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كما یَدعمھ االتفاق . ھذه المواد ھي نتاج األنشطة الجاریة لبرنامج شبكة عالج التوحد التابع لمنظمة التوحد یتحدث، والممول من قِبلھا

بین وزارة الصحة والخدمات البشریة في الوالیات المتحدة، وإدارة الموارد والخدمات الصحیة،  UA3 MC 11054التعاوني 
 .وبرنامج أبحاث صحة األم والطفل، ومستشفى ماساشوستس العام
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 بالتوحد المصابین لألطفال المرحاض الستخدام اآلباء دلیل
 
 

وھناك الكثیر ). ASD(المصابین باضطرابات طیف التوحد التدریب على استخدام المرحاض أمًرا مستعصیًا على األطفال قد یكون 
یتعلم العدید من األطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد استخدام . من األسباب التي یمكن أن تجعل ذلك یستغرق وقتًا طویالً 

المصابون باضطرابات طیف التوحد التبول والتبرز في المرحاض في سن متأخرة مقارنةً  یتعلم األطفال. المرحاض في سن متأخرة
 ).Tsai, Stewart, & August, 1981(باألطفال اآلخرین 

 

یعاني األطفال المصابون باضطرابات طیف التوحد من بعض المشاكل . فكل طفل مصاب باضطرابات طیف التوحد یكون مختلفًا
ویمكن أن تساعدك معرفة ھذه المشكالت في التوصل إلى طرق مختلفة . أن تجعل استخدام المرحاض أمًرا صعبًاالمشتركة التي یمكن 
 :إلیك بعض األفكار التي یجب التفكیر فیھا. لتلبیة احتیاجات طفلك

 
 

ناقش ھذه المسائل مع . قد توجد أسباب جسدیة أو طبیة وراء صعوبات استخدام المرحاض: الحالة الجسدیة
 .طبیب األطفال الخاص بطفلك

 

ال تتوقع أن . ضطرابات طیف التوحد من مشاكل في الفھم واستخدام اللغةیعاني األطفال المصابون با: اللغة
 .یطلب منك الطفل المصاب بالتوحد استخدام المرحاض

 
 

یعاني بعض األطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد من صعوبة في إنزال سراویلھم : ارتداء الثیاب
 .ورفعھا

 
 

یشعر بعض األطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد بالخوف من الجلوس على مقاعد : المخاوف
إن التعود على المرحاض باستخدام جدول زمني مرئي ). السیفون(المرحاض وسماع تصریف المرحاض 

 .وجعلھ جزًءا من الروتین یمكن أن یجعل األمر أقل فزًعا
 
 

ابین باضطرابات طیف التوحد أنھم یحتاجون إلى الذھاب قد ال یدرك بعض األطفال المص: إشارات الجسد
 .للحمام أو أن مالبسھم مبللة أو متسخة

 
 

فالعدید من األطفال المصابین : )التي تعرف باسم الروتین(الحاجة إلى تكرار الطریقة نفسھا 
الستخدام  قد یكون تعلم طرق جدیدة. باضطرابات طیف التوحد لدیھم بالفعل طرق خاصة للتبول والتبرز

 .المرحاض أمًرا شاقًا
 
 

یتعلم بعض األطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد روتینًا الستخدام : استخدام مراحیض مختلفة
المرحاض في المنزل أو المدرسة، ولكن یواجھون صعوبة في استخدامھ في أماكن أخرى مثل المراحیض 

 .العامة

 
 

 
 
 

 !تتوقف عن المحاولةال 

قد تساعد ھذه األفكار الواردة في ھذا الكتیب في تعلیم األطفال الصغار والمراھقین والبالغین المصابین باضطرابات طیف التوحد 
بینما قد تجعلك ھذه المشكالت الواردة أعاله محتاًرا في طریقة بدء التدریب على استخدام المرحاض، . مھارات استخدام المرحاض

دائًما ما یوجد شيء یمكن للطفل المصاب بالتوحد فعلھ لیصبح أكثر استقاللیة في فإن ھذه المھمة تبقى تحت نطاق سیطرتك؛ 
خدام المرحاض لألطفال الذین ینمون نمًوا نموذجیًأ یجب تغییرھا تذكر فحسب أن إرشادات التدریب على است. استخدام المرحاض

 .غالبًا عند األخذ بھا لألطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد

إنھ ماراثون، ولیس "
 ." سباق عدو قصیر

 غاري ھیفنر -

كشفت دراسة أجراھا دالریمبل وروبل 
أن األطفال المصابین بالتوحد ) 1992(

سنة من  ۱٫٦یحتاجون في المتوسط إلى 
التدریب على المرحاض لیبقوا جافین 
خالل الیوم وأحیانًا أكثر من عامین 

 .للتمكن من السیطرة على األمعاء
 

قد یكون ذلك بمثابة رحلة 
تستغرق بضع سنوات، 

لكن تحقیق استقاللیة في 
استخدام المرحاض تدوم 
مدى الحیاة أمر یستحق 

 !االنتظار
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 دلیل اآلباء الستخدام المرحاض لألطفال المصابین بالتوحد
 

  ؟أین أبدأ من   

األطفال في تعلم مھارات استخدام المراحیض بدون فرض مطالبات " التدریب حسب جدول زمني"أو " تدریب زیارات المرحاض"یساعد 
 .یضع البالغون جدوالً زمنیًا ویساعدون في تدریب جسد الطفل على اتباع ھذا الجدول الزمني. أخرى علیھم

þ  في البدایة، ستكون الزیارات قصیرة . مرات یومیًا ٦حدد ھدفًا للجلوس على المرحاض . مرات ٦اجلس على المرحاض
وبمرور الوقت، یمكن أن . ، مع زیارة واحدة تستغرق وقتًا أطول كل یوم للتدریب على التبرز)ثوان في الزیارة ٥أقل من (

إن ضبط مؤقت طریقة مفیدة للسماح لطفلك ). دقائق ۱۰على سبیل المثال، مدة تصل إلى (تدوم جلسات المرحاض طویالً 
. كما یمكن أن تسمح لطفلك بالنھوض من المرحاض مباشرة إذا كان یتبول أو یتبرز. ت انتھاء جلسة المرحاضبمعرفة وق

 .یتعلم األوالد الجلوس على المرحاض للتبول حتى یعتادوا على التبرز في المرحاض بانتظام
 

þ ال تنتظر أن یخبرك األطفال أنھم بحاجة إلى استخدام المرحاض . بل أخبِر. سألال ت
أخبرھم بأن الوقت  .عند سؤالھم عما إذا كانوا بحاجة إلى الذھاب" نعم"أو أن یقولوا 

 .قد حان لزیارة المرحاض

þ خطط لزیارات  .اجعل زیارات المرحاض جزًءا من حیاتك الیومیة. حدد مواعیدًا
التزم بالمواعید الیومیة نفسھا أو األنشطة الیومیة . ضمن روتینك الیوميالمرحاض 

 .نفسھا

þ خطط لزیارات  .اجعل زیارات المرحاض جزًءا من حیاتك الیومیة. حدد مواعیدًا
التزم بالمواعید الیومیة نفسھا أو األنشطة الیومیة . المرحاض ضمن روتینك الیومي

 .نفسھا

þ عندما تحدد . أسابیع ۳یقولون إن جعل أمر ما عادةً یستغرق . استمر في المحاولة
 .أسابیع ۳الروتین والطرق، واصل العمل نحو تحقیق الھدف نفسھ لمدة 

þ قد تساعد الصور طفلك في معرفة ماذا یجب توقعھ أثناء  .أعدَّ جدوالً زمنیًا مرئیًا
). ۹صفحة المرئي  مثال الجدول الزمني: ۲المرفق طالع (زیارات المرحاض 

على سبیل المثال، (التقط صوًرا للمستلزمات الموجودة في غرفة المرحاض 
ضع الصور بالترتیب على قطعة من الورق ). المرحاض، منادیل المرحاض

ة توجد مواقع إلكترونیة مزود. لتوضح لطفلك كل خطوة في زیارة المرحاض
للحصول  7تُرجى مطالعة الصفحة . بصور الستخدام المرحاض یمكنك طباعتھا

إذا لم یفھم طفلك الصور بعد، فیمكنك أن . على معلومات الموقع اإللكتروني
لكل ) على سبیل المثال، لفة منادیل المرحاض(تعرض على طفلك أشیاء ملموسة 

 .خطوة

þ المفضلة لطفلك، مثل األطعمة واأللعاب ومقاطع  أعدّ قائمة باألشیاء. حدد المكافآت
فّكر فیما سیكون من األیسر إعطاؤه لطفلك من بین تلك األشیاء بمجرد التبول . الفیدیو

على سبیل المثال، (غالبًا ما تجدي عناصر الغذاء البسیطة . أو التبرز في المرحاض
باإلضافة إلى  .نفعًا) فواكھ وجبات خفیفة، بسكویت، شوكوالتھ، رقائق بطاطس

إلى المرحاض، یمكنك إعطاء طفلك مھلة كذلك للقیام " الذھاب"إعطاء مكافأة مقابل 
بعد انتھاء ) على سبیل المثال، مشاھدة مقطع فیدیو، اللعب بلعبة(بنشاط مفضل لھ 
 .زیارة المرحاض

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 .واصل استخدام لغة بسیطة وحافظ على روتینات استخدام المرحاض نفسھا: مفتاح النجاح

 …نقاط سریعة یجب ممارستھا

ü استخدم لغة مشجعة حینما  .كن داعًما
األطفال عن استخدام تتحدث مع 
استخدم كلمات إیجابیة إذا . المرحاض

 .كانوا قرببین

ü بغض  -وتعاونھ  جھود طفلك أثن على
النظر عن قدر الجھد المبذول أو كون 

 .التعاون كبیًرا أو ضئیالً 

ü  عندما تعمد إلى  "طبیعیًا"ھادئًا وكن
 .التدریب على استخدام المرحاض

ü رسة حدد وقتًا لمما. التزم بجدول زمني
استخدام المرحاض داخل المنزل أو 

 .خارجھ على حد سواء

ü  عن استخدام  الكلمات نفسھااستخدم
 .المرحاض

ü  یستخدمون الخطة الجمیع تأكد أن
تحدث مع األشخاص اآلخرین . نفسھا

أطلعھم على . الذي یعملون مع طفلك
خطة استخدام المرحاض واطلب منھم 

 .االلتزام بالروتین واللغة نفسھما
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  !نجاح استخدام المرحاض فرصة لزیادةإرشادات    
 

برنامج استخدام المرحاض الخاص بطفلك، لمساعدتك في كتابة  ".عادیة"أیام  ۳سّجل روتین طفلك على مدار 
ومن شأن التفّحص المتكرر لحفاضة طفلك للتحقق من وجود بلل . تتبّع المدة التي یستغرقھا طفلك بین الشرب وتبلیل المالبس

 .أن یساعد في تحدید مواعید زیارات المرحاض) دقیقة ۱٥على سبیل المثال، كل (
 

تساعد التغییرات الغذائیة، مثل زیادة السوائل واأللیاف التي یتناولھا طفلك ویشربھا، في قد  .فّكر في نظام طفلك الغذائي
 .جعلھ یشعر بالحاجة إلى استخدام المرحاض

 

غیّر مالبس طفلك بمجرد أن تصبح . ألبِس طفلك مالبس من السھل خلعھا .أجِر تغییرات بسیطة في العادات الیومیة
 .أشرك طفلك في عملیة التنظیف .في المرحاض أو بالقرب منھ غیّر الحفاضات. مبللة أو ملوثة

 

فھذا سوف یساعده كذلك في فھم أن  .اجعل طفلك یضع الفضالت من الحفاضة في المرحاض إن أمكن
 .اجعل طفلك یّصرف المرحاض ویغسل یدیھ بعد تغییر كل حفاضة. الفضالت تُلقى في المرحاض

 

. یجب أن یكون طفلك مرتاًحا عند الجلوس على المرحاض .مریحة احرص على أن تكون زیارات المرحاض
إذا لم یجلس طفلك على المرحاض، فابذل جھدًا إجالسھ قبل الشروع ببرنامج . أو قدّم لھ مسندًا للقدم/استخدم نونیة أصغر و

 .التدریب على استخدام المرحاض
 

األصوات أو الروائح أو األشیاء التي یحتك بھا في إذا كان طفلك یكره بعض  .فّكر في االحتیاجات الحسیة لطفلك
 .غرفة الحمام، فغیّرھا قدر اإلمكان

 
 

خالل فترة التدریب على استخدام المرحاض، من المھم أن یرتدي طفلك  .جّھز العدید من أزواج المالبس الداخلیة
أو حفاضة  مطاطیةومن الممكن إلباس طفلك سراویل . فھو بحاجة إلى أن یشعر حین یكون مبلالً . المالبس الداخلیة أثناء الیوم

 .یمكن استخدام حفاضات أو فوط عندما ینام طفلك أو یكون بعیدًا عن المنزل. ألمرم الزالداخلیة، إذا  لمالبسفوق ا

 

طفلَك في " روتین النونیة"یمكن أن تساعد الصور التي توضح كل خطوة من خطوات  .استخدم جدوالً زمنیًا مرئیًا
. أثناء زیارات المرحاض، اعرض على طفلك الجدول الزمني المرئي الذي أعددتھ. الروتین ومعرفة ما سوف یحدث تعلم

 ).۹صفحة  مرئيمثال عن جدول زمني : 2المرفق طالع (ضع الصقة لكل خطوة أثناء تقدّمك 
 

وكلما زادت سرعة مكافأة . بعد أن یتبول أو یتبرز في المرحاضعلى الفور اعط طفلك مكافأة  .استخدم المكافآت
وال یجب أن تُستخدم المكافآت . تكون مكآفات استخدام المرحاض ممیزة. السلوك، زادت احتمالیة تكرار ھذا السلوك

 .في حاالت استخدام المرحاضإال المخصصة الستخدام المرحاض 
 

الكیفیة التي یمكنھ بھا استخدام یساعد استخدام غرف حمام مختلفة طفلك في معرفة  .جّرب غرف حمام مختلفة
 .مراحیض مختلفة في أماكن مختلفة

 
 

 ٤ص 
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  بك الخاصة المرحاض استخدام خطةإعداد    

أفراد األسرة والمدّرسون والمساعدون فقد یساعد . یمكن أن یساعد العدید من األشخاص المختلفین طفلك في استخدام المرحاض
فھذا یساعدك في . یجب أن یستخدم جمیع من یعمل مع طفلك اللغة نفسھا والروتین نفسھ. وموظفو البرنامج الیومي المختلفون

 .نجاح التدریب على استخدام المرحاض

فإذا كانت ھذه الخطة . از تقدمقد تساعد خطة مكتوبة الستخدام المرحاض طفلك المصاب باضطرابات طیف التوحد في إحر
 :قد تتضمن خطط استخدام المرحاض التفاصیل التالیة. مكتوبة، فسیتمكن الجمیع من استخدام اللغة نفسھا والروتین نفسھ

 

 :األھداف
 

ü إن "على سبیل المثال، . الذي تحاول تحقیقھ خالل الفترة الزمنیة المحددةما وّضح للمساعد، . أطلع مساعد طفلك على أھدافك
 ."ثوان 5دقیقة من الوجبة والجلوس على المرحاض لمدة  ۱٥الھدف ھو حمل تومي على زیارة غرفة الحمام بعد 

 

 :روتین
 

ü على رأس كل "تتضمن بعض األمثلة . ضّمن عدد المرات أو الوقت الذي یجب أن یزور طفلك عنده المرحاض كم مرة؟
 ."الوجبات/ دقیقة من تناول المشروبات  ۱٥بعد "أو " ساعة

ü ثوان فقط ٥فقد تبدأ بـ  -تأكد من تضمین المدة التي یستطیع فیھا طفلك تحّمل زیارات غرفة الحمام  كم طول الفترة؟. 

 

 :اللغة
 

ü لإلشارة للتبول؟ ما تستخدمھا " رمزیة"على سبیل المثال، ھل توجد كلمات . استخدم كلمات تجدي نفعًا مع طفلك: الكلمات
 الكلمات التي تستخدمھا إلبالغ طفلك بالذھاب إلى غرفة الحمام؟

 

 :األماكن
 

ü ما المكان الذي یدخل فیھ غرفة الحمام؟ ما األماكن؟ 

ü على (فّكر في األضواء، ھل ھي ساطعة أو خافتة؟ كیف یؤثر الضوء في طفلك؟ ماذا عن الضوضاء في غرفة الحمام  ماذا؟
 ؟ ماذا عن نوع منادیل المرحاض؟ ھل یجب أن یكون الباب مفتوًحا أو مغلقًا؟)المثال، مروحةسبیل 

ü  من یرافق طفلك داخل غرفة الحمام؟ ھل یرافق شخص ما طفلك أو یكون فقط في الجوار؟من؟ 

 

 :األدوات
 

ü  یستمع إلى الموسیقى أو یقرأ كتابًا؟ما األدوات التي تستخدمھا؟ ھل یستعین طفلك بجدول زمني مرئي؟ ھل یحب طفلك أن 

 

 :المكافآت
 

ü ما األنشطة التي تستحق مكافأة؟ وما األنشطة التي ال تستحق المكافأة؟ 

ü كیف تكافئ طفلك على عمٍل أحسن البالء فیھ؟ ماذا یحدث إذا لم یتلقَّ طفلك مكافأة؟ 
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 لألطفال المصابین بالتوحددلیل اآلباء الستخدام المرحاض 
 

  الوالدین من الواردة الشائعة األسئلة   
 
 

 ماذا یجب علینا فعلھ؟. یستخدم طفلنا النونیة في المدرسة، ولكنھ یرفض استخدامھا في المنزل

الذي تعلّم قد یكون من الصعب على ابنك الذي ُشّخصت لدیھ حالة اضطرابات طیف التوحد فعل الشيء 
وربما یكون من المفید تعلیم ابنك استخدام غرف حمام مختلفة في . القیام بھ في المدرسة داخل المنزل

وقد تحتاج إلى البدء بخطوات . استخدم الكلمات واألفكار التي یستخدمھا مدرسوه في المدرسة. المدرسة
دة كل مرة حتى یستخدم المرحاض أضف خطوة واح. ابدأ بالدخول إلى غرفة الحمام. بسیطة في المنزل

استخدم غرفة الحمام في المتاجر وبیوت . مارس زیارات النونیة في غرف حمام مختلفة. في المنزل
 .األشخاص اآلخرین

 
 

ما . كنا نظن أننا كنا نطبق برنامًجا جیدًا الستخدام المرحاض البنتنا، ولكنھ ال یجدي نفعًا
 التي یجب أن نتّبعھا؟الخطوات القادمة 

تحدثا مع طبیب . تأكدا من أنھ ال یوجد سبب طبي) ۱. (یوجد عدد من الخطوات التي قد تحتاجان التخاذھا
) ۲. (ابنتكما لمعرفة ما إذا كانت تشعر باإلمساك أو احصال على أفكار عن التغییرات في النظام الغذائي

ستخدام المرحاض الخاص بطفلك وتأكدا من إحضار الطفلة إلى المرحاض عندما راقبا الجدول الزمني ال
فمن . تأكدا من أن ابنتكما ترغب في المكافأة. فّكرا في تغییر المكافآت) ۳. (ترغب في التبول أو التبرز

ما فعل ذلك شھور على األقل، ولكن قد یتعین علیك ۳المفید غالبًا التفكیر بنوع المكافأة التي تستخدمانھا كل 
 .أكثر

 
 

تعاونُت مع ابني طوال عطلة نھایة األسبوع لتدریبھ على استخدام المرحاض ولكن لم نُحرز أي 
 ما المدة التي من الُمفترض أن یستغرقھا ھذا اإلجراء؟. تقدم

لذا من المفید أن تسترخي وتتحلى . یستغرق استخدام المرحاض مدة طویلة لدى كثیر من األشخاص
بل ینبغي أن یشغل التدریب على استخدام . لیس ھناك موعد نھائي الستخدام المرحاض. بالصبر

یمكنك االستراحة وإعادة المحاولة عندما تكتسب طاقة أكبر أو عندما . المرحاض حیًزا صغیًرا من حیاتك
یمكنك التدریب على . تعلُّم الذھاب إلى المرحاض تذكَّر أنھ قد یكون من الصعب. یكون ابنك مستعدًا

وبھذه الطریقة، ستكتسب طاقة للعمل على . استخدام المرحاض عندما یكون الوقت مواتیًا لك ولعائلتك
 .تحسین ھذه المھارة المھمة على المدى الطویل

 
 

. ولكنھ ال یزال یستخدم الحفاضاتحاولت عائلتنا مساعدة ابننا على أن یعتاد على استخدام المرحاض، 
 ماذا یجب علینا فعلھ؟

ا ب تدریبًا خاص� ھناك أطباء وأخصائیون نفسیون . ربما حان الوقت لطلب المساعدة من شخص ُمدرَّ
محلِّلون للسلوك ومعالجون /الكالم وأخصائیون/ومعلمون متخصصون وأخصائیو عالج ألمراض النطق

على استخدام ) ASD(مھنیون یمكن أن یساعدوا في تدریب األطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد 
. وقد یتمكن ھؤالء المھنیون من مساعدة عائلتك في التدریب الُمكثَّف على استخدام المرحاض. المرحاض

لذین ُشّخصت إصابتھم باضطرابات طیف التوحد یمكن أن تحقق ھذه الطریقة نجاًحا جیدًا مع األطفال ا
)ASD(تذكَّر أنھ قد یستغرق تعلُّم ھذه المھارة المعقدة . ، ولكن یلزم أن یكون ذلك تحت إشراف مھني

 .والمھمة وقتًا طویالً 

 .المرحاضلالطالع على نموذج یمكنك طباعتھ وإكمالھ لخطة استخدام  ۸في الصفحة  ۲الملحق تُرجى مراجعة 
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 دلیل اآلباء الستخدام المرحاض لألطفال المصابین بالتوحد
 

  الموارد   

التوحد یتحدث موارد وكتیّبات ودعًما للمساعدة في التعامل مع التحدیات الیومیة للتعایش مع التوحد  یقدم قسم الخدمات األسریة في منظمة
services-www.autismspeaks.org/family . ًالتوحد  ا بالتحدث مع أحد أعضاء فریق الخدمات األسریة التابع لمنظمةإذا كنت مھتم

، أو عن طریق البرید )288-4762 (AUTISM2-888على الرقم ) ART(یتحدث، فیُرجى التواصل مع فریق االستجابة التابع للمنظمة 
 ices@autismspeaks.orgfamilyserv .9050-772-ART En Español al 888اإللكتروني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شكر وعرفان   
شبكة أبحاث التدخل الذاتي فیما یتعلق بالصحة البدنیة ولجنة علوم الصحة /أعدّ ھذا المنشور أعضاء شبكة عالج التوحد التابعة لمنظمةالتوحد یتحدث

، ودیالن كارلي، الحاصل )مستشفى سینسیناتي لألطفال(شكر خاص إلى كل من نیكول بینغ، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس، . السلوكیة
، وسوزان ھیبورن، الحاصلة على درجة )كلیة جي إف كي بارتنرز، جامعة كولورادو فى دنفر(على درجة البكالوریوس في اإلرشاد االجتماعي 

كلیة جي إف كي بارتنرز، جامعة . (ة الدكتوراه، تیري كاتز، الحاصل على درج)كلیة جي إف كي بارتنرز، جامعة كولورادو فى دنفر. (الدكتوراه
، لورا )كلیة جي إف كي بارتنرز، جامعة كولورادو فى دنفر(، باتي الفیزر، الحاصلة على درجة الدكتوراه في العالج المھني )كولورادو فى دنفر

 . لو، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس، وأماندا سانتانی)مستشفى سینسیناتي لألطفال. (سریفوراكیت، الحاصلة على درجة الماجستیر
 .على مجھوداتھم في ھذا المنشور) معھد كینیدي كریجر(

 

قسم االتصاالت بشبكة أبحاث تأثیر التوحد على الصحة /حّررت ھذا المنشور وصّممتھ وأصدرتھ شبكة عالج التوّحد التابعة لمنظمة التوحد یتحدث
یُسمح . التابعة لمنظمة التوحد یتحدث للتعلیقات واالقتراحات من قبل الكثیرین، من بینھا األسر المشاركة بشبكة عالج التوحدنحن ممتنون . الجسمانیة

ھا بتوزیع ھذا المنشور كما ھو بدون أي تكلفة، أو یمكن تخصیصھ بصیغة ملف إلكتروني لإلنتاج والنشر من قبلكم، بحیث یتضمن مؤسستك وإحاالت
 .Uatn@autismspeaks.orgUللحصول على معلومات منقَّحة، یُرجى التواصل من خالل . ااألكثر شیوعً 

 

التعاوني كما یَدعمھ االتفاق . ھذه المواد ھي نتاج األنشطة الجاریة لبرنامج شبكة عالج التوحد التابع لمنظمة التوحد یتحدث، والممول من قِبلھا
UA3 MC 11054  بین وزارة الصحة والخدمات البشریة في الوالیات المتحدة، وإدارة الموارد والخدمات الصحیة، وبرنامج أبحاث صحة األم

المحتویات ھي مسؤولیة المؤلفین فقط وال تمثل بالضرورة وجھات النظر الرسمیة لمكتب صحة األم . والطفل، ومستشفى ماساشوستس العام
اشتُریت صور ھذا الدلیل من ). HHS(، ووزارة الصحة والخدمات البشریة )HRSA(، وإدارة الموارد والخدمات الصحیة )MCHB(ل والطف

®istockphoto . ۲۰۱۲ُكتب في مایو. 
 

 
 

  المراجع

 Toilet training and). 1992. (دالریمبل إن جي ورابل إل إي .۱
behaviors of people with autism: Parent views. 

Journal of Autism and Developmental
 Disorders, 22 (2), 265-275 

). 1981. (وأوجست جي تساي إل، وستیوارت إم إي، .۲
Implication of sex differences in the familial 
transmission of infantile autism. Journal of 

Autism and Developmental Disorders, 11(2), 
165-173. 

  المواقع اإللكترونیة

د  التدریب على استخدام : الجمعیة الوطنیة للمصابین بالتوحُّ
 -with-www.autism.org.uk/living: المرحاض

behaviour/toilet-gautism/understandin- 
training.aspx 

 www.do2learn.com/picturecards/printcards/se 
lfhelp_toileting.htm ھو مورد رائع للجداول الصوریة 

التدریب على استخدام  -نصائح للحیاة الیومیة  
: المرحاض

www.theautismprogram.org/wp- 
tips.pdf-content/uploads/toileting 

 Bright Tots :د التدریب على استخدام المرحاض : والتوحُّ
www.brighttots.com/Toilet_training_and_autis 

m.html 

  DVDأقراص 

• Potty Power )قوة النونیة( 
• Elmo’s Potty Time )وقت استخدام إلمو للنونیة( 

  الكتب

 Self-help Skills for People with 
Autism: A Systematic Teaching 

Approach  تألیف أندرسون إس أر، من
وجابلونسكي إي إل، وتومیر إم إس، و 

 ).2007. (كناب إم
 The Potty Journey: Guide to 

Toilet Training Children with 
Special Needs, Including Autism 

and Related Disorders  من تألیف
 ).2008. (كوكوفانیس جي

 Toilet Training for Children with Special 
Needs  2009(من تألیف ھیبورن إس.( 

 Toilet Training for Individuals with 
Autism or other Developmental 
Issues: A Comprehensive Guide 

for Parents and Teachers  من تألیف
 ).2007. (ویلر إم

 Once Upon a Potty 2007. (من تألیف فرامل إي.( 
 Going to the Potty  روجرز إفمن تألیف .
)1997.( 

 ۷ص 

http://www.autismspeaks.org/family-services
mailto:familyservices@autismspeaks.org
mailto:atn@autismspeaks.org
http://www.autism.org.uk/living-with-autism/understanding-behaviour/toilet-training.aspx
http://www.autism.org.uk/living-with-autism/understanding-behaviour/toilet-training.aspx
http://www.autism.org.uk/living-with-autism/understanding-behaviour/toilet-training.aspx
http://www.autism.org.uk/living-with-autism/understanding-behaviour/toilet-training.aspx
http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/selfhelp_toileting.htm
http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/selfhelp_toileting.htm
http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/selfhelp_toileting.htm
http://www.theautismprogram.org/wp-content/uploads/toileting-tips.pdf
http://www.theautismprogram.org/wp-content/uploads/toileting-tips.pdf
http://www.theautismprogram.org/wp-content/uploads/toileting-tips.pdf
http://www.brighttots.com/Toilet_training_and_autism.html
http://www.brighttots.com/Toilet_training_and_autism.html
http://www.brighttots.com/Toilet_training_and_autism.html


 دلیل اآلباء الستخدام المرحاض لألطفال المصابین بالتوحد
 
 

  لخطة استخدام المرحاض نموذج: ۱ملحق ال   

 

 :الھدف
إن الھدف ھو حمل تومي على "

دقیقة  15زیارة غرفة الحمام بعد 
من الوجبة والجلوس على 

 ".ثوان 5المرحاض لمدة 

 

  
 :روتین

 كم مرة؟
یذھب تومي إلى دورة المیاه بعد 

دقیقة من تناول كل وجبة  ۱٥
 .ومشروب

 ما مدة فعل السلوك؟
یذھب تومي إلى دورة المیاه لمدة 

 .یجلس على المرحاض. ثوان ٥

 

  
 :اللغة

؛ "اآلن نذھب إلى المرحاض"
 .أتبّول"= بي بي"

 

  
 :المكان

الباب . یقف المساعد وراء الباب
األنوار مضاءة . مفتوح

 .والمروحة قید التشغیل

 

  
 :األدوات

 Where theیقرأ تومي كتاب 
Wild Things Are في الحّمام. 

 

  
 :المكافآت

یُسمح لتومي باستخدام جھاز 
دقائق في كل مرة  ٥األیباد لمدة 

 یذھب فیھا إلى الحّمام
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  مرئيزمني  جدولمثال : ۲ملحق ال   

یفید الجدول البصري أثناء عملیات الذھاب إلى المرحاض؛ إذ . الجدول البصري عرُض لألحداث على مدار الیوم أو أثناء نشاط ما
 .یساعد في الحد من القلق وصعوبة الذھاب من خالل السماح لطفلك بوضوح بمعرفة األوقات التي ستُؤدّى فیھا أنشطة بعینھا

د األنشطة التي ستضعھا في  )۱ ب جمع األنشطة المفضلة وغیر المفضلة معًا. الجدولحدِّ  .جّرِ

یجب أن یكون الجدول في متناول ). على غالف أو حافظة(األنشطة التي حددتھا على جدول قابل للنقل  ضع الصور التي ترمز إلى )۲
 .وینبغي أن یكون مرئیًا خالل كل األنشطة. الطفل من بدایة النشاط األول

وامدح طفلك عند االنتھاء من . ، أخبر طفلك بتعلیمات لفظیة موجزة قبل بدء النشاط التالياألنشطة على الجدولعندما یحین وقت أحد  )۳
 .ثم ارِجع إلى الجدول وألصق بطاقة النشاط التالي. المھمة

م لھ المكافآت على/امدح طفلك و )٤ دول لتحفیز طفلك على ضع النشاط المفضل في نھایة الج. التزامھ بالجدول وإكمال األنشطة أو قدِّ
 .التطلع إلى إكمال كل األنشطة على الجدول

 

 

 الجدول المرئي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جدول مرئي

 غسل الیدین مرحاض دافق المسح لحین یتم التنظیف الجلوس على المرحاض

 ۹ص 


	"إنه ماراثون، وليس سباق عدو قصير."
	قد يكون ذلك بمثابة رحلة تستغرق بضع سنوات، لكن تحقيق استقلالية في استخدام المرحاض تدوم مدى الحياة أمر يستحق الانتظار!
	مفتاح النجاح: واصل استخدام لغة بسيطة وحافظ على روتينات استخدام المرحاض نفسها.
	قد يكون من الصعب على ابنك الذي شُخّصت لديه حالة اضطرابات طيف التوحد فعل الشيء الذي تعلّم القيام به في المدرسة داخل المنزل. وربما يكون من المفيد تعليم ابنك استخدام غرف حمام مختلفة في المدرسة. استخدم الكلمات والأفكار التي يستخدمها مدرسوه في المدرسة....
	قد يكون من الصعب على ابنك الذي شُخّصت لديه حالة اضطرابات طيف التوحد فعل الشيء الذي تعلّم القيام به في المدرسة داخل المنزل. وربما يكون من المفيد تعليم ابنك استخدام غرف حمام مختلفة في المدرسة. استخدم الكلمات والأفكار التي يستخدمها مدرسوه في المدرسة....
	كنا نظن أننا كنا نطبق برنامجًا جيدًا لاستخدام المرحاض لابنتنا، ولكنه لا يجدي نفعًا. ما الخطوات القادمة التي يجب أن نتّبعها؟
	كنا نظن أننا كنا نطبق برنامجًا جيدًا لاستخدام المرحاض لابنتنا، ولكنه لا يجدي نفعًا. ما الخطوات القادمة التي يجب أن نتّبعها؟
	يوجد عدد من الخطوات التي قد تحتاجان لاتخاذها. (١) تأكدا من أنه لا يوجد سبب طبي. تحدثا مع طبيب ابنتكما لمعرفة ما إذا كانت تشعر بالإمساك أو احصلا على أفكار عن التغييرات في النظام الغذائي. (٢) راقبا الجدول الزمني لاستخدام المرحاض الخاص بطفل...
	يوجد عدد من الخطوات التي قد تحتاجان لاتخاذها. (١) تأكدا من أنه لا يوجد سبب طبي. تحدثا مع طبيب ابنتكما لمعرفة ما إذا كانت تشعر بالإمساك أو احصلا على أفكار عن التغييرات في النظام الغذائي. (٢) راقبا الجدول الزمني لاستخدام المرحاض الخاص بطفل...

	تعاونتُ مع ابني طوال عطلة نهاية الأسبوع لتدريبه على استخدام المرحاض ولكن لم نُحرز أي تقدم. ما المدة التي من المُفترض أن يستغرقها هذا الإجراء؟
	تعاونتُ مع ابني طوال عطلة نهاية الأسبوع لتدريبه على استخدام المرحاض ولكن لم نُحرز أي تقدم. ما المدة التي من المُفترض أن يستغرقها هذا الإجراء؟
	يستغرق استخدام المرحاض مدة طويلة لدى كثير من الأشخاص. لذا من المفيد أن تسترخي وتتحلى بالصبر. ليس هناك موعد نهائي لاستخدام المرحاض. بل ينبغي أن يشغل التدريب على استخدام المرحاض حيزًا صغيرًا من حياتك. يمكنك الاستراحة وإعادة المحاولة عندما تكتس...
	يستغرق استخدام المرحاض مدة طويلة لدى كثير من الأشخاص. لذا من المفيد أن تسترخي وتتحلى بالصبر. ليس هناك موعد نهائي لاستخدام المرحاض. بل ينبغي أن يشغل التدريب على استخدام المرحاض حيزًا صغيرًا من حياتك. يمكنك الاستراحة وإعادة المحاولة عندما تكتس...
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