار را فرآیند آ

اهمیت این  توجیه کنند. با تکرار صحبت ها، کودک به تدریج

. مادران در ابتدا کودک را در طول روز از آموزش را درک می کرد

دقیقه به کودک در  03الی  13پوشک منع می کردند و حدود هر 

د. کودکانی که خود را خیس ارتباط با نیاز دفع یادآوری می کردن

می کردند با واکنش های متفاوتی از سوی مادر مواجه می شدند 

همچون نادیده گرفتن عمل توسط مادر، ابراز ناراحتی در حالت 

چهره و رفتار و تنبیه بدنی. مادران در صورت مشاهده انجام صحیح 

آموزش ها توسط کودک با رفتارهایی مانند: ابراز خرسندی و محبت 

به کودک، خرید جوایز و انجام کارهای درخواستی کودک، او را 

تشویق می کردند. در این میان مادران از وسایل کمک آموزشی 

های پالستیکی لی مخصوص، شورت آموزشی، زیراندازمانند صند

روند آموزش برای کودک راحت تر طی شود  استفاده نمودند، تا

 (. 0 جدول)
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چالش ها و مشکالت آموزشی

مادران در فرآیند آموزش به کودکان برای خشک ماندن، با چالش 

ترس از "ها و مشکالتی از سوی کودک مواجه شدند. از قبیل: 

، "فراموشکاری کودکان"، "ترس از ظاهر ادرار و مدفوع"، "توالت

مختلف و نوآورانه ای  . روش های"لجبازی کودکان با والدین"

توسط مادران برای مقابله و رفع این چالش ها مورد استفاده قرار 

گرفت. برای درک بهتر از تجربیات مادران، نقل قول های 

مستقیمی از مصاحبه ها مرتبط با مضمون استخراج و ارائه شد 

 .(4جدول )
 

 ریزمان مناسب و تصمیم گی :2جدول 

بحث

در رشد و تکامل  یموضوع مهم نکهیرغم ا یآموزش خشک ماندن عل

 تیرسد مادران آموزش و حما یاما به نظر م دیآ یکودک به شمار م

 یها هیاز درون ما یکیدارند.  ینم افتیالزم را از منابع درست در یها

شروع آموزش خشک ماندن  یاستخراج شده ، زمان مناسب برا یاصل

آغاز  یبوده است. اکثر مادران آموزش به کودک خود را پس از دو سالگ

 12کودکان قبل از  یبرا ییقایآموزش در جوامع افر ندیفرآ کردند.

. این در حالی است که آکادمی پزشکی [12] شود یآغاز م یماهگ

سال توصیه  2کودکان آمریکا، شروع آموزش توالت رفتن را قبل از سن 

 10نمی کند، زیرا مهارت های و توانایی های جسمی مورد نیاز در سن 

. دالیل این تفاوت ها [11] یابد ماهگی در کودک توسعه می 03تا 

کامال مشخص نیست. ممکن است به خاطر تفاوت در نژاد، فرهنگ و 

اعتقادات در میان افراد باشد. یکی دیگر از دالیلی که مادران آموزش به 

ست که توسط کودک کودک خود را شروع می کنند، عالئم خاصی ا

( بیان می کنند که 2314و همکاران ) Kaertsنشان داده می شود. 

مهم ترین دلیل شروع آموزش توالت رفتن به کودکان به خاطر سیگنال 

ها و مهارت های خاصی است که کودک نشان می دهد، که مطابق با 

توصیه های فعلی در مورد اهمیت عالئم آمادگی برای قطع استفاده از 

شک است. مرور بر مقاالت اخیر نشان می دهد که در حال حاضر پو

اختالف نظری بر تعداد عالئم نشان داده شده در ارتباط با میزان آمادگی 

طبق نتایج بدست آمده . [13, 10] کودک جهت آموزش، وجود ندارد

از مشارکت کننده ها در این پژوهش، هرچه میزان تحصیالت مادر باالتر 

بود، کودکان خود را در سنین باالتری برای خشک ماندن آموزش می 

( 2333ران )و همکا Joinson( و 2330و همکاران ) Motaدادند. 

بیان داشتند که یک ارتباط معناداری میان سطح تحصیالت پایین تر 

. در مطالعه [21, 23] مادر و شروع زود آموزش به کودک وجود دارد

مشاوره های درصد والدین از 13برزیل انجام شد، کوهورتی که در 

 .[23] پزشکی استفاده کردند

 حیمشاوره جهت آموزش صح یاز مادران برا یکیدر مطالعه حاضر فقط 

گان به بست ییراهنما یمادران برا ریمراجعه کرده بود. سا یانشناسبه رو

خود که تجربه آموزش توالت رفتن را به کودکان شان داشتند مراجعه 

( در مطالعه ای با عنوان آموزش توالت 2310هومن و همکاران ) کردند.

رفتن در کودکان ایرانی: یک مطالعه ی مقطعی، اعالم کردند که هیچ 

از راهنمایی های پزشکی استفاده نکرده بودند  هامشارکت کننده یک از 

و بسیاری از آن ها جهت مشاوره به والدینشان )پدربزرگ و مادربزرگ( 

. در این مطالعه مادران از روش هایی مانند [22] مراجعه کرده بودند

و  Kammounکردند. تنبیه در آموزش به فرزندانشان استفاده 

 الدینوسفت و سخت بودن روش آموزش توسط  به (2311همکاران )

به طور عمده مجازات فیزیکی، سرزنش، تحقیر و اشاره کردند. 

محرومیت های عاطفی از جمله یافته های استخراج شده از این مطالعه 

 .[20] است

 مضمون اصلی: زمان مناسب و تصمیم گیری

 مضمون فرعی نقل قول های مشارکت کننده ها

:من پسرم دوسال ویک ماهش بودکه تصمیم گرفتم اون رو ازپوشک بگیرم ،راستش من خودم می خواستم زودتراین کارو 1شماره  مادر

 …براش سخت تر میشهانجام بدم اما خواهرشوهرم به من گفت وقتی بچه سنش کم باشه، شرایط 

:من دخترم یک سال وپنج ماهش بودکه تصمیم گرفتم ازپوشک بگیرمش.خواهرم هم پسرشو توهمین سن ازپوشک گرفت 11شماره  مادر

 …به من گفت االن سنش خوبه

 …من دخترم وقتی دوسالش پرشد مامانم گفت بهتره ازپوشک بگیریمش

 ازپوشک گرفتم.به نظرم سنش واسه اینکه بخوام ازپوشک بگیرمش خوب بود... : من دخترمو ازیک سال وهفت ماهگی 2شماره  مادر

 :...اصال قانونشه که تو دو سالگی پوشک رو بگیریم از بچه....2شماره  مادر

سال و برای پسرا  2:...از روانشناسش کمک میگرفتم طبق نظر روانشناس بهترین سن برای گرفتن از پوشک واسه دخترا 12شماره  مادر

 ماه بود...2سال و 2

 عرف مدت استفاده از پوشک

 : ...وقتی پسرم دوسالش بود،دیدم دیگه نمیزاره پوشکش کنم وگریه میکنه...1شماره  مادر

 ...دیدم تا قبل ازاین که جیش کنه وکهنشو خیس کنه ،بهم میگه... 

 منوپوشک نکن...:....تصمیم گرفتم ازپوشک بگیرمش چون گریه میکرد ومیگفت 11شماره  مادر

:...وقتی پسرم دوسالش شد،میدیدم وقتی دستشویی داره،خودشو محکم نگه میداره وپشت در دستشویی می ایسته و بی 14شماره  مادر

 قراری میکنه...

 :...دخترم هروقت دستشویی داشت به زور چسب مای بیبی شو میکند و پشت در دستشویی می ایستاد...11شماره  مادر

 :...پسرم می خواست مثل ما بره دستشویی برای همین دیدم زمان خوبیه...23شماره  مادر

 عالئم نشان داده شده توسط کودک

 :من پسرم دوسال وپنج ماهش بود، که تو تابستون ازپوشک گرفتمش. چون هوا گرم بود و بچه اذیت میشد...0شماره  مادر

رسید،فصل تابستون هم بود بهترین وقت بود که دخترمو از پوشک بگیرم چون دخترم وقتی به سن یک سال وپنج ماهگی :12شماره  مادر 

 خودم تمام وقت خونه بودم...

 :...تابستون چون هوا گرم بود و روز طوالنی تر بود وقت خوبی برای این کار بود...11شماره  مادر

 فصل مناسب
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 ارهای مادری برای خشک ماندن کودکانکراه :3جدول 

 کارهای مادری برای خشک ماندن کودکانمضمون اصلی: راه

 مضمون فرعی نقل قول های مشارکت کننده ها

ویی وبه دستش: همسرم دراین کار بهم خیلی کمک کرد شب هایی که خیلی خسته بودم ونمیتونستم بیدار بشم بچه رو از خواب بیدار میکرد 22شماره  مادر

 می برد...

 :من خودم هم درس میخوندم هم شاغل بودم به خاطر همین اگه کمک مامانم نبود نمیتونستم دخترمو ازپوشک بگیرم...3شماره  مادر

 :من پسرم خیلی شیطون بود و توجهی به حرف من نداشت اما به کمک همسرم میتونستم کنترلش کنم...11شماره  مادر

 برای آموزش به بچه ام پیش روانشناس کودک رفتم و مشاوره گرفتم ازش....:من 24شماره  مادر

 :...من بچه ام رو به مهدکودک برای پوشک گرفتن فرستادم و از مربی های مهدکودک کمک گرفتم...22شماره  مادر

 مشورت و حمایت

جیش داشت باید به من بگه تا من به دستشویی ببرمش.پسرم بچه  :...من خیلی باپسرم صحبت میکردم وبهش مدام آموزش میدادم که هروقت4شماره  مادر

 باهوشی بود وبه حرف من گوش می داد...

 :... وقتی آموزش رو شروع کردم کال باهاش صحبت می کردم به نظرم بچه هاخیلی خوب همه چیزو متوجه می شن...3شماره  مادر

ا شماره دو داشتی بهم بگو،تا من دستشویی ببرمت.باهاش خیلی صحبت میکردم.پسرم خیلی حرف :...بهش یاد دادم هروقت شماره یک داشتی ی11شماره  مادر

 گوش کن بود...

 :...من قبل از اینکه بخوام دخترمو از پوشک بگیرم با محیط دستشویی آشناش کرده بودم وکامال همه چیزو براش توضیح داده بودم...21شماره  مادر

 نی برای پسرم توضیح می دادم وبهش میفهموندم که دیگه بزرگ شده وباید دستشویی بره...:...من با مهربو22شماره  مادر

صحبت کردن و 

 توجیه کودک

 :تقریباهرنیم ساعت ازش سوال می کردم...1شماره  مادر

 دقیقه ازش سوال می کردم...23:درطول روز باید هرنیم ساعت یا 14شماره  مادر

 از دخترم میپرسیدم وسریع سرپا می گرفتمش...دقیقه  11:...من هر13شماره  مادر

 یادآوری مداوم

 :...دخترم اینقدر بهونه میگرفت، مجبور بودم بهش بگم اگه حرف مامانو گوش بدی وجیش کنی غروب میبرمت پارک...1شماره  مادر

پسرم دستشویی میرفت،یک برچسب به دیوار میچسبوند :...من روی کاشی های دیوار دستشویی، برچسب های رنگی چسبونده بودم وهربار که 0شماره  مادر

 وبااینکار تشویق میشد که دستشویی بره...

 :...من پسرمو با ناز ونوازش کردن تشویقش میکردم هر وقت که می خواست دستشویی بره...24شماره  مادر

 می خرم.... :...من به بچه ام گفته بودم اگه تو شلوارش خرابکاری نکنه براش ماشین22شماره  مادر

 تشویق

 :...بارها فرشو کثیف کرده بود ومنم دیگه اعصابم خورد میشد کتکش می زدم...2شماره  مادر

 تا دوهفته اول که هروقت جیش داشت بهم میفهموند اما میدیدم روی فرش مدفوع کرده، به خاطر همین چندبار دعواش کردم...

 اط دستشویی کنه آخه ما عالوه براینکه توخونه دستشویی داشتیم توحیاط هم دستشویی داشتیم...:چندبار دعواش کردم که نباید توحی1شماره  مادر

 :دختر من اصال توخونه دستشویی نکرد فقط یکبار دم در خونه جیش کرد تنبیه اش که کردم دیگه اینکارو نکرد...10شماره  مادر

گهگاهی اعصابم خورد میشد وکتکش میزدم با این حال اثری نداشت، اما از پدرش حساب میبرد :پسرم اصال به حرف من توجهی نمیکرد با اینکه 21شماره  مادر

 و وقتی همسرم از روی خشم بهش نگاه میکرد میترسیدو به دستشویی می رفت...

 :...روزهای اول چندبار روفرش جیش کرد منم زدمش...10شماره  مادر

 مش بیشترناراحتی و عصبانیتم رو تو رفتار نشون می دادم...:...زیاد دعوا نمی کردم و نمی زد24شماره  مادر

 تنبیه

 :شب هاهم موقع خواب رو تشکش زیرالستیکی مینداختم تا تشکشوکثیف نکنه...1شماره  مادر

 ...روزها هم توخونه شورت آموزشی پاش می کردم...

همیشه از خوشبوکننده تو دستشویی استفاده کنم تا پسرم خوشش بیاد و :چون پسر من به بوی دستشویی خیلی حساس بود من مجبور بودم 13شماره  مادر

 به دستشویی بره...

 واسشون صندلی مخصوص توالت خریده بود...

:...مادرم چندتا ازاین صندلی های توالت که مخصوص بچه هاست دررنگ های مختلف خریده بود دیگه دخترم خوشش می اومد وسریع دستشویی 11شماره  مادر

 فت...می ر

 :...نصفه شب ها که پسرم خواب بود،بیدارش می کردم ویک لگن می آوردم وسرجاش،سرپا می گرفتمش...1شماره  مادر

 :...دستمال مرطوبی که تو دوران بچگیش براش استفاده میکردم و تو دستشویی گذاشتم تا بوش براش آشنا باشه و به دستشویی بره...13شماره  مادر

لوازم مخصوص و 

 کنندهکمک 

مشارکت کنندگان به ترس از توالت و ظاهر ادرار و مدفوع کودک خود 

( به 2311و همکاران ) Wagnerاشاره داشتند. در خصوص این امر 

که در این اختالل کودک از  "اجتناب از توالت"دو اصطالح سندرم 

به  که کودک "از توالت ایفوب"و  توالت فقط برای دفع اجتناب می کند

طور کامل از توالت دوری می کند. این در حالی است که تفاوت میان 

این دو اختالل همیشه روشن نیست. برای تشخیص تفاوت میان این 

دو اختالل توجه به تاریخچه پزشکی دقیق کودک، والدین و مراقبین 

والت رفتن . گفته شده است سن نامناسب آموزش ت[24] ضروری است

می تواند بر مشکالت خاصی نظیر یبوست، عدم رعایت بهداشت، اختالل 

. در این [21, 23] در دفع ادرار، عفونت ادراری و التهاب موثر باشد

ت یبر اثر عدم رعامطالعه هیچ یک از مادران تجربه مشکالت ایجاد شده 

( 2333توسط چن و همکاران )ای که بهداشت را نداشتند. در مطالعه

انجام شد، هیچ ارتباطی بین عفونت ادراری و سن آموزش توالت رفتن 

 یفیک یمطالعه: پژوهش ها تیمحدود. [22] به کودکان گزارش نشد

ها  هافتی میرو در تعم نیاز ا ستندیبرخوردار ن یریپذ میاز قدرت تعم

ده به دست آم نیبرخورد نمود. مضام اطیبا احت یستیجوامع با ریبه سا

 از مادران است. یگروه اتیبرگرفته از تجرب

 گیرینتیجه

نتایج این مطالعه تصویر مثبتی از روند آموزش خشک ماندن به 

کودکان را ایجاد می کند. با این حال، با وجود نتایج به ظاهر 

مثبت، نگرانی های متعددی مطرح می شود. نگرانی اول و مهم، 

تقریبا هیچ کس از مشاور، روانشناس یا متخصص کودکان خود به 

آموزش خشک ماندن اشاره عنوان یک منبع اطالعاتی در روند 
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نکرد. نتایج همچنین نشان می دهد که بسیاری از والدین عدم 

اطمینان، استرس و یا ناامیدی را در ارتباط با روند آموزش فرزند 

خود، به ویژه در مورد زمان مناسب برای آغاز فرآیند را تجربه 

کردند. عالوه بر این، برخی از والدین نشان دادند که زمان کافی 

برای هدایت فرزندشان در روند آموزش خشک ماندن را ندارند. 

والدین بدون آموزش دیدن در ارتباط با فرآیند رویه خشک ماندن 

با توجه به تجربه مادران خود یا نظرات شخصی شروع به آموزش 

های ند. از این میان شاهد بعضی رفتاربه فرزندانشان می کن

آموزش هستیم. توصیه می  نادرست از والدین در حین مدت زمان

شود که پژوهش های بیشتری در زمینه تدوین و روانسجی ابزار 

بومی در این موضوع و آموزش به والدین برای کاهش سختی های 

 رو به رو در این زمینه انجام گردد.

 سپاسگزاری

مطالعه حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مصوب کمیته تحقیقات 

با  IR.GOUMS.REC.1397.060دانشجویی با کد اخالق 

حمایت معنوی و مادی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

پزشکی گلستان انجام شد. بدین وسیله از مادران گرامی که در این 

پژوهش شرکت نمودند و تجربیات خود را در اختیار قرار دادند، تقدیر 

 و تشکر به عمل می آید.

 

 چالش ها و مشکالت آموزشی :4جدول 
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