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آموزش توالت رفتن در کودکان مبتال به اتیسم 

ویژه آموزش خانواده 

گردآورنده : ثریا قره باغی 



آمــوزش توالــت رفتــن یعنــی تعلیــم کــودک در زمانــی کــه پیغــام هــای ادرار کــردن و حرکــت روده 
را درک کــرده و بتوانــد از لگــن یــا توالــت در زمــان مناســب اســتفاده نمایــد. ایــن رونــد آمــوزش 3 

تــا 6 مــاه طــول میکشــد. 

ــادی  ــل زی ــی باشــد. دالی ــش بزرگــی م ــه اتیســم چال ــا ب ــودکان مبت ــن در ک ــت رفت ــوزش توال آم
وجــود دارد کــه چــرا مــدت زمــان آمــوزش بــه ایــن کــودکان خیلــی طوالنــی اســت. و بســیاری از 
ایــن کــودکان کنتــرل ادرار و مدفــوع را خیلــی دیرتــر از کــودکان دیگــر مــی آموزنــد. هــر کــودک 
مبتــا بــه اتیســم بــا کــودک دیگــر متفــاوت اســت. کــودکان مبتــا بــه اتیســم مشــکات مشــترکی 
دارنــد کــه توالــت رفتــن را برایشــان دشــوار مــی نمایــد دانســتن ایــن مشــکات بــه شــما کمــک 
مــی نمایــد کــه راه هــای متفاوتــی را بــرای در نظــر گرفتــن نیازهــای فرزندتــان در نظــر بگیریــد. 

فیزیکی: دالیل فیزیکی یا پزشکی وجود دارد برای مشکات دستشویی رفتن. که باید این دالیل  با 
پزشک  مطرح شود و در صورت نیاز درمانهای دارویی انجام گیرد.

زبان: کودکان مبتا به اتیسم با فهمیدن و درک و استفاده از زبان مشکل دارند. انتظار نداشته باشید که 
کودک  مبتا به اتیسم درخواست نماید از شما که بخواهد دستشویی برود.

لباس پوشیدن: بعضی از کودکان مبتابه اتیسم با پایین کشیدن یا باال کشیدن شلوار برای رفتن به 
دستشویی  مشکل دارند.

اشارات بدنی: بعضی کودکان مبتا به اتیسم ممکن است از نیاز به دستشویی رفتن یا از اینکه لباسشان
 نم دارد  آگاه نباشند.

نیاز برای یکنواختی: بسیاری از کودکان مبتا به اتیسم شیه و راه مخصوص به خودشان را در دفع ادرار و 
مدفوع دارند. یادگیری شیوه و راه جدید برایشان ممکن است دشوار باشد.

استفاده از توالت های متفاوت: بعضی کودکان مبتا به اتیسم یادگیری از روتین های توالت خاص را       
می آموزند، در خانه یا در مدرسه اما برایشان رفتن به دستشویی در محیطی عمومی مانند مدرسه ممکن 

است  بسیار دشوار باشد.

کی شروع کنم؟ 

عامت هایی وجود دارد که نشان می دهد کودک برای یادگیری توالت رفتن آمادگی دارد:
کــودکان بــا نیازهــای ویــژه همــان عائــم آمادگــی را بــرای دستشــویی رفتــن نشــان می دهنــد کــه کــودکان دیگــر 
نشــان می دهنــد. امــا عائــم آن ممکــن اســت زمانــی دیــده شــود کــه فرزنــد شــما بزرگتــر اســت و آمــوزش زمــان 

بیشــتری را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد. 
* کــودک قــادر باشــد بــه شــما بگویــد )یــا بــا عامتــی بــه شــما نشــان دهــد( کــه لبــاس یــا پوشــکش کثیــف و 

مرطــوب شــده اســت. 
* بتوانــد یــک دســتورالعمل ســاده را دنبــال کنــد ماننــد: بشــین روی صندلــی. یــا قــادر باشــد شــلوار خــود را بــاال 

و پاییــن بکشــد. 
* حرکات روده ای منظمی داشته باشد. 

* کنترل مثانه کافی داشته باشد )قادر باشد به مدت حداقل یک ساعت در طول روز خشک باقی بماند(.
ــوع مشــکل  ــر ن ــد ه ــا بتوان ــد ت ــان مشــورت کنی ــا پزشــک فرزندت ــرل ادرار الزم اســت ب ــوزش کنت ــل از آم * قب

ــد.  ــایی کن ــی را شناس ــکی و طب پزش
از کجا شروع کنم؟ 

آمــوزش دستشــویی رفتــن را اگــر  هماننــد یــک ســفر در نظــر بگیریــم. ایــن ســفر آمــوزش یــا برنامــه آمــوزش بــه 
کــودکان کمــک میکنــد تــا مهارتهــای دستشــویی رفتــن را بیاموزنــد بــدون اینکــه نیــاز بــه برنامــه خاصــی باشــد. 

بزرگترهــا ایــن برنامــه را تعییــن می کننــد و بــدن کــودک را آمــوزش میدهنــد تــا برنامــه آنهــا را دنبــال نمایــد. 
* 6 بــار نشســتن: هدفــی رابــرای نشســتن هــر روز بــه تعــداد 6 بــار تعییــن نماییــد. در ابتــدا ایــن سفرآموزشــی 
کوتــاه مــدت باشــد )حداقــل 5 ثانیــه در هــر نوبــت(، و یــک ســفر بلندمدت تــر هــر روز بــرای دفــع مدفــوع در نظــر 
ــت در  ــا بیــش از ده دقیقــه در هــر نوب ــد. ت ــر نمایی ــد زمــان نشســتن را طوالنی ت ــد. در طــول زمــان می توانی بگیری

روز برســد. فرزنــد شــما اجــازه دارد هــر زمــان کــه دفــع را انجــام داد بافاصلــه از روی صندلــی بلنــد بشــود. 
* از او نخواهیــد بــه او بگوییــد: منتظــر نباشــید تــا فرزندتــان بــه شــما بگویــد کــه نیــاز بــه دستشــویی دارد یــا 
زمانــی کــه از او مــی پرســید دستشــویی دارد بــه شــما بگویــد بلــه. بــه او بگوییــد االن وقــت دستشــویی رفتــن اســت.
ــوان  ــه عن ــرا ب ــه آن ــد. برنام ــان نمایی ــه فرزندت ــه روزان ــن را بخشــی از برنام ــه: ســفرهای دستشــویی رفت * برنام

ــد.  ــد تمــام فعالیتهــای روزمــره بطــور منظــم انجــام دهی ــرا مانن ــد. آن ــرار دهی روتیــن معمــول خــود ق
* ارتبــاط: از کلمــات ســاده، اشــارات یــا تصاویــر ثابتــی بــرای آمــوزش دستشــویی رفتــن اســتفاده نماییــد. اینهــا 

بــه کــودک کمــک میکنــد تــا زبــان مربــوط بــه دستشــویی رفتــن را بیامــوزد. 
ــرای  ــد ب ــه ادامــه دهی ــه مــدت ســه هفت ــن برنامــه را ب ــه مــی شــود کــه اگــر ای ــه: گفت * مداومــت در برنام

ــد.  ــان ادامــه دهی ــه همچن ــه مــدت ســه هفت ــه را ب ــه عــادت میگــردد. پــس برنام ــل ب کــودک تبدی
* یــک برنامــه دیــداری بــرای فرزندتــان تهیــه نماییــد: تصاویــر بــه فرزندتــان کمــک میکنــد کــه بدانــد 
در طــول دستشــویی رفتــن شــما چــه انتظــاری از او دارید.ایــن تصاویــر را روی کاغــذ در دستشــویی خــود قــرار دهیــد 
تــا فرزندتــان مراحــل را بخوبــی مشــاهده نمایــد. اگــر فرزنــد شــما مفهــوم تصاویــر را درک نمیکنــد در ابتــدا همزمــان 

بــا هــر تصویــر عمــل معــادل آنــرا در کــودک انجــام دهیــد تــا معنــای تصاویــر را درک نمایــد. 



* شناســایی پــاداش: لیســتی از چیزهــای مــورد عاقــه فرزندتــان ماننــد غــذا، اســباب بازیهــا ی یــا فیلم هــا 
ــل  ــودک در داخ ــع ک ــد از دف ــه بع ــد بافاصل ــا را می توانی ــک از آنه ــد کدامی ــد و ببینی ــر کنی ــد. فک ــم نمایی را فراه
ــد بیســکویت، شــکات، کشــمش  ــی مانن ــواد غذای ــد. یــک تکــه کوچــک از م ــرار دهی ــارش ق دستشــویی در اختی
ــه بعــد از انجــام عمــل دفــع معمــوال خیلــی خــوب جــواب  ــا هــر آنچــه کــه فرزندتــان عاقمنــد اســت بافاصل ی
ــان اجــازه  ــه فرزندت ــد ب ــد مــی توانی ــاداش میدهی ــه دستشــویی پ ــه رفتــن کــودک ب ــر اینکــه ب می دهــد. عــاوه ب
دهیــد کارهــای مــورد عاقــه خــود را بعــد از دستشــویی رفتــن انجــام دهــد ماننــد تماشــای تلویزیــون، بــازی بــا 

ــل و ... مبای

آمــوزش توالــت رفتــن یــک نقطــه عطــف در تکامــل کــودک اســت. یادگیــری زمانــی رخ می دهــد کــه توانایی هــای 
ــد  ــن بای ــت رفت ــگام آمــوزش توال ــه ســرعت در حــال پیشــرفت اســت. در هن فیزیکــی، کامــی، اعتمــاد بنفــس ب

روشــهای آموزشــی تمــام اعضــای خانــواده یکــی باشــد تــا کــودک ســردرگم نشــود.

برای افزایش دفعات دستشویی رفتن

برای سه روز معمولی روتین های فرزندتان را ثبت نمایید. برای اینکه بتوانید برنامه دستشویی رفتن فرزندتان را تهیه 
کنید می توانید مدت زمانی که بین دستشویی رفتن فاصله است یعنی فاصله زمانی بین ساعتی که فرزندتان مایعات 
می نوشد و زمانی که خودش را خیس میکند. پوشک فرزندتان را هر 15 دقیقه چک کنید برای اینکه ببینید رطوبت 

دارد یا نه. و تعیین این فاصله زمانی به شما کمک خواهد کرد برنامه دستشویی رفتن را بهتر و راحت تر بنویسید. 

رژیم غذایی فرزندتان را در نظر بگیرید: تغییر رژیم غذایی مانند افزایش مایعات و فیبرها که فرزندتان می خورد یا 
می اشامد ممکن است به فرزند شما کمک نماید ادرار خود را احساس کند تا بتواند از دستشویی استفاده نماید )این 

روند باعث پر شدن مثانه یا پر شدن روده ها میگردد و این به احساس نیاز به دفع بیشتر کمک میکند.(

تغییرات کوچک در عادات روزانه ایجاد نمایید: لباس هایی که براحتی در اورده می شوند را به تن کودک نمایید. 
بافاصله بعد از اینکه کودک خود را خیس میکند او را تعویض نمایید. پوشک او را نزدیک به دستشویی عوض نمایید. 

فرزندتان را در فرایند تمیز کردن خودش درگیر نمایید. 

کهنه های کثیف شده را در سطل زباله ای در داخل دستشویی بیندازد: از فرزندتان بخواهید کهنه های کثیف شده 
را در داخل سطل زباله داخل دستشویی بیندازد این رفتار به فرزندتان کمک خواهد کرد تا بداند کهنه کثیف شده در 

داخل دستشویی می باشد. یا مثا فرزندتان سیفون را بکشد یا دستهایش را بعد از هر تعویض پوشک بشویدلمس 
میشود در داخل دستشویی را دوتست ندارد. تا جایی که امکان پذیر است آنها را تغییر دهید. 

اطمینان داشته باشید که دستشویی رفتن برای فرزندتان راحت است: وقتی فرزندتان روی سنگ دستشویی یا روی 
صندلی مخصوص دستشویی می نشیند مطمئن شوید راحت است. از صندلی دستشویی کوچک استفاده نمایید یا یک 
چهارپایه تهیه نمایید. اگر فرزند شما هنوز قادر نیست در دستشویی بنشیند قبل از شروع برنامه کنترل ادرار، نشستن را 

به او آموزش دهید. 

در رابطه با نیازهای حسی فرزندتان فکر کنید: اگر فرزند شما صدای خاصی را دوست ندارد، بوهای خاص یا حتی 
چیزهایی که لمس می شود در داخل دستشویی را دوست ندارد. تا جایی که امکان پذیر است آنها را تغییر دهید. 

چند دست لباس زیر خشک و تمیز همیشه آماده داشته باشیدطی آموزش دستشویی رفتن مهم است که فرزند شما در 
طول روز زیرپوش و شورت به تن داشته باشد. به این خاطر که نیاز دارد احساس نماید کی خیس است. ممکن است 

زمانی که فرزندتان در خواب است یا بیرون از منزل است مجبور شوید او را پوشک نمایید. 

از برنامه های دیداری استفاده کنید: تصاویر که هر گام از روتین دفع را نشان دهد ممکن است کمک نماید که فرزند 
شما روتین را بیاموزد و بداند که چه اتفاقی خواهد افتاد. طی دستشویی رفتن فرزند شما برنامه دیداری را که شما 

ایجادکرده اید می بیند. هر گام را همزمان با اینکه کودک انجام میدهد برچسب بزنید. 

از جایزه استفاده کنید: فورا بعد از دفع ادرار یا مدفوع به فرزندتان پاداش دهید. هر چه سریع تر بعد از دفع فرزندتان را 
تشویق نمایید احتمال اینکه رفتار را تکرار نماید بیشتر است. جوایز یا پاداش های مربوط به دستشویی رفتن باید خاص 

باشد. یعنی تنها در زمان دستشویی رفتن استفاده شود. 

تمرین در دستشویی های مختلف: استفاده از دستشویی های مختلف به فرزندتان کمک خواهد کرد تا بداند می تواند 
از دستشوییهای مختلف در مکانهای مختلف استفاده نماید.

برنامه دستشویی رفتن فرزندتان را ایجاد نمایید:

افراد مختلفی ممکن است فرزندتان را در دستشویی رفتن یاری دهد. اعضای مختلف خانواده، مربی ها؛ برنامه های 
روزمره می تواند  کمک کننده باشد. هر فردی که با فرزندتان کار میکند باید همان زبان و همان برنامه را پیگیری 

نماید که شما انجام می دهید. این برنامه مشترک می تواند آموزش دستشویی رفتن را موفق نماید. 



یــک برنامــه نوشــته شــده دستشــویی رفتــن می توانــد بــه پیشــرفت فرزندتــان کمــک نمایــد. اگــر نوشــته بشــود 
ــد  ــی توان ــن م ــه دستشــویی رفت ــد. برنام ــتفاده نمای ــن اس ــان روتی ــان و  هم ــان زب ــد از هم ــردی می توان ــر ف ه

شــامل ایــن جزئیــات باشــد: 

اهــداف:در دوره زمانــی در نظــر گرفتــه شــده شــما تــاش میکنیــد بــه چــه چیــزی برســید. نوشــتن هــدف بــه 
کســی کــه بــه شــما کمــک خواهــد نمــود ، کمــک میکنــد تــا بدانــد هــدف شــما در ایــن مــدت زمــان چیســت. 
بــرای مثــال ممکــن اســت هــدف شــما ایــن باشــد: احســان 15 دقیقــه بعــد از خــوردن غــذا بــه دستشــویی بــرود 

و 5 ثانیــه در روی صندلــی بنشــیند. 

سواالت رایج والدین:

سوال : فرزند ما از دستشویی در مدرسه استفاده میکند اما در خانه نه؟ ما چکار باید بکنیم؟ 

ــع را  ــل دف ــه عم ــه در دستشــویی مدرس ــرد ک ــاد میگی ــما ی ــه اتیســم ش ــا ب ــد مبت ــات فرزن ــی اوق پاســخ: گاه
انجــام دهــد ولــی انجــام آن در منــزل برایــش دشــوار اســت. ایــن راهکارهــا ممکــن اســت کمــک کننــده باشــد: 
فرزندتــان بیامــوزد کــه از دستشــویی هــای مختلــف در مدرســه را اســتفاده نمایــد. کلماتــی را اســتفاده گنیــد کــه 
مربــی او در مدرســه اســتفاده مــی نمایــد. بــا گام هــای ســاده در منــزل شــروع کنیــد مثــا بــا رفتــن فرزندتــان بــه 
ســمت دستشــویی )ایــن مــی توانــد اولیــن گام باشــد( آغــاز نماییــد. گام هایــی را بــه آن اضافــه کنیــد. تــا زمانــی 
کــه فرزندتــان دستشــویی رفتــن را در منــزل بیامــوزد. ایــن عمــل را در دستشــویی های مختلــف در فروشــگاه ها 

ــد.  ــن نمایی ــای دیگــر تمری و خانه ه

چند وقت به چند وقت؟

چقدر طول می کشد؟

چه زبانی ؟

چه مکانی ؟ 

چه ابزارهایی ؟

چه پاداشهایی ؟ 

چه زمانی یا اغلب چند وقت یکبار کودک دستشویی می رود. مثا ممکن است برنامه 
فرزند شما هر یکساعت یکبار باشد. 15 دقیقه بعد از نوشیدن آب یا خوردن غذا.

شما برای آموزش دفع فرزندتان از چه ابزارهایی استفاده میکنید؟ ایا از برنامه های 
دیداری استفاده میکنید؟ ایا فرزند شما به موسیقی گوش می دهد یا کتاب می خواند؟

از کلماتی استفاده کنید که روی فرزندتان جواب دهد. برای مثال کلمات کلیدی که 
شما برای دفع استفاده می نمایید. شما از چه کلماتی استفاده میکنید تا فرزندتان را به 

دستشویی هدایت کنید.

کجا؟جایی که فرزند شما برای دفع به آنجا میرود. 
چه چیزی؟در مکان دفع ویپگی هایی مانند نور و صدا و ... را در نظر بگیرید. در 
رابطه با نورها فکر کنید. آیا روشن است یا تاریک؟ نور چه تاثیری روی فرزندتان 

دارد؛ در رابطه با صداهای موجود در دستشویی چه صداهایی روی فرزندتان اثر دارد 
برای مثال صدای فن یا صدای سیفون؛ در دستشویی باز باشد یا بسته؟

چه کسی؟ افرادی که با فرزند شما به دستشویی می رود. ایا هر فردی )افراد 
غریبه( با فرزندتان به دستشویی می رود یا تنها افراد نزدیک.

چقدر فرزندتان می تواند دستشویی را تحمل نماید. ممکن است از 5 ثانیه آغاز شود.

فعالیت ها یا چیزهایی که به عنوان جایزه از شما می گیرد؛ چه فعالیت هایی شامل 
پاداش نمی شود.

چطور به فرزندتان برای انجام خوب کاری که از او انتظار داشتید پاداش میدهید؟ و اگر 
کار خود را درست انجام ندهد چه اتفاقی می افتد؟

سوال: من فکر میکنم برنامه خوبی برای دستشویی رفتن فرزندم ریختم اما کار نمیکند؟ گام بعدی

 چیست؟ 

پاسخ: تعدادی گام وجود دارد که شاید نیاز باشه شما آنها را طی کنید. 1. مطمئن باشید که دلیل پزشکی وجود ندارد. با پزشک 
فرزندتان صحبت کنید اگر فرزندتان یبوست دارد شاید نیاز به تغییر برنامه غذایی وی باشد. 2( به برنامه روزانه فرزندتان 

نگاه کنید. مطمئن شوید که زمان دفع ادرار یا مدفوع را درست ثبت نموده اید. 3( در رابطه با تغییر پاداش و جایزه فکر کنید. 
مطمئن شوید فرزندتان آنچیزی که شما به عنوان جایزه در نظر گرفتید را دوست دارد. فکر کردن به اینکه چه نوع جایزه ای 

را شما در سه ماه اخیر استفاده نموده اید. 

سوال: من روی کنترل دفع فرزندم تمام اخر هفته ها کار کردم. اما هیچ پیشرفتی را ندیدم. چقدر این

 طول میکشد؟

 پاسخ: آموزش دستشویی رفتن در بسیاری از این کودکان زمان زیادی را میگیرد. ارام باشید و صبر داشته باشید. زمان 
مشخصی برای یادگیری ان وجود ندارد. دستشویی رفتن فقط باید بخشی از زندگی شما باشد. شما می توانید مدتی آن را رها 

کنید و دوباره شروع نمایید. زمانی که شما انرژی بیشتری دارید و فرزندتان برای یادگیری اماده تر است. 

سوال: با وجود تالش زیادی که برای کنترل ادرار فرزندم کردم اما هنوز او را باید پوشک نمایم. چه 

کنم؟ 

شاید زمان آن رسیده باشد که باید با متخصصین مشورت نمایید. پزشک، روانشناس، روانپزشک، گفنار درمان و کاردرمان و 
همچنین رفتاردرمانی می تواند کمک کننده باشد.



هدف 

چندوقت به چندوقت

چقدر طول می کشد

زمان 

مکان 

ابزارها  

پاداشها 

احسان بتواند 15 دقیقه بعد از غذا به مدت 5 ثانیه روی صندلی دستشویی بنشیند.

احسان 15 دقیقه بعد از هر وعده غذایی و یا نوشیدن به دستشویی برود.

مدت 5 ثانیه داخل دستشویی روی صندلی می نشیند.

بریم دستشویی؛ بریم جیش؛ بریم پی پی؛

همراه بیرون دستشویی می ایستد، در دستشویی باز، چراغ و فن روشن است.

زمانی که داخل دستشویی است برایش آهنگ مورد عاقه اش را میگذارم.

بعد از هر بار رفتن به دستشویی 5 دقیقه می تواند با گوشی من بازی کند.

رفتن به توالت یک تکلیف پیچیده است، و ازگام های بسیارکوچکی ساخته شده است. برای

 آموزش،توالت رفتن را به گام های کوچکتر تقسیم کنید و بخشهای کوچک را به فرزندتان

 آموزش دهید.

یک نمونه برنامه دستشویی رفتن : 

راهبردهای آموزش توالت رفتن: 

سه راهبردی که می تواند به شما درآموزش بهترکمک نماید را در پایین می آوریم. 

1- تشویق و پاداش

تقویت مثبت و پاداش می توانددرآموزش توالت رفتن کمک کننده باشد. همانطورکه فرزند شما هرگام استفاده از توالت 
را آموخت می توانید فرزندتان را تشویق کنید. پاداشها می تواند شامل:

تحسین های توصیفی برای مثال: آفرین دستهات رو چقد تمیز شستی. چقد به موقع رفتید ستشویی. 

تشویقهای غیرکامی مانند حاالت چهره، دست زدن و ...

انجام یک فعالیت مورد عاقه کودک،برای مثال: درنظرگرفتن زمان بازی

استفاده از ستاره یا برچسب

داشتن یک غذای سالم و مورد عاقه کودک

انواع تشویقها را استفاده کنید و آن تشویقی که فرزند شما بیشتر و بهتر پاسخ می دهد را انتخاب کنید. 

قبل از آغاز کار دقیقا آنچه که فرزندشما بخاطر آن پاداش خواهدگرفت را مشخص نمایید. و مطمین شوید فرزند شما 
دقیقا متوجه شده است چه رفتارهایی پاداش دریافت خواهند نمود. از تشویق ها زیاد استفاده نکنید. 

همین که فرزند شما در گام خاصی پیشرفت کرد، آرام آرام استفاده از غذا را حذف کنید و از فعالیت ها و اسباب بازی ها 
بعنوان تشویق استفاده کنید و بدنبال آن تشویق های کامی و غیرکامی را اضافه نمایید. 

2- حمایت ها و راهنماهای دیداری

این کودکان اغلب از طریق دیداری بهتر می آموزند. بنابراین می توانید یادگیری فرزندتان را با فراهم کردن راهنماهای 
دیداری حمایت نمایید. برنامه روزانه بینایی می تواندکمک کند برای تقویت روتین استفاده از توالت و یادآوری باشد 

برای زمانهای دستشویی رفتن. 

یک برنامه روزانه دیداری را که با عکس هایی که متعلق به فرزندتان هست را به دیوار بچسبانید.

2تا 3 بار درروز طبق برنامه روزانه با فرزندتان به دستشویی روید.

آموزش باید پایدار باشد و هر فردی که آموزش توالت رفتن را بر عهده می گیرد باید از همان قواعد یکسان پیروی کند. 



3- داستان های اجتماعی

برای ایجاد رفتار مناسب و پاسخ های مناسب درکودکان استفاده از داستان های اجتماعی مهم است. و به آنها کمک 
می کند تا با موقعیت های چالش زا و گیج کننده تطابق پیدا کند. 

از داستانهای ساده با تصاویر واضح استفاده کنید. 

داستان ها بر اساس عائق فرزندتان نوشته شده باشد. موقعیت را توصیف کند مانند رفتن به جشن تولد،آغازمدرسه و ...

اطاعات جزعی در این رابطه که چه اتفاقی خواهد افتاد را بیان نماید. 

پیشنهادات خود را مبنی بر اینکه فرزندتان در آن موقعیت چطور پاسخ  دهد را مطرح نمایید. 

توضیح دهیدکه چرا فرزندتان باید به طریقه خاص پاسخ دهد. 

اگر فرزند شما درجاهای دیگری غیر از دستشویی دفع را انجام می دهد می توانید موقعیت را در داستان قرار دهید و به 
کودک آموزش دهید. درموقعیت واقعی کودک از داستان برای کنترل رفتارخود استفاده خواهدکرد. 

زمانی که از داستان اجتماعی استفاده می کنید داستان و تصاویر را متناسب با سطح رشدی فرزندتان طراحی کنید. در 
ادامه پاسخها و رفتارهای ممکن را پیشنهاد دهید. 

غلبه برچالش های دستشویی رفتن:

آموزش توالت رفتن برای کودک با نیازهای خاص چالش برانگیزتر از کودکان دیگراست. درکودکان مبتا به اتیسم که 
به روتین های خاصی وابسته هستند و تمایلی به تغییر ندارند این روند دشوارتر هم خواهد شد. گرفتن از پوشک و رفتن 

به توالت ممکن است روند بسیار دشواری باشد.

اگر فرزند شما با تغییر مشکل دارد، مرحله لگن دستشویی را ردکنید. بعضی والدین مستقیم کودکشان را به دستشویی 
میبرند گاهی اوقات بعضی با صندلی دستشویی آغاز می کنند. ردکردن یکی از مراحل می تواند تعداد تغییراتی که کودک 

تجربه خواهد کرد را محدودکند. 

سعی کنید از شورت های آموزشی که قابل شتشو و استفاده مجدد باشند استفاده کنید. اگرفرزندشما نداند زمان آن است 
که توالت برود، این ممکن است که به کودک کمک کندکه متوجه نمدارشدن خود بشود. 

از زبان خاص استفاده کنید. برای مثال »مهران بشین روی دستشویی تو دستشویی داری«بجای این که تنها به کودک 
بگویی »بشین روی دستشویی«.

کلمه ای یکسان را برای رفتن به دستشویی انتخاب کنید، استفاده از کلمات مختلف برای اشاره به دستشویی گیج 
کننده خواهد بود. 

به کودک آموزش دهید تا به طریقی به شما اعام کندکه نیاز دارد دستشویی برود. 

پنج دقیقه نشستن روی سنگ دستشویی کافیست. اگر فرزندتان را برای مدت طوالنی در حالت نشسته در دستشویی 
نگه دارید احساس می کند که دارد تنبیه می شود. کودکان مبتا به اتیسم نمی توانند موقعیت جدید را درک کنند یا 

هیجانات دیگران را احساس نمایند تاش کنید که آرام و مثبت باشید. 

فراوانی حس

اگر  فرزند شما با جنبه های حسی رفتن به دستشویی مشکل دارد و یا حساس است، تاش کنید راه های کنترل کردن 
مشکات حسی فرزندتان را پیدا کنید و آنها را کنترل نمایید. برای مثال:

کودکتان را با نشستن روی صندلی توالت آشنا کنید با تمرین برای مدت زمان کوتاه هرروز ، همچنین شرایط راحت و 
آرامی را در حین تمرین برای فرزندتان مهیا کنید برای مثال اگر سطح زمین سرد است جوراب به پای کودک کنید. 

اگر فرزندتان نیاز دارد که پاها هنگام نشستن حمایت شود می توانید به کمک چارپایه ای این حمایت را ایجادکنید. 

به فرزندتان بگوییدکه سیفون صدا تولید می کند و علت صدا را برای کودک توضیح دهید. 

گاهی اوقات در زمان آموزش توالت رفتن رفتارهایی مانند مشکات رفتاری بروز پیدا می کند. مانند ترس از توالت، 
رفتن به جایی غیر از توالت، انباشتن دستشویی با دستمال و کاغذ و ...، به طور مداوم کشیدن سیفون دستشویی، 

دستشویی نکردن و یا مالیدن آن روی  دیوار و جاهای دیگر در منزل. یبوست هم می تواند یک مشکل باشد. 

اگر فرزندتان این مشکات را دارد و یا بعد از چندماه آموزشی ندیده است، بهتر است باپزشک یا درمانگران خود 
مشورت کنید. 

این برنامه معمول برای کنترل ادرار و مدفوع در کودکان مبتال به اتیسم می باشد در صورتی 

که فرزند شما با این برنامه بصورت مداوم نتوانست کنترل ادرار را کسب نماید نیاز به برنامه

 فشرده تری پیدا خواهد کرد. 
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