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املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب
فرط احلركة وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني اخلامس
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ملخص
االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب  تقدير  ملقياس  محلية  معايري  استخراج  إىل  الحالية  الدراسة  هدفت 

 ADHD Rating Scale-5 for children and( ،لألطفال واملراهقني الخامس »الصورة املنزلية« بمدينة الرياض

adolescents(، الذي أعده  .)DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 2016( شارك يف الدراسة )3687( فرداً 

من أولياء األمور، لتقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لدى الذكور واإلناث الذين ترتاوح أعمارهم 

ما بني 3 سنوات إىل 17 سنة، واستخدمت يف التحليل اإلحصائي املتوسطات واالنحرافات املعيارية واملئينات، 

وأسفرت النتائج عن معايري محلية بناء عىل متغريي الجنس والعمر، شملت املئني 80، واملئني 90، واملئني، 93، 

واملئني 98، يف كل بعد من بعدي املقياس عىل حدة، ويف الدرجة الكلية للمقياس.

املواقف اإلكلينيكية، واإلرشادية، والرتبوية، لإلسهام يف إجراء  املقياس يف  الدراسة بإستخدام  وأوصت 

مسح تشخييص رسيع لحاالت إضطراب تشتت اإلنتباه وفرط الحركة، واستخدامه لقياس أثر التدخالت العالجية 

والرتبوية الضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه، وباالستفادة منه يف البحث العلمي يف مجال اضطراب فرط 

الحركة وتشتت اإلنتباه. وإجراء دراسة إليجاد مدى االرتباط بني بعدي املقياس وفق تشخيص أولياء األمور، 

وختاماً أوىص فريق البحث برضورة إجراء املزيد من الدراسات بأخذ عينات تشمل كافة محافظات اململكة.  

الكلمات املفتاحية: فرط الحركة وتشتت االنتباه، مقاييس التقدير، املعايري، السعودية. 

- مت ��ستالم �لبحث يف فرب�ير 2018 و�أجيز للن�رش يف يونيو 2018

- �ل�سكر و�لتقدير: يتقدم فريق �لبحث بجزيل �ل�سكر و�لتقدير ملركز بحوث كلية �لرتبية وعمادة �لبحث �لعلمي بجامعة �مللك �سعود لتمويل هذ� �لبحث.

البحوث والدراسات

Doi: 10.29343 / 1 - 81 - 1
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Abstract

The current study aimed at presenting normative data for the ADHD Rating Scale–5 for Children and Ado-

lescents “Home Version” in Riyadh, which was prepared by DuPaul, Power, Anastopoulos, and Reid (2016). 

3687 parents participated in rating attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) among males and fe-

males between the ages of 3 and 17 years. Statistical analyses were used such as means, standard deviations, 

and percentiles. The results revealed local criteria based on sex and age variables, included 80 percentile, 90 

percentile, 93 percentile, and 98 percentile in each factor of the scale, and in the total score of the scale.

The study recommended using the rating scale in clinical and educational settings in order to identify 

ADHD, and be used to measure the effectiveness of educational and therapeutic interventions on ADHD, 

A further study is needed to find correlation between the two factors of the scale according to parent’s rat-

ing. Finally, the team recommended conducting further studies with more samples from all provinces of the 

Kingdom.

Key words: ADHD, rating scales, norms, Saudi Arabia

12

issue 81 final.indd   12 12/5/19   12:57 PM



العدد الواحد والثمانونمجلة الطفولة العربية املعايير السعودية للصورة املنزلية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة ...

13

مقدمة:
يعد اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه اضطراباً عصبياً نمائياً يظهر لدى الفرد عىل شكل مستويات 

أن  ويجب  ونموه،  أدائه  مع  ويتعارض  االندفاعية،   - الحركة  فرط  أو   - االنتباه  تشتت  من  ومستمرة  عالية 

تظهر أعراضه لدى الفرد يف بيئتني أو أكثر )البيت أو املدرسة أو العمل(، وقبل سن 12 سنة، وأن تؤثر أعراضه 

بشكل سلبي عىل أداء الفرد األكاديمي، أو االجتماعي، أو الوظيفي )APA, 2013(. أضف إىل ذلك يعد اضطراب 

من  ابتداًء  أعراضه  تقييم  يمكن  حيث  األطفال،  بني  املنترشة  االضطرابات  من  االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط 

سن الرابعة )APA, 2013(، ويعد الوالدان أو أفراد األرسة أول من يالحظ أعراض هذا االضطراب لدى األطفال 

)Sparrow & Erhardt, 2014(، وتشري الدراسات إىل أن حوايل %64.7 من األطفال املشخصني باضطراب فرط 

 Visser, Zablotsky, Holbrook,( الحركة وتشتت االنتباه تم التعرف عليهم يف البداية من قبل أحد أفراد األرسة

 .)Danielson, & Bitsko, 2015

تؤكد األدبيات وآراء املختصني يف مجال الرتبية الخاصة عىل رضورة مشاركة األرسة يف عملية التعرف 

التقييم  املهمة يف عملية  املصادر  أحد  الوالدان  يعد  وتعليمهم، كما  اإلعاقات، وتشخيصهم،  األطفال ذوي  إىل 

 Hallahan,( والتشخيص التي يقوم بها املختصني، وال يمكن القيام بعملية التشخيص دون الرجوع لويل األمر

Kauffman, & Pullen, 2015; Turnbull, Turnbull, & Webhmeyer, 2010(، وعادة ما يرُشك املختصون يف 

مجال فرط الحركة وتشتت االنتباه الوالدان يف عملية التشخيص من خالل عدة طرق، منها تعبئة مقاييس 

التقدير السلوكية، أو مقابلة أحد الوالدين، أو كالهما للتعرف عىل سلوك الطفل يف املنزل، ومدى ظهور أعراض 

 Pelham, Fabiano, & Massetti, 2005;( املدرسية البيئة  بيئة تختلف عن  االنتباه يف  الحركة وتشتت  فرط 

 .)Matson, Andrasik, & Matson, 2009

الرغم  وعىل  والتشخيص،  التقييم  عملية  يف  ورضورياً  مهماً  عنرصاً  السلوكية  التقدير  مقاييس  وتعد 

استخدام  رضورة  تؤكد  االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب  تقييم  مجال  يف  املمارسات  أفضل  أن  من 

 Demaray, Elting, &( التقدير السلوكية غري كايف أدوات متعددة لتشخيصه، وأن مجرد استخدام مقاييس 

منها  املزايا  من  بعدد  الوالدين  قبل  من  املعبئة  السلوك  تقدير  مقاييس  تتميز  ذلك،  ومع   .)Schaefer, 2003

 Sparrow &( لتعبئتها، وقليلة التكلفة  سهولة استخدامها من قبل الوالدين، كما أنها ال تتطلب وقتاً طويالً 

Erhardt, 2014)، وال تتطلب مستوى تعليمياً مرتفعاً، وباإلمكان تعبئتها من قبل األب، واألم، للمقارنة بني 

املعلم، وهو ما  أخرى غري  بيانات من مصادر  بأحدهما، ويمكن من خاللها جمع  االكتفاء  أو  استجاباتهم، 

تؤكد عليه معايري الدليل التشخييص واإلحصائي، واإلرشادات الواردة يف أفضل املمارسات يف مجال تقييم فرط 

الحركة وتشتت االنتباه )Barrett, & Ollendick, 2004(، كما أن الوالدين يقضيان وقتاً أطول من اليوم مع 

الطفل مقارنة باملعلم، ويعرفان الطفل لسنوات عديدة، ويف مواقف مختلفة، وهذا ما يجعل منها أداة مهمة يف 

 .)Kamphaus, & Frick, 2005( تقييم الطلبة ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه

وتشري القوانني، والترشيعات، واملبادئ األخالقية املتعلقة بالتقييم والتشخيص إىل أنه يجب أن تتمتع 

األدوات املستخدمة - ومنها مقاييس التقدير السلوكية - بالصدق والثبات، كما يجب أن تكون مناسبة لغرض 

التقييم )Kelley, Noell, & Reitman, 2003(، كما تويص كثري من املنظمات، والجمعيات املختصة، والخرباء 
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يف املجال عىل رضورة استخدام مقاييس التقدير السلوكية املمعرية للتعرف عىل فرط الحركة وتشتت االنتباه 

لدى األطفال )Pelham et al., 2005(. كذلك أوصت تلك الجمعيات بأن يكون لألدوات املستخدمة يف التشخيص 

معايري مرجعية يمكن من خاللها تفسري األداء، حيث إن توفر معايري وطنية يساعد عىل مقارنة أداء الفرد 

De-( يف السن، والجنس، لتحديد مدى بعد الفرد، أو قربه منهم، مما يساعد يف تفسري نتائج التقييم ¬

 .)maray et al., 2003

األكاديمية  قامت  فقد  األطفال،  لدى  االنتباه  وتشتت  الحركة  لفرط  الصحيح  التقييم  ألهمية  وإدراكاً 

األمريكية لطب األطفال )

The Diagnostic and Statistical Man-( الهنتب� الواردة يف الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية√

ual of Mental Disorders, DSM( عند التعرف إىل األطفال ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه، أو تشخيصهم، 

من خالل جمع معلومات حول تلك املعايري من الوالدين، واملعلمني، وعدم استخدام مقاييس التقدير السلوكية 

 .)Matson et al., 2009 ؛Pelham et al., 2005( التي ال توظف معايري ذلك الدليل

عىل  فقط  منها  بعض  يركز  حيث  بينها  فيما  االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  تقدير  مقاييس  وتختلف 

أعراض االضطراب الواردة يف الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية، بينما يركز بعضها اآلخر عىل 

تلك األعراض باإلضافة إىل الضعف الواضح يف الجوانب األكاديمية، واالجتماعية املصاحبة لها، ومدى تأثريها 

عليه، والتي تتماىش مع ما أشار إليه ذلك الدليل، وهو رضورة وجود تأثري سلبي واضح يف الجانب األكاديمي 

فهناك  ذلك  من  الرغم  وعىل   .)APA, 2013( االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  ألعراض  مصاحب  االجتماعي  أو 

تركيز محدود عىل  إعطاء  واإلحصائي مع  التشخييص  الدليل  يف  الواردة  األعراض  بالرتكيز عىل  كبري  اهتمام 

 .)Pelham et al., 2005( تقييم جوانب الضعف األخرى املصاحبة لتلك األعراض

ومن األمثلة عىل مقاييس تقدير السلوك املعبأة من قبل الوالدين، مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة 

وتشتت االنتباه الخامس لألطفال واملراهقني )DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 2016(، ومقياس 

Wolra-( ومقياس فاندربيلت لتقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ،)Conners, 2008( روهن للتقدير

Swanson, No-( ومقياس سناب الرابع ،)ich, Lambert, Doffing, Bickman, Simmons, & Worley, 2003

 )Demaray et al., 2003; Angello, et al., 2003( ويف دراسات سابقة قام باحثان .)lan, & Pelham, 1992

املقارنة  بهدف  االنتباه  الحركة وتشتت  للتعرف عىل اضطراب فرط  املستخدمة  املقاييس  لعدد من  بمراجعة 

الحركة  فرط  اضطراب  تقدير  مقياس  أن  إىل  النتائج  وأشارت  السيكومرتية،  بالخصائص  يتعلق  فيما  بينها 

 )Conners, 1997( ومقياس كونر )DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 1998( وتشتت االنتباه الرابع

تعد األنسب لالستخدام يف التعرف إىل فرط الحركة وتشتت االنتباه، وتشخيصه يف مراحل التعليم العام، كما 

 McGoey, DuPaul,( يمكن استخدامها يف متابعة تقدم الطالب يف الربامج العالجية، وأشار ماكجوي وآخرين

Haley, & Shelton, 2007( إىل أنه يمكن أيضاً

الرابع يف مرحلة ما قبل املدرسة للتعرف عىل ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه.
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وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب  لتقدير  مقاييس  تقنني  أو  لبناء  الدراسات  من  كبري  عدد  أجرى  وقد   

قياس  بهدف  األمريكية  املتحدة  بالواليات  أجريت  والتي   ،)DuPaul, 1991( دوباول  دراسة  ومنها  االنتباه، 

املنزلية،  الثالث-النسخة  االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب  تقدير  ملقياس  السيكومرتية  الخصائص 

وطبقت عىل عينة تكونت من 653 طفالً تراوحت أعمارهم ما بني 6 سنوات اىل 12 سنة، وقد احتوى املقياس 

عىل 14 فقرة مأخوذة من النسخة الثالثة املعدلة للدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية، وأظهرت 

نتائج التحليل العاميل أن املقياس يتكون من عاملني، حيث كان العامل األول فرط الحركة واالندفاعية، بينما 

كان العامل الثاني تشتت االنتباه والتململ الحركي، كما أظهرت نتائج الدراسة أن املقياس يتمتع بدرجة عالية 

 Interrater( املقيمني  بني  اتفاق  االختبار، وكذلك كان هناك  إعادة  والثبات عن طريق  الداخيل،  االتساق  من 

Agreement(، ودرجة كافية من الصدق املرتبط باملحك. 

ويف دراسة أخرى قام دوباول وآخرين )DuPaul et al., 1998( بتطوير مقياس لتقدير الوالدين الضطراب 

لإلضطرابات  واإلحصائي  التشخييص  الدليل  من  الرابعة  النسخة  عىل  مبني  االنتباه  وتشتت  الحركة،  فرط 

العقلية، والتحقق من البناء العاميل له عىل 4666 طالباً بالواليات املتحدة األمريكية، تراوحت أعمارهم ما بني 

4 سنوات إىل 20 سنة، ويدرسون يف مراحل دراسية مختلفة )الروضة إىل الصف الثالث ثانوي(، وقد احتوى 

املقياس عىل 18 فقرة مأخوذة من النسخة الرابعة من الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية، 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عاملني ، وهما تشتت االنتباه، وفرط الحركة-االندفاعية، كما أشارت النتائج إىل 

بيانات معيارية لعينة ممثلة للمجتمع املحيل.

كما أجرى ماكجوي، ودوبول، وهايل، وشيلتون )McGoey et al., 2007(، دراسة للتحقق من صدق 

املتحدة  بالواليات  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  لنسخة  االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب  مقياس  وثبات 

3 سنوات إىل 5 سنوات،  األمريكية، وقد تم جمع تقييمات الوالدين لـــ 902 طفالً ترتاوح أعمارهم ما بني 

إعادة  كافية عن طريق  ثبات  الداخيل، ومعامالت  االتساق  بدرجة جيدة من  املقياس  تمتع  النتائج  وأظهرت 

االختبار، كما اتضح صدق االختبار من خالل الصدق التالزمي، والتي تراوحت قيمه ما بین 0.54 إلی 0.96، 

يف  االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب  ذوي  األطفال  عىل  للتعرف  وثابت  صادق  املقياس  أن  تبني  وعليه 

مرحلة ما قبل املدرسة.

 )Hassan, Al-Haidar, Al-Alim, & Al-Hag, 2009( وهدفت دراسة حسان، والحيدر، والعليم، والحق

إىل قياس الصدق التمييزي للصورة العربية من مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة، وتشتت االنتباه الثالث يف 

السعودية، وقد شارك يف الدراسة أولياء أمور عينة مكونة من 119 طفالً، تراوحت أعمارهم ما بني 3 سنوات إىل 

13 سنة، وقد أحتوى املقياس عىل 14 فقرة مأخوذة من الصورة الثالثة املعدلة للدليل التشخييص واإلحصائي 

تم  الذين  األطفال  بني  التمييز  عىل  قادراً  كان  املقياس  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت  العقلية،  لإلضطرابات 

تشخيصهم باضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه، واألطفال العاديني الذين ليس لديهم اضطراب فرط حركة 

وتشتت انتباه )الصدق التمييزي(. 

الدانماركية من  النسخة  وقام زوملسكي وآخرين )Szomlaiski, et al., 2009( بقياس صدق وثبات 
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مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه، وتقييم مدى إمكانية استخدامه ملراقبة فاعلية برنامج 

عالجي، وتكونت عينة الدراسة من 802 طفالً، وقد تم تقييمهم من قبل الوالدين أثناء الخط القاعدي، وبعد 3 

أشهر )املتابعة(، وأظهرت النتائج أن اإلتساق الداخيل للمقياس عايل، كما اتضح الصدق التمييزي للمقياس من 

خالل تمييزه بني األطفال ذوي إضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه، وأقرانهم العاديني، وكان حساساً للتغري 

يف أعراض االضطراب، والذي إتضح من خالل القياس القبيل وبعد بدء الربنامج العالجي.

Wan Abdullah, Yaacob, Wee Kok, & Prid-( و أجرى وان عبدالله، ويعقوب، ووي كوك، وبريدمور

وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب  تقدير  ملقياس  املاليزية  باللغة  نسخة  تطوير  بهدف  دراسة   )more, 2011

االنتباه الرابع-الصورة املنزلية، والتحقق من صدقه باستخدام الصدق التمييزي، والتحليل العاميل، وفحص 

ثباته من خالل طريقة إعادة االختبار، واالتساق الداخيل، وتم جمع البيانات من 204 أطفال، وأظهرت النتائج 

تمتع املقياس بدرجة جيدة من الثبات، كما أظهر التحليل العاميل وجود عاملني وهما فرط الحركة وتشتت 

االنتباه، وكان املقياس قادراً عىل التمييز بني األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه، وأقرانهم 

العاديني مما يشري إىل أن املقياس يتمتع بخصائص سيكومرتية تجعل منه أداة يمكن استخدامها يف ماليزيا 

لتقييم فرط الحركة وتشتت االنتباه لدى األطفال. 

وقام سو وآخرين )Suetal., 2015( بدراسة من أجل تقييم الخصائص السيكومرتية للنسخة الصينية 

من مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه الرابع - الصورة املنزلية - ، حيث شارك يف الدراسة 

عينة ممثلة من الوالدين لـ 1616 تلميذاً ترتاوح أعمارهم ما بني 6 سنوات إىل 17 سنة، وبينت نتائج الدراسة 

أن املقياس يتمتع بدرجة مرضية من الثبات بينتها درجات االتساق الداخيل للمقياس، ومعامالت الثبات عن 

النتائج الصدق  اآلباء واملعلمني، كما بينت  ارتباط بني استجابات  أيضاً وجود  إعادة االختبار، واتضح  طريق 

التمييزي، والصدق التقاربي للمقياس، وكشف التحليل العاميل للمقياس عن نموذج ثاٍن مكون من عاملني ، 

وهما »تشتت االنتباه« و»فرط الحركة االندفاعية«، مما يشري إىل أن املقياس يتمتع بالصدق والثبات لقياس 

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه يف الصني.

 DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power,( وآخرين  دوباول  دراسة  وسعت 

2015( إىل التحقق من البناء العاميل الثنائي الضطراب فرط الحركة، وتشتت االنتباه، وتوفري بيانات معيارية 

ملقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه الخامس لألطفال واملراهقني-الصورة املنزلية-تتفق مع 

الوالدين، وأولياء األمور  العقلية، عىل عينة من  الخامس لالضطرابات  التشخييص واإلحصائي  الدليل  معايري 

إىل 17سنة، ويدرسون يف  أعمارهم ما بني 5 سنوات  تراوحت  األمريكية  املتحدة  بالواليات  لـــ 2079 طفالً 

املقياس عىل 18 فقرة،  ثانوي(، وأحتوى  الثالث  الصف  إىل  املدرسة  مراحل دراسية مختلفة )مرحلة ما قبل 

مأخوذة من الصورة الخامسة من الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية، باإلضافة إىل 6 فقرات 

إىل  النتائج  وأشارت  والزمالء،  املعلمني  مع  االجتماعية  والعالقات  األكاديمي،  باألداء  مرتبطة  جوانب  تقيس 

توفر صدق البناء باستخدام التحليل العاميل، والذي كان متوافقاً مع الدليل التشخييص واإلحصائي الخامس 

بيانات  الدراسة  نتائج  وفرت  كما  االنتباه،  وتشتت  الحركة  فرط  الضطراب  تصوره  يف  العقلية  لالضطرابات 

معيارية لعينة ممثلة للمجتمع املحيل.
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 Marín-Méndez,( وحديثاً، قام مارين منديز، وبورا- رويز، وألفاريز- غوميز، وماكجوي، وسوتولو

Borra-Ruiz, Álvarez-Gómez, McGoey, & Soutullo, 2016(  بدراسة للحصول عىل معايري محلية ملقياس 

تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه الرابع-الصورة املنزلية-لألطفال بمرحلة ما قبل املدرسة يف عينة 

إسبانية، وتم جمع البيانات من الوالدين لعينة ممثلة عشوائية مكونة من 1.426 طفالً ترتاوح أعمارهم ما 

بني 3 سنوات إىل 7 سنوات، وأشارت النتائج إىل تمتع املقياس بدرجة جيدة من االتساق الداخيل، كما أظهرت 

النتائج معايري محلية بناء عىل متغري الجنس والعمر.

معظم الدراسات السابقة هدفت إىل التحقق من صدق وثبات النسخ املنزلية ملقاييس تقدير اضطراب 

فرط الحركة وتشتت االنتباه، وثالث دراسات فقط حرصت عىل استخراج معايري لألدوات املستخدمة يف قياس 

ودراسة   ،)DuPaul et al., 1998( وآخرين  دوباول  دراسات  وهي  االنتباه،  وتشتت  الحركة  فرط  اضطراب 

دوباول وآخرين )DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015(، ودراسة مارين-

Marín-Méndez, Borra-Ruiz, Álvarez-( وسوتولو  وماكجوي،  وألفاريز-غوميز،  وبورا-رويز،  منديز، 

Gómez, McGoey, & Soutullo, 2016(، وال توجد دراسة سعودية أو عربية اهتمت باستخراج معايري للنسخ 

املنزلية من مقاييس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه. 

مشكلة الدراسة :

التعرف  أن  إىل  االنتباه  وتشتت  الحركة  فرط  مجال  يف  والتشخيص  بالتقييم  املتعلقة  األدبيات  أشارت 

إىل هذا االضطراب يستلزم االعتماد عىل مصادر متعددة من املعلومات، يقدمها أشخاص مختلفون، يعرفون 

املدرسية  البيئة  الطفل بشكل جيد، كما تؤكد رضورة حدوث أعراض االضطراب يف بيئتني مختلفتني )مثالً: 

واملنزلية( )Matson et al., 2009(؛ لذا يّعد الوالدين أحد املصادر املهمة التي يصعب االستغناء عنها للوصول 

إىل تقييم دقيق لحالة الطفل، وذلك لقدرتهم عىل تزويد املعنيني بتشخيص الحالة بمعلومات عن تلك األعراض 

يف البيئة املنزلية مما يساعد عىل تقييم مدى وجود األعراض يف بيئة يصعب الوصول إىل معلومات عنها دون 

االستفادة من الوالدين.

الواردة  األعراض  يشمل  حديث  سعودي  أو  عربي  مقياس  وجود  عدم  األدبيات  مراجعة  أظهرت  كما 

املصاحبة  واالجتماعية  األكاديمية  الجوانب  يف  الضعف  تقييم  إىل  باإلضافة  واإلحصائي  التشخييص  الدليل  يف 

ألعراض االضطراب، وأيضاً يشمل معايري وطنية يمكن من خاللها مقارنة أداء من تم تقييمه بأقرانه املماثلني 

الصدق  قياس  عىل  ركزت  أنها  يجد  الحالية  السعودية  أو  العربية  للمقاييس  فاملتتبع  والسن.  الجنس  يف  له 

الحالية تم ترجمتها  املقاييس  والثبات للمقياس، وعادة تتجاهل استخراج معايري وطنية للمقياس. فأغلب 

وقياس صدقها وثباتها فقط دون استخراج معايري محلية لها.  

الدراسات السابقة )Angello et al., 2003; Demaray et al., 2003( فإن مقياس  وبناء عىل نتائج 

تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه الرابع )DuPaul et al., 1998( يعد من أفضل املقاييس املتاحة 

 DuPaul et al.,( للتعرف عىل ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه، وتعد النسخة الخامسة واألخرية

2016( من أفضل النسخ يف الوقت الحارض؛ وذلك الحتوائها عىل املعايري األحدث لتقييم اضطراب فرط الحركة 
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دراسة  يف  املقياس  ذلك  من  الخامسة  للنسخة  السعودية  الصورة  وثبات  صدق  تبني  ولقد  االنتباه،  وتشتت 

)الحسني وبخيت، 2017(؛ لذا فإنه من الرضوري استخراج معايري محلية لتلك النسخة لتساعد مستخدميها 

عىل مقارنة أداء املفحوص بعينة حديثة مماثلة له يف السن والجنس.

كما الحظ فريق البحث –أيضاً-أن هناك كثرياً من الربامج التي تقدم الخدمة للطلبة ذوي فرط الحركة 

وتشتت االنتباه يف مراحل دراسية مختلفة باملدارس الحكومية والخاصة، إال أنه ال يتوافر يف تلك الربامج مقياس 

تقدير للوالدين يمكن استخدامه للتعرف عىل الطلبة ذوي فرط الحركة، وتشتت االنتباه؛ ويعد ذلك قصوراً كبرياً 

يف الربوتوكول املوىص به من قبل الخرباء، الذي يؤكد عىل رضورة مالحظة األعراض يف املنزل واملدرسة، كما 

يعتمد املعنيون بالتشخيص يف تلك الربامج عىل مقاييس مرتجمة أو عربية لم يتم التحقق من صدقها وثباتها، 

أو مقاييس قديمة قد يكون تم التحقق من صدقها وثباتها إال أنها ال تشمل املعايري الحديثة الضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه، وطبقت عىل عينة قديمة ال تمثل املجتمع الحايل، كما أنه ال تتوافر فيها معايري محلية 

يمكن من خاللها مقارنة أداء املفحوص بأقرانه املماثلني له يف الجنس والعمر، ومن هنا تربز مشكلة الدراسة 

الحركة  فرط  اضطراب  تقدير  مقياس  من  السعودية  للصورة  املحلية  املعايري  ما  اآلتي:  الرئيس  التساؤل  يف 

وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني الخامس؟

سؤال الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال اآلتي:

1- ما املعايري املئينية للصورة السعودية من مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لألطفال 

واملراهقني الخامس »الصورة املنزلية« يف مدينة الرياض؟

هدف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إىل استخراج واشتقاق املعايري السعودية ملقياس تقدير اضطراب فرط الحركة 

وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني الخامس بمدينة الرياض.

أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها فيما يأتي:

1. تعد الدراسة األوىل عربياً –حسب علم الباحثني-والتي استخرجت معايري سعودية ملقياس تقدير اضطراب 

فرط الحركة وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني الخامس، واملبني عىل النسخة الخامسة من الدليل التشخييص 

.)DSM–5( واإلحصائي لالضطرابات العقلية

2. تعد إضافة لألدبيات العربية املتعلقة بتقييم وتشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لدى األطفال 

واملراهقني.

3. حاجة وزارة التعليم، والعاملني مع ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه باملراكز الخاصة إىل مقياس 

يتسم بالصدق والثبات، وتتوافر فيه معايري وطنية مناسبة تساعدهم يف التعرف إىل هذه الفئة.

4. توفري معايري وطنية ملقياس يناسب البيئة السعودية، ويمكن استخدامه للتعرف عىل اضطراب فرط الحركة 

وتشتت االنتباه يف مراحل دراسية مختلفة بدءاً من مرحلة ما قبل املدرسة إىل املرحلة الثانوية.
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حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة الحالية باملقياس املستخدم، وبتقدير أولياء األمور ألبنائهم وبناتهم األطفال واملراهقني من 

سن 5 سنوات إىل سن 17 سنة يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، يف العام الدرايس 1437/1436 هـ ، 

ومتغريات الدراسة ومنها الجنس، والعمر، واملرحلة الدراسية.

مصطلحات الدراسة:

إضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه:

يعرف اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه إجرائياً يف هذه الدراسة بأنه مجموع الدرجات الرقمية 

الستجابات أولياء أمور األطفال املفحوصني عىل مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لألطفال 

واملراهقني الخامس »الصورة املنزلية« بمدينة الرياض.

مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني اخلامس-الصورة املنزلية-:

هو مقياس تم بناؤه وتطويره من قبل دوباول وآخرين، ويتم تعبئته من قبل والدي الطفل، وذلك للتعرف 

عىل ذوي اضطراب فرط الحركة ، أو تشتت االنتباه بناء عىل املعايري التشخيصية الضطراب فرط الحركة ، أو 

تشتت اإلنتباه الواردة يف النسخة الخامسة من الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية، ويحتوي 

عىل نسختني واحدة لألطفال من سن 5 سنوات إىل 10 سنوات، وأخرى للمراهقني من سن 11 سنة إىل 17 سنة 

ً يف هذه الدراسة بأنه النسخة العربية من مقياس تقدير اضطراب  (

Du- •

.)2017

املعايير:

املعايري عبارة عن مجموعة من الدرجات مشتقة بطرق إحصائية معينة من الدرجات الخام املستمدة 

من تطبيق املقياس عىل عينة عشوائية ممثلة للمجتمع املستهدف )عالم، 2000(. ومن فوائدها: تحديد مكانة 

ومن  األفراد.  درجات  بني  املبارشة  باملقارنة  تسمح  قياسات  وتقديم  التقنني،  لعينة  بالنسبة  الفرد  مركز  أو 

أنواعها املعايري الصفية، واملعايري العمرية، والدرجات املعيارية، والدرجات املعيارية املعدلة، واملعايري املئينية 

)واملعايري املئينية هي املستخدمة يف الدراسة الحالية(. 

املعايير املئينية:

املئينات عبارة عن نقط معينة يف توزيع مستمر تقع تحتها أو تسبقها نسبة مئوية معينة من املجموعة 

أو عينة التقنني التي نتعامل مع درجاتها، وبالتايل فالرتبة املئينية للفرد هي مكان الفرد عىل تدريج من )100( 

تزودنا برتتيب  أنها  )أبو هاشم، 2004(. ومن مميزاتها  التوزيع  التي يحصل عليها يف هذا  الدرجة  له  تؤهل 

صادق للفرد بالنسبة لجماعته، كما أنها سهلة الحساب وميسورة الفهم، وتعطي مدى متسعاً يسمح للتمييز 

بني األفراد، وباإلضافة إىل ذلك فهي مستخدمة يف النسخة األصلية لهذا املقياس، ويف غريه من مقاييس فرط 

الحركة ونقص االنتباه. وتعرف إجرائياً يف هذه الدراسة بمجموعة املئينات التي تعد عتبة فارقة يف تشخيص 
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الحاالت املعرضة للخطر أو املشخصة باالضطراب، من خالل املئينات اآلتية: املئني 80، واملئني 90، واملئني، 93، 

واملئني 98.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:

إتبع الباحثان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحلييل، وذلك كونه مناسباً لها، ولألهداف التي سعى 

الباحثان إىل تحقيقها.

املشاركني يف الدراسة:

بلغ عدد املشاركني يف الدراسة )3687( من أولياء األمور، قاموا بتقييم أطفالهم الذكور واإلثاث، والجدول 

)1( يوضح توزيعهم حسب الجنس، والفئة العمرية: 

جدول )1( املشاركني يف الدراسة حسب الجنس والفئة العمرية

اجلنس
الفئة العمرية

املجموع
4-35-710-813-1116-1417

2234146435003421502272ذكر

1542503782622671041415أنثى

37766410217626092543687املجموع

يوضح جدول )1( أن عدد من تم تقدير اضطراب فرط الحركة، وتشتت االنتباه لديهم بلغ )3687(، )61.6 %( ذكور، و)38.4 %( 
إناث. 

أداة الدراسة:

استخدم الباحثان مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة، وتشتت االنتباه الخامس لألطفال واملراهقني 

 ،)1991-2016( األمريكية  املتحدة  بالواليات  وآخرين  دوباول  وتطويره  ببنائه  قام  والذي  املنزلية،  الصورة 

ويعترب املقياس من أفضل املقاييس الحالية املستخدمة للتعرف عىل اضطراب فرط الحركة، وتشتت االنتباه 

لدى األطفال واملراهقني )Angello et al., 2003(، وقد صدر منه عدة إصدارات، حيث كان اإلصدار األول منه 

الثالثة من  النسخة  يف عام 1991، واحتوى عىل 14 فقرة، وتكون من بعد واحد فقط، حيث تم بناؤها عىل 

الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية )DuPaul, 1991(، وبعد صدور النسخة الرابعة من الدليل 

التشخييص واإلحصائي، واحتوائها عىل عدد من التغريات تم تحديث املقياس، وإجراء بعض التغيريات عليه 

ليتوافق مع النسخة الرابعة من الدليل، ومنها زيادة عدد أبعاد املقياس لتكون بعدين بدالً من بُعد واحد، وهما 

فرط الحركة-االندفاعية وتشتت االنتباه، ويتكون كل بعد من تسع فقرات )DuPaul et al., 1998(، وحديثاً 

تم تطوير املقياس، وذلك بعد صدور النسخة الخامسة من الدليل التشخييص واإلحصائي، حيث تكون املقياس 
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من نسختني نسخة خاصة باألطفال، وأخرى خاصة باملراهقني، وذلك إلعادة صياغة بعض الفقرات لتكون 

مناسبة للمراهقني، كما تم إضافة ست فقرات بعد كل بُعد بهدف التعرف إىل مدى إسهام أعراض فرط الحركة-

األقارب واملهنيني،  )العالقات مع  الطالب يف ستة جوانب  االنتباه يف وجود مشكالت لدى  االندفاعية، وتشتت 

الذات(، وذلك  املنزلية، وتقدير  الواجبات  األقران، وإكمال  السلوكي، والعالقات مع  األكاديمي، واألداء  واألداء 

الشرتاط النسخة الخامسة من الدليل التشخييص واإلحصائي وجود ارتباط بني أعراض فرط الحركة، وتشتت 

الحركة،  يعاني من اضطراب فرط  الطالب  إذا كان  ما  لتحديد  السابقة  الست  الجوانب  يف  والضعف  االنتباه، 

املقياس  االنتباه )DuPaul, Reid, Anastopoulos, Power, 2014; DuPaul et al., 2015(، ويتميز  وتشتت 

بقلة الوقت املستغرق لتعبئته مما يجعل منه أداة عملية لالستخدام، وتم بناؤه عىل معايري النسخة األخرية 

العقلية )DSM-5(، كما يمكن استخدامه مع فئات عمرية  التشخييص واإلحصائي لالضطرابات  الدليل  من 

 ،)DuPaul et al., 2016( مختلفة، ومراحل دراسية عديدة بدءاً من مرحلة ما قبل املدرسة إىل املرحلة الثانوية

 DuPaul,( وأشارت نتائج الدراسات السابقة التي أجريت عليه إىل أنه يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات

.)1991; DuPaul et al., 1998; DuPaul et al., 2015

أما الصورة العربية للمقياس فتتكون من قسمني، حيث يجمع القسم األول معلومات أولية عن الطفل 

املراد تشخيصه، والشخص الذي يقوم بتعبئته، وتشمل تلك املعلومات عىل الجنس، والعمر، واملرحلة الدراسية، 

ومدى وجود إعاقة لدى الطفل، بينما يحتوي القسم الثاني من املقياس عىل تسع فقرات تقيس أعراض تشتت 

االنتباه، يتم اإلجابة عنها من خالل اختيار أبداً/ نادراً )0(، أو أحياناً )1(، أو غالباً )2(، أو دائماً)3(، يليها 

ست فقرات تقيس مدى إسهام أعراض تشتت االنتباه يف حدوث مشاكل لدى الطالب يف ستة جوانب )العالقات 

مع األقارب واملهنيني، واألداء األكاديمي، واألداء السلوكي، والعالقات مع األقران، وإكمال الواجبات املنزلية، 

وتقدير الذات(، وتقدر مدى إسهام األعراض يف إحداث مشكلة لدى الطالب من خالل اختيار ال يوجد مشكلة 

فقرات  تسع  جاءت  بعدها   ،)3( كبرية  مشكلة  أو   ،)2( متوسطة  مشكلة  أو   ،)1( بسيطة  مشكلة  أو   ،)0(

تقيس أعراض فرط الحركة-االندفاعية، تم اإلجابة عنها أيضاً من خالل اختيار أبداً/ نادراً )0(، أو أحياناً )1(، 

أو غالباً )2(، أو دائماً)3(، تلتها ست فقرات تقيس مدى إسهام أعراض فرط الحركة-االندفاعية يف حدوث 

مشاكل لدى الطالب يف الجوانب الستة ذات العالقة بفرط الحركة-االندفاعية، وتم تقديرها باختيار ال يوجد 

مشكلة )0(، أو مشكلة بسيطة )1(، أو مشكلة متوسطة )2(، أو مشكلة كبرية )3(. ويف حال حصول طالب 

عىل درجات عالية عىل تلك الفقرات، فإن ذلك يشري إىل وجود تلك األعراض لديه، كما أن لديه ضعفاً يف الجوانب 

ذات العالقة، وأما حصوله عىل درجات منخفضة فإنه يشري إىل عدم وجود تلك األعراض لديه، كما أن ليس لديه 

ضعف يف الجوانب ذات العالقة.

صدق املقياس وثباته:

دوباول  بها  قام  دراسات  عدة  خالل  من  اإلنجليزية  صورته  يف  املقياس  وثبات  صدق  من  التحقق  تم 

وآخرين )DuPaul, 1991; DuPaul et al., 1998; DuPaul et al., 2015(، تم فيها القيام بالتحليل العاميل، 

 Interrater( املقيمني  بني  واالتفاق  االختبار،  إعادة  طريق  عن  والثبات  للمقياس،  الداخيل  االتساق  وقياس 

Agreement(، والصدق املرتبط باملحك، وتوفري بيانات معيارية للمقياس-الصورة املنزلية-تتفق مع معايري 
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الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية، وأظهرت نتائج التحليل العاميل للمقياس أنه يتكون من 

عاملني، وهما فرط الحركة-االندفاعية، وتشتت االنتباه، كما تبني أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق 

الداخيل، والثبات عن طريق إعادة االختبار، وكذلك اتضح وجود اتفاق بني املقيمني، ودرجة مناسبة من الصدق 

املرتبط باملحك.

أما يف البيئة السعودية فقد تم التحقق من صدق وثبات املقياس يف دراسة الحسني وبخيت )2017(، 

من خالل قياس االتساق الداخيل، والصدق التمييزي، وصدق التكوين الفريض، والتحليل العاميل االستكشايف، 

براون، وجتمان، و)LVM(، وأشارت  الفا كرونباخ، وسبريمان  ثبات  التوكيدي، ومعامالت  العاميل  والتحليل 

النتائج إىل وجود دالالت صدق، وثبات، عالية للصورة السعودية من املقياس، واتضح ذلك يف نتائج االتساق 

الداخيل، حيث كان ارتباط كل فقرة ببعدها داالً عند مستوى 0.01 مما يؤكد تماسك فقرات املقياس وتجانسها، 

وأنها تسهم يف قياس املجال العام للبعد الذي تنتمي له، وكذلك ارتبط البعدان بالدرجة الكلية للمقياس، وبينت 

إجراءات الصدق التمييزي عن فاعلية املقياس، وقدرته عىل التمييز بني املشخصني باضطراب فرط الحركة 

الفريض  التكوين  صدق  كذلك  واتضح   ،0.001 عند  داللة  بمستويات  به  املشخصني  وغري  االنتباه،  وتشتت 

للمقياس من خالل تمييزه بني األطفال الذكور، واإلناث، واألطفال ذوي األعمار الكبرية والصغرية، حيث كانت 

متوسطات درجات األطفال الذكور أعىل من متوسطات درجات األطفال اإلناث، بينما كانت متوسطات درجات 

األطفال ذوي األعمار الكبرية أقل من متوسطات درجات األطفال ذوي األعمار الصغرية، وأسفر التحليل العاميل 

االستكشايف، والتوكيدي عن دالالت بناء متميزة، حيث اتضح من التحليل العاميل االستكشايف وجود عاملني 

فرسا معاً ما يرتاوح بني )58.69 % - 62.2 %( من تباين األداء عىل املقياس، ثم تشبعا عىل عامل واحد، كما 

كانت جميع مؤرشات التحليل العاميل التوكيدي ذات دالالت صدق عالية، حيث تجاوزت مؤرشات املالئمة 0.95 

عند مستوى داللة 0.001، وتشبعت فقرات كل بعد عىل عامل واحد، وتشبع البعدين عىل عامل واحد، وأظهرت 

الكلية للمقياس، وحصلت كل فئة  النتائج دالالت ثبات مرتفعة لكل بعد من بعدي املقياس، وكذلك للدرجة 

عمرية عىل درجات ثبات عالية.

طريقة جمع املعلومات:

قام فريق البحث بجمع البيانات لهذه الدراسة عن طريق توزيع نسخة إلكرتونية وورقية من املقياس، 

حيث تم توزيع النسخة الورقية يف منطقة الرياض، وشمل التوزيع أحياءها املختلفة )الشمال والرشق والوسط 

والغرب والجنوب(، لضمان تمثيل املستويات االقتصادية، واالجتماعية، والتعليمية، والثقافية املختلفة ألرس 

األطفال بمنطقة الرياض، وباإلضافة إىل ذلك تم توزيع النسخة اإللكرتونية من املقياس عىل املناطق البعيدة 

عن وسط الرياض، وقد استخدام الباحثان نسخة ورقية وإلكرتونية من أجل الوصول إىل أكرب رشيحة ممكنة 

من املشاركني، وكذلك الوصول إىل مناطق يصعب الوصول لها من خالل املقياس الورقي. وتم توزيع النسخ 

الورقية بإعطائها عدداً من املنسقني لتوزيعها عىل أولياء األمور ثم إعادتها للباحثني إلدخال بياناتها إلكرتونياً، 

وبطريقة مشابهة تم توزيع النسخة اإللكرتونية عىل املنسقني يف عدد من أحياء ومدارس الرياض لتوزيعها 

عىل أولياء األمور، وقد وحرص الباحثان عىل إرسال املقياس بنسختيه الورقية واإللكرتونية إىل عدة مدارس 

ممثلة لألحياء املختلفة بمدينة الرياض. 
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أساليب التحليل اإلحصائي:

واالنحرافات  واملتوسطات،  التكرارات،  الستخراج   IBM SPSS Statistics 24 برنامج  استخدام  تم 

املعيارية، واملئينيات.

نتائج الدراسة:

لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخراج املعايري املئينية لكل جنس عىل حدة ولكل فئة عمرية، ولبعد 

التشتت، وبعد فرط الحركة، وللدرجة الكلية، ونتائج ذلك يف الجداول )2(، و)3(، و )4( أدناه:

جدول )2( املعايري املئينية للذكور واإلناث يف بعد تشتت االنتباه

العددالعمر
املئنياالنحراف املعيارياملتوسطن

80
املئني

90
املئني

93
املئني

98
ذكور

)3-4(2237.476.3213.016.018.024.7

)5-7(4149.166.4715.019.020.025.0

)8-10(6438.876.6315.018.020.026.0

)11-13(5006.716.0411.015.017.023.0

)14-16(3427.086.37513.016.018.022.0

)17(1508.835.9914.017.019.1422.02

إناث
)3-4(1545.925.1710.013.515.1518.8

)5-7(2507.766.7213.017.921.4324.98

)8-10(3786.446.2312.015.017.024.0

)11-13(2625.866.2410.7815.817.023.0

)14-16(2676.616.4813.016.218.022.64

)17(1046.766.6212.0917.818.8623.88

الدرجة الخام املقابلة للدرجة  املئينية للذكور واإلناث يف بعد تشتت االنتباه، لكل فئة عمرية، وتظهر  يوضح جدول )2( املعايري 
املئينية، حيث تم عرض املئني 80 و90 اللذين يعدان مؤرش تشخيص املعرضني للخطر، واملئني 93 و 98 وهما مؤرّشا تشخيص 

تشتت اإلنتباه.
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جدول )3( املعايري املئينية للذكور واإلناث يف بعد فرط الحركة

العددالعمر
املئنياالنحراف املعيارياملتوسطن

80
املئني

90
املئني

93
املئني

98
ذكور

)3-4(2238.776.8915.018.820.4624.0

)5-7(4149.376.3915.019.020.023.70

)8-10(6439.036.8615.019.020.0627.0

)11-13(5006.116.011.015.017.021.0

)14-16(3426.446.1912.015.017.021.16

)17(1507.786.0112.4017.018.022.04

إناث
)3-4(1547.056.512.016.019.024.0

)5-7(2508.266.2613.017.019.4325.94

(8-(0(3786.786.1712.016.017.4723.0

(((-(3(2625.866.1210.015.018.023.0

((4-(6(2675.915.1111.015.017.2420.64

((7(1046.115.8611.014.617.4421.76

للدرجة  املقابلة  الخام  الدرجة  فئة عمرية، وتظهر  لكل  الحركة،  بعد فرط  واإلناث يف  للذكور  املئينية  املعايري   )3( يوضح جدول 
93 و98 وهما مؤرّشا تشخيص  املئينية، حيث تم عرض املئني 80 و90 اللذين يعدان مؤرش تشخيص املعرضني للخطر، واملئني 

فرط الحركة.  

جدول )4( املعايري املئينية للذكور واإلناث يف الدرجة الكلية للمقياس

العددالعمر
املئنياالنحراف املعيارياملتوسطن

80
املئني

90
املئني

93
املئني

98
ذكور

(3-4(22316.2711.8526.832.934.5344.58

(5-7(41418.5411.5628.035.037.042.7

(8-(0(64317.9012.6028.436.038.051.48

(((-(3(50012.8311.2122.029.031.041.0

((4-(6(34213.5311.5525.029.032.041.16

((7(15016.6111.2326.033.236.041.04

إناث
(3-4(15412.9810.0719.5526.531.1537.7

(5-7(25016.0311.8526.034.036.044.98

(8-(0(37813.2211.3223.029.031.043.0

(((-(3(26211.7411.4221.028.834.040.0

((4-(6(26712.5311.4122.030.034.039.0

((7(10412.6311.3122.7828.032.7941.88

الدرجة الخام املقابلة للدرجة  املئينية للذكور واإلناث يف بعد تشتت االنتباه، لكل فئة عمرية، وتظهر  يوضح جدول )4( املعايري 
املئينية، حيث تم عرض املئني 80 و90 اللذين يعدان مؤرش تشخيص املعرضني للخطر، واملئني 93 و 98 وهما مؤرّشا تشخيص 

إضطراب تشتت اإلنتباه وفرط الحركة.  
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مناقشة النتائج:
هدفت الدراسة الحالية إىل اشتقاق واستخراج املعايري السعودية ملقياس تقدير اضطراب فرط الحركة 

 ADHD( وتشتت االنتباه لألطفال واملراهقني الخامس-الصورة املنزلية-بمدينة الرياض الصادر يف عام 2016م

Rating Scale-5 for children and adolescents, DuPaul et al., 2016(، وتأتي أهمية املعايري من خالل 

منحها للدرجات الخام معنى، وإتاحتها الفرصة لتفسري الدرجة التي يحصل عليها املفحوص، إضافة لكونها 

من الخصائص األساسية لعملية التقنني )Gronlund, 2006(،  وقد أثبت املقياس درجات صدق وثبات عالية 

بمدينة الرياض يف دراسة )الحسني وبخيت، 2017(، وكذلك يف تلك الدراسة وجدت فروق حسب الفئة العمرية، 

مع  ذلك  ويتفق  العمرية،  الفئة  وحسب  الجنس  حسب  منفصلة  معايري  اشتقاق  تحتم  لذا  الجنس،  وحسب 

للذكور واإلناث كل عىل حدة، ويف كل  العمرية  للفئات  املئينية  املعايري  تم استخراج  املقياس األصلية.  نسخة 

أو  املقيم  معاً، ويجب عىل  للبعدين  للمقياس  الكلية  وللدرجة  الحركة(،  فرط  االنتباه،  )تشتت  بعد عىل حدة 

نوعية  عن  وشامالً  كلياً  انطباعاً  العادة  يف  تعطي  ألنها  الكلية  بالدرجة  البدء  املقياس  تطبيق  عند  الفاحص 

الخصائص السلوكية، ومن ثم بعد ذلك ينظر يف الدرجات الفرعية. وقد تم استخدام املعايري املئينية دون غريها 

من املعايري ألنها املستخدمة يف النسخة الحالية والنسخ األربعة السابقة للمقياس األصيل املوضح أعاله، كما 

أنها مستخدمة يف كثري من املقاييس املشابهة، كذلك تم استخدامها ملميزاتها املذكورة آنفاً: الرتتيب الصادق 

للفرد بالنسبة لجماعته، وسهولة الحساب ويرس الفهم، وإعطاء مدى متسع يسمح للتمييز بني األفراد.

 DuPaul( الحالية مع دراسات دوباول وآخرين الدراسة  لنتائج  هناك عدة جوانب لالتفاق واالختالف 

 DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power,( ودراسة دوباول وآخرين ،)et al., 1998

Marín-Méndez, Bor-( ودراسة مارين-منديز، وبورا-رويز، وألفاريز-غوميز، وماكجوي، وسوتولو ،)2015

ra-Ruiz, Álvarez-Gómez, McGoey, & Soutullo, 2016( يف عدة جوانب، حيث يالحظ عىل املعايري التي تم 

التوصل إليها يف الدراسة الحالية أن قيمها أعىل قليالً من املعايري األصلية يف املجتمع األمريكي الذي توصلت 

إليها دراسة دوباول وآخرين )DuPaul et al., 2015(، وطبعاً هذا متوقع مع اختالف الثقافات نتيجة إلعداد 

نسخة بلغة مختلفة الذي يتم حني ينقل املقياس من ثقافة إىل أخرى، كما يتفق ذلك مع مشاهدات املمارسني 

الفروق  إن هذه  امليدان.  االنتباه يف  الحركة وتشتت  الذين تعاملوا بصورة مبارشة مع حاالت اضطراب فرط 

تنتج عن عوامل عدة منها اختالف الثقافات، والبيانات الديموغرافية، ... وغريها من العوامل املؤثرة، ويشري 

ذلك ملوضوع مهم وهو اختالف درجات التشخيص يف املجتمع السعودي عن املجتمع األمريكي. بينما تتفق 

الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يف ارتفاع درجات الذكور مقارنة بدرجات اإلناث يف كال بعدي املقياس 

ويف الدرجة الكلية، كذلك تتفق مع الدراسات السابقة يف ازدياد درجات فرط الحركة عن درجات تشتت االنتباه.

وعند مقارنة هذه النتائج مع الدراسات القليلة التي استخرجت معايري الضطراب فرط الحركة تشتت 

االنتباه يف اململكة العربية السعودية نجد أنها مقاربة لدراسة )البارقي، 2013( يف جدة، بينما لم نتمكن من 

أعمار  أفراد عينتها )7  الحالية مع دراسة )الخرشمي وأحمد، 2009( ألنها تعاملت مع كل  املعايري  مقارنة 

زمنية( كفئة واحدة من عمر 6-12، وذلك ال يتفق مع الدراسة الحالية التي اتبعت املقياس األصيل الذي يأخذ 

كل 3 أعمار متعاقبة كفئة واحدة. 
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التوصيات واملقترحات:
الحركة لألطفال  االنتباه وفرط  املنزلية ملقياس اضطراب تشتت  الصورة  أن تؤدي معايري  املتوقع  من 

واملراهقني الخامس إىل تطوير عمليات تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه يف املدارس، ومعاهد 

يمكن  كما  والرتبوية،  العالجية  للتدخالت  الجيد  التخطيط  يف  يسهم  مما  الرياض  بمدينة  الخاصة  الرتبية 

استخدام املقياس يف كثري من املواقف االكلينيكية، واالرشادية، والرتبوية، وكذلك لقياس أثر التدخالت العالجية 

والرتبوية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه. كذلك من املتوقع أن تشجع الصورة املنزلية من حركة البحث 

األطفال  أمور  أولياء  قبل  املقياس من  االنتباه. ويجاب عن  الحركة وتشتت  العلمي يف مجال اضطراب فرط 

واملراهقني لإلسهام يف إجراء مسح تشخييص رسيع لحاالت اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة، بعد فحص 

استجابتهم عىل املقياس من قبل املختصني، كما يمكن من خالل معايريه استخراج الصفحة النفسية )الشكل 

البياني ألداء املفحوص( لألطفال واملراهقني يف املقياس، وإجراء دراسة إليجاد مدى االرتباط بني بعدي املقياس 

وفق تشخيص أولياء األمور، وكذلك االهتمام باملزيد من الدراسات حول استخراج معايري ملقاييس تقدير فرط 

الحركة وتشتتت االنتباه املدرسية واملنزلية. وختاماً يويص فريق البحث برضورة إجراء املزيد من الدراسات 

بأخذ عينات تشمل كافة محافظات اململكة.
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