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القرارات اتخاذ عندصنع لتوجيه بالبيّنات االستدالل استعمال  
 

1نشرة معلومات   

 
 

 

 يصعب علىقد و. األطفال باختالف) ASD( التوّحدطيف  اتاضطرابب المصابيناألطفال  الرامية إلى مساعدةالتدّخل سبل تختلف وتتعدد خيارات 
 كبير بشكل وسائل اإلعالم العامة واإلنترنت بالترويج تعمل. الخياراتتلك  كثرة تعدّدبسبب  أفضل األساليب اتخاذ قرار حولالمحترفين والوالدين 

بل  – بشكل كبير اآلراء تتباين. ن بعضها يفتقر إلى المصداقيةإال أالمعلومات،  الوصول إلىالمصادر  تسهيل هذهلبعض أنواع التدّخل، وعلى الرغم من 
 .لتوّحدل بالنسبةالتدّخل وفعاليتها سبل بعض أنواع حول  – الجدل يدورو

 
 .Matson, 2007, p(" المشعوذين والدجالينعالجات  لمختلف جذبه"في تساهم رة حاسمة إنما بصوأسبابه األدلّة على إن خصائص التوّحد وقلّة 

ً المصابين عاطفوالدّي األطفال  يدمرأن تشخيص التوّحد  من شأن). 208 متحفزين جداً لتجربة أي عالج يرجون منه خيراً،  ضعفاء أمام ’ نيصبحوف، يا
  ).Herbert, Sharp, & Gaudiano, 2002( ‘الموعود‘ الشفاء’
  

  .انتهاجها األساليب المطلوباتالقرار عن  اتخاذعند  تقييما ناقدا ةالمحتمل تلتدّخالل تقييم الوالدين والمحترفين إلى ونتيجة لذلك هناك حاجة متزايدة
ً جمنهالتي تدعم  األدلّةوجود  دراسةلل التقييم النقدي يستلزم ً معين ا ً .  هأو تدحض ا  .األدلّةعلى  القائمة ةبالممارس التقييمهذا  يشار إلىما  وغالبا

 
 ؟األدلّةعلى  القائمة ةما هي الممارس

 
  تهومعالج القرارات المتعلقة برعاية وتربية الشخص عند اتخاذالحالية  األدلّة فضلألواألمين  الصريحستعمال اال األدلّةعلى  القائمة ةالممارس تتضّمن

 :سئلة التاليةاأل أنفسنا علينا أن نطرح على. اطبي

 - الصحيحةحتى أحصل على النتيجة  المناسبينوفي الوقت  والمكان  المناسبمع الشخص  الصحيحةبالطريقة  الصحيحهل ما أقوم به هو األمر ’’
 )Cusick, 2001, p. 103‘ (؟مناسبةوهل تكلفة ما أقوم به ... للقيام بذلك؟ المناسبوهل أنا الشخص 

 
 .أسرتهو بالتزامن مع تقييمهم المهني لحاجات الفرد المتاحة األدلّة دراسةذلك  يتضّمن، )المدّرسينو، ينل األطباء، المعالجامثمن أ(بالنسبة للمحترفين 

التي تدعم أو تدحض استعمالها، وأي من األطفال  األدلّة، والمتاحة المناهجشامل لمختلف  على فهممن الوالدين والمحترفين  أن يحصل كلمن المهم 
 .التدّخل سبل من طيف التوّحد يرّجح استفادتهم من  عانونن يذيال

 
 ؟األدلّةما سبب أهمية 

 
ً  مهمال فمن. التوّحدب المصابينألطفال ا تؤذيتبين أن بعض العالجات   أفضل النتائجيؤمن  مماطفل كل فعالية مع  بأكثر الطرق المواردأن تستعمل  أيضا

ً توفيرها  في األدلّة تكمن أهمية. سرتهللطفل وأل  .على نوع التدّخل الذي يتّم اختياره مباشر روسيكون لذلك تأثي. هوخصائص التوّحد سبابأل فهما

 

. أيضا خطرةو بلممارسات غير مفيدة وإلى قد تؤدي الواسع االنتشار  ذاتدقيقة الألن النظريات غير  هام للغايةالحصول على المعلومات الدقيقة أمر 
عن  وغني. سبب التوّحد ، فمن األرجح أن يصبح طرد األرواح الشريرة هو العالج المفضل وللشخص ه ‘الشياطين’تقمص ع أن مثالً، إذا اعتقد المجتم

. حتى يومنا هذاممارسة مثل هذا العالج  األدلّةمع ذلك لم يمنع نقص و؛ لشفاءتلك وسائل ل أنالسبب أو هو  ما سبق ذكره ما يثبت أنالقول أنه ال يوجد 
 أثناءواسع  بشكل مقبوالً كان تفسير هو و(العلمية  األدلّةونقص  التنظيرية اتأخطار االفتراض لىمثل آخر ع هولتوّحد للتحليل النفسي تفسير او

 كان التحليل النفسي العالجي عادة غير.  لطفلهااألم  كتراثاعدم أن سبب التوّحد هو على صّر أ وهو تفسير) سبعينات القرن الماضيحتى خمسينات و
 .خالل تلك الفترةعالجية  التوّحد إلى مؤسساتب المصابينكثير من األطفال ال إدخال تمو ،فعّال

 
 ؟تتساوى في قوتهاوهل  األدلّةما هي 

 
يست ل. نتيجة طرق أبحاث سليمة ونموذجية وموثوقة وغير منحازة األدلّةتكون ، األحوال فضلأفي . ما أسلوب هي معلومات واقعية عن فعّالية األدلّة
يمكن إدراج البحث على خط متواصل يبدأ ). Perry & Condilac, 2003( األدلّةذلك هناك عدة مستويات من لنتيجة كطرق البحث نفس القيمة ولكل 

ً غالباً مقنع رغم كونه( األدلّة، وهو أضعف أنواع االستشهاد أوالقائم على السرد بالبحث  ً  ا االختبار العشوائي على التجارب القائمة ، وينتهي ب)جداً عاطفيا
 .األدلّةلمقارنة تأثير دواء وهمي بآخر حقيقي، وهو أقوى أنواع  مزدوج التعمية

 
 مستويات األدلّة
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أو استشارة مصادر موثوقة أخرى  ،يهف تقيمذي اإلقليم الأو على ذلك االتصال بجمعية التوّحد في الوالية كفهم منهجية البحث وقد يساعد عليك قد يصعب

تربية األوالد ’والمواقع اإللكترونية مثل موقع ) Roberts & Prior, 2006; Prior et al., 2011( مثل المراجعة التي قامت بها الحكومة األسترالية
 .األدلّةالتدّخل وعن قوة سبل ومات عن أنواع والذي يحتوي على معل هيئة بحوث التوحد البريطانيةوموقع  ‘التوّحد’الذين يعانون من 

 :ما ما يلي بأسلوبالمتعلقة  األدلّةجودة  دراسة بشأنتشمل التوجيهات 
 
ً البحث نفس األشخاص الذين صمموا  قام بإجراءإذا  احترس • ً  منهجا  .من نجاحه يستفيدون الذينأو  عالجيا

  .التي تدّعي شفاء التوّحد المناهججداً من  احترس •
 .ال يساوي بالضرورة تحّسناً على المدى الطويل أثناء البحث الذي يُالحظأن التحّسن الملحوظ على المدى القصير  تذكر •
ً تأثيراً انفعالياً  األدلّةقد يكون لهذه . القائمة على السرد واالستشهادكثيراً على المعلومات  األدلّةإذا ارتكزت  احترس • ولكنها ال تظهر بالضرورة  قويا

 . من يخضع للتدخلعند كل  سبل التدخلنتائج  اختالف

ً . جودة الوقائع واألرقام إنتبه إلى • أو ‘ إحصاءات’المتدنية الجودة منطقية بسبب نوعية األسلوب المستعمل أو بسبب عرض  األدلّةتبدو أحيانا
ً رقمية أخرى تُ  مقاييس  طيف اتظهر تغييراً جديّاً عند طفل يعاني من اضطرابهذه األرقام وحدد إذا كانت تُ لمعنى الحقيقي التحقق من . ظهر تحّسنا
 .التوّحد

 .استعماله يدعمما ال يعني بالضرورة أن هناك دليل  لمنهج استعمال الكثيرينعليك اإلدراك أن مجّرد  •
البحوث الجارية على أطفال  ال تنطبق فعلى سبيل المثال. تلميذك يتناسب مع هذه المجموعة/شارك في البحث وإذا كان طفلك نمّ متأكد من التحقق  •

بالضرورة على األطفال الذين يعانون من التوّحد؛ وبالمثل فإن البحوث حول  ) ADHD(نقص االنتباه وفرُط الحركية  اضطرابيعانون من 
 .االضطراب التوّحدي قد ال تنطبق على األطفال الذين يعانون من متالزمة أسبرغر

 
 وّحد؟الت مجالالموجودة في  األدلّةما هي 

 

 :حول العالم ويمكن تصنيفه في فئتين التوّحد مجال في مجال البحوثيتنامى 

 .تدّخل عالجي معيّن/برنامج/منهجمن هذا النوع بتقييم نتائج  األدلّةتسمح لنا  - ث التي تقيّم برامج محددةبحااأل •

 ذات الصلة ةنة العشوائيالمقارِ لكل االختبارات  مراجعة منهجية .1 قوي
مثالً ( حقيقي وهمي بآخرلمقارنة تأثير دواء  التعمية،  العشوائي، مزدوج ختبارتجربة القائمة على االال .2

ً إلى مجموعات عالج ويالمشارك يتم توزيع ، وال يعلم أي من المشاركين أو مجموعات مراقبةن عشوائيا
 )أي فريق ينتمي المشاركونإلى الباحثين 

 األفرادمن  ةمجموعمثالً دراسة تقيس تأثير تدّخل عالجي معين من خالل مقارنة نتائج ( جماعيةدراسة  .3
 ) هخضع لتال  مجموعةج مع يخضعون للعال

 )األفرادمثالً الدراسة التي تفيد عن آثار التدّخل على عدد من (دراسة متعّددة الحاالت  .4
 )التدخلمثالً الدراسة التي تبرز التحّسن الذي ظهر على شخص إثر ( دراسة حالة واحدة .5
 رأي خبير .6
 )آخر أو من محترف مثالً توصية من والد( القائمة على السرد أو االستشهاد األدلّة .7

 

 ضعيف

 أعالها األدلّةمن مع اعتبار المستوى األول  ، كلما زادت موثوقية النتائج وخلت من االنحياز،األدلّةمستوى أو  رتبةكلما ارتفعت 
 .موثوقية
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وهذا  -والتحديات التي يختبرها األفراد الذين يعانون من التوّحد  تعرفنا على نقاط القوة – ث التي تحدد خصائص أو أسباب التوّحد الضمنيةبحااأل •
فضائية قوية قد عززت  -مثالً، إن األبحاث التي تدّل أن األفراد الذين يعانون من التوّحد ينعمون بمهارات بصرية.  يعزز المعرفة في الممارسة

 .التوحداألشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف البصرية عند  في االستعمال الواسع الستراتيجيات المساندة المعرفة
 

 عديدة أوالً، ال يزال هناك فجوات غير مكتملة. األدلّة، هناك تحدّيات عديدة في تحديد وتطبيق الممارسات المبنية على األدلّةفي حين تتنامى قاعدة 
بعض األطفال  ال تالئم سوىبعض المقاربات  أنن من التوّحد يعني الذين يعانو األفراد مدى التنوع بينإضافة إلى ذلك، فإن . ونوعيتها األدلّةفي 

 كونإن ’.طيف التوّحد  يقع ضمنعلى طفل معيّن  المتاحة األدلّةتطبيق  يجعل من الصعب مما ،التوّحد طيف اتالذين يعانون من اضطراب
 ,Jordan‘ (عليهيمكن أن ترّكز ما إلى  يشير هف، لكنأو كي عما ستعملهعن كيفية معالجته أو  بالضبط ينبئكالشخص يعاني من التوّحد ال 

2001, p. 6.( 
 

 معين؟ منهجكيف أقرر اتباع 
 

فيما يلي . األدق واألحدثهي  عن النتائج كتأكد أن معلومات.  المتاحة سبل التدخلمعلومات عن مختلف  كل ما تستطيعه مناستكشاف  خذ وقتك في
 :الجيدة التوجيهاتبعض 

 
 سبل التدخلمخاطر عند انتقاء الإدارة منهجية 

 Professor Roger Hughes & Damian Shield. Griffith University (2006) بتكييفها‘ التوّحد في كوينزالندجمعية  قامت
 

 غير مؤذ .1

 

 
 االجتماعية؟ /عاطفيةال/لجسمانيةاحالة الشخص السلوكية  سبل التدخل تهددهل  •

 

 التكاليف .2

 

 
 األسرة ؟العاطفية التي ستتكبدها واالجتماعية و كاليف الماديةتالما هي  •
 الفرص الضائعة؟ ما هي تكلفة •

 

 الفوائد .3

 

 ؟التدخل فائدة لىع أدلّةهل هناك  • 

 قابلة للقياس؟هل هي سردية أم  •

 المخاطر؟أو  هل تفوق الفوائد التكاليف •
 

 ةالمدّ  .4

 

 
 ؟دائممطلوب لفترة قصيرة أو  التدخل/هل هذا التغيير •

 

 يةالمعقول .5

 

 
 للعالج؟ منطقيهل هناك أساس  •

 

 الطابع العملي .6

 

 
 هل هناك بروتوكول؟ •
 ؟المداومة عليهالتدّخل و/هل يمكن تطبيق التغيير •

 

 المحتوى .7

 

 
 التغييرات الجارية؟ما هي هل تدرك  •

 ؟التدخل مسارأو ما يستتبع  ما يحتويه المنتجهل تعلم  •
 

 
 ؟األدلّة  ج التي تخلو منالمناهماذا بشأن 

 
ً  إال أن ذلك ليس صحيحا ،األدلّة محدود منهججديد أو  منهجأنه ال ضرر من تجربة  ونكثيرال يعتقد  مثبتةالغير  األساليببعض لأن ب بيّنت ، إذدائما

أو ) لعالجات معينة فعل ُسّمية دودجانبية أو رمثالً تأثيرات (ضرراً مباشراً للطفل  إن كان ،الضررحدوث احتمال  أن تتذكرمن المهم . سلبية تداعيات
 ).التوّحدب نيالمصابأطفالهم  بسوء معاملةخطأً  حيث اتهم الوالدين الميسَّراستعمال التواصل  في حالةكما ( لألسرةضرراً 
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The Positive Partnerships initiative is funded by the Australian Government Department 
of Education and Training through the Helping Children with Autism Package. The views 
expressed in this publication do not necessarily represent the views of the Australian 
Government or the Australian Government Department of Education and Training. 
 

 .Perry & Condilac, 2003, p(."ةوالمبادئ المرتبطة بالعالجات الفعالمع النظريات  متسقا مثبتالكان العالج غير  إذا ما دراسةالمهم من "
 ,Roberts & Prior (2006)مثل  المؤلفون عليها اتفق التيبما فيها تلك   ،ساسية للفعاليةاأل فيد مقارنة أي برنامج مع العواملمن الم). 9

Dawson & Osterling (1997) and Iovannone et al., (2003) ،وهي تشتمل على ما يلي: 
 لمخصصة االمساندة والخدمات  •

 استراتيجيات التعليمات المنهجية التعميم •

 داعمة للغايةو منظمة تعلمبيئة  •

 التوّحدمحتوى منهج خاص باضطرابات طيف  •

  الوضعيات مختلف  انتقال مدعوم بين •

 إلدارة السلوك وظيفي منهج •

 مشاركة األسرة •

 
 معين؟ منهجعن بيّنات عن  المتاحةأين أجد المعلومات 

 
 (http://raisingchildren.net.au/children_with_autism/children_with_autism_landing.html)ل شبكة تربية األطفا •
 )www.researchautism.net( البحث في التوّحد •
 التي تؤكد أو تنفي فعّالية األدلّة وهي تبحث عن Cochrane Collaboration (www.cochrane.org)متوفّرة منمراجعات كوشران  •

 .جاتالومالءمة الع
إليجاد مقاالت عن ) و المنظمات المحترفةأمن خالل المكتبات ( قواعد البياناتأو ما شابه من  PubMedالبحث في  لمحترفينوا يمكن للوالدين •

 .معينة بمناهجاألبحاث المتعلقة 

 .المعلومات المناسبةالمختلفة وترشدك لمصادر  المناهجالتي يمكن أن توفّر لك معلومات عن  بجمعية التوّحد المحليةاتصل  •
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