
:تجربة أم طفل مصاب بالتوحد   

 

بنها فً هذا ربما تساعدها بفكرة او طرٌقة مع إم كتب تجربتً هذه لكل أأردت ان أ

فأسال هللا ان ٌوفق كل أم فً . توحدي  م لطفلالموضوع المرهق نفسٌا و جسدٌا لكل أ

.بنائنا جمٌعا ي أن ٌشفمشوارها مع ابنها على جمٌع المستوٌات و أ  

فً سرد تلك المراحل أود التنبٌه إلى التوجٌهات التً قدمت لً من قبل  البدأقبل      

علما أن المركز ٌتبع طرٌقة . المركز عند تشخٌص ابنً بالتوحد علها تفٌد واحدة منكم 

.التٌتش   

كل احتجاج أو عدم . عند تعلٌم الطفل فإن العامل المهم هو الثبات على سلوك إٌجابً  }-

.الالئمة ٌمكن أن تربكه  رضا و حتى النظرة  

إمدحٌه بكل سرور . إعطه توجٌهات من حٌن آلخر و استعملً كلمات بسٌطة فً ذلك  -

. فً كل مرة ٌنجح فٌها   

إمدحٌه بكرم و بمبالغة لكل مجهوداته المكللة بالنجاح و ال تعاقبٌه و للفعالٌة أكثر  -

.بنظرتك الالئمة عند كل خطأ   

. الحمام كً ٌربط ما بٌن مشكل النظافة و المرحاض ال تنزعً ثٌابه أال فً  -  

دقائق ، قودٌه برفق و  05ضعً الطفل على البوتً كل ساعة لمدة : اإلجراء الخاص 

قفً أمامه عندما ٌكون جالسا على . ري له عدم رضاك على أخطائه بهدوء دون أن تظه

رز فٌه غالبا كً تكتشفً سجلً الوقت الذي ٌتب. البوتً و احملً معك مكافأة و ال تمدحٌه 

ضعٌه كل صباح فوق البوتً ، و قبل الغداء . برنامجه الطبٌعً فً التخلص من الفضالت 

قومً بإعداد  جدول لحصص الجلوس على البوتً و . ، و قبل الخروج و قبل النوم 

{.أظهرٌه للطفل ، أرسمً نجمة ذهبٌة على الجدول لكل نجاح كً ٌرى بأنك فخورة به   

.منقول حرفٌا من كتاب التٌتش للنشاطات التعلٌمٌة ألطفال التوحدكل ذلك   

و قد اتبعت .  إذن كانت تلك التوجٌهات المقدمة من قبل الطبٌبة المختصة فً المركز

. لوقت طوٌٌٌٌٌٌٌٌٌل نصائحهم حرفٌا  

 

 



 

مرحلة اتباع توجيهات المركز : المرحلة  األولى   

كل زمان و مكان ، و اشترٌت ثالث من البوتً  فقمت أول شًء بنزع الحفاظ نهائٌا فً 

 20و كل . زل نفس اللون و النوع و وضعتهم فً األماكن االكثر تواجدا لطفلً فً المن

كً ٌتبول فٌه ، كنت تقرٌبا ال أفعل أي شًء اال مراقبته طول الٌوم  دقٌقة أهرول به 

تٌن و أضعه على البوتً و ، أما لٌال فكنت أنهض مرمحاولة اللحاق به فً الوقت المناسب 

.كان بمجرد وضعه ٌتبول ربما ألنه كان غٌر واعً لذلك باللٌل عجٌب أنه لا  

.أي أن ٌفهم المطلوب منه  اإلدراك مرحلة: الثانيةمرحلةال  

كان ٌتعمد التبول على نفسه و ٌمتنع القٌام بذلك فً  ألنهاالمر كان متعب  ،فً البداٌة 

كنت أراه ٌخاف من الجلوس و التبول و خاااااااااااصة التبرز فٌقاوم بكل . المكان المخصص

فأبقى أغنً طٌلة  ،ألن الغناء هو المعزز القوي بالنسبة له شدة ذلك ، فكنت ألهٌه بالغناء 

ت الى نصف ساعة حتى تتنمل قدماه و ٌبكً أحٌانا ٌصل بنا الوق. جلوسه على البوتً 

خطوتٌن  ما ٌمشًٌرٌد القٌام بذلك و لكن ٌرفض ؟ فبمجرد  هفأتركه ، و أنا أعلم أن

طال الموضوع على هذا النحو ، و أنا ال أوبخه و ال أعنفه مخافة أن .ٌفعلها على نفسه ......

و . و التعامل معه ٌؤثر ذلك علٌه فً نواحً أخرى ألننً كنت أجهل هذا االضطراب 

أشهر فً نفس الخطة والقاعدة تقول لو استمرٌت لمدة اكثر من ستة   ألننًأخطات فً ذلك 

.لم تنجح الخطة طٌلة شهر علٌك بتغٌٌر الخطة   

رة و هً ان اجعله ٌرى بعد شهر من بداٌتً و من اصراره على المقاومة اهتدٌت الى فك

و فعال سبحان هللا لمجرد رؤٌته لذلك فهم . على المباشر تبول فً البوتً اخاه و هو ي

. بعد شهر من المحاوالت  و بالتالً انتهت مرحلة ادراكه المطلوب منه. المطلوب منه   

:مرحلة أخذه كل ساعة الى الحمام :المرحلة الثالثة   

. التكرار كلنا نعلم القاعدة الجوهرٌة فً تعلٌم طفل التوحد و هً   

لدرجة اننً كنت اذا . كم طالت تلك المرحلة فقد اصبح عقلً مبرمجا بمواعٌد ذهابه للحمام 

حدث و ان تركته مع غٌري و خرجت اتصل بالشخص و اخبره بانه ٌرٌد الذهاب الى 

استمرٌت فً ذلك . الحمام و فعال ٌجدوه قد بلل مالبسه ببعض القطرات و لم ٌطلب ذلك 

كانت القاعدة ان ال اضربه و ال اصرخ علٌه  فكنت دائما اصبر  دون ان اغٌر طرٌقة تعلٌمه

نهم قالو لً لن ٌفهم سبب صراخً ال ،  عله ٌعً ذلك ٌوما مالو اقول نفس الجملة لتوعٌته 

و اٌضا مخافة من االنتكاسة فلم ارد ان اكون السبب فً .  فال جدوى من ذلك  او تعنٌفً

.انتكاسته   



 

 

الطرق تتضح  بدأتالناس ثقفت نفسً من النت و من تجارب  فً هذه المرحلة و بعد ان

:و التً اذكر منها  ، ت بتجرٌب طرق مختلفة من بٌنهاامامً فبدأ  

قمت بتصوٌره و هو ٌقوم بجمٌع مراحل الحمام و علقت الصور على الحائط مثل ما هم 

لذلك اال اننً رغم اننً متأكدة بان ذلك ال ٌنطبق علٌه ألنه واعً . الحال فً نظام بٌكس 

.و عسى ىاردت التجربة لعل  

قمت بتعزٌزه مادٌا حٌن ٌتبول فً المكان المخصص حتى اشجعه للقٌام بذلك بهدف 

الحصول على المعزز و لكن لم ٌنفع ذلك الن ابنً كان معززه معنوٌا اكثر منه مادٌا منذ 

.البداٌة   

انه ة ٌتبول على نفسه و حتىجربت النظرة الالئمة التً حذرونً منها و الصراخ فً كل مر

.و لكن كان ٌخاف و لم استفد . خذ كم ضربة على مؤخرته أ  

.ك لجربت اتركه مبتال لوقت قصٌر حتى ٌنزعج من وضعه متسخا و لكن ال ٌأبه لذا  

.على تنظٌف المكان كلما تبول او تبرز فً مكان ما بالبٌت  جربت اجباره  

.ال اخرٌن ٌقضون حاجتهم بالحمام جعله ٌرى اطفكنت كل ماسنحت لً الفرصة أ  

جعلت اخاه ٌطلب الذهاب الى الحمام علنا و بصورة مبالغة امامه و حتى انا شاركت 

.بالصوت و الصورة ههههههه حتى اساعده فً ذلك   

بما انه ٌعشق القصص و الصور اشترٌت له قصة خاصة بالحمام و بسٌطة جدا و واضحة 

.ب الى الحمام و تبٌن مرحلة نزع الحفاظ و الذها  

 انتبهت لذلك مرة عندما تبول. رؤٌتً منزعجة  ا اثرت فٌه هًمن االشٌاء التً اعتقد انه

الن  و لكن دون صراخ  و ابكً و اتحصر و اكلم نفسً على نفسه فوجدنً جالسة 

فـأجده ٌنزعج لذلك بما ان ابنً حساس كثٌرا فمجرد االنزعاج . الموضوع اصبح ٌرهقنً 

و اصبح كلما ٌخطا اتظاهر بالبكاء و احٌانا كثٌرة ٌنتهً بً . فاستغلٌت الفرصة . منه ٌقلقه 

فاصبح ٌحاول مرات قلٌلة ان ٌذهب للحمام و هو ممسك . االمر بالبكاء حقٌقة ههههههه  

" . بٌبً......بٌبً : "  بكلمة ما ٌرٌداطلب منه ان ٌقول نفسه فافهم انا ذلك دون ان ٌطلب فب

بها من االدراك فكنت اساله اٌن تتبول فٌذهب و ٌرٌنً  البأسحلة وصل الى مر و قد 

.ن التلقائٌة فً قضاء حاجته لم تصل بعد،  إال أ المكان و ٌجٌب  



 

الوقت او " التاٌم اوت"من اهم التجارب التً نجحت بنسبة عالٌة معه هً طرٌقة 

تحلٌل السلوك  "فً فبعد ان اخذت دورة مع االستاذة سمر جزاها هللا كل خٌرالمستقطع

. اهتدٌت الى طرق رائعة و متنوعة و متدرجة من االسهل الى االصعب فً ذلك  "التطبٌقً

حٌث كل ما تبول على نفسه  .فٌهفخصصت له ركن فً المنزل و وضعت كرسٌا صغٌرا 

تبول على نفسه،  كان االمر  ألنهاو تبرز آخذه مباشرة الى الكرسً و اخبره بانه معاقب 

حتى /دقائق احضره  07و بعد حتى ال ٌنهض  اراقبه مختبئة  أبقى ى ٌبكً ،ٌزعجه و ٌبق

ما كان ٌجب القٌام به و عن  لمه عن خطئه و انا اك/ٌربط الخطأ مع العقاب و ال ٌنسى ذلك   

احسست بعد هذه التجربة انه اصبح ٌحاول الذهاب لوحده بشكل احسن من االول أي زادت 

.قلٌلة عدد المحاوالت و ان كانت   

: مرحلة تذكيره بالذهاب الى الحمام:المرحلة الرابعة   

إن كان ٌرٌد التبول أو  ، من حٌن آلخر أذكرهبعد ذلك أصبحت أذكره بالذهاب الى الحمام 

و كان ذلك لٌس بصٌغة السؤال و إنما بصٌغة االمر ألنه لم ٌكن ٌعرف . التبرز أعزكم هللا 

.بعد االجابة بنعم   

.مرحلة التلقائية:  و األخيرة ةالمرحلة الخامس  

و أخٌرا و بعد تعب أكثر من سنة و بعد العدٌد من المحاوالت و التجارب استطاع ٌوسف 

و حتى لٌال أصبح .تذكٌرهأخٌرا طلب الذهاب إلى الحمام من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى 

.ٌمسك نفسه حتى الصباح علما اننً ادخله للحمام قبل نومه   

السؤال بسٌط  بالذهاب الى الحمام بصٌغة السؤال ، من كثر ما سمع السؤال و كانبدأ طلبه 

ن إفأصبح ٌقول تلك الجملة" مل بٌبً ؟تع: "من كلمتٌن بسٌطتٌن بلهجتنا معناها  سهل ٌتكون

البارحة فقط فً جلسة التخاطب طلب منً ان ٌذهب الى الحمام .  أراد الذهاب الى الحمام 

ع ٌل لمحته ٌدخل لوحده الى الحمام و راقبته و انا مختبئة فرأٌته ٌنزو بالل. بصٌغة الطلب

كنت سأصرخ و اسمع . ثم ارتدى مالبسه و خرج  مالبسه و ٌتبول بالحمام أي طفل طبٌعً

.   "اخٌرا انتهٌت من هذه المرحلة حمدا هلل كثٌرا" العالم كله و اقول   

 ألنهر اكثر من شهر و هو ثابت على ذلك علما اننً لم اتٌقن من تمكنه من ذلك اال بعد مرو

من ، و بعد ان تأكدت ثم ٌعود و ٌنتكس او ثالثة اٌام بنفسه مدة ٌومٌن  ما ٌبادركان كثٌرا 

.اخبرتكملذهاب الى الحمام مع أي شخص و فً كل مكان للتعمٌم طلبه ل  

 



ٌك بالصبر و الثبات فً األخٌر أقول لكل أم مازالت فً بداٌتها مع ابنها او لم تبدا بعد انه عل

:و من اهم النقاط الواجب اتباعها و عدم االستهزاء و لو لمرة هً   

تكرٌس كل وقتك لذلك اجعلٌه هدفا لك فال تتهاونً و ال تٌأسً استمري و خلً عندك  /-1

.و ان طال االمر و ان تبٌن صعوبته و لكن ستنجحٌن اكٌد . ٌقٌن باهلل   

و ان تطلب علٌك االمر عدم . زمان و ال تهتمً لشًء ابدانزع الحفاظ فً كل مكان و  / -2

الذهاب لزٌارات و حرمان نفسه من امور كثٌرة و لكن اعلمً انه كلما اجلت الموضوع 

.كلما صعب االمر و هناك امور تنتظر التعلٌم و ال ٌجب ان تتوقفً فً هذه النقطة  

لمً انه سٌضره اكثر على ال تستعملً العنف معه أبدا، وإن احسست انه ٌفٌد فاع /-3

و ستجدٌنه ال ٌتعلم اال بالضرب و سٌصعب األمر علٌك . نواحً اخرى اهمها طرٌقة التعلم 

.و علٌه   

ابحثً عن ما ٌعزز ابنك ، و ال تنسً دااااااائما المعزز المعنوي من تشجٌع و حضن  / -4

.الخ.....و تقبٌل  

 

 

 

: مالحظة أخيرة   

التجربة هً من تقودك . لطفل قد ال ٌصلح لغٌره ، وحدك أدرى بما ٌناسب ابنك  ما ٌصلح

و هللا ولً . و ال تقولً ما ٌزل صغٌرا كل ما ابتدٌت مبكرا كان افٌد لك و له  .الى ذلك 

.التوفٌق  

 تحٌاتً اختكم أم ٌوسف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


