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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم مدى فعالية برنامج تدريبي يستند على مبادئ برنامج صن رايز  Son-Rise Programفي خفض
السلوكيات النمطية ،وتحسين مهارات التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد .تم تطبيق البرنامج التدريبي على طفلين
من ذوي اضطراب طيف التوحد ،تبلغ أعمارهم ( 9و10سنوات) واملتواجدين بأحد مراكز التخصصية للرعاية النهارية بمنطقة الجوف .حيث
تم االعتماد على املنهج شبه التجريبي (التصميم القبلي -البعدي) ،أسفرت نتائج الدراسة عن تحقيق تأثير إيجابي فعال للبرنامج التدريبي في
خفض درجة السلوكيات النمطية لدى الطفلين على مقياس السلوك النمطي إذ انخفضت درجة الطفلين من ( 18 ،16درجة) إلى (12 ،10
درجة) ،كما انخفضت درجاتهما على مقياس قصور التفاعل االجتماعي من ( )18 ،19إلى ( )13،12وأنه يمكن تطبيق البرنامج في مراكز الرعاية
النهارية.
الكلمات املفتاحية :اضطراب التوحد؛ برنامج صن رايز؛ السلوك النمطي؛ التفاعل االجتماعي.

املقدمة:

ُيشير مصطلح اضطراب طيف التوحد إلى مدى واسع من األعراض ،ومستويات مختلفة من الشدة .ويتضمن اضطرابات كانت منفصلة في
السابق :التوحد التقليدي ،ومتالزمة أسبرجر ،واضطراب التفكك الطفولي وأحد األشكال غير املحددة لالضطراب النمائي الشامل.
نظرا لتعدد األعراض واختالف مستوياتها وشدتها فإنه يجب إعداد برامج عالجية للتدخل تستند على أسس متنوعة لتناسب احتياجات وقدرات
كل طفل ،مع الوضع في االعتبار أنه ال يوجد عالج الضطراب طيف التوحد بشكل تام؛ إال أن العالج كلما كان مبكرا ومناسبا لخصائص وقدرات الطفل
كلما أدى إلى تغيير كبير في حياة الطفل.
قد تم تطوير مجموعة متنوعة من طرق العالج لتحسين التفاعل االجتماعي والتواصل لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؛ ومنها العالج
التطبيقي تحليل السلوك ) Applied Behavior Analysis (ABAعلى أساس نظريات التعلم ،واستخدام األساليب السلوكية .وتتضمن بعض برامج
العالج تدريب الوالدين على مبادئ ) ،(ABAلتطبيقه في املنزل واستخدام االستراتيجيات السلوكية مع أطفالهم للتدريب على االستجابة وزيادة حافز
املشاركة في التواصل والتفاعل االجتماعي )(Thompson and Jenkins, 2016
على مدى السنوات األربعين املاضية ،انتقل عالج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من نهج قائم على املعالج مع القليل من التدخالت األبوية
إلى التركيز على األسرة بأكملها ،وظهر ما يسمى بنظرية "أنظمة األسرة" والتي ترى أن األسرة وحدة تفاعلية ،وأن العوامل التي تؤثر على الفرد تؤثر بدورها
على بقية األسرة .وبالتالي تحتاج برامج التدخل إلى إشراك أفراد األسرة في تنفيذ خطة العالج (Factor, Ollendick, Cooper, Dunsmore, Rea,
).Scarpa, 2019; Williams,2001
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من البرامج التي تعتمد فكرة إشراك األسرة في العالج برنامج صن رايز  ،Son-Riseإذ تستند فلسفته العالجية على فكرة االنضمام إلى عالم الطفل
بدال من أخذ الطفل إلى عالم الكبار ،ويطبق البرنامج في املنزل كبيئة طبيعية للطفل ،مع الحرص على تصميم بيئة مترابطة وآمنة أوال ،ثم بعد ذلك
تطبيق االستراتيجيات التعليمية املناسبة لتحسين املهارات بشكل كبير في جميع مجاالت التعلم ،والنمو والتواصل (Autism Canada
).Foundation,2011; Davis, 2006
قد تم تطويره من قبل كوفمان  Kaufmanكمدخل عالجي مكثف يقوم على العمل الفردي مع الطفل ،والقبول الغير مشروط لخصائص
وسلوكيات الطفل ،وطبق على ذوي اضطراب طيف التوحد من مختلف أنحاء العالم في جو من املتعة واملرح .ويعتمد برنامج صن رايز مجموعة من
الخطوات أهمها تأسيس عالقة حميمية بين الوالدين أو املدرب والطفل ،وجعل الطفل يستمتع بالتعليم؛ وذلك بتقديم الحب الخالي من األحكام،
والتشجيع املستمر للطفل أثناء التعرف على عامله ،وجعل الطفل يتخطى التصرفات التكرارية ،باالنضمام إلى سلوكيات الطفل التكرارية ،والتواصل
بالعين ،والتفاعل االجتماعي من خالل اللعب التفاعلي ،واستخدام الطاقة واإلثارة والحماس لدى الطفل في بيئة آمنة خالية من املشتتات
)(Turkington, and Anan, 2007, P.147-148; Williams, 2001

يضع البرنامج اآلباء كمعلمين رئيسيين ومعالجين ومديرين لبرامج أطفالهم ،ويستخدم املنزل باعتباره البيئة األكثر رعاية للطفل ،ويشترك البرنامج
مع البرامج األخرى في فكرة أن يقض ي الوالدين أو املعالج وقتا في التفاعل مع الطفل ،ويفهم عالم الطفل من منظور الطفل ،ويختلف برامج صن رايز في
أنه يحتاج إلى وجود غرفة ألعاب منفصلة ،قد يقض ي بها الطفل ( 30ساعة) في األسبوع (Thompson and Jenkins, 2016) .في البداية لم يستند
البرنامج على أسس محددة؛ ولكن كانت الفكرة قائمة على العاطفة وحب الوالدين لطفلهما ،وعدم وضع أي محددات لسلوك الطفل أو أي واجبات
عليه الوفاء بها ،وتحاول األسرة التكيف معه والدخول إلى عامله بدال من إجباره على التكيف مع األسرة فهو يؤكد على التفاعل االجتماعي العفوي ،ثم
يستخدم الفنيات املستخدمة في مناهج تنموية أخرى ،مثل التغذية املرتدة ،التعزيز ،التجاهل ولكنها تختلف في أن الراشد ال يبدأ التفاعل مع الطفل بل
مواز طاملا كان ذلك ضروريا حتى يبدأ الطفل في التفاعل (Kaufman, Ishikuma and Kaufman-Packer, 1991; LaRue 2013 p.
ينخرط في تقليد ٍ
;2939

تهتم برامج التدخل األخرى مع ذوي اضطراب طيف التوحد بتطوير العالقات ،واملهارات ،واألداء األكاديمي ،ولكن في بعض األحيان ال تلقي باال
بتحسين مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي وبناء عالقة جيدة بين الوالدين والطفل ).(Dawson, et al. 2010; Ingersoll, 2010
يختلف صن رايز عن التدخل السلوكي الذي يعتمد نظام مكافأة السلوك املناسب في التعليم في اعتبار العالقة نفسها هي املكافأة؛ فالفكرة
األساسية هي تحفيز الطفل إليجاد طرق للتقرب إلى والديه واملدربين للعمل معه ،وذلك من خالل إظهار اتجاهات القبول والتعاطف للطفل مهما كانت
قدراته ،ومساعدة الوالدين على تعلم األساليب الالزمة للتواصل مع طفلهم ،باالندماج في التقليد املوازي لسلوك الطفل وإظهار االهتمام بذلك طاملا
كان ذلك ضروريا حتى يبدأ الطفل في التفاعل طوال فترة التدخل ،كما أن شعور الوالدين بالتفاؤل نحو مستقبل طفلهم يكون حافزا لتعلمه العديد من
املهارات(Houghton, Schuchard, Lewis and Thompson, 2013) .
تتعدد فوائد برنامج صن رايز منها التواصل البصري ،ومشاركة اللعب مع اآلخرين من خالل مشاركة املدرب سلوكيات الطفل والتقرب منه،
ومعرفة قدراته ودوافعه لوضع أساس التدريب على املهارات .وعلى الرغم من الفوائد السابقة؛ إال أن هناك انتقادات وجهت للبرنامج :منها أن اندماج
الوالدين أو املدرب مع الطفل في سلوكه التكراري يعد تعزيزا لسلوك سلبي لدى الطفل ،ويجب أن تكون تعليمات أولياء األمور متسقة مع رفضهم
للسلوكيات السلبية ،إال أن البعض يرى أن مشاركة سلوكيات الطفل التكرارية يسهم في كشف أسبابها ،ومن ثم العمل على خفضها أو تعديلها
) .(Wang, 2008كما أن البرنامج يؤكد على عدم املشاركة في السلوكيات العدوانية مثل الضرب أو الصراخ ،وأن تكون ردود أفعال الوالدين أو املدرب
هي عدم االستجابة سواء بإيماءات الوجه أو لفظيا والتحرك بهدوء بجانب الطفل أي تجاهل هذه السلوكيات ،ثم يتم بعد ذلك التوضيح للطفل طريقة
التعبير املناسبة (Nijhof, Joha and Pekelharing,1998).واالنتقاد اآلخر أن برنامج صن رايز يرى أن اضطراب طيف التوحد ال يستمر مدى الحياة،
مما يعطي أمال غير واقعي للوالدين ،ولكن رغم أن االضطراب هو إعاقة مستمرة طوال حياة الفرد؛ إال أن هذا املبدأ يشجع وينمي التفاؤل لدى الوالدين
واملهنيين نحو العمل مع األطفال(Autism Treatment Center of America, 2002, p. 19; Brown, 2001) .
قد تم التحقق من فعالية أساليب برنامج صن رايز ،فقد أكد ( )%21من العائالت املشاركة بعد مض ي ( 6أشهر) على التدريب وجود مميزات
مجد ومكلف ماديا ).(Factor et al., 2019
للبرنامج ،و( )%13من األسر يرون أنه ال يوجد عيوب للبرنامج ،و ( )%40من األسر يرون أن البرنامج غير ٍ
الدراسات السابقة:
ومن الدراسات التي تناولت تقييم فعالية برنامج صن رايز في البيئة العربية واألجنبية:
• دراسة سانت جورجس ) Saint-Georges et al. (2020التي أسست برنامج للتدخل مع طفل توحدي قائم على املبادئ األساسية لبرنامج صن
رايز؛ فقد تم التدريب داخل غرفة صفية صغيرة ،ولم تقل عدد ساعات التدريب عن ( 10ساعات) في األسبوع .واعتمدت فنيات التدريب على
تشجيع التواصل التلقائي الذي يديره الطفل ،وتعزيز مهارات التفاعل االجتماعي من خالل اللعب مع األقران ،ودعم اإليجابية ،والتعلم القائم
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على تسلسل املهارة .وتراوحت أعمار املشاركين في الدراسة ما بين ( 9-5سنوات) ،واستخدمت الدراسة مقياس تقييم التوحد في مرحلة الطفولة
( )CARSوامللف النفس ي التربوي ،ومقياس فينالند للسلوك التكيفي .وأظهرت النتائج تحسينات كبيرة في سلوك األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد بمرور الوقت.
• هدفت دراسة مصطفى ومحمد وبشرى ( )2019إلى وضع بروفيل نفس ي ألطفال اضطراب طيف التوحد على مقياس مهارات التفاعل االجتماعي
كما يدركه اآلباء في ضوء برنامج صن رايز ،وقد شارك في الدراسة (74من والدي األطفال) بمحافظة أسيوط بمصر .واستخدمت مقياس الطفل
التوحدي ،وقائمة سلوكيات التفاعل االجتماعي املدرك لوالدي األطفال .وطبق البرنامج التدريبي اإلرشادي على ( )8من أمهات األطفال .وأظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفاعل االجتماعي املدرك من والدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وفقا للنوع أو العمر.
وإدراك الوال دين ملظاهر خلل التفاعل االجتماعي ،وتحسن بعض جوانبه بعد جلسات البرنامج.
•

•

•

•

•

•

•

طبقت دراسة الحديبي ( )2019برنامجا لتدريب األمهات على برنامج صن رايز في تحسين التواصل لدى أطفالهم التوحديين .واشتملت العينة على
( )103من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،واستخدمت الدراسة قائمة سلوكيات التواصل البصري املدرك ألمهات ذوي اضطراب
طيف التوحد ،واستمارة املقابلة ألمهات األطفال .وأسفرت النتائج عن فعالية البرنامج في تحسين مهارات التواصل البصري لدى األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد.
ترى دراسة ثومبسون وجنكيز( Thompson and Jenkins )2016أن برنامج صن رايز يعد برنامجا مكثفا يركز على الطفل لعالج التوحد،
ويتضمن استراتيجيات تعزيز التفاعالت االجتماعية التي يبدأها الطفل ،ويعتبر تدريب الوالدين عنصر مهم في برنامج العالج املنزلية طويلة املدى.
وهدفت الدراسة إلى تقييم األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الذين تلقوا آباؤهم تدريبا ملدة خمسة أيام على برنامج صن رايز .واستخدمت
الدراسة قائمة مراجعة تقييم عالج التوحد قبل كل دورة ثم فحص التغييرات في درجات اآلباء الذين نفذوا العالج بكثافة منخفضة ،والعالج عالي
الكثافة في منازلهم في الفترة الفاصلة بين الدورات .وأفادت النتائج أن التدخل ببرنامج صن رايز أسفر عن تحسينات في التواصل االجتماعي
والحس ي واملعرفي وزيادة الوعي لدى أطفالهم ،وأن الفوائد مرتبطة بزيادة ساعات العالج في األسبوع.
هدفت دراسة العجمي ( )2015إلى قياس فاعلية برنامج صن رايز في تطوير مهارات التواصل غير اللفظي والتفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد .تكونت عينة الدراسة من (60طفال ) تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية .واستخدمت الباحثة قائمة تقدير
مهارات تطوير التواصل غير اللفظي ،والتفاعل االجتماعي من إعداد الباحثة ،وقامت الباحثة بتدريب أسر األطفال على برنامج صن رايز على مدار
(20جلسة) ملدة شهر ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق بين املجموعة الضابطة والتجريبية في مهارات التواصل غير اللفظي والتفاعل
االجتماعي لصالح املجموعة التجريبية ،وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في املهارات.
درست دراسة هوتن واخرون ) Houghton et al. (2013آثار برنامج صن رايز في تحسين التواصل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد .وتكونت عينة الدراسة من ( 12طفال) مقسمين إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،تراوحت أعمارهم ما بين ( 78 -47شهرا) .وأوضحت
النتائج زيادة في القدرة على التفاعل االجتماعي والتواصل اإليمائي غير اللفظي لألطفال وزيادة مدة التفاعالت االجتماعية الثنائية وإجمالي الوقت
الذي يقضيه الطفل في االندماج مع املجتمع وتحسن التفاعل بعد العالج.
هدفت دراسة كوسفاك وجون وجلبرج ) Kossyvaki, Jones and Guldberg (2012إلى تحديد تأثير نمط تفاعل الراشدين على التواصل
الطبيعي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد .استخدمت الدراسة املنهج التجريبي على مجموعة من ( 6أطفال) توحديين ،تراوحت أعمارهم ما
بين ( 5-4سنوات) و(3مدرسين) ،تم تسجيل فيديو لكل طفل بإجمالي ساعتين ،وشملت أربعة أنشطة تفاعلية بين املدرسين واألطفال بهدف تعزيز
التواصل التلقائي .وأسفرت النتائج عن تأثير أسلوب التواصل الذي يستخدمه الراشدين على األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأن تقليد
جميع محاوالت االستجابة التي يصدرها الطفل لها تأثير كبير في تحسن التواصل التلقائي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
عرضت دراسة دافيس ) Davis (2006ملدى جدوى برنامج صن رايز لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم "دراسة حالة" لطفل توحدي
يبلغ من العمر(7سنوات) واستخدمت مقابالت الوالدين ،وتسجيل لجلسات لعب الطفل فيديو ،وأظهرت النتائج بعد تحليل جلسات اللعب
املسجلة تحسنا في التواصل بالعين ،والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين ،وانخفاضا في السلوكيات النمطية لدى الطفل ،وأن التحسن ال يقتصر على
الطفل فحسب ،بل يؤثر أيضا على ألسرة بأكملها.
هدفت دراسة وليامز ) Williams (2006إلى تقييم تطبيق الوالدين لبرنامج صن رايز بعد حضورهم لدورة تدريبية أولية ،وتم تنفيذ البرنامج
على طفلهم داخل املنزل بعد إعداد البيئة املناسبة لذلك .وقد استخدمت الدراسة أداتي االستبيانات ،واملقابلة لجمع بيانات عن التركيبة
السكانية لألسرة .وقد أشارت النتائج إلى أنه عادة ال تلتزم األسر بتنفيذ البرنامج دائما بمنهجية صحيحة ،كما سلطت الضوء على التحديات
املنهجية من املحتمل أن تصادف في أي تقييم مستقبلي لهذا وما شابه من تدخالت مع ذوي اضطراب طيف التوحد.
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• حاولت دراسة وليامز ووشارت ) Williams and Wishart (2003الكشف عن تأثير مشاركة األسرة في البرنامج العالجي صن رايز للطفل
التوحدي والوقوف على اإليجابيات والسلبيات املحتملة لهذه املشاركة ،والتغيرات مع مرور الوقت وعالقتها بخصائص وأنماط الطفل خالل عام
كامل ،وتم إعداد دورة تدريبية أولية في استخدام برنامج التقويم االستراتيجي لألسرة .وأسفرت النتائج عن انخفاض مستويات اإلجهاد األسري في
جميع الحاالت مع مرور الوقت .وأن هناك عالقة قوية مع تصورات الوالدين وفعالية التدخل ،وخفض مشكالت الحياة األسرية.
• دراسة وليامز) Williams (2001هدفت إلى الكشف عن آثار التدخل املبني على مبادئ برنامج صن رايز واستخدمت الدراسة تسجيالت فيديو
تعرض تعامل األسرة مع الطفل .وأظهرت النتائج تغييرات في أساليب تعامل األم تدل على نجاح العالج ،وكذلك تغييرات في سلوك الطفل مما يدل
على تأثير التدريب على األسر ،وكذلك املحترفين الذين يقدمون املشورة لهذه األسر.
مما سبق يتضح أن برنامج صن رايز قد استخدم منذ سبعينات القرن املاض ي ورغم ذلك ال يملك الشهرة في مراكز التربية الخاصة وقد يكون غير
متوفر معلومات عنه ،كما أوضحت الدراسات السابقة أن برنامج صن رايز قد أثبت فعالية في تحسين التواصل والتفاعل االجتماعي لدى األطفال
التوحديين ،ولكن لم تتطرق الدراسات إلى أثره في خفض السلوكيات النمطية ،كانت عينة الدراسة في معظم الدراسات هي طفل واحد.
تقدم مؤسسات رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة خدمات مناسبة لألطفال ،ولكن تقييم "املناسب وغير املناسب" يتم من قبل هذه
املؤسسات ،ويعتمد أيضا على الخدمات واملوارد املتاحة وليس األسرة ).(Williams and Wishart, 2003
تحتاج معظم األسر إلى مشاركة املؤسسات في تقديم الرعاية ألطفالهم من خالل بعض البرامج الخاصة باألسرة ،وامتالك قدر من الخبرة
ليكتشفوا بأنفسهم ما يحتاجه أطفالهم ،وكيف يمكنهم الحصول عليه ،وبرنامج صن رايز هو برنامج غير تقليدي يطلب من اآلباء االنضمام إلى الطفل في
أي نشاط يجذب انتباهه  -سواء كان نشاطا نمطيا أو سلوكيات متكررة ،ويساعد هذا التفاعل في بناء عالقات قوية تدرب الطفل على كيفية التواصل
مع اآلخرين .وأظهرت الدراسات التجريبية تأثيرا إيجابيا على املدى الطويل عند التدخل ببرنامج صن رايز في وقت مبكر مع األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد ،وال يعتمد منهج البرنامج على اكتشاف قدرات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،بل السماح لألطفال باملشاركة في األنشطة لتطوير
القدرات االجتماعية والتواصلية ،وهو مفيد أيضا في مساعدة األطفال ذوي االضطرابات السلوكية الشديدة .وقد يستخدم برنامج صن رايز في مراكز
التربية الخاصة كخطوة تمهيدية إلعداد األطفال لاللتحاق باملدارس العادية ).(Saint-Georges et al., 2020
قد تم تطبيق برنامج صن رايز كبرنامج للتدخل مع ذوي اضطراب طيف التوحد في البيئات الغربية وأن الدراسات العربية التي تناولت هذا البرنامج
كانت موجهة للوالدين ولم يختبر أثره على األطفال التوحديين ونظرا لقلة عدد الدراسات في هذا الجانب ،وأن البرنامج لم يحظ بالدعم العلمي الكافي،
وال يزال امليداني التربوي بحاجة إلى املزيد من املعلومات ،وإجراءات التدخل ألنه على عكس أساليب العالج األخرى ال يهدف إلى تصحيح سلوك محدد بل
تحدد فائدته من خالل فعالية استراتيجياته في تواصل وتفاعل الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد مع املدرب ،والهدف من البرنامج هو زيادة التفاعل
االجتماعي التلقائي وزيادة مدة التفاعالت االجتماعية ،وعلى الرغم من أن دراسات الحالة تشير إلى أن صن رايز فعال مع األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد ،وتظهر نتائج عدد من الدراسات دور مقدمي الرعاية الذين اعتمدوا أفكار صن رايز في تحسن السلوك االجتماعي والتواصل لدى األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد ) (Thompson and Jenkins, 2016ولم تتطرق إلى أثره على السلوكيات النمطية لذا يعد تدريب مقدمي الرعاية على فنيات
برنامج صن رايز وجعله نهج تنموي يعتزم تنفيذه في مراكز رعاية األطفال ذوي اضطراب التوحد ميزة حاسمة من شأنها أن تساعد في توضيح فعاليته
السيما على خفض السلوكيات النمطية ،فالبرنامج بحاجة إلى متدربين أو مساعدين لتطبيقه ويحتاج إلى تطبيقه داخل مراكز الرعاية امللتحق بها الطفل
كبديل لألسرة خاصة عندما يكون الوالدان أو أحدهما لديه عمل خارج املنزل معظم اليوم ،كما أن األطفال يقضون وقتا كبيرا من اليوم داخل مراكز
الرعاية النهارية ،لذا سوف يتم تطبيق استراتيجيات برنامج صن رايز للدراسة الحالية داخل أحد هذه املراكز لتقييم فعاليته .وتحاول الدراسة الحالية
اإلجابة على التساؤل الرئيس ي اآلتي:
ما مدى فعالية برنامج تدريبي قائم على مبادئ برنامج صن رايزفي خفض السلوك النمطي وتحسين التفاعل االجتماعي لدى ذوي اضطراب طيف
التوحد؟
فروض الدراسة:
 .1تختلف درجة الطفلين (ف ،ع) على مقياس السلوك النمطي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والقياس التتابعي.
 .2تختلف درجة الطفلين (ف ،وع) على مقياس التفاعل االجتماعي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والقياس التتابعي.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تقديم برنامج تدريبي يستند على مبادئ برنامج صن رايز ،وقياس أثره في خفض السلوكيات النمطية ،وتحسين مهارات
التفاعل االجتماعي لدى بعض األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
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أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:
األهمية النظرية :تلقي الدراسة الضوء على برنامج صن رايز كبرنامج عالجي لذوي اضطراب طيف التوحد.
األهمية التطبيقية :تقدم الدراسة تصورا عمليا لخفض السلوكيات النمطية ،وتحسين مهارات التفاعل االجتماعي لدى ذوي اضطراب طيف التوحد.
كما تساعد األخصائيين واملعنيين باألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على تنمية مهاراتهم للعمل مع هؤالء األطفال.
مصطلحات الدراسة:
برنامج ) : the Son Rise Program (SRPوصف ألول مرة من قبل كوفمان كعالج لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وذلك بانضمام أو تقليد الوالد
أو املعالج لسلوك الطفل املتكرر والنمطي مما يساعد على تحفيز التفاعل االجتماعي لدى الطفل ،وهو عالج فردي مكثف يتم في غرفة لعب خالية من
املشتتات من خالل النشاط املشترك والتشجيع على التفاعل االجتماعي والتواصل .ويستخدم برنامج صن رايز مع األفراد التوحديين وذوي اإلعاقات
النمائية األخرى ).(LaRue 2013 p. 2939
اضطراب طيف التوحد ) Autism Spectrum Disorders (ASDهو اضطراب نمائي عصبي يتميز بخصائص رئيسية هي قصور في التفاعل والتواصل
االجتماعي ،وسلوكيات تكرارية واهتمامات نمطية .وتظهر هذه الخصائص قبل عمر  3سنوات ،ثم تتباين هذه الخصائص بعد ذلك بين األطفال تباينا
كبيرا وفقا لدرجة النمو ،واملهارات اللغوية ،والعمر الزمني ) (VandenBos, 2015وتم تشخيص املشاركين من قبل املركز امللحقين به.
السلوكيات النمطية  :Stereotyped Behaviorsهي السلوكيات غير الطبيعية التي تتميز بالتكرار ،والصالبة ،وعدم املرونة ،وعدم املالءمة للسياق،
وعدم القدرة على التكيف .وتشمل :الحركية النمطية ،وسلوكيات التحفيز واالستثارة الذاتية ،وإيذاء الذات وسلوكيات التكرار اللفظي" املصاداة" .وتؤثر
السلوكيات النمطية على التفاعالت االجتماعية املناسبة ،وتعلم السلوكيات املقبولة ،وقد تسبب ضررا جسديا كبيرا ) ،(LaRue 2013, p. 2557ويتم
التقييم في هذه الدراسة بمقياس جيليام.
التفاعل االجتماعي  :social Interactionهو قدرة الفرد على التحرك نحو اآلخرين ،وحرصه على التعاون معهم ،واالتصال بهم ،والتواجد بينهم،
واالهتمام بأمورهم ،والعمل على جذب انتباههم واهتمامهم نحوه ،ومشاركتهم انفعاليا ،والتواصل معهم ،والسرور لتواجده بينهم (عبد هللا.)86 :2008 ،
ويتم التقييم في هذه الدراسة بمقياس جيليام.
حدود الدراسة:
اشتملت الدراسة على أربعة حدود:
حدود زمانية :تم تطبيق البرنامج التدريبي للدراسة الحالية خالل الفصل الدراس ي الثاني الفترة من شهر فبراير إلى مايو للعام 2020م.
حدود مكانية :طبقت أدوات الدراسة في أحد مراكز الرعاية النهارية بمنطقة الجوف باململكة العربية السعودية.
حدود بشرية :طفلين من ذوي اضطراب طيف التوحد.
حدود موضوعية :برامج تدريبية لخفض حدة أعراض اضطراب طيف التوحد.

إجراءات الدراسة:
املنهج املستخدم:
تستخدم الدراسة الحالية املنهج شبه التجريبي (التصميم القبلي -البعدي) ،وذلك لتحديد مدى فعالية البرنامج التدريبي القائم على مبادئ برنامج
صن رايز؛ إذ يمثل البرنامج التدريبي املتغير املستقل ،في حين تمثل السلوكيات النمطية ،ومهارات التفاعل االجتماعي املتغيرات التابعة.
حاالت الدراسة:
تم تطبيق البرنامج التدريبي على طفلين توحديين من أطفال أحد مراكز التربية الخاصة بمنطقة الجوف .ورغم أن فكرة البرنامج صن رايز وضعت
لتنفذ باملنزل من قبل الوالدين؛ إال أن الدراسة الحالية سوف تطبق البرنامج في أحد املراكز الخاصة بعد إعداد حجرة مخصصة للطفلين دراستي الحالة
تلقي الجلسات بها ،وإعداد مدربتين لتنفيذ البرنامج ،كل مدربة مسئولة عن حالة من الحالتين.
الطفل (ف):
يبلغ الطفل (ف) من العمر ( 9سنوات) ،وترتيبه الثالث بين إخوته ،وال يعاني من أمراض مزمنة ،وتم تحويله إلى مركز للرعاية النهارية في تاريخ /4/9
 1438هـ ،وطبق عليه بعض املقاييس؛ مثل مقياس بينيه :الصور الخامسة وحصل على معدل ذكاء ( .)40كما طبق عليه مقياس كارز للتوحد وحصل
فيه على درجة ( ،)57مما يفسر على أنه يعاني من توحد شديد.
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يتقن الطفل (ف) بعض املهارات االستقاللية مثل :األكل بمفرده ،والجلوس باملكان الصحيح واختيار اللعبة التي يريدها ،ولكنه ال يستطيع
الذهاب إلى الحمام بمفرده ،ويحتاج مساعدة في بعض املهارات مثل ارتداء البنطلون ،ولبس الحذاء والجوربين .وال يمتلك الطفل لغة تعبيرية رغم أن
لغته االستقبالية جيدة ،فهو يفهم الكالم املوجه له بشكل جيد ،ويصدر بعض األصوات غير املفهومة ،ويحب اللعب بمفرده وخاصة بالكرة ،وغالبا ما
يلعب وحده إذا كان اللعب جماعيا ،وال يتفاعل مع األخرين ،ولكنه يتعرف على أقرانه بالسالم عليهم كل صباح عندما توجهه املعلمة ،ويتواصل بصريا،
ويستجيب عند مناداته بإسمه ،ويشير للش يء الذي يرغب به .ويمكنه التعرف على بعض الصور ويطابق بين األشياء املتشابهة ،ويستجيب لألوامر التي
تلقى عليه.
غير أنه يعاني من تشتت االنتباه وعدم التركيز ملدة طويلة ،ويردد األصوات غير املفهومة ،ويقوم بالرفرفة وتشبيك األصابع عندما يكون سعيدا.
ويظهر أصواتا عند أداء ش يء يعرفه مثل ألعاب التركيب واملطابقة ،وكذلك يظهر هذه السلوكيات النمطية عند الغضب والتوتر ،وتنخفض تلك
السلوكيات إذا جذب انتباهه ش يء جديد ال يعرفه .ويقوم بتشبيك اليدين ببعضها البعض ،وهز الجسم إلى األمام والخلف قبل البدء بأي عمل أو مهمة،
ويزداد هذا السلوك عندما يكون املكان مزدحما.
قد طبق على الطفل (ف) مقياس السلوك النمطي وحصل فيه على درجة ( ،)16وتعد هذه درجة مرتفعة تحتاج إلى التدخل لخفضها .ومن أهم
هذه السلوكيات النمطية لديه" :إطالة النظر في األشياء من حوله" ،و"ينقر بأصابعه أمام عينه" ،و"يهتز لألمام والخلف" ،و"يقوم بحركات خاطفة
وسريعة ومندفعة عند االنتقال من مكان إلى آخر".
كما طبق على الطفل (ف) مقياس قصور التفاعل االجتماعي ،وقد حصل على درجة ( )19وهي تعبر عن درجة قصور مرتفعة في جانب التفاعل
االجتماعي ،وأبرز السلوكيات التي تحتاج لتعديل "ينسحب من املواقف االجتماعية" ،و"يتصرف بخوف" ،وال يستجيب لالنفعاالت العاطفية
كاألحضان" .وقد ركز البرنامج التدريبي للطفل (ف) على السلوكيات التي بها قصور ،ثم تم تطبيق املقاييس السابقة مرة أخرى بعد االنتهاء من البرنامج
على الطفل (ف).
الطفل (ع):
الطفل (ع) يبلغ من العمر ( 10سنوات) ،وهو األكبر بين أخوته ،إذ لديه ( 3أخوة) عاديين ،تم تشخيصه بالتوحد الشديد في مركز التأهيل
الشامل ،وأحيل إلى مركز للرعاية النهارية في 1437-5هـ .ويعيش مع والدته وزوجها وإخوته نظرا النفصال والديه .وتستطيع أسرته توفير املتطلبات
األساسية والرعاية الصحية لطفلهم .ويتميز بمظهر مرتب ونظيف ،ويرتدي زي موحد للحضور للمركز ،ولم يقم بتغيير نمط مالبسه للمركز منذ اليوم
األول.
يتسم الطفل (ع) بأنه خفيف الوزن ،ومتوسط الطول ،ويتمتع بصحة بدنية جيدة ،ويحب الحركة واأللعاب الحركية ،وليس لديه حساسية
لألطعمة ،كما ال يعاني من أمراض وراثية أو مزمنة ،أو أي مشاكل حسية ،كما ال يوجد تاريخ وراثي لدى أسرته .ويتناول دواء لخفض فرط الحركة
الشديد الذي يعاني منه.
كانت فترة الحمل طبيعية ،ولكن أثناء عملية الوالدة كان هناك نقص في األكسجين .وقد الحظت األم بعض املؤشرات التي تدل على نمو غير
طبيعي لدى الطفل (ع) مثل صعوبة في التواصل ،وإصدار بعض األنماط السلوكية كأصوات غير مفهومة ،ونشاط حركي زائد وتشتت في االنتباه ،وضرب
رأسه عند الغضب ،ومظاهر لعب غير طبيعية ،وتأخر في الكالم إذ بدأ النطق عندما كان عمره (6سنوات) ،يصدر كلمات عشوائية ،ويجيب (بنعم أو ال)
عند سؤاله عما يرغب فيه.
يعبر عن رغبته أو حماسة أو انزعاجه بشد يديه ،والنظر لهما ملدة ( 5ثوان) مع إصدار صوت شبيه بالصراخ ،وتنتابه نوبات من الغضب والتوتر
يزيد فيها سلوكه النمطي وإصدار األصوات غير املفهومة ،ويقوم بشد شعر زمالئه وضربهم وكذلك ضرب االخصائية وخدش يديها .ويغطي أذنيه عند
سماع صوت مرتفع ،ويردد بعض األغاني والكلمات بشكل عشوائي ،ويعبر عما يرغب به باإلشارة إليه دون النطق به ،وغالبا يلعب بمفرده دون مشاركة
زمالئه ،وهو شديد العناد يحاول الهرب من أي عمل يكلف به ،ويخرج كثيرا من املقعد ولكن يعود له عندما تأمره املعلمة بذلك مباشرة .وال يهتم بوجود
زمالئه في الفصل ،كما ال يقوم بمصافحتهم أثناء الدخول ،وال يحب اللعب الجماعي ،يبتعد عند محاولة إدماجه مع زمالئه أو إجباره على اللعب معهم.
الطفل (ع) لديه تواصل بصري جيد ،ويستجيب عند مناداته باسمه ،ويستجيب لبعض األوامر البسيطة والروتينية التي تطلب منه ،ويستطيع
مطابقة األشكال واأللوان والصور وتركيب البازل .ولديه استقاللية في خلع وارتداء مالبسه وحذائه ،وتناول طعامه وشرب املاء من الكوب مباشرة،
ويحتاج إلى مساعدة في تفريش أسنانه ،والذهاب إلى الحمام.
تم تطبيق اختبار وكسلر للذكاء لتحديد نسبة الذكاء ،ولكنه لم يستجب له ،لذلك لم يتم تحديد نسبة ذكائه .وحصل على درجة ( )54في اختبار
(كارز) ،أي أن لديه اضطراب توحد شديد .وحصل على ( 18درجة) على مقياس السلوك النمطي مما يدل على شدته ،وكانت أكثر السلوكيات النمطية
حدة لديه "يدور أو يتحرك في دوائر" ،و"يرفرف بيديه أمام وجهه" ،و"يهتز لألمام والخلف" ،و"يصدر أصواتا عشوائية غير مفهومة" .وكانت درجته على
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مقياس التفاعل االجتماعي مرتفعة ( 18درجة) ،وأكثر السلوكيات شدة "يتجنب االتصال بالعين"" ،ال يقلد اآلخرين في اللعب"" ،ينسحب من املواقف
االجتماعية".
أدوات الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية األدوات اآلتية لتحقيق أهدافها:
 .1مقياس ي التفاعل االجتماعي والسلوك النمطي
هما مقياسان فرعيان من مقياس جيليام لتشخيص التوحدية (شعبان ،)2015 ،ويستخدم املقياس في تقييم األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين
ثالثة إلى اثنين وعشرين عاما.
البعد األول :السلوكيات النمطية  :Stereotyped Behaviorsوعباراته من ( ،)14-1وتصف السلوكيات النمطية واملشكالت الحركية والسلوكيات.
البعد الثاني :التفاعل االجتماعي  :Social interactionوعباراته من ( ،)42-29وتقيس قدرة الطفل على التفاعل مع األحداث واألفراد اآلخرين.
قد تم تقنين املقياس على ( )308من ذوي اضطراب طيف التوحد تراوحت أعمارهم ما بين ( 3إلى  21سنة) وأنه يتمتع بمعامل ثبات ()0.899
والذي يعد مؤشرا مرتفعا على ثبات املقياس ،كما أن املقياس يتميز بمعدل صدق مناسب ،وتم التأكد من خالل صدق املحتوى ،وصدق املضمون،
واالتساق الداخلي ،فكانت معامالت االرتباط بين املقاييس الفرعية دالة عند ( ،)0.01وكذلك ارتباط املقاييس الفرعية بالدرجة الكلية للمقياس
(شعبان.)2015،
يستجيب الوالدان أو مقدم الرعاية للطفل على عبارات املقياس باختيار بديل يعبر عن سلوك الطفل ويضع دائرة حوله .وتعتبر الدرجة على
مقياس السلوك النمطي من ( )13-11مرتفعة ،ومن ( )10-3متوسطة ،وأقل من ( )3منخفضة .وتقدر درجات قصور التفاعل االجتماعي كما يلي من (-14
 )16مرتفعة ،ومن ( )13-6متوسطة ،وما دون ( )5منخفضة .وتم تقييم الطفلين وفقا للمعايير السابقة على السلوك النمطي والتفاعل االجتماعي.
 .2البرنامج التدريبي القائم على مبادئ برنامج ( Son-Rise Programإعداد الباحثة)
استعانت الدراسة ببعض الدراسات ذات الصلة عند إعداد البرنامج التدريبي (Davis, 2006; Houghton et al. 2013; Thompson and
)Jenkins, 2016; Williams and Wishart 2003; Williams, 2001; Zink, Diniz, Rodrigues dos Santos, and Guaré, 2016
تم إعداد غرفة صغيرة للتفاعل بين شخصين ،توفر املساحة رؤية الحدود من قبل الطفل ،والغرفة مصممة لتقليل املحفزات الحسية غير
املرغوبة فاإلضاءة خافتة ،واألصوات منخفضة وتحتوي الغرفة على أرفف بعيدة عن متناول الطفل لتخزين األشياء بشكل مرئي ،وتوفير عدد قليل من
العناصر املرئية مثل أرجوحة ،ومثيرات ملسية مثل مكعبات األلوان ،وسمعية مثل آلة موسيقية ،باإلضافة إلى الكتب املصورة والدمى.
تقوم فكرة البرنامج التدريبي على االنضمام إلى عالم الطفل دون أي توقعات لردود فعل إشارات وحركات الطفل .ثم يتم تعليم الطفل وتعديل
سلوكه بعد التعرف على الخصائص الحسية للطفل التي تساعده على التعلم مثل :املثيرات البصرية لدى بعض األطفال ،واللمسية مع السمعية لدى
البعض اآلخر .ويجب أال تقل عدد ساعات التدخل عن ( 30ساعة) في األسبوع بشكل محدد داخل غرفة اللعب ،ومدة الجلسة هي ساعة ونصف،
وتتضمن إتاحة الفرصة للطفل لقيادة املوقف واللعب بشكل حر ،ثم يتم خاللها تعليم مهارة أو تعديل سلوك ما .وعندما يبدأ الطفل في التواصل
يستجيب املدرب على الفور .ف على سبيل املثال عندما ينظر الطفل نحو املدرب  -بعد أن كان الطفل واملدرب منشغلين بتدوير عجالت سيارات مقلوبة -
يشيد املدرب بالطفل قائال "مرحبا"" ،شكرا لك" بحماس وتعبير مبالغ فيه ،ثم ينخرط مع الطفل في نشاطه وحثه على القيام بسلوك جديد :دفع املدرب
سيارته نحو سيارة الطفل ،أو دحرجة سيارة املدرب نحو سيارة الطفل ،ويقول "دعنا نلعب بالسيارات" ،إذا استمر الطفل في التفاعل يمكن تغيير
النشاط باقتراح أنشطة جديدة ،وعندما يتوقف الطفل ويعود إلى سلوكه التكراري يقلد املدرب سلوكه مرة أخرى إلى أن يتواصل معه ثانية ،ثم يبدأ في
نشاط جديد مع الطفل .وقد تتضمن الجلسات :رسم ،وكتابة وتلوين وقراءة قصة وموسيقى وأناشيد ولعب بوسائل املوصالت ،وألعاب حركية جري
وقفز.
ويستند البرنامج على مجموعة أسس يجب مراعاتها عند تطبيق الجلسات:
 .1إقامة عالقة متبادلة بين الراشد والطفل وأن يكون الراشد نشطا ومتحمسا أثناء الجلسة.
 .2استخدام املوسيقي لضبط الطفل ،واتباع قيادة الطفل بتقليد أصواته وحركاته وتصرفاته كما يؤديها.
 .3االنتباه والتجاوب مع الطفل.
 .4السماح للطفل بقيادة املوقف أو النشاط والسماح بالتوقف املؤقت.
 .5تقديم الدعم املناسب وتعزيز السلوك الذي يقوم به الطفل.
 .6مشاركة الطفل في سلوكه وإضافة كلمة مناسبة كل فترة أو تعلم جزء من مهارة.
 .7أخذ الوقت املناسب للمراقبة واالنتظار واالستماع للطفل.
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 .8تحفيز التواصل البصري باستخدام مثيـرات مثــل القبعــات ،الخشخيشــات أو وضــع طعــام محبــب ،أو دميــة مفضــلة لديــه بجانــب عينــين املــدرب أثنــاء
أداء الروتين اليومي للطفل.
األهداف العامة للبرنامج التدريبي:
• خفض السلوكيات النمطية للطفلين (ف ،وع).
• تحسين مهارات التفاعل االجتماعي للطفلين (ف ،وع).
األهداف الفرعية:
• أن يخفض الطفل سلوك االهتزاز لألمام والخلف.
• أن يتقبل الطفل االنفعاالت العاطفية كاألحضان.
• أن يقلل الطفل من إصدار األصوات النمطية.
• أن يخفض الطفل سلوك رفرفة اليدين.
• أن يقلد الطفل اآلخرين في مواقف مختلفة
• أن يتعرف الطفل على أصوات الطيور والحيوانات.
• أن يتواصل الطفل بصريا مع اآلخرين.
مدة تطبيق البرنامج:
استغرق تطبيق البرنامج ( )60جلسة ملدة فصل دراس ي كامل ،بواقع خمس جلسات أسبوعيا ،مدة الجلسة ساعة ونصف بأحد مراكز التربية
الخاصة .سوف يتم االكتفاء بعرض نموذجين للجلسات
نموذج ( )1إلحدى جلسات البرنامج التدريبي
الهدف طويل املدى :أن يخفض الطفل سلوك االهتزاز لألمام والخلف
الهدف قصير املدى :أن يتوقف الطفل عن اهتزاز جسمه ملدة خمس دقائق.
األهداف الفرعية:
الوسائل واألدوات املستخدمة :ألعاب تركيب ،كروت تصنيف حسب الشكل.
أساليب التعزيزاملستخدمة :معزز لفظي :أحسنت ،بطل ،شاطر ،ومعزز اجتماعي :التصفيق ،ومعزز نشاطي (اللعب بفقاعات الصابون).
زمن الجلسة :ساعة ونصف
الفنيات املستخدمة في الجلسة :جذب انتباه الطفل من خالل تقليد سلوكه ،الحث (جسدي ،لفظي ،إيمائي) ،التعزيز (لفظي ،رمزي ،مادي)،
النمذجة ،لعب الدور.
إجراءات الجلسة:
ذهبت املدربة مع الطفل إلى غرفة اللعب ،وكان داخل الغرفة ألعاب تركيب ،وكروت تصنيف .في البداية تركت املدربة الفرصة للطفل يلعب
ويتحرك كيف يشاء ،ثم جلس وظل يمارس سلوكه النمطي هو االهتزاز إلى األمام والخلف وقد شاركته املدربة سلوكه إلى أن بدأ ينتبه إليها ،وبدأ يتواصل
بصريا معها ،وضعت املدربة أمامه بطاقات ملونة بشكل يجذب انتباه الطفل ،وأمسكت املدربة بيد الطفل ،وتشير بها على بطاقة بها شكل مثلث لونها
أحمر ،وأخرى خضراء........... ،وغيرها من األلوان لنفس الشكل مع شرح الصورة للطفل ،ثم قامت باألداء بشكل عملي أمام الطفل ،وتوجيه الطفل
لفظيا وإيمائيا لتصنيف كل الصور التي تحمل شكل املثلث معا على اختالف ألوانها .ثم تمسك بيد الطفل وتشير على البطاقة أخرى تحمل شكل الدائرة
مع ذكر العمل املطلوب له وتوجهه لفظيا وإيمائيا.
تكرر نفس الفعل مع البطاقات األخرى ،وكان يتخلل الجلسة من وقت آلخر عودة الطفل إلى سلوكه النمطي .وكانت استجابت املدربة في كل مرة
مشاركة الطفل ،وأداء نفس سلوكه حتى يعود من نفسه إلى البطاقات واالنتباه إليها ومواصلة النشاط والهدف من النشاط هو شغل وقت الطفل ألنه
يمارس سلوك االهتزاز لألمام والخلف كلما شعر بامللل والضيق.
نموذج ( )2جلسات البرنامج التدريبي
الهدف طويل املدى :تحسين التفاعل االجتماعي "مشاركة اللعب مع اآلخرين".
الهدف قصير املدى :أن يقلد الطفل (ع) اآلخرين في مواقف مختلفة.
األهداف اإلجرائية:
 .1أن ينظر الطفل (ع) إلى الشكلين -التي اختارتهما املدربة ( 4من 5محاوالت).
 .2أن ينظر الطفل (ع) إلى املدربة أثناء تركيبها لألشكال ( 4من 5محاوالت).
848

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص857- 841 :

هيام صالح

فعالية برنامج تدريبي قائم على مبادئ برنامج صن رايز في خفض السلوك النمطي وتحسين التفاعل االجتماعي .....

 .3أن يختار الطفل (ع) القطع املكونة للشكل بصورة صحيحة ( 4من 5محاوالت).
 .4أن يركب الطفل (ع) األشكال بمساعدة املدربة ( 4من 5محاوالت).
 .5أن يؤدي الطفل (ع) خطوات العمل بصورة صحيحة ( 4من 5محاوالت).
 .6أن يبني الطفل (ع) الشكل بصورة صحيحة ( 4من 5محاوالت).
الوسائل واألدوات املستخدمة :ألعاب تركيب متنوعة األشكال واأللوان .
زمن الجلسة :ساعة ونصف
الفنيات املستخدمة :جذب انتباه الطفل من خالل تقليد سلوكه ،الحث (جسدي ،لفظي ،إيمائي) ،التعزيز (لفظي ،رمزي ،مادي) ،النمذجة ،لعب
الدور.
أساليب التعزيز :تعزيز لفظي ،وتعزيز رمزي ،وتعزيز مادي.
إجراءات الجلسة:
ذهبت املدربة مع الطفل إلى غرفة اللعب ،وأحضرت مجموعة من املكعبات ذات األلوان واألشكال واألحجام املختلفة وتركت الطفل يلعب بحرية
ويقود املوقف ،وشاركته اللعب بنفس طريقته "كان يرمي املكعبات على األرض" .وعندما بدأ الطفل في التواصل بصريا وانتبه إلى وجود املدربة معه؛
استجابت املدربة على الفور للطفل ،وتبادلت النظر مع الطفل قائلة "مرحبا" ،كيف حالك" بحماس وتعبير مبالغ فيه -ثم وجهت الحديث للطفل وقالت
"ما رأيك أن نلعب هكذا" ،وبدأت تحث الطفل على القيام بسلوك جديد وهو تركيب املكعبات ذات اللون األحمر معا ،ثم املكعبات ذات اللون األصفر
.....وغيرها ،وذلك كان مناسبا لقدرات الطفل واهتماماته ،وعندما توقف الطفل وعاد إلى سلوكه التكراري أخذت املدربة في تقليده مرة أخرى إلى أن
تواصل الطفل معها ثانية ،ثم بدأت في نشاط جديد ،وهو جعل الطفل يشاركها في تركيب املكعبات حسب الشكل ،ثم عرضت املدربة على الطفل ثالث
صور ألشكال من املكعبات وطلبت منه اختيار واحدة منها لتقليدها ،ثم تشاركوا معا في اختيار املكعبات املناسبة ،وبدأت املدربة في تركيبها وكان الطفل
يعطيها املكعب ثم تبادال األدوار.1
تم تنفيذ باقي الجلسات لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي لكل من الطفلين بنفس الفكرة وهي إتاحة الفرصة ملمارسة السلوكيات التي يرغبها
وقيادة الطفل للموقف ثم التدخل معه بفنيات تعديل السلوك املناسبة له.
جدول يوضح أنشطة البرنامج التدريبي وإجراءات التطبيق
رقم النشاط

موضوع
الجلسة

األهداف السلوكية

األدوات

مرحلة
التمهيد
للبرنامج
مرحلة
التنفيذ
1

تحديد حجم
املشكلة

تطبيق مقياس جليام
تحديد درجة التفاعل االجتماعي والسلوك
النمطي لدى الطفلين
 أن يتعرف األطفال على املدربتين. مشاركة املدربة للطفل في سلوكه النمطي. مصافحة املدربة الطفل بشكل مرح.أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة إلى تقليد
سلوكه.
أن يستجيب الطفل بالتفات نحو مصدرالصوت.
 أن ينظر الطفل إلى املدربة.أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليد
سلوكه.
أن ينظر الطفل الى فقاعات الصابون.أن ينظر الى عين املدربة من خالل فعات
الصابون.
 أن يقلد الطفل املدربة في طريقة اللعب. أن يمسك الطفل املعزز بيده.-أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون

املقاييس املستخدمة في
الدراسة

2

1

التعارف بين
األطفال
واملدربة.
التواصل
البصري مع
املدربة.

3

التواصل
البصري مع
اآلخرين من
خالل األلعاب
الجماعية

4

التواصل

لعبة فقاعات الصابون

الفنيات

ع ـ ـ ـ ـ ــدد الجلس ـ ـ ـ ـ ــات
التـ ـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغرقها
تطبيق النشاط
2

التقليد
التعزيز

4

ال توجد

النمذجة
التقليد،
والتعزيز.

3

لعبة فقاعات الصابون.

النمذجة
والتلقين،
والتعزيز،
الواجب
املنزلي

2

املعزز املفضل لدى

التغذية

3

عندما يتوقف الطفل ويعود إلى سلوكه التكراري تستمر املدربة في تقليد سلوكه التكراري إلى أن يتواصل مرة أخرى مع املدربة.
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البصري مع
اآلخرين

5

خفض إصدار
األصوات
النمطية من
خالل تقليد
بعض األصوات

6

خفض إصدار
األصوات
النمطية من
خالل تقليد
بعض األصوات

7

8

خفض سلوك
االهتزاز لألمام
والخلف

9

خفض سلوك
االهتزاز لألمام
والخلف

قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطفل إلى املعزز الذي تشير بهاملدربة جانب عينها.
أ-ن ينظر الطفل إلى عين املدربة.
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يردد الطفل صوت الديك. أن يتوقف الطفل عن إصدار األصواتالنمطية.
أن يستبدل األصوات النمطية بصوتالديك.
 أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
 أن يستمع الطفل إلى صوت القطة.أن يردد الطفل صوت القطةأن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يردد الطفل صوت كلب.أن يستبدل األصوات النمطية بصوتالكلب.
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يشارك زمالئه بالبالون.أن يلعب بالبالونات مع املدربة.أن يشارك زميله في اللعب بالبالونأن يقلل الطفل سلوك االهتزاز لألماموالخلف  35الى  30مرة.
 أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يلعب بصندوق األشكال الهندسية
أن يستخرج ثالثة من األشكال الهندسية(املربع ،املثلث ،الدائرة

الطفل

الراجعة،
الحث
اللفظي
والبدني،
والتعزيز.

لعبة على شكل ديك
صورة ديك ،صوت ديك
ُمسجل

التغذية
الراجعة
التعزيز
الحث
اللفظي

5

لعبة على شكل قطة
صورة قطة ،صوت قطة
ُمسجل

التغذية
الراجعة
التعزيز
الحث
اللفظي

3

لعبة على شكل كلب
صورة كلب صوت كلب
ُمسجل

التغذية
الراجعة
التعزيز
الحث
اللفظي

3

كيس من البالون

التغذية
الراجعة،
التلقين
اللفظي،
والبدني
التعزيز،
النمذجة،
لعب الدور

3

صندوق األشكال
الهندسية

النمذجة

3

10

لعب الدور،
الحث
البدني،
التعزيز،
التغذية
الراجعة

أن يقلل الطفل سلوك االهتزاز لألماموالخلف من  30الى  25مرة
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدونقيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
 أن يلعب بالرمل أن يبحث عن لعبة السيارةاملفقود في الرمل.
 أن يقلل سلوك االهتزاز لألمام والخلف من20الى  15مرة

هيام صالح

صندوق به رمل ملون،
بعض الدمى الصغيرة.

النمذجة

3

لعب الدور،
الحث
البدني،
التعزيز،
التغذية
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الراجعة
11

تقبل
االنفعاالت
العاطفية
كاألحضان.

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يتقبل الطفل الربت على الكتفأن يتقبل الطفل االقتراب الجسدي –
الحمل-
أن يتقبل الطفل االحتضان من املدربة.

12

تقليد اآلخرين
في اللعب
بالحبل

13

تقليد اآلخرين
في اللعب
باملكعبات

14

تقليد اآلخرين
في اللعب بكرة
السلة

15

خفض سلوك
الرفرفة
بالضغط على
الطين
والصلصال

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينتبه الطفل إلى وجود األطفال الذينيلعبون بلعبة الحبل.
أن ينظر الطفل إلى وجود األطفال الذينيلعبون بلعبة الحبل.
أن يشارك الطفل األطفال الذين يلعبونبلعبة الحبل
أن يقلد الطفل اآلخرين عند اللعب بلعبةالحبل بعدد محاوالت .
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطفل إلى املكعبات.
أن يمسك الطفل مجموعة املكعبات.
أن يختار املكعبات املطلوبة لتكوين الشكل.
أن يكون شكال مقلدا للنموذج الذي أمامه.
أن يقارن بين الشكل الذي كونه والنموذج.
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الى الكرة بتركيز.أن يمسك الطفل بالكرة بشكل جيد.
مون
أن ينظر الطفل إلى اآلخرين يوهم ر الكرة
لبعضهم.
أن يمسك الطفل بالكرة امللقاة إليه بشكل
جيد.
أن يعاود الطفل رمي الكرة من تلقاء نفسه
صحيح.
أن يرمي الطفل الكرة في الحلقة من مسافة
قريبة بشكل صحيح
أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطفل الى الصلصال.
أن يختار لون الصلصال املفضل لديه.
 أن يضغط الطفل على الصلصال عندمايصدر سلوك الرفرفة.
أن يشعر الطفل باألثر اإليجابي الستبدال
السلوك.

النمذجة،لع
ب الدور

3

الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
النمذجة
لعب الدور،
التعزيز
حث لفظي،
وبدني

3

مكعبات ذات ألوان
وأحجام مختلفة

النمذجة
لعب الدور،
التعزيز
حث لفظي،
وبدني،
التغذية
الراجعة.

3

لعبة كرة سلة بكامل
أدواتها ،من :عمود،
شبكة ،كرة.

النمذجة

3

لعب الدور،
التعزيز
حث لفظي،
وبدني،
التغذية
الراجعة.

صلصال

النمذجة
لعب الدور،
الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
التغذية
الراجعة
الواجب
املنزلي.

3
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16

خفض سلوك
الرفرفة باملش ي
على اليدين

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطفل إلى املدربة وهي تمش ي علىيديها.
 أن يمش ي الطفل على يديه عندا يطلب ذلك.أن يمش ي الطفل على يديه عند قيامهبسلوك الرفرفة.

ال يوجد

النمذجة
لعب الدور،
الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
التغذية
الراجعة
الواجب
املنزلي.

17

خفض سلوك
الرفرفة
بالضغط على
كرة مطاطية

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن يستبدل سلوك الرفرفة بسلوك أكثر
قبوال.
 أن يضغط الطفل على كرة صغيرة عندمايصدر سلوك الرفرفة.
أن يشعر الطفل باألثر اإليجابي الستبدال
السلوك غير املرغوب بالسلوك املرغوب.

كرة مطاطية معززات
مادية

النمذجة
لعب الدور،
الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
التغذية
الراجعة
الواجب
املنزلي.

4

18

خفض سلوك
الرفرفة عن
طريق التعبير
عن رغباته
باستخدام
الصور.

أن يمارس الطفل سلوكه النمطي بدون قيود.
أن ينتبه الطفل إلى قيام املدربة بتقليدسلوكه.
أن ينظر الطالب إلى الصورة التي تعبر عن
حاجاته.
أن يشير الطالب إلى الصورة املناسبة التيتعبر عن حاجاته.
اني يفدم الطفل الصورة التي تعبر عن
حاجاته إلى املدربة.

مجموعة من الصور
تعبر عن احتياجات
الطفل اليومية

النمذجة
لعب الدور،
الحث
اللفظي
والبدني
التعزيز
التغذية
الراجعة
الواجب
املنزلي.

4

النتائج وتفسيرها:
الفرض األول والذي ينص على :تختلف درجة الطفلين (ف ،وع) على مقياس السلوك النمطي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والقياس التتابعي.
بعد االنتهاء من تطبيق جلسات البرنامج التدريبي تم تطبيق مقياس السلوك النمطي على الطفلين (ف ،وع) كانت الدرجة التي حصل عليها الطفل
(ف) في التطبيق البعدي هي ( 10درجة) ،أي أن درجة السلوك النمطي قد انخفضت لدى الطفل إذ كانت في التطبيق القبلي ( 16درجة) ،وفي القياس
التتابعي الذي تم بعد ( 10ألسابيع) من االنتهاء من تطبيق البرنامج وكانت الدرجة ( )11على نفس املقياس .وانخفضت درجات الطفل (ع) على القياس
البعدي فكانت (12درجة) وكانت في القياس القبلي ( 18درجة) ،وكانت في القياس التتابعي (12درجة) مما يدل على تحقق الفرض األول واستمرار أثر
البرنامج التدريبي بعد توقف الجلسات على الطفلين (ف ،وع) .ويوضح الشكل ( )1درجات الطفلين (ف ،وع) على مقياس السلوك النمطي قبل وبعد
تطبيق البرنامج والقياس التتابعي.
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20
18

18

16

16
الحالة فـ

14

الحالة ع
12

12

10

10

12
11

8

قبلي

بعدي

تتابعي

شكل ( :)1درجات الطفلين (ف ،وع) على مقياس السلوك النمطي قبل وبعد تطبيق البرنامج والقياس التتابعي.

تعد هذه النتيجة منطقية ،إذ أن فكرة البرنامج التدريبي قائمة على فلسفة برنامج صن رايز التي تعتمد على تقليد السلوكيات التكرارية للطفل
وترك له املجال للقيام بالسلوكيات التي يرغب فيها مما يؤدي إلى حالة من اإلشباع يكتسبها الطفل؛ ومن ثم يتوقف عن ممارسة هذه السلوكيات ،كما أن
مشاركة مقدم الرعاية للطفل في ممارسة سلوكياته النمطية يسهم في جذب انتباه الطفل إلى وجود مثير مختلف وهو املعلم ،ثم قيام املعلم بعد ذلك
بأداء سلوك جديد يجذب انتباه الطفل ويجعله ينشغل بتقليده أو مراقبته مما يؤدي إلى خفض السلوكيات النمطية التي عادة ما يكون سبب ظهورها
الشعور بالتوتر ،أو للحصول على إشباع حاجاتهم ،أو االستثارة الحسية ،أو عند القلق ،أو الفشل في أداء نشاط ما نظرا لصعوبته (LaRue 2013, p.
).2557
يعتمد برنامج صن رايز مجموعة من الخطوات أهمها تأسيس عالقة حميمية بين الوالدين أو املدرب والطفل ،وجعل الطفل يستمتع بالتعليم
وذلك بتقديم الحب الخالي من األحكام ،والتشجيع املستمر للطفل أثناء التعرف على عامله ،وتقديم جلسات لعب مليئة بالطاقة في بيئة معدة خصيصا
للطفل ،كل هذا يجعل الطفل يتخطى التصرفات التكرارية ،ويستجيب للبرامج التعليمية بفعالية وحماس(Turkington, and Anan, 2007, P.147-
).148
الفنيات التي استخدمت مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد كاالبتسام ،واستخدام الصور ،واألشياء امللموسة ،وإعادة تمثيل الطفل للدور،
وكون الجلسات فردية جعل االهتمام منصب على ال طفل وال يتشتت مع األطفال اآلخرين كل ذلك أسهم في خفض السلوكيات النمطية . (Chiang,
)2009

تطبيق الجلسات في غرفة تتميز بالبساطة ،وعدم وجود مشتتات والسماح للطفل باالستمتاع بوقته وتناول طعامه ،والقيام باألنشطة كل هذه
العوامل لها تأثير إيجابي على تحسن الحالة املزاجية للطفل مما ينعكس على خفض السلوكيات النمطية .وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما أسفرت
عنه دراسة ) Williams (2001أن هناك تأثيرا إيجابيا فعاال للبرنامج التدريبي على سلوكيات الطفل التوحدي .ودراسة ) Davis (2006عن جدوى برنامج
صن رايز في خفض السلوكيات النمطية لدى الطفل التوحدي.
يمكن عزو انخفاض السلوكيات النمطية لدى الطفلين (ف ،وع) إلى معرفة أسباب هذه السلوكيات ،إذ لوحظ عليهما أنهما يرددان األصوات غير
املفهومة ،ويقومان بالرفرفة وتشبيك األصابع عند الغضب والتوتر وتشبيك اليدين ببعضها البعض ،وهز الجسم إلى األمام والخلف قبل البدء بأي عمل
أو مهمة ،ويزداد هذا السلوك عندما يكون املكان مزدحما .وكانت بيئة العمل الحالية بيئة هادئة خالية من املشتتات مما سمح بإعطاء الحرية للطفل،
ومن ثم خفض ترديد األصوات والرفرفة التي يصدرها الطفل بسبب التوتر والغضب ،كما أن الغرفة التي تعقد بها الجلسات ال يوجد بها سوى الطفل
واملدربة فقط فكان املكان خال من االزدحام ،وتعطي املدربة للطفل أيضا كل اهتمامها ،فال يخش ى صعوبة البدء في النشاط ،وبالتالي يختفي السبب وراء
صدور سلوك تشبيك األيدي وهز الجسم إلى األمام والخلف.
الفرض الثاني والذي ينص على :تختلف درجة الطفلين (ف ،وع) على مقياس التفاعل االجتماعي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والقياس
التتابعي.
بعد االنتهاء من جلسات البرنامج التدريبي للطفلين (ف ،وع) وتطبيق مقياس قصور التفاعل االجتماعي؛ قد حصل الطفل (ف) على درجة (،)13
و( 13درجة) في القياس التتابعي ،بينما حصل على درجة ( )19في التطبيق القبلي .والطفل (ع) حصل على ( )12في التطبيق البعدي ،و( 13درجة) في
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القياس التتابعي ،و( )18في التطبيق القبلي أي أن درجات الطفلين (ف ،وع) انخفضت مما يدل على أثر البرنامج التدريبي في خفض قصور التفاعل
االجتماعي ،إذ انتقال الطفالن من فئة القصور الشديد إلى القصور املتوسط في جانب التفاعل االجتماعي ،وهذا يعني تحقق الفرض الثاني للدراسة.
ويوضح الشكل ( )2درجات الطفلين (ف ،وع) على مقياس التفاعل االجتماعي قبل وبعد تطبيق البرنامج والقياس التتابعي.
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شكل ( :)2درجات الطفلين (ف ،وع) على مقياس التفاعل االجتماعي قبل وبعد تطبيق البرنامج والقياس التتابعي

يمكن تفسير هذه النتيجة أن األطفال يستمتعون أثناء الجلسات بتناول الوجبات الخفيفة وأداء األنشطة الفردية الحرة ،واللعب الهادئ،
وتطبيق التدخل بشكل يومي في بيئة مؤسسة الرعاية بدون إحداث تغييرات كبيرة على الجدول الزمني ،واملدربة تكون قريبة من الطفل ،واستخدمت معه
الحد األدنى من الكالم ،واإلشارات غير اللفظية لزيادة الفهم وتوضيح األنشطة ،وأثناء ذلك كان يتم التقليد ،واالستجابة لجميع املحاوالت التواصلية بما
في ذلك االستجابات "غير الالئقة" التي كانت تصدر من الطفل مما ساهم في جذب االنتباه والتعبير عن املشاعر من قبل الطفل وهي وظائف التواصل
االجتماعي .وهذا يتفق مع نتيجة دراسة ) Kossyvaki et al. (2012التي ترى أن تقليد جميع محاوالت االستجابة للتواصل مع األطفال والتغير في
األسلوب التفاعلي للراشدين لها تأثير كبير على تحسن التواصل التلقائي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
ترى دراسة ) Chiang (2009أن الحركات البسيطة كاالبتسام والكالم البسيط ،واستخدام الصور ،واألشياء امللموسة ،وإعادة تمثيل الطفل للدور
لها أثر كبير في تحسين التواصل والتفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وجميع هذه الفنيات استخدمت مع الطفلين (ف ،وع)
مما كان له أثر في تحسين التفاعل االجتماعي لديهما .كما أن تعلم الطفل مهارات التواصل تجعل التفاعالت أقل إرهاقا ،وتشجع على النظرة اإليجابية
تجاه الطفل(Williams, and Wishart, 2003) .
يتفق ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية من تحسن التفاعل االجتماعي لدى دراستي الحالة مع ما أسفرت عنه دراسة ) Davis (2006من
جدوى برنامج صن رايز في تحسين التواصل بالعين ،والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين لدى األطفال ذوي اضطراب طيف بالتوحد وأسرهم من خالل
"دراسة حالة" لطفل توحدي يبلغ من العمر ( 7سنوات) ،ودراسة الحديبي ( )2019التي توصلت إلى فعالية البرنامج في تحسين مهارات التواصل البصري
لدى األطفال ،ودراسة العجمي ( )2015عن فعالية برنامج صن رايز في تحسن التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
أوضحت نتائج دراسة ) Houghton et al. (2013فعالية برنامج صن رايز في زيادة القدرة على التفاعل االجتماعي ،والتواصل اإليمائي غير
اللفظي ،وزيادة مدة التفاعالت االجتماعية الثنائية وإجمالي الوقت الذي يقضيه الطفل في االندماج مع املجتمع لدى األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد.
فالطفل يكون خامال ،ولكن إذا وضع في سياق بيئي اجتماعي سليم يظهر لديه سلوكيات تفاعلية وتنمي لديه مهارات أخرى؛ فبرنامج صن رايز له
فوائد واسعة النطاق منها تحسين قدرة الطفل على املبادأة بالتواصل ،وزيادة الوقت الذي يقضيه في التفاعل املتبادل مع شخص راشد .( Koegel,
) Vernon and Koegel, 2009ويتشابه ذلك مع ما أظهرته نتائج دراسة ) Saint-Georges et al. (2020من جدوى وفعالية نموذج التدخل باستخدام
منهج تعليمي فردي مدرب واحد لكل طفل مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
تعتمد فلسفة برنامج صن رايز على تقليد السلوكيات التكرارية للطفل كطريقة لتحفيز التفاعل االجتماعي املتبادل بناء على سلوك الطفل
واهتماماته .وزيادة االنتباه والتركيز على املثيرات املحيطة ،واللعب بطريقة أكثر فائدة مما يحسن من التفاعالت غير اللفظية وتقديم فرص متكررة
للتواصل ).(Chiang and Carter, 2008
كما تؤكد إجراءات البرنامج على التفاعل االجتماعي الذي بدأه الطفل ،وفقا لسياق التعلم املناسب له ،والتركيز على تحسين التوجه االجتماعي
والقدرات االجتماعية التواصلية (أي املشاركة االجتماعية) .فالفكرة األساسية في برنامج صن رايز هي أن الطفل سيتم تحفيزه إليجاد طرق للتواصل مع
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والديه واملدربين والعمل معه من خالل إظهار اتجاهات القبول والتعاطف الثابت واملستمر لهذا الطفل ويستمر ذلك إلى أن يعتبر الطفل العالقة نفسها
هي املكافأة التي ينبغي الحصول عليها)(Houghton et al., 2013; Ingersoll, 2010

الخالصة والتوصيات:
أسفرت نتائج هذه الدراسة عن فعالية البرنامج التدريبي املستخدم في خفض بعض أعراض اضطراب طيف التوحد لدى طفلي من األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد .ولوحظ استجابة األطفال وإقبالهم على الجلسات التدريبية املستخدمة والقائمة على فكرة برنامج صن رايز ،مما يشجع على
استخدام هذه االستراتيجيات على فئات مختلفة من ذوي اضطراب طيف التوحد بأعمار مختلفة .وال شك أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
تعد ذات قيمة تربوية؛ إال أن هناك حاجة إلى املزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج ،وتالفي أوجه القصور بها ،إذ أن محدودية الحاالت يجعل من
الصعب استخالص استنتاجات عامة حول األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،كما أن تعميم النتائج لم يكن هدف رئيس ي للدراسة ،ولكن الهدف هو
تطوير وتنفيذ تدخل قائم على املمارسة ،ووصف تأثيره على األطفال .ويحتاج برنامج صن رايز إلى املزيد من األبحاث على عينات أكبر ،وإعدادات أخرى
مختلفة كأن يطبق باملنزل أو بمدارس التعليم العام أو باملدارس الخاصة ،ويمكن تغيير شركاء التواصل (املدربين) ليكونوا من األقران أو األشقاء .كما أن
هناك حاجة إلى تطبيق صن رايز على األطفال األكبر سنا والبالغين من ذوي اضطراب طيف التوحد.
الدراسات املقترحة:
• مدى فعالية برامج التدخل املكثفة واملنزلية على أشقاء األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
• مدى فعالية برنامج صن رايز مع األطفال األكبر سنا من ذوي اضطراب طيف التوحد.
• فعالية برنامج صن رايز مع املناهج الدراسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مرتفعي األداء داخل املدرسة.
• فعالية التدريب باستخدام مبادئ برنامج صن رايز في تحسين التواصل لدى ذوي اضطراب طيف التوحد.
• الكشف عن مشاعر أشقاء أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وتجربتهم في مشاركة والديهم في تنفيذ التدخل ببرنامج صن رايز.
• أثر برنامج صن رايز على التفاعالت داخل األسرة عندما يأخذ الوالدان دور املعالج.
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ً
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.4
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Abstract: The present study aimed to evaluate the effectiveness of a training program based on the principles
of the Son-Rise Program in reducing stereotypical behaviors and improving social interaction skills in children
with autism spectrum disorder. The training program has been administered to two children with autism
spectrum disorder, aged (9 and 10 years), enrolled in one of the specialized centers for day care in Al-Jouf
region. The study used the semi-experimental approach (pre-post design). The resultes revealed that the
training program has achieved a positive, effective in related to reducing the scores of stereotyped behaviors
of the two children on the stereotyped behavior subscale. The scores of two children decreased from (16, 18)
to (10, 12), and their scores on the scale of social interaction subscale from (19, 18) to (13,12). The program
can be applied in day-care centers.

Keywords: autism spectrum disorder; the Son-Rise Program; stereotyped behaviors; social interaction.
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