
 تدريب الحمام لطفل التوحد

ػ١ٍّخ ٘بِخ علا التدريب على استخدام الحمام لطفل التوحد ٠ؼزجو  

٠ٚؾزبط إٌٝ ِغّٛػخ ِٓ 

ػٍٝ  اإلعواءاد اٌزٟ ٠غت أْ ٠زجؼٙب اٌمبئُ ثبٌوػب٠خ ؽزٝ ٠ؼزبك اٌطفً اٌزٛؽلٜ

اٌن٘بة إٌٝ اٌؾّبَ ٚفٝ اٌجلا٠خ الثل ٌٕب أْ ٔؼٍُ و١ف ٔمَٛ ثزله٠ت اٌطفً اٌؼبكٞ 

اٌنٞ ٠ؾزبط اٌٝ اٌزله٠ت ػٍٝ اٍزقلاَ اٌؾّبَ ؽزٝ ٔلهن أ١ّ٘خ ٚطؼٛثخ مٌه ػٍٝ 

ؽفً اٌزٛؽل فبٌطفً اٌؼبكٞ ػٕل رله٠جٗ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌن٘بة إٌٝ اٌؾّبَ ٠ؾزبط إٌٝ 

ف١غت أٚال ػلَ إعجبه اٌطفً ػٍٝ ػ١ٍّخ  ي األً٘ وض١وا ِٓ اٌظجو ٚ اٌزفُٙ ِٓ لت

اٌزله٠ت لجً أْ ٠ىْٛ َِزؼلا ٌنٌه ٚالثل أْ ٠جلأ اٌطفً ثإظٙبه اإلشبهاد أٚال 

ؽٛي ؽبعزٗ ٌٍن٘بة إٌٝ اٌؾّبَ ثؼّو ٍٕخ ٚٔظف إٌٝ ػّو ٍٕز١ٓ ٚ ٘نا ٘ٛ اٌؼّو 

ػ١ٍّخ إٌّبٍت ٌٍجلء ثزله٠ت اٌطفً اٌؼبكٞ ٚ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌطفً ػٕل٘ب هاغجب ة

اٌزؼٍُ ١ٌٌٚ فبئفب ِٕٙب أٚ ٠غل أ٠خ طؼٛثبد فالٌٙب ٚ ٠غت ػلَ إعجبه اٌطفً ثبٌمٛح 

أٚ ثبٌؼمٛثبد أصٕبء ػ١ٍّخ اٌزله٠ت ٘نا ثبٌَٕجخ ٌٍطفً اٌؼبكٞ أِب اٌطفً اٌزٛؽلٜ 

ف١ّىٓ رله٠جٗ ونٌه فٟ ٔفٌ اٌؼّو أٚ ثؼل مٌه ثشٙٛه ، ٚاٌجلا٠خ ٠غت أْ رىْٛ 

ؽفً اال٘زّبَ ، فبال٘زّبَ ثبٌؾّبَ ١ٌٌ ِٓ األ٠ٌٛٚبد ٍٍٙخ ث١َطخ ثلْٚ أْ رفمل اي

فٟ ٘نا اٌؼّو ، فبٌّشبوً اٌٍَٛو١خ األفوٜ أُ٘ ، ٚػٕل ٔغبؽٙب فإْ ٔغبػ اٌجؤبِظ 

اٌزله٠جٟ ػٍٝ اٌؾّبَ ٠ىْٛ أًٍٙ ، ِٚغ مٌه فإْ اٌزله٠ت ػٍٝ اٌؾّبَ ػوٚهٞ 

ٚي اٌٝ ٚثؤبِظ اٌلؿ. ٔف١َبً ٚاعزّبػ١ب ٚفظٛطبً ػٕل م٘بة اٌطفً ٌٍّلهٍخ

اٌؾّبَ ٠زطٍت ٔؼغبً إكهاو١ب ِٚؼوف١ب ِؼ١ٕب ِٚٓ ٕ٘ب ٠ؼزجو اٌزأفو االكهاوٝ ٌلٜ 

ؽفً اٌزٛؽل ػبِال ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ك ػ١ٍّخ اٌزله٠ت ػٍٝ اٍزقلاَ اٌؾّبَ وّب 

أْ ٕ٘بن ػٛاًِ أفوٞ رورجؾ ثبٌَّبد اٌزٟ رظبؽت اٌزٛؽل فبٌطفً اٌنٞ ٠ؼبٔٝ 

فُٙ اٌىٍّبد اٌَّزقلِخ ِٓ لجً األً٘ ٚاٌزٟ رلٚه ِٓ اٌزٛؽل فٟ غبٌت األؽ١بْ ال ٞ
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ػٍٝ اٌزؼج١و ػٓ ؽبعزٗ  ؽٛي اٌؾّبَ ٚاٍزقلاِٗ ٚ٘ٛ ِب ٠غؼً اٌطفً غ١و لبكه 

اٌٝ اٌن٘بة اٌؾّبَ وّب أْ ؽفً اٌزٛؽل ٚٔز١غخ ٌفوؽ إٌشبؽ اٌؾووٟ اٌنٞ ٠ؼبٔٝ 

ا أْ ِٕٗ ٠ؼبٔٝ ِٓ ػلَ اٌملهح ػٍٝ اٌغًٍٛ ٌفزواد ى١ِٕخ ؽ٠ٍٛخ ػٍٝ اٌؾّبَ وُ

ثؼغ أؽفبي اٌزٛؽل لل ال ٠لهن اإلؽَبً ثبِزالء ِضبٔزٗ ٠ٚقبف اٌجؼغ ِٓ 

وّب أْ ثؼغ األؽفبي اٌزٛؽل١٠ٓ ٚٔز١غخ ٌّٕط١خ ٚهٚر١ٕ١خ اٌٍَٛن .طٛد اٌّبء

اٌنٞ ٠ؼبْٔٛ ِٕٗ ٠ظؼت ػ١ٍُٙ إرجبع هٚر١ٓ عل٠ل ٚمٌه ٠ٕطجك ػٍٝ اٌزله٠ت ػٍٝ 

أٚ األَ أْ رمَٛ ثلِظ ٘نا اٌٍَٛن إال أٔٗ ٠ّىٓ ٌٍّؼبٌظ اٌٍَٛوٟ , اٍزقلاَ اٌؾّبَ

ػّٓ هٚر١ُٕٙ اٌّؼزبك ٚلل ٠ؾلس ػلَ رؼ١ُّ ٌٍٍَٛن فمل ٠ؼزبك اٌطفً ػٍٟ اٌؾّبَ 

 . اٌنٞ رلهة ػ١ٍٗ ٠ّٚزٕغ ػٓ اٍزقلاَ ؽّبَ أفو

 ِالؽظبد ٚاعجخ ػٕل اٌجلء ثبٌزله٠ت ػٍٝ اٍزقلاَ اٌؾّبَ

 أٚال الثل ِٓ اٌجلء ثبٌزله٠ت ػٕل ظٙٛه ثؼغ اٌؼالِبد ِضً

 .ثمبء اٌطفً كْٚ رجٛي ٌّلح ٍبػز١ٓ ػٍٝ األلً -1

 .ػٕلِب رظجؼ ػ١ٍّخ اٌزجوى ِٕزظّخ ٌلٜ اٌطفً -2

 ػٕلِب ٠فُٙ ٚظ١فخ ِمؼل اٌزله٠ت -3

 ػٕلِب ٠فؼً أْ ٠جمٝ اٌؾفبظ عبفبً ٚٔظ١فبً  -4

 ػٕلِب رٕشأ ٌل٠ٗ اٌوغجخ فٟ رغ١١و ؽفبػبرٗ اٌّزَقخ -5

عبفخ ٔظ١فخ ٚاٍزؼّبي ِؼمل اٌزله٠ت ػٕل فّٙٗ ِلٜ اٌؼاللخ ث١ٓ ثمبء ِالثَٗ -6 . 

ػٕلِب ٠لهن اٌشؼٛه ثبِزالء اٌّضبٔخ أٚ اٌؾبعخ ٌٍزجوى ٚمٌه ثإػطبء ػالِبد  -7

 ١ِّيح رؼٕٝ هغجزٗ فٟ اٌن٘بة اٌٝ اٌؾّبَ

 .ػٕلِب ٠ظجؼ اٌطفً لبكها ػٍٝ رٕف١ن ثؼغ اٌزؼ١ٍّبد اٌشف١ٙخ -8

أعواء رغ١واد وج١وح فٟ  ػٕل اٌجلء ثبٌزله٠ت ػٍٝ اٌؾّبَ الثل ِٓ ِواػبح ػلَ -9

 .اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ؽزٝ ال رىْٛ ِظبكه اٌزٛرو اٌّؾ١طخ ثبٌطفً ػل٠لح

رأولٞ ِٓ ػلَ ٚعٛك أٞ ِشبوً طؾ١خ ٌلٜ اٌطفً رّٕؼٗ ِٓ اٌزله٠ت ػٍٝ  -10

 . اٌؾّبَ

لجً اٌجلء ثبٌزله٠ت هالجٟ األٚلبد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ؽفٍه ثبٌزجٛي أٚ اٌزجوى فٟ -11

ع وبًِ ٚرؾل٠ل األٚلبد اٌزٟ ٠زجٛي ٠ٚزجوى ف١ٙباٌؾفبع ػٍٟ ِلٞ أٍجٛ  

 . ؽبٌٟٚ إكفبي ثؤبِظ اٌؾّبَ ػّٓ اٌوٚر١ٓ اٌقبص ثبٌطفً-12

اؽوطٟ ػٍٟ رفؾض اٌطفً ِواها فٟ فزوح اٌزله٠ت ٌزوٞ ِب إما وبْ ٔظ١فب أٚ -13

ٚاٍزّوٞ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼي٠ي اٌّؼٕٛٞ, عبفب . 

.14- فزوح اٌزله٠تاؽوطٟ ػٍٟ ٔٛع اٌّالثٌ اٌزٟ ٠ورل٠ٙب فالي   

اؽوطٟ ػٍٟ أْ ٠ىْٛ اٌٛلذ اٌنٞ ثمؼ١خ اٌطفً فٟ اٌّوؽبع ِؾجت  -15



 ِٚوػ

 اؽوطٟ أْ ٠ىْٛ اٌغٛ كافٝ ػٕل ٌجلء فٟ ػ١ٍّخ اٌزله٠تٍب -16

 ؽبٌٟٚ رالشٝ األش١بء اٌزٟ رض١و اٌطفً وبألطٛاد اٌؼب١ٌخ-17

18-  رلهعٟ فٟ ػ١ٍّخ اٌزله٠ت ِٓ اػزّبكٖ عيء ِٓ اٌوٚر١ٓ إٌٟ ػ١ٍّخ اٌطٍت

 .ٚاالػزّبك ػٍٝ إٌفٌ ٚإرجبع فطٛاد اٍزقلاَ اٌّوؽبع

 :الخطواث المتبعت في عمليت التدريب

٠غت أٚال رؾل٠ل اٌىٍّبد اٌزٟ ٍٛف رَزقلَ ٌزؼو٠ف اٌطفً  :الخطوة األولى

ثأػؼبء عَّٗ أٚ ػٍٝ األلً اٌوِٛى ٌٛطف  ػ١ٍّخ 

 . اإلفواط

ا ع١لا ِٚو٠ؼ ثبٌَٕجخ ٠غت أْ ٠ىْٛ ووٍٟ اٌؾّبَ ِؼلا إػلاك :الخطوة الثانيت

 . ٌٍطفً

ٕ٘ب ٠غت رؼ١ٍُ اٌطفً أْ ٠قجو ٚاٌل٠ٗ ػٕلِب ٠شؼو ثبٌؾبعخ إٌٝ  :الخطوة الثالثت

٠ىٓ اٌطفً لل ثلا ثبٌىالَ ٚ فٟ اٌجلا٠خ لل ال ٠زُ مٌه  ٚمٌه ثبإلشبهح أما ٌُ  اٌؾّبَ 

ِٕؼ  إال ثؼل أْ ٠ىْٛ اٌطفً لل رجٛي أٚ رجوى ٚ ٘نا شٟء ِمجٛي فٟ اٌجلا٠خ ٚ ٠ّىٓ

 اٌطفً ٔٛع ِٓ اٌزؼي٠ي ػٕلِب ٠ٕغؼ ثإفجبه ٚاٌل٠ٗ ثوغجزٗ لجً اٌن٘بة إٌٝ اٌؾّبَ

 مالحظاث هامت في عمليت التدريب
٠غت أْ ٔٛول أٗ ٠غت ػلَ رٛلغ اٌؾظٛي غٍٝ ٔزبئظ ٍو٠ؼخ الْ ػ١ٍّخ اٌزلهة 

 رؾزبط ٌٍظجو ٚ اٌزأٟٔ

 ٠غت رؾل٠ل ِؼيى ٌٍطفً ِٕٚؾٗ ٌٗ ػٕل رؾم١ك اٌٙلف

اٍزقلاَ اٌزؼي٠يفطٛاد   

http://www.autismarabia.com/


رؾل٠ل ٔٛع اٌّؼيى اٌّؾجت ٌٍطفً ٚػبكح األؽفبي اٌظغبه ُ٘ اٌٍن٠ٓ ١ّ٠ٍْٛ 

ٌٍزؼي٠ي اٌّبكٞ ٠ٚؼزجو فؼبال ِؼُٙ ثشىً وج١و ٠ّٚىٓ ِؼوفخ اٌّؼيى اٌّؾجت 

 .ٌٍطفً ػٓ ؽو٠ك أَ اٌطفً غبٌجب

رؾل٠ل اٌّوؽٍخ اٌزٟ ٚطً إ١ٌٙب اٌطفً فٟ ػ١ٍّخ اٍزقلاَ اٌؾّبَ ؽ١ش أْ اٌطفً 

ٌنٞ الىاي فٟ اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ٍٛف ٠ؾزبط إٌٝ و١ّخ أوجو ِٓ اٌزؼي٠ي ، ث١ّٕب ا

اٌطفً اٌنٞ ٚطً إٌٝ اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚاػزبك ػٍٝ كفٛي اٌؾّبَ ٚأزٙٝ ِٓ ِوؽٍخ 

هفغ اٌؾّبَ ٠َٚزط١غ أْ ٠ؼجو ػٓ هغجزٗ ثلفٛي اٌؾّبَ ثإشبهح ِؼ١ٕخ أٚ ٔطك 

أوضو ، أِب فٟ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ  وٍّخ ؽّبَ ٍٛف ٠ؾزبط إٌٝ رؼي٠ي الً ، ٚرشغ١غ 

ِٓ اٌزله٠ت ٚاٌقبطخ ثم١بِٗ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔفَٗ فٟ ػ١ٍّخ إٌظبفخ ثؼل اٍزقلاَ 

اٌؾّبَ، ٠ؾزبط فمؾ ٌؼ١ٍّخ اٌَّبػلاد أصٕبء ػ١ٍّخ رله٠جٗ ٚاٌزشغ١غ اٌَّزّو ِغ 

 . ٍؾت اٌَّبػلاد ثشىً رله٠غٟ فٟ وً ِوح إٌٝ أْ ٠َزمً فٟ ػ١ٍّخ إٌظبفخ

كاَ اٌّؼيى اٌّملَ ٌٍطفً ٔٙبئ١ب إال فٝ فزواد اٌزله٠ت ؽزٝ ٠جنيػلَ اٍزـ اٌطفً   

ٌٕٚزفبكٜ ؽلٚس اإلشجبع ٌل٠ٗ ِٓ اٌّؼيى, اوجو ِغٙٛك فٝ ػ١ٍّخ اإلٍزغبثٗ   

وّب الثل ِٓ ػًّ ِب ٠َّٝ ٌل٠ٕب ثبٌزؾف١ي ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك ػوع اٌّؼيى ػٍٝ 

اٌّطٍٛة ِٕٗ ٍٛف ٠زُ  اٌطفً ٚاٌؾل٠ش ِؼٗ ثشىً ٚاػؼ ِٓ أٗ ػٕلِب ٠مَٛ ثزٕف١ن

إِب إما ؽلس ٚكفً  ِٕؾٗ ٘نا اٌّؼيى ؽزٝ ٠فُٙ اٌّمظٛك ِٓ اٍزقلاَ اٌّؼيى 

كلبئك وؾل ألظٝ 10إ5ٌٝاٌطفً إٌٝ اٌؾّبَ ٌُٚ ٠مَٛ ثؼًّ شٟ ثؼل رمو٠جب ِٓ 

أٔيٌٗ ِٓ ػٍٝ اٌؾّبَ ٚافجوٖ أٗ ٌٓ ٔمَٛ ثإػطبئٗ اٌّؼيى ٚٔىوه ٔفٌ اٌشٝ فٟ 

رجٛي أٚ اإلفواط فبهط اٌؾّبَؽبٌخ ل١بَ اٌطفً ثؼ١ٍّخ اي  

٠غت أْ ٔمَٛ ثبٍزجلاي اٌّؼيى اٌغنائٟ لله اإلِىبْ ثّؼيى ِؼٕٛٞ ِٚٓ اٌُّٙ علا 

أْ رٕزجٗ ٌؼ١ٍّخ اٌضجبد فٟ ػ١ٍّخ اٍزقلاَ اٌّؼيى ؽٛي فزوح اٌزله٠ت ٍٚؾجٗ ثشىً 

ِزلهط ػٍٝ ؽَت اٍزغبثخ اٌطفً ٚرملَ اٌطفً فٟ اٌّٙبهح إٌٝ أْ ٠َزمً فٟ ِٙبهح 

٠غت االٔزجبٖ ِٚالؽظخ فؼب١ٌخ اٌّؼيى. َ اٌؾّبَ ثٕغبػاٍزقلا فوثّب ٔؾزبط ٌؼ١ٍّخ  , 

اٍزجلاٌٗ ثّؼيى أفو أوضو فؼب١ٌٗ أٚ أْ اٌطفً لل أطبثٗ اًٌٍّ ِٓ مان اٌّؼيى وّب 

الثل ِٓ االرفبق ث١ٓ ؽو٠مخ اٍزقلاَ اٌّؼيى ث١ٓ اٌّووي ٚإٌّيي ثشىً وبًِ  أٗ 

ثخ اٌطفً غ١و اٌّزؼبْٚ اٌنٞ ٠فشًوّب أٗ ٠غت ػلَ ِؼبق. لله اإلِىبْ . 

 


