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 3نشرة معلومات 
جب طرحها عند اختيار تي ياألسئلة ال

 أنواع التدّخل 
 

 
 

سيواجهون على التوّحد  لألطفال الذين يعانون من  ةالمناسب تالتدّخال حولالذين يبحثون عن معلومات  نيوالمحترف أولياء األمور إن
ً يكمن في عدد الخيارات وحجم المعلومات الفور   المدرسينوترد أدناه أسئلة يجب على األهل   .وما تتسم به من تضارب المتاحةتحّديا

 .عتبار ومناقشتها قبل اختيار نوع التدّخل أخذها بعين اال
 

  ؟هم الذين يحقق التدّخل معهم أكبر قدر من الفائدةمن 
 
  ؟ يةنّ متدال مأ يةعالالقدرات اإلدراكية الذوي  التوّحدالمصابين بألطفال لهل هو أكثر فعّالية  •
 ضعيفة؟ال مأجيّدة التواصل الهل هو أكثر فعّالية لذوي مهارات  •
 األكبر سنّاً؟ مأتيجة أفضل لألطفال األصغر هل يعطي ن •
 هل من احتمال وجود عوامل عائلية على صلة بالنتيجة؟  •
 ما هي األهداف المحددة للبرنامج؟ •
 

 من هم األطفال الذين يالئمهم هذا التدّخل أقل من غيرهم؟
 
 هل من مخاطر طبية أو جسدية؟ •
  ؟هابعادعيّنة من األطفال يجب استم ات فرعيةهل من مجموع •
  

   ل ؟التدخّ  قبل  كٌل على حدة لدى األطفال ايتّم إجراؤهي تال اتالتقييم وهما 
 
   ما هي معايير القبول في البرنامج؟ •
  ؟ بعادما هي معايير االست •
   ؟5 ناجحكيف لي أن أعرف أّن هذا التدّخل  •
 

 المتعلّقة بهذا  التدّخل؟ دلّةما هي أسس األ
 
  خدمت لتقييم نتائج هذا التدّخل؟ التقييم التي است طرقما هي  •
أولئك الذين ال ب مقارنةمع الوقت   يتحّسنون التدخلاألطفال الذين يخضعون لهذا  الموضوعية والعلمية التي تدّل على أّن  دلّةما هي األ •

  ؟ أخرى تيخضعون لتدّخال أو الذين  يخضعون للتدّخل
   ؟ العلمية المحّكمةالمجالت إليه في  دون أن يُشار  من عن البرنامج مباشرة وسائل اإلعالمهل تم إبالغ  •
ً  التدخلبرنامج  ومؤيدسيستفيد هل  •  ؟هنجاح من ماليا
 بتطبيق البرنامج؟ التوّحد طيف اتآخرون لتالمذة يعانون من اضطراب معلّمونهل قام  •
  ة؟ البرنامج عن طريق تغطية حاالت منفرد  هل بالغت وسائل اإلعالم في الحديث عن فعّالية •
 

 ماذا نعرف عن التأثيرات الطويلة األمّد لهذا العالج؟
 
 سن المراهقة أو الرشد؟ تبلغ /ما الفرق الذي قد يُالحظ عند الطفل حين يبلغ •
 
 
 

 ؟تكاليفهما هي 
  
 ؟األمركم من الوقت يستغرق  •
  الحياة العائلية؟   على الجوانب األخرى من  القيود التي ستفرضما هي الضغوط أو  •
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   والمدرسة؟  الصّف  باقي طالباالستراتيجية على /سيؤثر التدّخلكيف  •
 الغاية؟ لهذه  مدّربينهل يقتصر تنفيذ البرنامج على أشخاص  •
 

 ما هي التدّخالت البديلة التي يمكن تجربتها؟
 
 هذه التدّخالت البديلة؟ل النسبية فعّاليةالما هي المعلومات المتعلّقة ب •
 
 

  :واألهل أن يتذّكروا االقتباسين التاليينللمعلّمين يد وأخيراً قد يكون من المف
 

 ولم يتم إجراء قياسات رسمية للمحّصالتفردي قبل بدء العالج  يحدث تقييماإلجابة على األسئلة بطريقة وافية وإذا لم  يكن باإلمكانإذا لم 
أن ندرك إذاً أن المال قد يذهب  ي مستوى من العجز، فمن المهمأو أ طفلحال يقال أن النتائج ناجحة عالمياً بالنسبة ألي  عند انتهائه، وفي 

 ).Howlin, 1997, p. 68(هناك الكثير من اإلحباط ... النتيجة"وأن  ... هدراً 
 

 
د من أّن للتأكّ   هافي اختيار التدّخالت التي قد تكون لها فّعالية وعليهم مراقبة تأثير التدّخالت التي يختارونالمعلّمين تقع المسؤولية على 

  .بشكل كامل عن طبيعة التدّخل الذي يختارونه إعالمهماتخاذ قرارات أفضل إذا تّم للمعلّمين يمكن ..... تالمذتهم يتعّلمون
)Stephenson, 2004, p. 71.( 
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