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ــودکان اتیســم  ــن ک ــام مشــکالت دستشــویی رف ــه ای بن Szyndlerدر ســال 1991 در مقال

گــزارش کــرد کــه 27 درصــد کــودکان اتیســم ، مشــکالتی مرتبــط بــا دستشــویی رفــن دارنــد. 

ــن مشــکل  ــود ای ــه بهب ــا ب ــم ت ــه شــا کمــک کنی ــی ب ــه راهکارهای ــا ارائ ــم ب ــا داری ــذا بن ل

کودکتــان کمــک کنیــد. 

برخــی از اســراتژیهایی کــه مــی توانیــد بــرای آمــوزش دستشــویی رفــن اســتفاده مناییــد بــه 

رشح ذیــل اســت.

الف( ایجاد یک برنامه مشخص بصورت روتین :

بعد از هر وعده غذایی کودک را به دستشویی برده، مراحل زیر را انجام دهید :

1( بردن به دستشویی

2( بازکردن پوشک

3( نشاندن در حالت دستشویی کردن

4( پنج دقیقه صربکردن

5( شسن کودک )چه تخلیه کرد و چه نکرد(

6( پوشک کردن

ــام شــود  ــام) انج ــار و ش ــه و ناه ــی (صبحان ــده غذای ــد از هــر وع ــکار بع ــد این ــا بای حت

زیــرا فعالیــت معــده و روده فرآینــد تخلیــه مجــاری ادراری و دفعــی را تســهیل مــی کنــد. 

ــرای دستشــویی بــردن 70 دقیقــه بعــد از غذاخــوردن اســت. بهریــن زمــان ب

ب( تحلیل رفتار کودکتان :

بعضــی رفتارهــای کودکتــان کــه نشــانه ی تخلیــه مجــاری ادراری و دفعــی اســت را خــوب 

تجزیــه و تحلیــل کنیــد. مثــال بعضــی از کــودکان گوشــه ای کــز مــی کننــد یــا پشــت کمــد 

قایــم مــی شــوند. بــه محــض بــروز آن رفتــار، کــودک را بــه دستشــویی بربیــد و مراحــل زیــر را 

انجــام دهیــد :
1(بردن به دستشویی

2(بازکردن پوشک

3(نشاندن در حالت دستشویی کردن

4(پنج دقیقه صربکردن

5(شسن کودک )چه تخلیه کرد و چه نکرد(

6( پوشک کردن

ــرای وی  ــه : اگــر کــودک بــدون عالئــم پوشــک خــود را کثیــف کــرد آداب ذکــر شــده را ب نکت

انجــام دهیــد.

ج( کمک به کودکتان برای درک موقعیت :

قبــل از ورود بــه دستشــویی بــا کالم، اشــاره یــا تصویــر کــودک را متوجــه کنیــد کــه دستشــویی 

دارد.

د( تشویق :

ــم           ــودکان اتیس ــی از ک ــرای برخ ــویق ب ــن تش ــد ای ــویق کنی ــودک او را تش ــن ک ــد از شس بع

مــی توانــد کالمــی باشــد و بــرای برخــی ملسی(دســت کشــیدن بــه رس و رصت و یــا بوســیدن و 

....) و بــرای برخــی بــازی کــردن بــا اســباب بــازی مــورد عالقــه اش و یــا حتــی تشــویق خوراکــی

ــرای کــودکان اتیســم آمــوزش دستشــویی  ــه مهــم : ب نکت

رفــن بایــد یــک فعالیــت خوشــایند باشــد. آمــوزش 

ــای آن نیســت کــه شــا  ــه معن دستشــویی رفــن اصــال ب

قــرار اســت بــه جنــگ کــودک خــود بروید.صبــور باشــد و 

ــد. ــام دهی ــه گام انج ــوق را گام ب ــل ف مراح
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