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چکیده:
زمینــه :اختــال طیــف اُتیســم ( )ASDیکــی از اختاللهــای عصبــی رشــدی کــه مســائل و مشــکالت بســیاری در زمینــه مهارتهــای

اجتماعــی و ارتباطــی بــرای کــودکان بــه همــراه دارد .بــرای مقابلــه بــا مشــکالت کــودکان ،روشهــای مختلــف بــر مبنــای جهتگیریهای

متفــاوت ابــداع شــده اســت .پژوهــش مــروری حاضــر بــا هــدف معرفــی برنامــه ســان-رایز ( )SRPبــرای کــودکان بــا اختــال طیــف اُتیســم

انجــام گرفتــه اســت .ایــن برنامــه بــر مبنــای تحلیــل رفتــار کاربــردی ( )ABAتدویــن شــده اســت ،امــا تفاوتهــای قابلمالحظ ـهای بــا

آن دارد .برنامــه ســان -رایــز ( )SRPجــزء مداخــات فشــرده بــه شــمار مـیرود کــه  5روز در هفتــه ( 40ســاعت) اجــرا میشــود .در ایــن

برنامــه بــه والدیــن آموختــه میشــود تــا بــه فرزنــد خــود عشــق بورزنــد ،بــه او احتــرام بگذارنــد و او را «آنچنــان کــه هســت» بپذیرنــد ،تــا
از طریــق ایــن پذیــرش ،فرزنــد خــود را بــه برقــراری ارتبــاط دو جانبــه در محیــط آرامبخــش خانــه تشــویق کننــد.

نتیجــه گیــری :یافتههــای پژوهشــی نیــز ثابــت کردهانــد کــه ایــن برنامــه ،مهارتهــای ارتباطــی و اجتماعــی کــودکان بــا اختــال

طیــف اُتیســم را بهبــود میبخشــد.

واژههای کلیدی :اُتیسم ،برنامه سان-رایز ،مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
میــزان توجــه غیرطبیعی هســتند (بــرای مثال دلبســتگی شــدید

مقدمه

بــه اشــیای غیــر معمولــی)؛ واکنــش افراطــی یــا تفریطــی در

1اختــال طیــف اُتیســم ( ،2)ASDیکــی از اختــال هــا عصبــی-

مقابــل محرکهــای حســی یــا عالقــه غیــر معمولــی بــه بعضــی

تشــخیصی و آمــاری اختــال هــا روانــی ( 4)5-DSMبــا دو عالمــت

 /گرمــا /ســرما بیتفــاوت اســت ،بــه بعضــی صداهــا و یــا

رفتارهــا ،عالیــق و فعالیتهــای محــدود و تکــراری شناســایی

اشــیاء را بــه طــور افراطــی بــو یــا لمــس میکنــد بــه بعضــی نورها

رشــدی 3اســت کــه مطابــق بــا آخریــن ویرایــش راهنمــای
عمــده نقــص در ارتبــاط اجتماعــی و تعامــل اجتماعــی و نیــز

میشــود ( .)1مشــکالت مربــوط بــه ارتبــاط اجتماعــی و تعامــل
اجتماعــی ایــن کــودکان شــامل نقــص در تعامــل اجتماعــی-

هیجانــی متقابــل ،مشــکالت رفتارهــای ارتباطــی غیرکالمــی و
نقــص در ایجــاد ،حفــظ و درک روابــط میــان فــردی میشــود

جنبــه هــای حســی محیــط ،بــرای مثــال فــرد ظاهــراً بــه درد

بافتهــای اشــیاء واکنــش شــدید نشــان میدهــد ،بعضــی
یــا اشــیا چرخــان عالقــه بســیار شــدیدی نشــان میدهــد (.)2

شــیوع ایــن اختــال روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.

مطابــق آمــار مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیماریهــای آمریــکا

( ،)CDCشــیوع ایــن اختــال در ســال  ،2002یــک در  150نفــر

( .)2مشــکالت رفتارهــا ،عالیــق و فعالیتهــای محــدود و

( ،)3در ســا لهــای  2004تــا  ،2006یک در  ،)4( 110در ســال

کلیشـهای و تکــراری دارد ،یــا از اشــیاء همیشــه بــه یــک شــکل

( )6گــزارش شــده اســت .مطالعــات شیوعشناســی در ایــران

تکــراری نیــز شــامل ایــن مــوارد اســت :فــرد حــرکات فیزیکــی

اســتفاده میکنــد؛ فــرد بــه شــدت پایبنــد روتیــن اســت؛
عالیقــی بســیار محــدود و ثابــت دارد کــه از لحــاظ شــدت یــا

?????????? 1- Email:
2- autism spectrum disorder
3- neurodevelopmental disorder
4- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition

 2008یــک در  88نفــر ( )5و در ســال  ،2014یــک در  68نفــر
نیــز آمــار رو بــه افزایشــی از ابتــا بــه اُتیســم در کودکان را نشــان

میدهنــد .بــرای مثــال ،بزرگنیــا ،ملکپــور و عابــدی ()7
میــزان شــیوع ایــن اختــال را در اصفهــان  12/15و در شــهرکرد

 97/9در هــر  10هــزار کــودک گــزارش کردهانــد .صمــدی و

همــکاران نیــز شــیوع اُتیســم را در ایــران در ســال 6/26 ،2007
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برنامه سان -رایز ( )SRPبرای کودکان با اختالل طیف اُتیسم

در  10هــزار کــودک ( )8و در ســال  95 /2 ،2014در  10هــزار

برنامـ ه آموزشــی -درمانــی کافمــن ،9فرزنــد ناتــوان آنهــا را بــه

کــودک گــزارش کردهانــد ( .)9بــا توجــه به مشــکالت زیــادی که

جوانــی بــا توانایــی اجتماعــی و کالمــی بــاال تبدیــل کــرد .راون

و نیــز افزایــش روزافــزون آن ،ضــرورت غربالگــری و تشــخیص

پاســخ داد و تــا حــد زیــادی عالیــم شــدید اُتیســم در وی کاهــش

ایــن اختــال بــرای کــودک ،خانــواده و جامعه بــه وجود مـیآورد

بــرای مقابلــه بــا ایــن اختــال هــا از روشهــای گوناگونــی

اســتفاده میشــود کــه از جملــه رایجتریــن آنهــا میتــوان

بــه درمــان پاســخ محــوری ( ،1)PRTدرمــان و آمــوزش اُتیســم

و ناتوانیهــای ارتباطــی مرتبــط ( ،2)TEACCHسیســتم ارتباطــی

مبادلــه تصویــر ( ،3)PECSداســتا 
ن هــای اجتماعــی ( 4)SSو
تحلیــل رفتــار کاربــردی ( 5 )ABAاشــاره کــرد .در ایــن میــان،

یافــت و اکنــون بــدون اینکــه بســیاری از عالیــم ســابق خــود را

داشــته باشــد از دانشــگاه آیــوی لیــگ فــارغ التحصیــل شــده و
10

هــم اکنــون بــه خانــواده هــا و افــراد دارای اختــال طیــف اُتیســم

در مرکــز درمــان اُتیســم آمریــکا آمــوزش مــی دهــد (.)10

برنامــه ســان -رایــز ( )SRPتوســط والدیــن هدایــت میشــود

(پــدر و مــادر را بــه عنــوان مهمتریــن و پایدارتریــن منابــع

آمــوزش و الهــام بخــش کــودک میدانــد) ،کــودک محــور

یکــی از برنامههــای آموزشــی مبتکرانــهای کــه بــرای والدیــن

اســت ،بــه صــورت بازیهــای ارتباطــی اجــرا میشــود ،و جــزء

شــده اســت ،برنامــه ســان -رایــز ( 6)SRPاســت .در ایــن پژوهــش

ســاعت) اجــرا میشــود .در ایــن برنامــه بــه والدیــن آموختــه

و متخصصــان کــودکان دارای اختــال طیــف اُتیســم طراحــی

تاریخچــه و رونــد شــکلگیری ایــن برنامــه و کاربردهــای آن
مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

مداخــات فشــرده بــه شــمار م ـیرود کــه  5روز در هفتــه (40

میشــود تــا بــه فرزنــد خــود عشــق بورزنــد .بــه او احتــرام
بگذارنــد و او را «آنچنــان کــه هســت» بپذیرنــد ،تــا از طریــق
ایــن پذیــرش ،فرزنــد خــود را بــه برقــراری ارتبــاط دو جانبــه در

برنامه سان-رایز ()SRP

محیــط آرامبخــش خانــه تشــویق کننــد .کافمــن و کافمــن بعــد از

ســان رایــز ،برنامــه مــدون و جامعــی اســت کــه در خانــه

اجــرای برنامــه درمانی تحلیــل رفتــار کاربــردی ( ،)ABAدریافتند

کــودکان دارای اختــال طیــف اُتیســم را در زمینههــای یادگیری،

نتــوان بــه طــور کامــل بــا نشــانههای اُتیســم مقابلــه کــرد (.)11

اجــرا میشــود و بــه خانوادههــا و مراقبــان کمــک میکنــد تــا

تحولــی ،ارتباطــی و یادگیــری آمــوزش دهنــد .ایــن برنامــه در

دهــه  1970توســط نیــل کافمــن 7و همســرش ســاماریا کافمــن

8

طراحــی شــد .ایــده اصلــی شــکلگیری ایــن برنامــه زمانــی

شــکل گرفــت کــه فرزنــد خانــواده کافمــن بــه عنــوان کودکــی بــا

کــه ایــن برنامــه دارای مشــکالتی اســت کــه موجــب میشــود

تفــاوت تحلیــل رفتــار کاربــردی ( )ABAو برنامــه

ســان-رایز()SRP

کافمــن ( )12معتقــد اســت اگــر چه مبنــای شــکلگیری ،SRP

اتیســم شــدید تشــخیص داده شــد .در ابتــدا متخصصــان بــه

برنامــه  ABAاســت ،امــا ایــن دو تفاوتهــای قابلمالحظـهای بــا

نگهــداری از ایــن کــودک و نیــز بــه دلیــل نشــانههای شــدیدی

جدول -1تحلیل رفتار کاربردی ( )ABAو برنامه سان -رایز ()SRP

ایــن کــودکان نگهــداری کننــد .امــا خانــواده کافمــن ایــن موضــوع

برنامه سان-رایز ()SRP

خانــواده کافمــن پیشــنهاد کردنــد کــه بــه دلیــل شــرایط دشــوار

اتیســم ،کــودک را بــه طــور مادامالعمــر در مؤسســه مخصــوص

یکدیگــر دارند (جــدول .)1

تحلیل رفتار کاربردی ()ABA

را نپذیرفتنــد و برنامــه ویــژهای بــرای فرزند خــود ابــداع کردند.

1- Pivotal Response Treatment
2- Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped
Children
3- Picture Exchange Communication System
4- Social Stories

اُتیســم را بــه عنــوان یــک اختــال رفتــاری
میبینــد ،بــا رفتارهایــی کــه ناشــی از
خاموشــی یــا تقویــت اســت .کــودک نیــاز
بــه ســاختار دارد و بایــد یــاد بگیــرد کــه بــه
درســتی نشســته ،برنامــه را دنبــال کنــد و
بــا درخواســت هــا مطابقــت داشــته باشــد.

اُتیســم را بــه عنــوان یــک اختــال تعامــل
اجتماعــی میبینــد کــه کمبــود اصلــی مربــوط
بــه افــراد دیگــر اســت .کمــک بــه کــودک
بــرای انعطافپذیــری و برقــراری ارتبــاط
خودجــوش ،او را قــادر می ســازد تــا تغییرات را
اداره کــرده و از تعامــل انســان بهرهمنــد شــود.

5- Applied Behavior Analysis
6- Son-Rise Program
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7- Neil Kaufman
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زود هنــگام و ارائــه مداخــات بــه هنــگام اهمیــت ویــژهای دارد.

کافمــن فرزنــد ایــن خانــواده بــه خوبــی بــه ایــن روش درمانــی

تعلیم و تربیت استثنایی

برنامه سان -رایز ( )SRPبرای کودکان با اختالل طیف اُتیسم

تحلیل رفتار کاربردی ()ABA

برنامه سان-رایز ()SRP

در آمــوزش مهارتهــای جدیــد بــه کــودک
بــر «تکــرار »2تأکیــد دارد .بــا اســتفاده از
رویکــرد آمــوزش گسســته ( 3)DTTیــا شــیوهای
مشــابه ،کــودک را تحریــک میکنــد کــه رفتــار
را بارهــا و بارهــا انجــام دهــد (و بــه دنبــال آن
پــاداش ارائــه میشــود) تــا زمانــی کــه کــودک
بــه مرحلــه تســلط برســد.4

در آمــوزش مهارتهــای جدیــد بــه کــودک
بــر «انگیــزش »5تأکیــد دارد .عالیــق کــودک را
بــا بازیهــا و فعالیتهــا پیونــد میزنــد ،بــه
طــوری کــه کــودک هیجــانزده میشــود.
«برگشــتن بــه عقــب بــرای بــازی بیشــتر»
موجــب تعمیــم مهارتهــا و ارتبــاط آنهــا
به طور طبیعی میشود.

اغلــب بــر مهارتهــای تحصیلــی تأکیــد
دارد .درسهایــی ماننــد ریاضــی را بــه عنــوان
یــک راه عالــی بــرای کمــک بــه کــودک جهــت
جبــران کمبــود مهارتهــای اجتماعــی در نظــر
میگیــرد.

اول اجتماعــی شــدن را آمــوزش میدهــد .بــه
دنبــال آن نیســت کــه بــه کــودک کمــک کنــد تا
کمبــود مهارتهــای اجتماعــی را جبــران کنــد،
بلکــه تــاش میکنــد تــا کــودک بــر آنهــا
غلبــه کنــد.

والدیــن نقــش اصلــی را بــه عهــده دارنــد ،زیــرا
متخصصــان بازیگــران اصلــی هســتند و والدین عشــق و تعهــد آنهــا نســبت بــه فرزندشــان
بیشــتر نقــش مشــاهدهگر را ایفــا میکننــد .بینظیــر اســت و تجربــه بســیاری از زندگــی بــا
کودکشــان کســب کــردهانــد.
نگــرش را بســیار مهــم و حیاتــی میدانــد؛ زیــرا
نگــرش را بــه طــور عمــده بــی اهمیــت داشــتن یــک دیــدگاه غیرقضاوتــی و پذیــرش
میدانــد ،آنچــه مهــم اســت بــ ه کارگیــری کــودک ،تعیینکننــده احســاس امنیــت و
تکنیکهــای مؤثــر شــکلدهــی رفتــار اســت .آرامــش کــودک اســت و باعــث میشــود او بــا
دنیــای اطــراف تعامــل کنــد و یــاد بگیــرد.

اســاس ،بــرای اجــرای ایــن روش درمانــی ،ابتــدا از طریــق ایجاد

نگرشــی مثبــت در والدیــن ،تعامــات اولیــه و ســاده بیــن والــد-

کــودک آغــاز میگــردد .بعــد از انجــام مقدمــات ،برنامــه ســان-

رایــز ( )SRPســه تکنیــک اساســی و کاربــردی را پیشــنهاد میکند:

 .1پیوستن (یا تقلید فعالیتها یا حرکات کودک)
پیوســتن (یــا تقلیــد فعالیتهــا یــا حــرکات کــودک) در دیگــر

رویکردهــای رشــدی نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و ثابــت
شــده اســت کــه رفتارهــای اجتماعی-هیجانــی خودجــوش را

بهبــود میبخشــد ( .)13تفــاوت بیــن برنامــه ســان-رایز ( )SRPو
ســایر رویکردهــای درمانــی در بهکارگیــری مهــارت تقلیــد ایــن

اســت کــه در برنامــه ســان -رایــز ( ،)SRPدرمانگــر هرگــز تعاملــی

را آغــاز نمیکنــد ،در عــوض بــه تقلیــد مــوازی (و نشــان دادن

عالقــه بــه انجــام ایــن کار) میپــردازد تــا زمانــی کــه کــودک

آغازگــر تعامــل شــود .در طــول دوره مداخلــه ،درمانگــر (یــا

والدیــن) بــه کــودک میپیونــدد و رفتارهــای تکــراری و منحصــر
بــه فــرد کــودک را تقلیــد میکنــد تــا زمانــی کــه کــودک بــا

هدایــت ســر خــود بــه ســمت درمانگر (یــا والدیــن) ،نشــاندادن
ژســت یــا اســتفاده از کلمــهای قصــد خــود بــرای برقــراری

ارتبــاط را نشــان دهــد ( .)14رفتارهــای تکــراری و آداب و
رســوم خــاص شــامل رفتارهــای کلیشــهای از قبیــل بــال بــال

زدن و رفتارهــای چرخشــی و همچنیــن عالقــه افراطــی بــه انجام

نحوه اجرای برنامه سان-رایز ()SRP

یــک بــازی (بــرای مثــال فقــط بــازی بــا مکعبهــا یــا چرخانــدن

ســازندگان ایــن برنامــه معتقدنــد کــه یکــی از مهمتریــن

چــرخ ماشــینها) میشــد .در اینجــا توجــه بــه دو نکتــه الزم

اجتماعی-ارتباطــی اســت .بــر ایــن اســاس ،آنهــا بــر ایــن باورند

شــوند کــه حــرکات کــودک را بــدون هیــچ میــل و انگیــزهای

مشــکالت کــودکان بــا اختــال طیــف اُتیســم ،مشــکالت

و ضــروری اســت .اول اینکــه ممکــن اســت در ایــن دام گرفتــار

کــه اگــر هدفهایــی بــرای بهبــود مشــکالت اجتماعی-ارتباطــی

تکــرار کننــد .ایــن امــر باعــث میشــود اعتمــاد کامــل شــکل

شــد کــه از ایــن طریــق میتوانــد بــا اجتمــاع ارتبــاط برقــرار کند،

والدیــن بایــد در ایــن مرحلــه ،بــدون ادا در آوردن و وانمــود

دیگــر لــذت ببــرد ،دربــاره آنچــه بــرای او مهــم اســت صحبــت

فرزنــد رفتــار کلیشـهای بــال بــال زدن دارد ،والــد نیــز بــا عشــق

ایــن کــودکان طراحــی شــود ،دری بــرای کــودک بــاز خواهــد

دوســت انتخــاب کند ،عشــق خــود را بیان کنــد ،از بودن بــا افراد

کنــد ،عالیقــش را بــه دیگــران نشــان دهــد ،نشــانههای ارتباطی
بــا دیگــران را درک کنــد ،هیجانــات خــود را ابــراز کنــد ،و به طور

1- joining
2- Repetition
3- discrete trial training
 -4در آموزش گسسته ( ،)DTTمهارتها به اجزایشان شکسته میشود و سپس به صورت مجزا و فرد به
فرد آموزش داده میشود تا مهارت ایجاد شود.

5- Motivation

نگیــرد و پــل ارتباطــی والد-کــودک بــه شــدت تخریــب شــود.

کــردن ،رفتــار فرزنــد خــود را عینـ ًا تکــرار کننــد .بــرای مثــال اگر

و عالقــه آن رفتــار را بــدون کــم و کاســت تکــرار کنــد .نکتــه دوم

اینکــه ایــن مرحلــه ،بــه هیــچ عنــوان وقــت آمــوزش ،بــازی و

ارائــه بازخــورد و ...نیســت .ایــن مرحلــه فقــط ملحق شــدن نام
دارد .برنامــه ســان -رایــز ( )SRPیکــی از مشــکالت اصلــی کودکان

اتیســم را مشــکالت ارتباطــی میدانــد و بــر ایــن اســاس ،بــا

انجــام ایــن کارهــا در تــاش اســت پلــی ارتباطــی شــکل دهــد.
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بــر تغییــر رفتــار کــودک تمرکــز دارد .بــه دنبال بــر ایجــاد رابطــه بــا کــودک تمرکــز دارد.
خامــوش کــردن رفتارهــای تکــراری کــودک از تکنیــک «پیوســتن »1بــرای مشــارکت در
اســت.
رفتــار تکــراری کــودک اســتفاده میکنــد.

موفقیتآمیــز بــا دنیــای اطرافــش در ارتبــاط باشــد .بــر ایــن

تعلیم و تربیت استثنایی

 .2ارائه بازخورد فوری و طبیعی (جایزه یا قدردانی)

به تعامالت آغازگرانه کودک

برنامه سان -رایز ( )SRPبرای کودکان با اختالل طیف اُتیسم

در هــر یــک از ایــن  4مؤلفــه ،شــما قــادر خواهیــد بــود فرزنــد

خــود را از طریــق پنــج مرحلــه رشــدی دنبــال کنیــد (.)15 ،11
شکل -1ساز و کار برنامه سان -رایز ()SRP

بــا ظاهــر شــدن اولیــن رفتــار تعاملــی کــودک ،والــد یــا

والد -درمانگر

پیوستن (تقلید کردن)

کودک

تعامل آغازگرانه

والد -درمانگر

تشویق کالمی یا جایزه

میشــود .همچنیــن بــا ایجــاد تمــاس چشــمی ،واکنــش هیجانــی
شــدیدی الزم اســت و مهــم آن اســت کــه کــودک ارتبــاط بیــن

ایــن واکنــش هیجانــی و تمــاس چشــمی را متوجــه شــود .توجــه

بــه عالقههــای کــودک در ایــن مرحلــه بســیار مفیــد اســت.

برخــاف آمــوزش ســنتی کــه بــر تکــرار و تمرین اســتوار اســت،
ایــن روش درمانــی بــر مبنــای ایــن ایــده شــکل گرفتــه اســت کــه
ایــن بازخــورد فــوری اســت کــه یادگیــری را شــکل میدهــد.

همچنیــن توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت که هنــگام ظاهرشــدن
رفتــار ناخوشــایند ،بازخــوردی آرام و بــه وقــت ظاهــر شــدن

رفتــار خوشــایند ،واکنــش فــوری همــراه بــا هیجــان نیــاز اســت.

 .3تشویق یا گسترش پاسخهای کودک و یا پیشنهاد

فعالیتهایجدید

برقــراری ارتبــاط دارد ،درمانگــر ســریع ًا پاســخ میدهــد .بعــد

خودیاری :لباس پوشیدن ،دستشویی رفتن و.. .

بــازی اجتماعــی کــه پیونــد والد-کــودک را بهبــود بخشــد) .نکتــه

مهــم آنکــه ارائــه و گســترش فعالیتهــای جدیــد بــرای کــودک
بایــد بــر اســاس تواناییهــا و عالیــق کــودک باشــد .اگــر کــودک

بــه فعالیتهــای تکــراری و آداب و رســوم خــود برگشــت،
والــد یــا درمانگــر بــه مرحلــه پیوســتن (یــا تقلیــد فعالیتهــا
یــا حــرکات کــودک) برمیگــردد .ســاز و کار برنامــه ســان-رایز

( )SRPبــه طــور دیــداری در شــکل  1ارائــه شــده اســت (.)14

برنامــه ســان -رایــز ( )SRPبــر چــه حوزههایــی تأکیــد

دارد؟

برنامــه ســان -رایــز ( )SRPکمــک میکنــد تــا بــرای کــودک بــا اختالل

کودک با اختالل طیف اوتیسم

کــودک اســت ماننــد بــازی دالیموشــه ،بــازی بــا لگــو ،و هــر نوع

شناختی :ریاضی ،خواندن ،استدالل و.. .
 4مؤلفه اساسی اجتماعی شدن:
دامنه توجه تعاملی
تماس چشمی و ارتباط غیرکالمی
ارتباط کالمی
انعطافپذیری

کودک با مهارتهای اجتماعی

از تشــویق و قدردانــی ،و قصــد دوبــاره کــودک بــرای برقــراری

ارائــه میکنــد (ایــن فعالیتهــا شــامل بازیهــای ســاده والــد-

والد -درمانگر

پیوستن (تقلید
کردن)

تشویق کالمی یا
جایزه

شکل -2حوزههای مورد تأکید برنامه سان -رایز ()SRP

فقــط هنگامــی کــه کــودک از راههــای مختلــف ســعی در

ارتبــاط ،درمانگــر مجــدد فعالیــت جدیــدی را بــرای کــودک

کودک

پاسخ ندادن
ادامه رفتارهای
تکراری

پاسخ به درمانگر
یا قصد تعامل
آغازگرانه جدید

مهارتهای حرکتی درشت :تحرک اندام ،تعادل ،و. .
مهارتهای حرکتی ظریف :هماهنگی چشم و دست ،ادراک حسی

الــف) دامنــه توجــه تعاملــی :مهارتــی اساســی اســت کــه

دســتیابی بــه ســایر مهارتهــا را ممکــن میســازد .دامنــه
توجــه تعاملــی مــدت زمــان اســت کــه کــودک در بازیهــای

تعاملــی بــا شــما درگیــر میشــود .بــه عبارتــی ،ایــن مهــارت
میــزان چــراغ ســبز کــودک بــه شــما را نشــان میدهــد.

طیــف اُتیســم برنامهریــزی کنیــد ،و در  4مؤلفــه اساســی اجتماعــی

چالشهــای کــودک در تعامــل و یــا حفــظ چــراغ ســبز بیشــتر

چشــمی و ارتبــاط غیرکالمی ،ج) ارتباط کالمــی و د) انعطافپذیری.

میکنــد .همچنیــن ،مشــکالت در ایــن حــوزه تعیینکننــده

شــدن هــدف تعییــن کنیــد :الــف) دامنــه توجــه تعاملــی ،ب) تماس
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درمانگــر بالفاصلــه واکنــش نشــان میدهــد و وارد دنیــای کودک

کودک

رفتارهای تکراری

تعلیم و تربیت استثنایی

برنامه سان -رایز ( )SRPبرای کودکان با اختالل طیف اُتیسم

تعاملــی کــودک بــا اختــال طیف اُتیســم از پنــج دقیقه به بیســت
و پنــج دقیقــه افزایــش یابــد ،دنیــای جدیــدی بــه روی او بــاز می
شــود و از آنجــا کــه اکنــون بــه انــدازه کافــی میتوانــد مشــغول

را بیاموزنــد (.)12

شــواهد پژوهشــی در زمینــه برنامــه ســان-رایز (،)SRP

ایــن برنامــه را در جهــت افزایــش تعالــم اجتماعــی خودجــوش

کــودکان بــا اختــال طیــف اُتیســم بــه عنــوان یــک برنامــه موفــق
معرفــی مــی کنــد .هاوتــون ،شــوچارد ،لوئیــس و تامپســون

1

ب) تمــاس چشــمی و ارتبــاط غیرکالمــی :نــگاه کــردن بــه

در پژوهشــی بــه تأثیــر برنامــه ســان -رایــز ( )SRPبــر ارتبــاط

مهــم در ارتبــاط اســت .در واقــع ،بیشــتر ارتباطــات غیــر کالمی

اُتیســم پرداختنــد .نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه تعامل

شــوخی میکنــد ،ناراحتــی یــا خوشــحال اســت ،بــه نــگاه کــردن

گــروه آزمایــش در مقابــل کــودکان گــروه گــواه افزایــش یافــت.

چیــزی و درک معنــای واقعــی آن ،یــک مهــارت بینفــردی
اســت .درک اینکــه آیــا شــخصی در حــال کنایــهزدن اســت،

اجتماعــی آغازگرانــه و خودجــوش کــودکان بــا اختــال طیــف

اجتماعــی خودجــوش و ژســتهای ارتباطــی بــرای کــودکان

بــه چشـمها و صــورت او بســتگی دارد .شــما را قــادر مــی ســازد

عــاوه بــر ایــن ،نتایــج مقایســه قبــل و بعــد از ارائــه مداخلــه

همچنیــن اســتفاده از آنهــا و پاســخ بــه ارتباطــات غیــر کالمــی

زمــان تعامــات متقابــل اجتماعــی و کل زمــان صــرف شــده در

تــا ســطح ،هــدف و عملکــرد تمــاس چشــم کــودک خــود و
را ردیابــی کنیــد (.)12

نشــان داد کــه بــرای کــودکان دریافتکننــده درمــان ،مــدت

تعامــل اجتماعــی افزایــش قابلتوجهــی داشــته اســت (.)14

ج) ارتبــاط کالمــی :ایــن مهــارت شــامل صداهایــی اســت

تامپســون و جنکینــز 2نیــز در پژوهشــی بــه آمــوزش

اســتفاده میکنــد ،عبــارات چندکلمــهای کــه بــه کار میبــرد ،و

آن بــر رفتارهــای ارتباطــی و اجتماعــی کــودکان بــا اختــال

عنــوان مهــارت ارتباطی-تعاملــی مینگــرد تــا اینکــه فقــط بــه

شــدند ،گروهــی کنتــرل ،گــروه ارائــه مداخلــه بــا شــدت کــم و

کــه کــودک تولیــد میکنــد ،کلمههایــی (در صــورت وجــود) کــه

هـ ِ
ـدف زبــان میشــود .در برنامــه ســان-رایز ( )SRPزبــان را بــه
تکــرار ســاده لغــات و عبــارات بپــردازد .بــه ایــن ترتیــب ،کودک

والدیــن مبتنــی بــر برنامــه ســان -رایــز ( )SRPو تعییــن تأثیــر
طیــف اُتیســم پرداختنــد .شــرکتکنندگان بــه ســه گــروه تقســم

گــروه ارائــه مداخلــه بــا شــدت زیــاد .در پایــان ارائــه مداخلــه،

قــادر بــه برقــراری ارتبــاط بــا جهــان اطــراف خــود خواهــد شــد

نتایــج پیشآزمــون و پسآزمــون مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد.

د) انعطافپذیــری :انعطافپذیــری مهارتــی اساســی اســت

در مهارتهــای ارتباطــی ،اجتماعیشــدن و آگاهــی شــناختی

(.)12

کــه در رشــد مهارتهــای اجتماعــی نقــش عمــدهای دارد .ایــن

مهــارت معمــو ً
ال در بیــن مؤلفههــای اجتماعــی شــدن نادیــده
گرفتــه شــده اســت .درمانگــران در رویکردهای درمانــی معمو ً
ال

بــر روی دنبالکــردن برنامـهای ســاختارمند تمرکــز میکننــد بــه

نتایــج نشــان داد کــه گروههــای آزمایــش بهبــود قابــل توجهــی

نســبت بــه گــروه کنتــرل کســب کردنــد .همچنیــن نتایــج نشــان
داد کــه مــدت زمــان بیشــتر ارائــه مداخلــه بــا کســب نتایــج بهتر
همــراه اســت (.)17

ویلیــام و ویشــبرت در پژوهشــی بــه کاوش تجربیــات

جــای آنکــه بــه آنها کمــک کننــد انعطافپذیر باشــند و نســبت

والدیــن دارای فرزنــد اُتیســم در اجــرای برنامــه ســان-رایز ()SRP

اصلــی ایــن بخــش کمــک بــه کــودک بــرای تقویــت انعطــاف

آموزشــی و توانبخشــی همــواره پیامدهــای کــودک را در نظــر

بــه گــذار ،تغییــر و خواســتههای دیگــران راحــت باشــند .تمرکــز
پذیــر (پذیــرش دیگــران و راحتــی در تعامــل و ورود آنهــا بــه
دنیــای کــودک) و بــازی و تعامــل خودجــوش (ایجــاد ایــده هــا و

راههــای جدیــد) اســت .بــا انعطافپذیــری بــه کــودک کمــک

میشــود تــا مهارتهــای اجتماعــی خــود را تقویــت و بتوانــد بــه
راحتــی در کنــار دیگــران زندگــی کنــد (.)12

پرداختنــد .پژوهشــگران معتقــد بودنــد اجــرای برنامههــای

میگیــرد و از نقــش خانــواده و تأثیــرات اجــرای مداخــات بــر

خانوادههــا غافــل هســتند .در همیــن رابطه ،پژوهشــگران نشــان
دادنــد کــه اگــر چــه اجــرای مداخلــه توســط والدیــن ،مشــکالتی

1-Houghton, Schuchard, Lewis & Thompson
2- Jenkins
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انجــام بــازی شــود ،قــادر اســت مجموعـهای از چیزهــای جدیــد

اثربخشی برنامه سان -رایز ()SRP

تعلیم و تربیت استثنایی

را بــرای آنهــا فراهــم مــیآورد ،امــا ســطح اســترس در ایــن

خانــواده بــاال نیســت و ایــن یکــی از نــکات مثبــت نقــش والدیــن
در برنامــه ســان-رایز ( )SRPاســت .همچنیــن پژوهشــگران
درک والدیــن نســبت بــه ســودمندی برنامــه اســت (.)18

شــود ،از پیامدهــای منفــی ایــن اختــال جلوگیــری میشــود و

همچنیــن باعــث میگــردد انــرژی خانــواده در جهــت برخــورد
بــا مشــکالت کــودک و نیــز بالندگــی خانــواده هدایــت شــود.

در همیــن رابطــه ،برنامــه ســان-رایز ( )SRPبیشــترین نقــش

را بــر عهــده والدیــن قــرار داده اســت و درمانگــران بیشــتر نقــش

باغبــان ،حســینخانزاده و ندائــی پژوهشــی بــا هــدف

آمــوزش والدیــن و نظــارت بــر پیشــرفت را برعهــده دارنــد.

کــودکان مبتــا بــه اُتیســم بــر بهبــود مهارتهــای اجتماعــی ایــن

برنامــه کــودکان بــا اختــال طیــف اُتیســم پتانســیل رشــد و

رایــز ( )SRPبــود 24 .نفــر برحســب شــرایط ورود بــه پژوهــش،

مــی شــوند تــا بــه ســمت آنهــا برویــم .در ایــن برنامــه والدیــن

بررســی تأثیــر آمــوزش مهارتهــای ارتبــاط مؤثــر بــه والدیــن
کــودکان انجــام دادنــد .مبنــای آمــوزش والدیــن برنامــه ســان-

طراحــان برنامــه ســان-رایز ( )SRPبــر ایــن باورنــد کــه در ایــن

بهبــودی را دارنــد .در ایــن روش ،کــودکان بــه برنامــه ملحــق

انتخابشــده و بهشــکل تصادفــی در گروههــای آزمایــش

بهعنــوان معلمــان ،درمانگــران و جهتدهنــدگان کلیــدی بــه

کــودکان گــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل از نظــر

کــودک تلقــی میشــود .بــاور اصلــی برنامــه ســان-رایز ()SRP

و کنتــرل قــرار گرفتنــد .نتایــج تحلیــل دادههــا نشــان داد کــه

میــزانمهارتهــایاجتماعــیعملکــردبهتــریداشــتند(.)19
در پژوهــش دیگــری کــه توســط جاســمی ،کهجــوق ،رهگذر

و پیشــیاره ( )1396انجــام گرفــت ،پژوهشــگران از طریــق یــک
کارآزمایــی بالینــی ،اثربخشــی برنامــه ســان-رایز ( )SRPبــر بهبود

شــمار میرونــد و خانــه را غنیتریــن محیــط بــرای کمــک بــه
بــر ایــن اســت کــه احتــرام بــه کــودک و مراقبــت پاســخگو از

وی مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار در برانگیختــن کــودک بــه

یادگیــری اســت و عشــق و پذیــرش مراقــب اصلــی را بخــش

بســیار مهــم فراینــد آمــوزش کــرده اســت (.)16

تعامــات اجتماعــی و ارتبــاط کــودکان مبتــا بــه اختــال اُتیســم

بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه هزینههــای هنگفــت درمــان

مقایســه بــا مداخــات توانبخشــی رایــج ،برنامــه ســان -رایــز

نیــز هزینههایــی کــه بــرای جامعــه بــه بــار م ـیآورد ،آمــوزش

را مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج بیانگــر آن اســت کــه در

( )SRPســبب بهبــود تعامــل اجتماعــی کــودکان مبتــا بــه اُتیســم

شــد .اگرچــه تفــاوت معنــیداری در مقایســه نتایــج ارتبــاط

شــرکتکنندگان در دو گــروه مشــاهده نگردیــد (.)20

کاربرد برنامه سان -رایز ( )SRPدر ایران
در کشــور ایــران علــی رغــم توجــه زیــادی کــه در زمینــه

آمــوزش و توانبخشــی کــودکان بــا اختــال طیــف اُتیســم در
ســالهای اخیــر انجــام شــده ،ولــی بررســی وضعیــت افــراد

اُتیســم نشــان مــی دهــد کــه محــل کار زیــادی هنــوز باقــی
مانــده اســت .علیرغــم اثــرات نامطلــوب اُتیســم بــر کــودک و

خانــواده ،در پیشــینه پژوهشــی اغلــب کارکردهای کودک اُتیســم
و پیامــد شــیوههای درمانــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتهاســت و

درمانهــا نیــز متمرکــز بــر کــودک طراحــی میشــوند و بــه
نقــش مراقــب اصلــی توجــه کمتــری شــده اســت .ایــن درحالــی

اســت کــه محققــان بــر ایــن باورنــد اگــر در درمــان اُتیســم بــه

توانمندیهــای خانــواده و نقــش مراقــب اصلــی توجــه ویــژهای
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انفــرادی کــودکان بــا اختــال طیــف اُتیســم در مراکــز درمانــی و

کامــل ایــن برنامــه بــه خانوادههــای کــودکان بــا اختــال طیــف

اُتیســم و همچنیــن اجــرای کامــل ایــن برنامــه (بــه عنــوان

برنام ـهای مکمــل) میتوانــد در زمینــه آمــوزش و توانبخشــی
کــودکان بــا اختــال طیــف اُتیســم مخصوص ـ ًا در زمینــه رشــد
تعامــل اجتماعــی ایــن کــودکان بســیار مؤثــر واقــع شــود .لــذا

وظیفــه ســازمانهای متولــی آمــوزش و توانبخشــی کــودکان بــا

نیازهــای ویــژه همچون ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی،
ســازمان بهزیســتی ،ســازمان هــای خیریــه ای و خصوصــی
هســت کــه در زمینــه آمــوزش و اجــرای کامــل برنامه ســان-رایز

( )SRPبــه خانــواده هــای دارای کــودک بــا اختــال طیــف اُتیســم

بــه عنــوان یکــی از برنامــه هــای مناســب و موفــق توجــه خاصــی
داشــته باشــند تــا در آینــدهای نزدیــک شــاهد پیشــرفتهای

قابــل مالحظــه ای در زمینــه آمــوزش و توانبخشــی کــودکان

بــا اختــال طیــف اُتیســم باشــیم و از طریــق راهــی بــرای کاهــش
مشــکالت کــودک ،خانــواده و جامعــه بــاز کنیــم.
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دریافتنــد کــه اثربخشــی مداخلــه تــا حــد زیــادی وابســته بــه

برنامه سان -رایز ( )SRPبرای کودکان با اختالل طیف اُتیسم
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از آنجــا کــه یکــی از مشــکالت اصلــی کــودکان بــا اختــال طیف

 مســائل و مشــکالت مربــوط بــه ارتبــاط و اجتماعــیشــدن،اُتیســم
 محققــان و متخصصــان همــواره در تــاش، از ایــن روی،اســت

 ایــن،بودنــد تــا از طریــق رویکردهــای آموزشــی و توانبخشــی

 بــر ایــن اســاس روشهــای.مشــکالت را بــه حداقــل برســانند
 درمــان،)ABA( مختلــف درمانــی از قبیــل تحلیــل رفتــار کاربــردی

 درمــان و آمــوزش اُتیســم و ناتوانیهــای،)PRT( پاســخ محــور
 سیســتم ارتباطــی مبادلــه تصویــر،)TEACCH( ارتباطــی مرتبــط

) بــر مبنــای رویکردهــایSS( ) و داســتانهای اجتماعــیPECS(
مختلــف ابــداع شــده اســت و همــه تــاش کــرده تــا نشــانههای

ارتباطــی و رفتارهــای-اصلــی اُتیســم یعنــی مشــکالت اجتماعی
.)21( کلیشــهای را هــدف قــرار دهنــد

در میــان رویکردهــای مختلفــی کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن

) بــاSRP(  رایــز- برنامــه ســان،مشــکالت ابــداع شــده اســت

 بــه خانوادههــا و،توجــه بــه حــوزه هایــی کــه بــر آن تأکیــد دارد

مراقبــان کمــک مــی کنــد تــا کــودکان بــا اختــال طیــف اُتیســم را
 ارتباطــی و یادگیــری آمــوزش، تحولــی،در زمینههــای یادگیــری

 ایــن رویکــرد درمانــی از طریــق ملحــق شــدن بــه.دهنــد
 ارائــه بازخــورد فــوری در صــورت برقــراری،رفتارهــای کــودک

 تــاش،ارتبــاط و نیــز معرفــی فعالیتــی جدیــد بــرای ادامــه ارتبــاط
 ارتباطــی را در کــودکان تقویــت-دارد تــا مهارتهــای اجتماعــی

 نتایــج پژوهشهــای انجــام گرفتــه نیــز اثبــات کــرده اســت.کنــد
کــه ایــن روش موجــب بهبــود مهارتهــای ارتباطــی و اجتماعــی

 برنامــه، بنابــر ایــن.کــودکان بــا اختــال طیــف اُتیســم میشــود
) بــا توجــه بــه مزیتهــای خــود مــی توانــد بــه عنــوانSRP( رایز-ســان

یــک برنامــه موفــق در رشــد تعامــل اجتماعــی کــودکان بــا اختــال

.طیــف اُتیســم مــورد توجــه خانوادههــای آنــان قــرار گیــرد
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