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التعـر  علـي م بـ دوات حدي ـة ينتشر األطفال ذوي اضـطراب فـرط احلركـة وتشـتت االنتبـاه ب عـداد لـ  قليلـة ت املتتعـات املعتلفـة  ويعـد المستخلص: 

مقيــاس تقــدير اضــطراب  ومناسـبة للبيةــة اةليــة  وتتتتــق بالثــدق وال بــات ؛مــراه م تــاها لــحلا هــدفت الدراســة احلاليــة وث التعــر  علــ  دالالت صــدق وثبــات
( مبدينـــة الريـــاغ  وبلةـــت عينـــة الدراســـة م5182فـــرط احلركـــة وتشـــتت االنتبـــاه لقطفـــال واملـــراهقني اخلـــامن لالثـــورا املدرســـية واملن ليـــةل  الثـــادر ت عـــام 

مــن املعلتــني واملعلتــات  الثــورا املدرســية(  لتقــدير الذــاهرا لــد  الــحلكور  8821مــن ؛وليــام األمــور  الثــورا املن ليــة(  و 8817( فــرداه  مــن بيــن م 5426 
( ســـنة  وكشـــفت النتـــاد  عـــن وجـــود دالالت صـــدق وثبـــات عاليـــة للثـــورا الســـعودية مـــن املقيـــاس مـــن  ـــالل نتـــاد  87 - 2واإلنـــا  ت األعتـــار مـــن  

؛لفــا  االتســاق الــدا لا  والثــدق التتييــ ي  وصــدق التكــوين الفرضــا  والتالليــل العــاملا االستكشــات  والتالليــل العــاملا التوكيــدي  ومعــامالت ثبــات 
 (. ومتت مناقشة النتاد   وتقدمي عدد من التوصيات واملقرتحات البال ية املستقبلية.LVMو كرونباخ  وسب مان براون  وجتتان  

 
 فرط احلركة وتشتت االنتباه  اخلثادص السيكومرتية  السعودية.  الكلمات المفتاحية:

 
 

  

                                                            
يل هحلا الشكر والتقدير: الباح ان يتقدمان جب يل الشكر والتقدير وث مرك  حبو  كلية الرتبية وعتادا البالث العلتا ت جامعة امللك سعود لتتو  1

 البالث.
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  المقدمة

احلايل من يعاين الك   من املعلتني واألسر ت الوقت 
سلوكيات ك  ا من الطالب واألبنام دا ل الةر  الثفية 

  وقلة االنتباه  واملنازل  تتت ل ت مشكالت م ل: فرط احلركة
والسلوك العدواين  ول ها من السلوكيات واالضطرابات اليت 
تتطلب ج داه وتركي اه من املعلم ملعاجلت ا  ويعد اضطراب فرط 
احلركة وتشتت االنتباه واحداه من ؛ك ر االضطرابات السلوكية 

  وتتفاوت نسبة (DuPaul, 1991)انتشاراه بني الطالب 
لة  والطرق املستعدمة للتعر  عليه  انتشاره با تال  الدو 

ل  ؛نه يلالظ زيادته ت الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة 
وذ تش  التقديرات وث ؛ن نسبة انتشاره ت الواليات املتالدا 

وث  6.7%  وقد بلةت تلك النسبة  11وث  3ترتاوح ما بني 
بني ت كوريا ت حني تراوحت تلك النسبة ت اهلند ما  5.9
وبلةت ت السعودية وعتان  25.6% واإلمارات 21وث  11
17  %AlHamed, Taha Sabra & Bella, 2008; Al-

Sharbati, Zaidan, Dorvlo, & Al-Adawi, 2011; 

Centers for Disease Control and Prevention, 2010; 

DuPaul, & Stoner, 2014عدد من الدول  بني (  وباملقارنة
 هحلا النتشار األعل  ؛ن النسبة تقدمة جدالنامية  وامل
 ,Hallahan  و؛فريقيا اجلنوبية ؛مريكا ت كانت االضطراب

Kauffman, & Pullen, 2015) بعض التقديرات تش   كتا
ا  اوث ؛ن هناك طالبه  فرط حركة وتشتت اضطراب لديه واحده

 ,DuPaul, & Stoner  كل صف دراسا  دا لانتباه 

ب التقدير الدقيق هلحله الفةة من (  ومق ذلك يثع2014
الطالب نذراه ألهنا ال تعامل كفةة مستقلة من فةات الرتبية 

 خيدم األمريكا الرتبية اخلاصة ت بعض الدول فت اله مكتب
األ ر    الثالية اإلعاقات مست  هؤالم الطالب حتت

 ؛عداد تقدير يثعب لحلا واليت تشتل عدد من الفةاتا
اخلاصة  الرتبية بربام  الفةة هحله من املعدومني الطالب

 Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015).  وتش  بعض
 Centers for Disease Control andالدراسات  

Prevention, 2010 فرط ( وث ؛ن نسبة انتشار اضطراب
تعادل  وذالبنني ؛ك ر من البنات  لد احلركة وتشتت االنتباه 

 ,DuPaul) 1وث  3ث ؛هنا   ت حني ؛شار بعض م و 1وث  2

& Stoner, 2014)  وزادت هحله النسبة ت دراسات ؛ ر  
(. وقد Reid, Johnson, 2012  1وث  6؛و  7لتثل وث 

فسر بعض الباح ني هحله اال تالفات ت نسبة االنتشار بني 
ظ ار ووث ؛ن البنني عادا مييلون وث البنني والبنات  

  للعارج كالنشاط ال اددسلوكيات م عجة تكون موج ة 
 رين  ت يس ل مالحذاهتا من قبل اآل من مثو   واالندفاعية

ظ ار سلوكيات تكون موج ة وحني ؛ن البنات ميلن وث 
كعدم االنتباه فيثعب    ا لآل رينزعاجه ووال تسبب   للدا ل

 & ,Hallahan, Kauffman   رينمالحذاهتا من قبل اآل

Pullen, 2015; DuPaul, & Stoner, 2014 وال ؛ن هحله  )
اال تالفات والفروقات بين م ها ناشةة ت لالب ا من 

 & ,Hallahan, Kauffmanالفروق البيولوجية بين م  

Pullen, 2015 .) 
وتعددت ؛مسام هحلا االضطراب عرب السنني ومن ا     

 ,YV enderالَبسيطل   الِدماِلا   الَوظيِفا   اسم لاخلََلل  

اضطراب و ل(  Clements, 1966 اددل  (  ولالنشاط ال1971
  (DuPaul, 1991ل  تشتت االنتباه املثالوب بفرط احلركة

فرط احلركة وتشتت االنتباهل اضطراب ليست  وحالياه 
 American Psychiatric Association, 2013  ويعر  )

ب نه اضطراب منادا عثيب يتضتن ظ ور مستويات من 
االندفاعية  وتكون تلك -تشتت االنتباه و/ ؛و فرط احلركة

 ,DuPaulاملستويات ل  مناسبة من الناحية النتادية للطفل  

Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 

(  ويذ ر هؤالم األطفال العديد من املشاكل 2015
 األطفال ؛ن وث الدراسات تش  األكادميية واالجتتاعية  وذ

 اإلصابة خلطر معرضون االنتباه وتشتت احلركة فرط ذوي
 االجتتاعية  العالقات وصعوبات للتجتتق  املضاد بالسلوك

 ,DuPaul, Power, Anastopoulos  مستقباله  االحنرا  ؛و
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Reid, McGoey, & Ikeda, 1997 كتا  (2111ا عبداهلل 
 اإلجاز  وتدين الحلات  تقدير اخنفاغ من يعانون ؛هنم

 باضطرابات صابةلإل عرضة ؛ك ر جيعل م مما واالكتةاب
 املراهقة مرحلة بلوغ عند  طورا ؛ك ر نفسية

 واضح  ؛كادميا ضعف لدي م ؛ن كتا(. 2111 عبداهلل 
 دراسية  مرحلة وعادا ؛و ويعاين العديد من م من الرسوب

 ش ادا عل  احلثول قبل املدرسة ترك ؛و والتسرب
 DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & 

Power, 2015; DuPaul, Reid, Anastopoulos, Power, 

2014  .) 
 & ,Hallahan, Kauffman  احلالية التوصيات ومن

Pullen, 2015; Reid, Johnson, 2012)  شدا عل  للتعر 
 احلاصل الضعف ودرجة االنتباه  وتشتت احلركة ؛عراغ فرط

 عل  للتعر  دقيقة نتاد  عل  وكحللك للالثول بسبب ا 
 ت املعتثني فإن االنتباها وتشتت احلركة فرط ذوي األطفال

 استعدام ؛مهية عل  يؤكدون القرار و؛صالاب املال  هحلا
 ؛شعاص ومن حالة  لكل وخمتلفة متنوعة  معلوماتية مثادر
 لعدم وذلك   عديدا بيةات ت الطفل مق يعتلون خمتلفني
 احلركة اضطراب فرط ميكنه تشعيص واحد ا تبار وجود

 & ,Dendy, Durheim  األفراد لد  االنتباه وتشتت

Ellison, 2006)  املتعددا املثادر استعدام ؛ن كتا 
 االنتباه وتشتت احلركة اضطراب فرط لتقييم للتعلومات

 هحله عل  التعر  ت احلاصلة األ طام تقليل عل  يساعد
 ي يد قد للتعلومة واحد مثدر عل  االعتتاد وذ ون الفةة 
 املعلومات مثادر ت التنوع ؛ن حني ت اخلط  احتتالية من

 ,Reid  احلالة عن املتعة املعلومات دقة زيادا وث سيؤدي

Johnson, 2012 .)م تة مثادر ؛ربعة يوجد عام وبشكل 
 ,Hallahan  الطيب الفالص وها للتقييم  عادا تستعدم

Kauffman, & Pullen, 2015; Reid, Johnson, 2012 )من 
 فرط وث تؤدي قد اليت األ ر  االضطرابات استبعاد ؛جل
 ,Hallahan  ول ها كالثرع االنتباه وتشتت احلركة

Kauffman, & Pullen, 2015)  ووالديه الطفل مق واملقابلة 
 ,Hallahan, Kauffman  للتقييم املتاحة املثادر ؛حد وتعد  

& Pullen, 2015; Reid, Johnson, 2012; DuPaul, & 

Stoner, 2014; DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, 

Watkins, & Power, 2015)   حالة عل  للتعر  وهتد 
 ؛سرته وبني بينه العالقة وطبيعة و ثادثه  الطفل

 Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015)  املثادر ومن 
 & ,Hallahan, Kauffman  الطفل لسلوك املباشرا املالحذة

Pullen, 2015; Reid, Johnson, 2012; DuPaul, & 

Stoner, 2014; DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, 

Watkins, & Power, 2015 )؛دام وت ؛ثنام عديدا بيةات ت 
 مالحذة هبد   (DuPaul, & Stoner, 2014  خمتلفة م ام

 بداله  في ا حيد  اليت الطبيعية البيةة ت املست د  السلوك
 عن اآل رين من مجع ا يتم اليت املعلومات عل  االعتتاد من
  (Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015  السلوك ذلك
 تقدير مقايين وبك را عادا  تستعدم اليت املثادر ومن

 ,Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015; Reid  السلوك

Johnson, 2012; DuPaul, & Stoner, 2014; DuPaul, 

Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 

 و؛حيانها والوالدين  املعلتني قبل من تعبةت ا يتم واليت  (2015
 ,Hallahan  مناسباه  ذلك كان ما مىت نفسه الطفل

Kauffman, & Pullen, 2015; DuPaul, & Stoner, 

 السلوكيات من عدد تكرار مد  قياس وث وهتد   (2014
 االنتباه وتشتت احلركة باضطراب فرط العالقة ذات
 Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015). ميكن كتا -

 السجالت مراجعة من االستفادا -باإلضافة وث ما سبق
 تقييم عند واألكادميية التالثيلية  واال تبارات األكادميية 

 (.Reid, Johnson, 2012  األطفال هؤالم
وعل  الرلم من تنوع الطرق املستعدمة للتعر  عل  
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه لد  األطفال  وال ؛ن 

 ,Hassan, Al-Haidar, Al-Alim, & Al-Hag الدراسات 

 ضرورا عل  املعتثني بني ومجاعها هناك ؛ن وث تش ( 2009
 عل  للتعر  املعيارية السلوك تقدير مقايين استعدام
  كتا وجد  االنتباه وتشتت احلركة فرط ذوي صاألشعا
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% من احلاالت اليت مت تقييت ا باضطراب 51الباح ون ؛ن 
فرط احلركة وتشتت االنتباه طبقت علي ا مقايين تقدير 

 ,Visser, Visser, Zablotsky, Holbrookالسلوك  

Danielson, & Bitsko, 2015 لحلا تعد  هحله املقايين من  )
للتعر   وحتديد األطفال ذوي فرط احلركة  الطرق األساسية
 ,DuPaul, Power, Anastopoulos, Reidوتشتت االنتباه  

McGoey, & Ikeda, 1997  ويربر بعض م  )DuPaul, 

Anastopoulos, Power, Reid, Ikeda, & McGoey, 

 احلركة اضطراب فرط تقييم عتلية استعدام ا ت ( ك را1998
تعبةت ا    وسرعة استعدام ا  االنتباه لس ولة وتشتت
 ؛عراغ وشدا مد  وجود عن قيتة معلومات وتقدمي ا

ا دلياله  نتادج ا االضطراب  كتا تعد    لتشعيص ومعتربها م ته
 ,Reid, & Johnson االنتباه  وتشتت احلركة اضطراب فرط

ومن األم لة عل  مقايين تقدير السلوك املعب ا من  (.2012
مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة  قبل املعلتني والوالدين

 ,DuPaulوتشتت االنتباه اخلامن لقطفال واملراهقني  

Power, Anastopoulos, & Reid, 2016 ومقياس كونر  )
(  ومقياس Conners– 3; Conners, 2008للتقدير  

فاندربيلت لتقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 
 Wolraich, Hannah, Baumgaertel, & Feurer, 1998 .) 

اليت تقين  السلوك تقدير مقايين من نوعان ويوجد     
 تقدير مقايين اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  مها

 ,DuPaul, Reid  املد  وحمدودا   واسعة املد  السلوك

Anastopoulos, Power, 2014 ا Reid, & Johnson, 

 من جمتوعة املد  واسعة تقين وذ( Dendy, 2006 ا2012
 من خمتلفة ؛نواع عل  التعر  هبد  واألعراغ السلوكيات
 واضطراب والتالدي  العناد اضطراب م ل االضطرابات
 هحلا ويعد   االنتباه  وتشتت احلركة واضطراب فرط التثر  

ا املقايين من النوع  استبعاد ت يساعد كونه م ته
 وتشتت احلركة فرط ؛عراغ ت املتسببة األ ر  االضطرابات

الضطراب  املثاحبة االضطرابات عل  التعر  ؛و االنتباه 

 من ؛طول تكون ؛هنا ل  االنتباه  وتشتت احلركة فرط
 فقرا 01 بني ما عادا فقراهتا ترتاوح وذ املد  حمدودا املقايين

 تقدير مقياس النوع هحلا عل  األم لة ومن فقرا  122 وث
 الطفل سلوك وقادتة  (Conners, 2008  كونر

 Achenbach & Rescorla, 2001)  السلوك تقييم ونذام 
 ت  (Reynolds & Kamphaus, 2004  ال اين لقطفال
 فرط عل  بالرتكي  املد  حمدودا التقدير مقايين تتتي  حني
 تقدير مقياس علي ا األم لة ومن فقط  االنتباه وتشتت احلركة

 واملراهقني لقطفال االنتباه وتشتت احلركة اضطراب فرط
 ,DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reidاخلامن  

 االنتباه تشتت اضطراب تقومي ومقايين ( 2016
 McCarney, & Arthaud, 2013)  سناب واستبانة 
 Swanson, Kraemer, Hinshaw, Arnold, Conners, 

Abikoff, & Hechtman, 2001)  من النوع هحلا ويستعدم 
 وجود من الت كد وث احلاجة عدم حالة ت املقايين

  (Reid, & Johnson, 2012  الطفل لد  ؛ ر  اضطرابات
 وتشتت احلركة باضطراب فرط اخلاصة التقدير مقايين وتعد  
 وتشتت احلركة فرط ذوي األطفال حتديد ت دقة ؛ك ر االنتباه
 تلك ؛ن وث (Zentall, 2006  الدراسات ؛شارت وذ االنتباه 
 عل  ت يد بنسبة العاديني عن متيي هم عل  قادرا املقايين

 تقل بنسبة متي ها املد  واسعة املقايين ؛ن حني ت% 54
 وث ؛يضهامقايين تقدير السلوك  تقسيم وميكن%. 07 عن

 عل  املبنية والتقييتات الضعف  نقاط عل  املبنية التقييتات
 السلوك تقدير مقايين معذم ترك  احلظ ولسوم القوا  نقاط
 عل  يرك  بعض ا حني ت الطفل لد  الضعف نقاط عل 
 .(Dendy, 2006  القوا نقاط

ويتضح من مراجعة مقايين تقدير السلوك اخلاصة 
باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه ؛ن العديد من ا بنيت 

الدليل التشعيثا واإلحثادا لالضطرابات عل  معاي  
 ,DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambertالعقلية  

Watkins, & Power, 2015 ت حني ؛ن بعض ا اآل ر مل )
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 د  وتع(  Kamphaus, & Reynolds,1998ينَب علي ا  
مقايين تقدير السلوك املبنية عل  معاي  الدليل التشعيثا 

وانتشاراه بني   واإلحثادا من طرق املسح األك ر فاعلية
باه فرط احلركة وتشتت االنتاضطراب املعلتني للتعر  عل  

 DuPaul, & Stoner, 2014; Zentall, 2006 كتا توصا  )
ذلك مريكية لطب األطفال باستعدام معاي  كادميية األاأل

الدليل للتعر  عل  ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه 
 Dendy, 2006)    الثوراويعتتد معذم املعتثني عل 

للتعر  حثادا من الدليل التشعيثا واإلواأل  ا اخلامسة 
 ,Hallahan ل  األطفال ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه ع

Kauffman, & Pullen, 2015). 
وصدرت النسعة اخلامسة من الدليل التشعيثا  
  واشتتلت عل  عدد من 2113حثادا ت عام واإل

التة ات  من ا ؛ن ؛عراغ االضطراب ميكن ؛ن حتد  قبل 
  و؛ن هناك حاجة وث ؛ن تكون 6بداله من سن  12سن 

العديد من األعراغ موجودا ت بيتني ؛و ؛ك ر عوضاه عن 
جمرد وجود بعض الضعف ت تلك البيةات  و؛ضيفت ؛يضاه 
؛وصا  جديدا ألعراغ االضطراب لتبني شكله ت األعتار 
املتقدمة  كتا يكفا ؛ن يوجد مخسة ؛عراغ فقط لد  

عراغ األبديل للستة سنة فتا فوق ك 16املراهقني ت سن 
ا APA, 2013الالزمة للتعر  عل  األفراد األصةر سناه  

CDCP, 2016.) 
ونذراه ألمهية مقايين التقدير اخلاصة فقط باضطراب فرط 
احلركة وتشتت االنتباه فقد ؛جريت عدد من الدراسات 

اخلشرما  ا 2119 الربابعة ا 2111  والطالان  جريسات 
؛و تعريب عدد من تلك ( لبنام 2115 و؛محد   سالر

املقايين  والتالقق من صدق ا وثباهتا ت التعر  عل  
الطالب ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه  ومن ا دراسة 

 اخلثادص ( واليت هدفت وث قياسDuPaul, 1991دوباول  
احلركة وتشتت  اضطراب فرط ملقياس تقدير السيكومرتية

 و؛وليام املعلتني  االنتباه الثورا ال ال ة  وتكون من نسعة

 ما بني ؛عتارهم ترتاوح األطفال من عينة عل  األمور  وطبق
 من م  وذا فقرا 14 من سنة  وقد تكون املقياس 12 وث 7

 واإلحثادا التشعيثا املعدلة للدليل ال ال ة النسعة
 بدرجة املقياس متتق النتاد  العقلية  و؛ظ رت لالضطرابات

 باةك.  املرتبط الثدق من كافية ودرجة ال بات  من عالية
 ,DuPaulوت دراسة ؛ ر  قام دوباول وآ رون  

Power, Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 

 تقدير ملقياس العاملا والبنام املعيارية  البيانات ( بقياس1997
باملعلتني   اخلاص االنتباه وتشتت احلركة  اضطراب فرط

 مرحلة ومراهقني  من ؛طفال  4115وضتت عينة الدراسة 
 10 املقياس من ال الث ال انوي  وتكون الثف وث الروضة
 التشعيثا الرابعة للدليل النسعة من م  وذا فقرا

 وث النتاد  و؛شارت العقلية  لالضطرابات واإلحثادا
-احلركة وفرط االنتباه  تشتت مها عاملني استعراج

 للتجتتق مم لة لعينة معيارية بيانات ظ رت كتا االندفاعية 
 .اةلا

 ,DuPaulوت دراسة مشاهبة قام دوباول وآ رون  

Anastopoulos, Power , Reid, Ikeda, & McGoey, 

 احلركة  الضطراب فرط الوالدين تقدير مقياس ( ببنام1998
 الدليل من الرابعة النسعة عل  مبين االنتباه وتشتت

 من   والتالققحثادا لالضطرابات العقليةالتشعيثا واإل
 تراوحت شعثها  4777للتقياس عل   العاملا البنام

مراحل خمتلفة  ت ويدرسون سنة  21 وث 4 بني ما ؛عتارهم
 املقياس تكون ال انوي  وقد ال الث الثف وث من الروضة

 من الدليل الرابعة النسعة من م  وذا فقرا 10 من
   و؛شارتحثادا لالضطرابات العقليةالتشعيثا واإل

 وفرط االنتباه  تشتت مها عاملني استعراج ؛يضها وث النتاد 
 مم لة لعينة معيارية بيانات ظ رت كتا االندفاعية -احلركة

 .اةلا للتجتتق
-Hassan, Al-Haidar, Alكتا قام حسان وآ رون  

Alim, & Al-Hag, 2009 الثورا صدق ( بالتالقق من مد 
 وتشتت احلركة  اضطراب فرط تقدير مقياس من العربية
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 األطفال بني التتيي  املعدلة ت ال ال ة النسعة االنتباه
 االنتباه  وتشتت احلركة  باضطراب فرط املشعثني

بحللك االضطراب ت السعودية   املشعثني واألطفال ل 
 3 بني ما ؛عتارهم طفاله  تراوحت 115وتكونت العينة من 

 من م  وذا فقرا 14 من املقياس تكون سنة  وقد 13 وث
حثادا التشعيثا واإل للدليل املعدلة ال ال ة الثورا

 يتتتق املقياس ب ن النتاد    و؛ظ رتلالضطرابات العقلية
 مت الحلين األطفال بني التتيي  عل  لقدرته التتيي ي بالثدق

 واألطفال االنتباه  وتشتت احلركة باضطراب فرط تشعيث م
 وتشتت حركة اضطراب فرط لدي م لين الحلين العاديني
 االنتباه. 

 وث هدفت ( دراسة2115و؛جر  اخلشرما و؛محد  
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  ؛محد   مقياس تقنيني
 4106السعودي  وضتت عينة الدراسة  املتتق عل ( 1555
رديسة  وتكون املقياس  مدن 11 من االبتدادية باملرحلة طالبها

عبارا  وصورا من لية احتوت  61من صورا مدرسية  ضتت 
 صدق تقنينه من  الل استعدام عبارا  ومت 90عل  

 والتج دة الدا لا  واالتساق التتيي ي  والثدق اةكتني 
متتق  وث النتاد  و؛شارت كرونباخ  ومعامل ؛لفا النثفية 

 وث يش  مما وال بات  الثدق  من عالية املقياس بدرجة
 البيةة االبتدادية ت املدارس بطال عل  استعدامه ومكانية

 السعودية. 
 لتشعيص مقياس ( ببنام2111وقامت جريسات  

 من صدقه والتالقق االنتباه  وتشتت احلركة  فرط اضطراب
 واإلعاقة التعلم  صعوبات وذوي العاديني  الطلبة مق وثباته

 باألردن  طفاله  432الدراسة  ومشلت عينة والتوحد  الفكرية 
سنة  وتكون املقياس من  11 وث 7 بني ما ؛عتارهم تراوحت

 التالزما  والثدق اةكتني  صدق استعدام فقرا  ومت 79
 املقيتني  واتفاق التتيي ي  والثدق العاملا  البنام وصدق

 وث النتاد  النثفية  و؛شارت والتج دة الدا لا  واالتساق
 الثدق وال بات. من عالية بدرجة املقياس متتق

 ( بتقنني صورا2119وت دراسة حدي ة قام الربابعة  
 فرط اضطراب لتقدير كونرز للتعلتني مقياس من ؛ردنية
املطولة  عل  عينة مكونة من  بنسعته االنتباه وتشتت احلركة 
سنة   17 وث 9 بني ما ؛عتارهم ترتاوح وطالبة  طالبها 1111

صدقه  من التالقق ومت فقرا  90 من وتكون املقياس
 والثدق التالزما  والثدق اةكتني  صدق باستعدام
 عالية صدق دالالت وتوفرت العاملا  والثدق التتيي ي 
 احلركة  فرط ذوي األفراد عل  للتعر  املقياس الستعدام
 للتقياس مناسبة ثبات دالالت توفرت االنتباه  كتا وتشتت

 ؛لفا معامل واستعدام التطبيق  وعادا طريقة باستعدام
 النثفية.  التج دة وطريقة كرونباخ 

 ,DuPaul, Reidو؛  اه  ؛جر  دوباول وآ رون  

Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015 )
 الضطراب فرط ال نادا العاملا البنام من للتالقق دراسة
 تتفق للتقياس معيارية بيانات وتوف  االنتباه  وتشتت احلركة 

اخلامن  عل   يثا واإلحثاداالتشع الدليل معاي  مق
معلتها  وتراوحت  1161؛مر  و  ويل 2165عينة مكونة من 

 قبل ما مرحلة سنة  من16 وث 9 ؛عتار الـُتَقيتني ما بني
 10 املقياس من ال انوي  وتكون ال الث الثف وث املدرسة
التشعيثا  من الدليل اخلامسة الثورا من م  وذا فقرا 
 توفر وث النتاد    و؛شارتالعقليةحثادا لالضطرابات واإل

 متوافقها كان والحلي العاملا  التالليل باستعدام البنام صدق
 تثوره ت واإلحثادا اخلامن التشعيثا الدليل مق

 نتاد  وفرت كتا االنتباه  وتشتت احلركة الضطراب فرط
 .اةلا للتجتتق مم لة لعينة معيارية بيانات الدراسة
مقايين تقدير السلوك املبنية ويتضح مما سبق ؛مهية      

اخلامن ت عل  معاي  الدليل التشعيثا واإلحثادا 
التعر  عل  األفراد ذوي اضطرابات فرط احلركة وتشتت 
االنتباه  ومق ذلك جد ندرا ت الدراسات العربية اليت اهتتت 

 بتطوير املقياس ؛و تقنينه عل  البيةة العربية.
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  مشكلة الدراسة

يتضح مما سبق ؛ن هناك العديد من مقايين تقدير 
السلوك املستعدمة لتشعيص اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه  واليت ؛ظ رت درجة عالية من الثدق وال بات ت 
التشعيص والتعر  عل  األطفال ذوي فرط احلركة وتشتت 

(  ومق ذلك تذل ومكانية DuPaul, 1991االنتباه  
كوهنا مبنية عل  االستفادا من ا حمدودا ت الفرتا احلالية  

واإلحثادا الدليل التشعيثا ة من معاي  النسخ القدمي
(  واليت ختتلف املعاي  في ا عن DSMلالضطرابات العقلية  

 ,DuPaul, Reid, Anastopoulosالثورا األ  ا من الدليل  

Lambert, Watkins, & Power, 2015; DuPaul, Power, 

Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 1997 ومن ا  )
؛ن الثورا اخلامسة واأل  ا من الدليل تضتنت صيالات 
وضافية ألعراغ اضطراب فرط احلركة  وتشتت االنتباه 
تستعدم لتقييم املراهقني  كتا ؛ن مقايين التقدير املبنية عل  

سابقة ال مت ل  يت عل  عينات من سنواتبناملعاي  القدمية 
 ,DuPaul, Reid  احلاضر عينات املتتق ت الوقت

Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015  .)
كتا ؛ن ؛يضاه لالبية املقايين مت بناؤها عل  بيةات ل  
سعودية  واليت ختتلف عن ا  وون كان هناك بعض املقايين 

لسعودية ف ا قليلة  وبنيت عل  نسخ اليت بنيت عل  البيةة ا
قدمية من الدليل التشعيثا واإلحثادا  والعينة ؛ حلت من 
سنوات عديدا مما قد يش  وث عدم مت يل ا للتجتتق 
السعودي احلايل  كتا ؛ن معذت ا ترك  عل  األطفال ت 
مرحلة املدرسة ؛و األطفال ت مرحلة ما قبل املدرسة  ويندر 

بناؤه ؛و تقنينه عل  البيةة العربية يست د   ؛ن جتد مقياساه مت
األطفال ت مرحلة ما قبل املدرسة ومجيق مراحل التعليم العام 

. كتا الحظ بدمها من املرحلة االبتدادية وث املرحلة ال انوية
التوسق ت افتتاح العديد من الربام  اليت  -؛يضاه –انالباح 

االنتباه تقدم اخلدمة للطلبة ذوي فرط احلركة وتشتت 
باملدارس احلكومية واخلاصة  ل  ؛ن القادتني عل  تلك 

معاي  الدليل  ال جيدون ؛داا حدي ة مشتقة منالربام  
لالضطرابات العقلية ت صورته  حثاداالتشعيثا اإل

ميكن استعدام ا للتعر  عل  الطلبة ذوي فرط  اخلامسة
ت  ومن هنا تربز مشكلة الدراسة .احلركة  وتشتت االنتباه
ما دالالت صدق وثبات الثورا  :التساؤل الردين اآليت

السعودية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت 
 االنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن؟

  أسئلة الدراسة

 حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسةلة اآلتية:
ما دالالت صدق مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة  -1

االنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن لالثورا املدرسية وتشتت 
 واملن ليةل ت مدينة الرياغ؟

ما دالالت ثبات مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة  -2
وتشتت االنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن لالثورا املدرسية 

 واملن ليةل ت مدينة الرياغ ؟ 

  هدف الدراسة

تالقق من صدق وثبات الهدفت الدراسة احلالية وث 
الثورا السعودية من مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة 
 وتشتت االنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن مبدينة الرياغ.

  أهمية الدراسة

 :اآلتيةت اجلوانب احلالية ؛مهية الدراسة  تكتن
–ت العامل العريب الدراسة األوث من نوع ا تعد هحله . 1

كيفت وحب ت بعض اخلثادص اليت  و  -نيحسب علم الباح 
السيكومرتية ملقياس تقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه املبين عل  الدليل التشعيثا واإلحثادا 

 .(DSM–5) اخلامن 
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. تعد  الدراسة احلالية وضافة وث األدبيات العربية فيتا يتعلق 2
باملقايين املستعدمة لتشعيص اضطراب فرط احلركة وتشتت 

 االنتباه لد  األطفال واملراهقني.
. حاجة القادتني عل  الربام  احلكومية  واخلاصة لحلوي 3

فرط احلركة وتشتت االنتباه وث ؛داا تساعدهم ت التعر  
عل  هحله الفةة من الطالب تتسم بالثدق وال بات  وتكون 

 .مناسبة للبيةة اةلية
ب داا مناسبة  ةت البيةة السعودية والعربيت ويد املعتثني . 4

لالستعدام للتعر  عل  اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه للفةات العترية من مرحلة ما قبل املدرسة وث املرحلة 

 .ال انوية

  حدود الدراسة

وبعينة  املستعدمة تتالدد نتاد  الدراسة احلالية باألداا 
سنوات  9  واليت تشتل األطفال واملراهقني من سن الدراسة
 سنة ت مدينة الرياغ باملتلكة العربية السعودية  16وث سن 
 ومن ا اجلنن  والعتر  واملرحلة الدراسية. ومتة اهتا

 مصطلحات الدراسة

 فرط الحركة وتشتت االنتباه
منط مستتر هو اضطراب عثيب منادا يذ ر عل  شكل 

 يتالو  ية االندفاع-ركةو/؛و فرط احل تشتت االنتباهمن 
؛و  بيةتنيت  هذ ر ؛عراضوت  ؛دام الفرد ومنوهمق  رغتتعا

 عل  ؛دام ؤثر سلباه ت؛ك ر  املن ل ؛و املدرسة ؛و العتل(  و 
 توجدجيب ؛ن و  الوظيفا ؛و   األكادميا  االجتتاعا الفرد

 (.APA, 2013سنة   12قبل سن  هالعديد من ؛عراض

مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 
 والمراهقين الخامسلألطفال 

املعاي  هو مقياس طوره دوباول وآ رون بنام عل  
 االنتباه/؛و تشتت واحلركة التشعيثية الضطراب فرط 

الدليل التشعيثا الواردا ت النسعة اخلامسة من 
  ويتكون املقياس من حثادا لالضطرابات العقليةواإل

؛ ر  و  11وث  9من سن  قطفالصورتني واحدا ل
 ,.DuPaul, et alسنة   16وث  11للتراهقني من سن 

2016). 

 امنهجية الدراسة وإجراءاته

 منهج الدراسة 
  الوصفا  املناحلالية الدراسة ت  انالباح  استعدم
اليت للوصول لقهدا  و احلالية لطبيعة الدراسة ملناسبته 

 ا. تسع  وث حتقيق

 عينة الدراسة

( من 5426عن   بثورتيهمت مجق املعلومات باملقياس 
من  8817سنة  و؛كتل املقياس  87-2األفراد ؛عتارهم بني 
من املعلتني  8821و(  يةاملن ل الثورا؛وليام األمور  

ومت ل عينة الدراسة نسبة  ة( ياملدرس الثوراواملعلتات  
( 147171% من جمتتق الدراسة الحلي يبلغ حجته  1.4
وطالبة  سعوديني ول  سعوديني( حسب وحثامات طالباه 

وهحله النسبة   هـ8446/8447وزارا التعليم للعام الدراسا 
 العينة وبياناتمناسبة للتالقق من دالالت الثدق وال بات  

 :ت اجلداول ؛دناه موضالة
 1جدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر
 الصورة الصورة المدرسية الصورة المنزلية

 العدد النسبة العدد النسبة الفئة العمرية  
23.1 276 20.9 242 7-5 

32.8 393 33.8 392 10-8 
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 الصورة الصورة المدرسية الصورة المنزلية
 العدد النسبة العدد النسبة الفئة العمرية  

25.6 307 30.0 348 13-11 

18.5 221 15.3 177 17-14 

 المجموع 1159 100.0 1197 100.0

 2جدول 
 وتشتت االنتباهتوزيع عينة الدراسة حسب التشخيص باضطراب فرط الحركة 

 الصورة           الصورة المدرسية الصورة المنزلية
 العدد النسبة العدد النسبة الفئة    

 مشخصون باالضطراب 291 25.1 176 14.7
 غير مشخصين باالضطراب 868 74.9 1021 85.3

 المجموع 1159 100.0 1197 100.0
 3جدول 
 عينة الدراسة حسب النوعتوزيع 

 الصورة      الصورة المدرسية الصورة المنزلية
 العدد النسبة العدد النسبة النوع  

 ذكر 877 75.7 804 67.2
 أنثى 282 24.3 393 32.8
 املتوع 1159 100.0 1197 100.0

 4جدول 
 الدراسية المرحلةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 الصورة             المدرسيةالصورة  الصورة المنزلية
 العدد النسبة العدد النسبة المرحلة الدراسية 

 البيت في - - 5 4.
 روضة 27 2.3 23 1.9
 تمهيدي 37 3.2 80 6.7

 ابتدائي 864 74.5 812 67.8
 متوسط 150 12.9 180 15.0
 ثانوي 81 7.0 97 8.1

 المجموع 1159 100.0 1197 100.0
 أداة الدراسة

  مقياس تقدير اضطراب فرط احلركةها ؛داا الدراسة 
املقياس  دوتشتت االنتباه اخلامن لقطفال واملراهقني  ويع

لتعر  او   لتشعيصلدق املقايين املستعدمة ؛و   من ؛ش ر
 ,Angelloوتشتت االنتباه    فرط احلركةاضطراب عل  

Volpe, DiPerna, Gureasko-Moore, Gureasko-Moore, 

Nebrig, & Ota, 2003وآ رون  (  وقد قام بإعداده دوباول

بالواليات املتالدا األمريكية  ويتتي  هحلا املقياس بقلة عدد 
فقراته مما جيعل منه ؛داا عتلية للتطبيق  كتا يتتي  ؛يضاه 

 واإلحثاداباعتتاده عل  معاي  الدليل التشعيثا 
  وقد نشر عدد من اإلصدارات اخلامن طرابات العقليةلالض

  1551األوث منه ت عام  الثوراكانت   وذهلحلا املقياس  
 الثورافقرا وبعد واحد  ومت بناؤها عل   14وتكونت من 
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(  DuPaul, 1991  واإلحثاداال ال ة من الدليل التشعيثا 
ونتيجة للتطور الحلي حثل عل  الدليل التشعيثا 

الرابعة من الدليل مت حتديث  الثورا  وصدور اواإلحثاد
 الثورابعض التةي ات عليه ليتوافق مق  ووجراماملقياس  

الرابعة من الدليل  ومن ا زيادا عدد فقرات املقياس لتثبح 
تكون البعد األول  وذ من بعد واحد  فقرا  وبعدين بداله  10

اشتتل البعد  ت حنيمن تسق فقرات تعىن بتشتت االنتباه  
االندفاعية   -ال اين عل  تسق فقرات  اصة بفرط احلركة

ونسعتني نسعة  اصة باملعلتني  ونسعة  اصة بالوالدين 
 DuPaul, Power, Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 

اخلامسة من الدليل مت  الثورا(  ومؤ راه وبعد صدور 1997
رات لتكون مناسبة تطوير املقياس  ووعادا صيالة بعض الفق

للتراهقني حبيث يكون هناك نسعة  اصة باألطفال  
اخلامسة  النسعةونسعة  اصة باملراهقني  ونذراه الشرتاط 

عل  وجود ارتباط بني  التشعيثا واإلحثادامن الدليل 
وتشتت االنتباه  والضعف ت عدد من   فرط احلركة ؛عراغ

فرط اضطراب  اجلوانب لتالديد ما وذا كان الطالب يعاين من
اشتتل املقياس عل  تقدير فقد  وتشتت االنتباه  احلركة

وتشتت   فرط احلركةاضطراب املشكالت ذات العالقة ب
االنتباه  وتكونت من ست فقرات هبد  التعر  عل  مد  

فرط احلركة وتشتت االنتباه ت حدو   ؛عراغمسامهة 
مشاكل لد  الطالب ت ستة جوانب وها العالقات مق 

  واألدام األكادميارين  األقارب  امل نيني(  واألدام اآل 
 ووكتال  اآل رينالسلوكا  والعالقات مق األطفال 

يقدر املقيم مد   وذالواجبات املن لية  وتقدير الحلات 
ار يمشكلة لد  الطالب من  الل ا ت وحدا مسامهت ا ت 

وجابة ترتاوح ما بني ال يوجد مشكلة وث تسبب مشكلة  
 ,DuPaul, Reid, Anastopoulos, Power, 2014; DuPaulكب ا  

Reid, Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015  )
مرحلة  وميكن استعدام هحلا املقياس مق األطفال ابتدام من

 ,DuPaul, Power  املرحلة ال انويةوث ما قبل املدرسة 

Anastopoulos, & Reid, 2016و؛شارت الدراسات اليت  ) 
يتتتق بدرجة  ؛جريت عل  املقياس بثوره السابقة وث ؛نه

 ,DuPaul, 1991; DuPaul, Powerعالية من الثدق وال بات  

Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 1997; DuPaul, 

Anastopoulos, Power , Reid, Ikeda, &McGoey, 1998; 

DuPaul, Reid, Anastopoulos, Power, 2014; DuPaul, Reid, 

Anastopoulos, Lambert, Watkins, & Power, 2015     ) 
والثورا العربية من املقياس تتكون من ثالثة ؛قسام. 
القسم األول ي تم جبتق معلومات ؛ولية عن الطفل  ومن 
يقوم بتعبةة املقياس تشتل اجلنن  والعتر  واملرحلة الدراسية  

لقسم ال اين ومد  وجود وعاقة لد  الطفل  ت حني يشتل ا
عل  تسق فقرات تقين ؛عراغ تشتت االنتباه  يتم اإلجابة 

(  ؛و 1(  ؛و ؛حياناه  1نادراه  / عن ا من  الل ا تيار ؛بداه 
(  يلي ا ست فقرات تقين مد  3(  ؛و دادتها 2لالباه  

مسامهة ؛عراغ تشتت االنتباه ت حدو  مشاكل لد  
اآل رين الطالب ت ستة جوانب وها العالقات مق 

 األقارب  امل نيني(  واألدام األكادميا  واألدام السلوكا  
والعالقات مق األطفال اآل رين  ووكتال الواجبات املن لية  
وتقدير الحلات  وتقدر مد  مسامهة األعراغ ت وحدا  
مشكلة لد  الطالب من  الل ا تيار ال يوجد مشكلة 

(  ؛و 2 (  ؛و مشكلة متوسطة 1(  ؛و مشكلة بسيطة  1 
(  بعدها جامت تسق فقرات تقين ؛عراغ 3مشكلة كب ا  

/ فرط احلركة  مت اإلجابة علي ا ؛يضاه من  الل ا تيار ؛بداه 
(  تلت ا 3(  ؛و دادتا 2(  ؛و لالباه  1(  ؛و ؛حياناه  1نادراه  

ست فقرات تقين مد  مسامهة ؛عراغ فرط احلركة ت 
ستة ذات العالقة حدو  مشاكل لد  الطالب ت اجلوانب ال

(  ؛و 1بفرط احلركة  ومت تقديرها با تيار ال يوجد مشكلة  
(  ؛و مشكلة  2(  ؛و مشكلة متوسطة  1مشكلة بسيطة  

(. وتش  الدرجات العالية عل  تلك الفقرات عل  3كب ا  
ظ ور تلك األعراغ  ووجود ضعف لد  الطالب  ت حني 

تلك األعراغ  ؛ن الدرجات املنعفضة تش  وث عدم ظ ور 
 وعدم وجود ضعف لد  الطالب ت اجلوانب ذات العالقة. 
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 أداة الدراسةتعريب 

مرت عتلية تعريب املقياس بعدد من املراحل  كانت 
البداية برتمجة مجيق فقرات املقياس من قبل الباحث األول  
وبعدها مت وضق فقرات املقياس بالثورا اإلجلي ية  وجبوارها 
تعريب ا  مث مت عرض ا عل  جمتوعة من املعتثني الحلين 

ك عضام   حيتلون درجة الدكتوراه ت الرتبية اخلاصة  ويعتلون
هيةة تدرين ت اجلامعة  ويتقنون اللةة اإلجلي ية هبد  
التعر  عل  مد  صالة  ودقة ترمجة املقياس  وبعد 
االطالع عليه من قبل م مت وضق عدد من املالحذات عل  
الرتمجة األولية للتقياس  بعدها مت العتل عل  االستفادا من 

الثيةة  مالحذاهتم  وتعديل عدد من الفقرات للوصول وث
املناسبة للثورا املعربة من املقياس  بعد ذلك مت عرغ 
املقياس بثورته الن ادية عل  جمتوعة ؛ ر  من املعتثني 
ملعرفة مد  وضوح ا  ومالممت ا للبيةة السعودية  وقد ؛شار 

%( مبناسبة فقرات املقياس لالستعدام 01األللبية  ؛ك ر من 
 بالبيةة السعودية.

 اتطريقة جمع المعلوم
مت مجق البيانات هلحله الدراسة عن طريق استعدام نسعة 
ولكرتونية وورقية من املقياس  وذ وزعت النسعة الورقية ت 
منطقة الرياغ  حبيث يةطا التوزيق ؛حيامها املعتلفة ويتم 
مت يل ؛حيام الشتال والشرق والوسط والةرب واجلنوب  وهحلا 

قتثادية  التوزيق اجلةرات يضتن مت يل املستويات اال
واالجتتاعية  والتعليتية  وال قافية املعتلفة ألسر األطفال  
وكحللك مت توزيق النسعة اإللكرتونية للتقياس عل  األحيام 
البعيدا عن وسط الرياغ  وقد سع  الباح ان وث استعدام 
نسعة ورقية وولكرتونية هبد  الوصول وث ؛كرب شرحية ممكنة 

ناطق يثعب الوصول هلا من من املشاركني  والوصول وث م
 الل املقياس الورقا. ومت توزيق النسخ الورقية بإعطاد ا عدد 
من املنسقني حبيث يوزعوهنا عل  املعلتني ؛و ؛وليام األمور مث 

يعيدوهنا للباح ني إلد ال بياناهتا ولكرتونياه. وبطريقة مشاهبة 
ام عل  املنسقني ت عدد من ؛حياإللكرتونية مت توزيق النسعة 

ومدارس الرياغ لتوزيع ا عل  املعلتني ؛و ؛وليام األمور. وقد 
مت ورسال املقياس بنسعتيه الورقية واإللكرتونية وث عدا 

 ت مدينة الرياغ.  املعتلفة حياممدارس مم لة لق
 ؛ساليب التالليل اإلحثادا

املؤشرات واإلحثامات الوصفية م ل النسب املةوية  
واملتوسطات  واالحنرافات املعيارية  وا تبار  ت( ومعامالت 
ارتباط ب سون  وحتليل التباين األحادي  وا تبار توكا  
ومعامالت ال بات بطريقة ؛لفا كرونباخ ومعادلة سب مان 

ن طريق وبراون  والتالليل العاملا االستكشات مت وجيادها ع
- SPSS IBM STATISTICS VERSIONالربنام  اإلحثادا 

وال بات بطريقة   (CFA)  ؛ما التالليل العاملا التوكيدي 22
( مت وجيادمها عن طريق الربنام  LVMاملتة  الكامن لل بات  

 .Mplus VERSION 7.4اإلحثادا 

 نتائج الدراسة

/ دالالت صدق مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة 1
وتشتت االنتباه الخامس "الصورة المدرسية والمنزلية" في 

للتالقق من دالالت صدق املقياس بثورتيه مدينة الرياض: 
ها: االتساق الدا لا  وهو  طوا  مت استعدام عدا طرق

للتالقق من ارتباط البنود ببعدها  مث بعد ذلك يتم حساب 
ات(  والثدق التتيي ي  وصدق التكوين صدق وثب

الفرضا/ والتالليل العاملا االستكشات والتوكيدي  ونتاد  
 هحله اإلجرامات موضالة ت اجلداول ؛دناه: 

 أ. االتساق الداخلي:
وجياد ارتباط البنود  عن طريقومت وجياد االتساق الدا لا  -

( يوضح 9مبجتوع درجات البعد اخلاص هبا  وجدول  
 حلا اإلجرام:نتيجة ه

 



 (5187يونيو  /هـ8441الرياغ  رمضان    – 27العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفن   

 

12 

 5جدول 
 (3115ارتباط بنود المقياس بأبعادها الفرعية )ن = 
 الصورة المدرسية الصورة المنزلية

 بعد فرط الحركة  بعد تشتت االنتباه بعد فرط الحركة  بعد تشتت االنتباه
 االرتباط بالبعد رقم البند االرتباط بالبعد رقم البند االرتباط بالبعد رقم البند االرتباط بالبعد رقم البند

A1 .770** H1 .710** A1 .813** H1 .724** 

A2 .772** H2 .777** A2 .825** H2 .813** 

A3 .724** H3 .768** A3 .756** H3 .785** 

A4 .807** H4 .696** A4 .835** H4 .686** 

A5 .798** H5 .810** A5 .823** H5 .832** 

A6 .776** H6 .700** A6 .801** H6 .739** 

A7 .721** H7 .739** A7 .733** H7 .713** 

A8 .825** H8 .781** A8 .829** H8 .793** 

A9 .780** H9 .764** A9 .815** H9 .775** 

** P< .01 
( ؛ن ارتباط بنود بعد تشتت االنتباه ت 2يوضح جدول  

(  وبعد فرط احلركة 82.-72. الثورا املن لية تراوح بني  
(. ت حني تراوحت 81. - 69.تراوحت ارتباطاته بني  

 -73. ارتباطات بعد تشتت االنتباه ت الثورا املدرسية بني  
(  83. - 71.(  وبعد فرط احلركة تراوحت ارتباطاته بني  83.

 .  1.18ومجيق هحله االرتباطات دالة عند مستو  
 

ارتبااااااط أبعااااااد المقيااااااس ببعداااااها الااااابع   وبالدرجاااااة الكلياااااة  -ب
 للمقياس:

  **700.ارتبط بعدا املقياس ت الثورا املدرسية  مبقدار 
  وارتبط بعد p < .01 **وهو ارتباط دال عند مستو  

(  1.154تشتت االنتباه بالدرجة الكلية للتقياس مبقدار  
(  وها ارتباطات دالة عند 1.151وبعد فرط احلركة مبقدار  

. ت حني ارتبط بعدا املقياس ت الثورا املن لية  1.18مستو  
 > p **  وهو ارتباط دال عند مستو  **666.مبقدار 

   وارتبط بعد تشتت االنتباه بالدرجة الكلية للتقياس 01.
(  وها 1.184(  وبعد فرط احلركة مبقدار  1.184مبقدار  

 .  1.18تو  ارتباطات دالة عند مس
 ج. الصدق التمييزي:

 إلجياد الثدق التتيي ي مت وجياد الفروق بني املشعثني
باالضطراب ول  املشعثني ت درجات املقياس  ومت حتديد 
املشعثني باالضطراب عن طريق سؤال ت املعلومات األولية 

 احلركة فرط باضطراب تشعيثه مت ت املقياس نثه:  هل

 خمتص؟ ؛و نفسا طبيب قبل من االنتباه وتشتت

 6جدول 
 باالضطراب وغير المشخصين في درجات المقياس نالفروق بين المشخصي

 البعد الصورة
  غير المشخصين باالضطراب المشخصون باالضطراب

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
العدد  الداللة

 المتوسط )ن(
االنحراف 
 المعياري

العدد 
 المتوسط )ن(

االنحراف 
 المعياري

الصورة 
 المدرسية

تشتت 
 291 االنتباه

15.94 
5.80 868 9.66 6.70 

1157 
14.20 

.000 

 000. 13.42 1157 6.49 8.82 868 6.29 14.68 291 فرط احلركة

 002. 15.20 1157 12.10 18.49 868 10.80 30.63 291 املشرتك

 000. 13.39 1195  5.95 7.98 1021 6.19  14.53 176تشتت الصورة 
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 البعد الصورة
  غير المشخصين باالضطراب المشخصون باالضطراب

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
العدد  الداللة

 المتوسط )ن(
االنحراف 
 المعياري

العدد 
 المتوسط )ن(

االنحراف 
 المعياري

 االنتباه المنزلية

 6.15 8.04 1021 6.03 13.30  176 فرط احلركة

1

1195 

  

10.50 

.000 

 11.03 16.03 1021 10.36  27.83 176 املشرتك
1

1195 
13.22 .000 

( ؛ن متوسط درجات املشعثني 9يوضح جدول  
باالضطراب كانت ؛عل  من ل  املشعثني بفرق دال 

ت البعدين وت نسعيت  1.111وحثادياه عند مستو  
املقياس  وهحلا يكشف عن قدرا املقياس ت التتيي  بني 

 املثابني باالضطراب ول  املثابني.

يتت ـــل هـــحلا النـــوع مـــن الثـــدق ت د. صااادق التكاااوين الفرضاااي: 
  الــــدرجات حســــب النــــوع  وحســــب العتــــر  وذ ونــــه مــــن متــــاي

؛دبيات قياس فرط احلركة وتشـتت االنتبـاه ؛ن الـحلكور درجـاهتم 
تكــون ؛علــ  مــن درجــات اإلنــا   و؛ن األكــرب عتــراه درجــاهتم 

( يوضــالان 0(  وجــدول  6؛قــل مــن األصــةر ســناه  وجــدول  
 نتاد  هحلا اإلجرام: 

 / تمايز الدرجات حسب النوع1 
 7جدول 

 تمايز الدرجات حسب النوع
 الصورة الصورة المدرسية الصورة المنزلية

  
 

 النوع

  تشتت االنتباه فرط الحركة تشتت االنتباه فرط الحركة
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراف 

 المتوسط المعياري
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراف 

 المتوسط المعياري
العدد 

 ن

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراف 

 المتوسط المعياري
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراف 

 المتوسط المعياري
العدد 

 ن

غير 

 دالة

غير  11.55 6.81 2.07 0.01 804 9.11 6.30 1.69 0.05 8.92 6.41 0.812

 دالة

 ذكور 877 11.38 6.98 1.06
 إناث 282 10.89 6.69 10.59 6.77 393 8.59 6.64 8.60 6.40

( ؛ن متوسط درجات الـحلكور ؛علـ  مـن 6يوضح جدول  
اإلنـــا  ت كـــال البعـــدين  وكـــال الثـــورتني للتقيـــاس  وكانـــت 

قيتة  ت( دالة ت بعد فرط احلركة ت الثـورا املدرسـية  ودالـة 
 ت الثورا املن لية.  ت تشتت االنتباه

 / تمايز الدرجات حسب العمر2
 8جدول 

 تمايز الدرجات حسب العمر
        الصورة المدرسية الصورة المنزلية

 الصورة
 الفئة 
 العمرية 

  تشتت االنتباه فرط الحركة  تشتت االنتباه فرط الحركة
االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 العدد ن المتوسط المعياري

االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 العدد ن المتوسط المعياري

5.92 10 6.53 9.87 276 6.93 12.51 6.74 13.53 242 7-5 

6.70 9.31 6.36 9.07 393 6.85  9.91 7.08 10.65 392 10-8 

6.39 7.32 6.22 7.57 307 10.97 8.83 7.44 9.85 348 13-11 

6.08 6.95 6.37 7.47 221 5.81 8.24 5.78 9.13 177 17-14 



 (5187يونيو  /هـ8441الرياغ  رمضان    – 27العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفن   

 

14 

( ؛ن متوســـــط درجـــــات األصـــــةر ســـــناه 0يوضـــــح جـــــدول  
؛عل  من درجات األكرب سناه ت كال البعدين  وكال الثورتني 
للتقيــاس. ومت وجــرام ا تبــار حتليــل التبــاين األحــادي للتالقــق 

دالـــة وحثـــادياه حســـب العتـــر  ففـــا الثـــورا  مـــن وجـــود فـــروق
( 19.292املدرســـــية بلةـــــت قيتـــــة   لبعـــــد تشـــــتت االنتبـــــاه  

(  ومت وجـــــرام ا تبـــــار تـــــوكا وكانـــــت 1.111مبســـــتو  داللـــــة  
الفـــروق لثـــار العتـــر األصـــةر  وبلةـــت قيتـــة   لبعـــد فـــرط 

ــــــــة  14.521احلركــــــــة   (   ومت وجــــــــرام 1.111( مبســــــــتو  دالل
وق لثـــــار العتـــــر األصـــــةر. وت ا تبـــــار تـــــوكا وكانـــــت الفـــــر 

( 6.22الثـــورا املن ليـــة بلةـــت قيتـــة   لبعـــد تشـــتت االنتبـــاه  
( ومت وجــــــرام ا تبــــــار تــــــوكا وكانــــــت 1.111مبســـــتو  داللــــــة  

الفـــروق لثـــار العتـــر األصـــةر  وبلةـــت قيتـــة   لبعـــد فـــرط 
(  ومت وجـــرام ا تبـــار 1.111مبســـتو  داللـــة   (5.600احلركـــة  

ــــت الفــــروق لثــــار ــــوكا وكان العتــــر األصــــةر  ويالحــــظ ؛ن  ت
 .الفروق ت الثورا املدرسية ؛كرب

 ها. البناء العاملي للمقياس 
مت وجرام التالليل العاملا  / الصورة المدرسية:1

االستكشات  بطريقة ؛لفا فاكتورين  وتدوير العوامل بطريقة 
تربيق  ومعامل كاي KMO .964بروماكن  بلغ معامل 

(  ومستو  153( بدرجات حرية  13538.271التقرييب  
(   والنتاد  موضالة ت اجلداول واألشكال 0.000داللة  
؛دناه:

 
 ةالتبعثر الركامي للصورة المدرسي 1شكل 

( التبع ر الركاما للثورا املدرسية  وذ 1يوضح شكل  
يتضح وجود عاملني للتقياس يتجاوز جحلرمها الكامن الواحد 
الثاليح متفقاه ذلك مق حمك كاي 

 9جدول 
 قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعوامل

 العوامل
 الحل العاملي بعد التدوير الحل العاملي قبل التدوير

 النسبة التجميعية للتباين نسبة التباين الجذر الكامن النسبة التجميعية للتباين التبايننسبة  الجذر الكامن
1 9.428 52.376 52.376 8.216 - - 

2 1.774 9.858 62.234 7.365 - - 

اجلحلر الكامن لكل عامل من عاملا  5يوضح جدول 
 املقياس بعد التدوير للثورا املدرسية. 
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 11جدول 
 اشتراكيات بنود المقياس للصورة المدرسية 

 9بند  8بند  7بند  6بند  5بند  4بند  3بند  2بند  1بند  البنود
 591. 623. 478. 569. 603. 634. 516. 633. 615. االشرتاكيات
 81بند  87بند  86بند  82بند  84بند  84بند  85بند  88بند  81بند  البنود

 566. 560. 502. 507. 632. 444. 577. 647. 519. االشرتاكيات
( ؛ن اشرتاكيات صورا املدرسة ترتاوح 11يوضح جدول  

 عايل للبنود.( مما يش  ل بات 64. -44. بني  
 11جدول 

 تشعبات البنود على العوامل بعد التدوير بطريقة بروماكس
 9بند  8بند  7بند  6بند  5بند  4بند  3بند  2بند  1بند  العوامل
8 .807 .802 .660 .792 .836 .852 .576 .770 .803 

5 
 81بند  87بند  86بند  82بند  84بند  84بند  85بند  88بند  81بند 

.412 .587 .641 .389 .711 .785 .827 .704 .821 
( ؛ن تشبعات الثورا املدرسية ترتاوح 11يوضح جدول  

( مما يش  لثدق عاٍل للبنود بتشبع ا عل  83. -38.بني  
 عاملي ا.

مت وجرام التالليل العاملا االستكشات   / الصورة المنزلية:2
بطريقة ؛لفا فاكتورين  وتدوير العوامل بطريقة بروماكن  بلغ 

( 12281.942ومعامل كاي تربيق التقرييب   KMO .957معامل 
 (0.000(  ومستو  داللة  153بدرجات حرية  
 والنتاد  ؛دناه:

 
 ( التبعثر الركامي للصورة المنزلية2شكل  )

( التبع ر الركاما للثورا املن لية  وذ 2يوضح شكل  
يتضح وجود عاملني للتقياس يتجاوز جحلرمها الكامن الواحد 

 الثاليح متفقاه ذلك مق حمك كاي ر.
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 12جدول 
 الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعواملقيم 

 العوامل
 الحل العاملي بعد التدوير الحل العاملي قبل التدوير

 النسبة التجميعية للتباين نسبة التباين الجذر الكامن النسبة التجميعية للتباين نسبة التباين الجذر الكامن
8 8.744 48.575 48.575 7.406 - - 
5 1.822 10.123 58.698 6.927 - - 

 ( اجلحلر الكامن لكل عامل من عاملا املقياس بعد التدوير للثورا املن لية. 12يوضح جدول  
  13 جدول

 اشتراكيات بنود المقياس
 9بند  8بند  7بند  6بند  5بند  4بند  3بند  2بند  1بند  البنود

 556. 630. 437. 529. 561. 586. 456. 540. 540. االشرتاكيات
 81بند  87بند  86بند  82بند  84بند  84بند  85بند  88بند  81بند  البنود

 534. 539. 524. 432. 584. 447. 556. 583. 478. االشرتاكيات
 ( مما يش  ل بات عاٍل للبنود.63. -43. ( ؛ن اشرتاكيات الثورا املدرسية ترتاوح بني  13يوضح جدول  

 14جدول 
 تشعبات البنود على العوامل بعد التدوير بطريقة بروماكس

 9بند  8بند  7بند  6بند  5بند  4بند  3بند  2بند  1بند  العوامل
8 .797 .786 .638 .781 .783 .739 .626 .744 .698 

5 
 81بند  87بند  86بند  82بند  84بند  84بند  85بند  88بند  81بند 

.493 .608 .631 .463 .772 .727 .803 .715 .798 
( ؛ن تشبعات الثورا املن لية ترتاوح بني 14يوضح جدول  

( مما يش  لثدق عاٍل للبنود بتشبع ا عل  80. -46. 
 عاملي ا.

 التحليل العاملي التوكيدي:  -ها 

بربنام     (CFA)مت وجرام التالليل العاملا التوكيدي 
MPLUS VERSION 7.4  يوضالان 19( و  14  وجدول )

 نتاد  هحلا اإلجرام: 

 15جدول 
 (1197تقديرات مالئمة النموذج )ن =  -التحليل العاملي التوكيدي للصورة المدرسية

TLI 
مؤشر املالدتة 

 املت ايد

CFI 
مؤشر املالدتة 

 املقارن

RMSEA 
جحلر متوسط مربق اخلط  من 

 التقديرتقريب 

WRMR 
متوسط جحلر الباقا 

 املعياري

P-Value 
القيتة 
 االحتتالية

Df 
درجات 
 احلرية

χ2 
 املؤشرات كاي تربيق

 وحثامات النتوذج 44416.142 824 1.1111 5.175 1.111 1.164 1.121

 .1.111( دالالت صدق عالية من حيث مؤشر املالدتة املقارن  ومؤشر املالدتة املت ايد مبستو  داللة 19يوضح جدول  
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بمديناة  تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لألطفال والماراهقين الخاامسالنموذج ثنائي العوامل للصورة المدرسية من مقياس  3شكل 
 الرياض
 16جدول 

 ( 1159تقديرات مالئمة النموذج )ن =  -التحليل العاملي التوكيدي للصورة المنزلية 
TLI 

مؤشر املالدتة 
 املت ايد

CFI 
مؤشر املالدتة 

 املقارن

RMSEA 
جحلر متوسط مربق اخلط  من 

 تقديرالتقريب 

WRMR 
متوسط جحلر الباقا 

 املعياري

P-Value 
القيتة 
 االحتتالية

Df 
درجات 
 احلرية

χ2 
 املؤشرات تربيق كاي

1.566 1.565 1.191 1.359 1.1111 193 
15444.5

01 

وحثامات 
 النتوذج

 .1.111( دالالت صدق عالية من حيث مؤشر املالدتة املقارن  ومؤشر املالدتة املت ايد مبستو  داللة 17يوضح جدول  
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بمديناة  فرط الحركاة وتشاتت االنتبااه لألطفاال والماراهقين الخاامستقدير اضطراب النموذج ثنائي العوامل للصورة المنزلية من مقياس  4شكل  
 الرياض
/ دالالت ثبات مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت 2

 االنتباه الخامس "الصورة المدرسية والمنزلية" في مدينة الرياض:
للتالقق من ثبات مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة 
وتشتت االنتباه اخلامن لالثورا املدرسية واملن ليةل ت مدينة 
الرياغ  مت وجياد معامالت ال بات بطريقة ؛لفا كرونباخ  

ومعادلة سب مان وبراون  وجتتان  وبطريقة املتة  الكامن 
(  ونتاد  هحلا اإلجرام موضالة ت جدول LVMلل بات  

 ( وما يليه:  19 

 17جدول 
 معامالت الثبات حسب العمر

 الصورة
 العدد الفئة العمرية

 ن
 بعد فرط الحركة بعد تشتت االنتباه

 جتمان سبيرمان براون معامل ألفا كرونباخ جتمان سبيرمان براون معامل ألفا كرونباخ
 798. 812. 898. 890. 899. 918. 242 5-7 الصورة المدرسية

10-8 392 .927 .917 .909 .909 .828 .818 
13-11 348 .948 .932 .927  .926 .866 .859 
17-14 177 .891 .887 .881  .871 .783 .779 
 821. 831. 910. 911. 919. 931. 1159 الكل

 
 الصورة المنزلية

 

7-5 276 .908 .889 .884 .864 .763 .747 
10-8 393 .914 .891 .888 .910 .839 .832 

13-11 307 .916 .884 .881 .915 .853 .849 
17-14 221 .925 .898 .890 .905 .830 .822 
 819. 827. 903. 887. 892. 916. 1197 الكل

( معامالت ثبات متنوعة  و؛مه ا ؛نه 16يوضح جدول  
  ت 931.بلغ معامل ثبات ؛لفا كرونباخ لبعد تشتت االنتباه 

   وذلك للثورا املدرسية 910.حني بلغ لبعد فرط احلركة 

( LVMوبلغ ال بات الكلا بطريقة املتة  الكامن لل بات  
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لبعد فرط احلركة. ؛ما معامل   970.لبعد تشتت االنتباه  و  982.
لبعد تشتت االنتباه   916.لفا كرونباخ للثورا املن لية فقد بلغ  ؛
ت حني بلغ ال بات الكلا بطريقة لبعد فرط احلركة   903.و

لبعد تشتت االنتباه  و  LVM ).966املتة  الكامن لل بات  
 لبعد فرط احلركة.  954.

 مناقشة النتائج

هدفت الدراسة وث التعر  عل  دالالت الثدق 
فرط احلركة وتشتت االنتباه اضطراب قياس تقدير وال بات مل

 ليةة واملن لياملدرس الثورالقطفال واملراهقني اخلامن ل
وذ م ت البيةة السعودية  مبدينة الرياغ  2015الثادر ت عام 

متت ترمجة املقياس وتعريبه وتكييفه عل  البيةة السعودية  
 ولكن مت تطبيقه

  مما ميكن من مم لة للبيةة السعوديةوها ت مدينة الرياغ 
والرتبوية  ومن مث مت  ةاالستفادا منه ت األلراغ اإلكلينيكي

تطبيقه عل  عينة الدراسة  وجامت نتاد  الدراسة مؤكدا 
اضطراب مقياس تقدير لنتاد  الدراسات السابقة اليت تناولت 

ت نسعه  فرط احلركة وتشتت االنتباه لقطفال واملراهقني
 ,DuPaul, 1991; DuPaul, Power تلفة املع

Anastopoulos, Reid, McGoey, & Ikeda, 1997; 

DuPaul, Anastopoulos, Power , Reid, Ikeda, 

&McGoey, 1998; DuPaul, Reid, Anastopoulos, 

Power, 2014; DuPaul, Reid, Anastopoulos, Lambert, 

Watkins, & Power, 2015)  صدق   وذ ونه ت جمال
جرام فالص منذم اال تبار ؛مجق اخلربام الحلين قاموا بإ

عل  توفر الثدق الذاهري للتقياس  ملتوعة البنود واألبعاد
وذ ؛شاروا وث وضوحه ومناسبته ومالدتته ودقته ت قياس 
تشتت االنتباه وفرط احلركة. كتا كان االتساق الدا لا 

ببعده دااله  للتقياس بثورتيه عالياه حيث كان ارتباط كل بند
 املقياس متتاسكة بنود؛ن  مما يؤكد 1.11عند مستو  

ومتجانسة و؛ن كل بند يس م ويقين املال العام للبعد الحلي 
ينتتا وليه  وكحلا بعديه بارتباط تا بالدرجة الكلية للتقياس. 

وكشفت وجرامات الثدق التتيي ي عن فاعلية املقياس 
عثني ول  املشعثني بثورتيه وقدرته عل  التتيي  بني املش

باضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة مبستويات داللة 
(. كحللك ت صدق التكوين الفرضا مي  املقياس 1.111 

بثورتيه بني الحلكور واإلنا   واألعتار الكب ا والثة ا  
فقد كانت متوسطات درجات الحلكور ؛عل  من متوسطات 

جات درجات اإلنا   كحللك كان هناك تناقص ت در 
املقياس مق ت ايد العتر  متفقاه ت ذلك مق األدبيات 
الساددا  وهحله النتاد  حتتم فيتا بعد اشتقاق معاي  منفثلة 
حسب العتر وحسب النوع. وكشف التالليل العاملا 
االستكشات  والتوكيدي عن دالالت بنام متتي ا  وذ ؛سفر 

ا ما التالليل العاملا االستكشات عن وجود عاملني فسرا معه 
من تباين األدام عل  %( 62.2 -% 58.69)يرتاوح بني 

املقياس  مث تشبق كال العاملني عل  عامل واحد  وبحللك 
يتفق املقياس مق األدبيات الساددا ت املال  كتا كانت 
مجيق وحثامات ومؤشرات التالليل العاملا التوكيدي ذات 
ة دالالت صدق عالية وممتازا  وذ كانت مؤشرات املالدت

  وتشبعت بنود كل بعد 1.111مبستو  داللة  1.59تتجاوز 
عل  عامل واحد  وتشبق البعدان عل  عامل واحد متفقة ت 
ذلك متاماه مق ؛دبيات املقياس حتديداه  ومق ؛دبيات فرط 
احلركة وتشتت االنتباه عتوماه. وهبحلا يتضح ؛ن صدق املقياس 

بقة اليت تناولت بثورتيه يتفق متاماه مق نتاد  الدراسات السا
فرط احلركة وتشتت اضطراب قياس تقدير الثور املعتلفة مل

ت الدول اليت طبقت في ا هحله  االنتباه لقطفال واملراهقني
املقايين  وقد ا تربت الدراسة احلالية معذم جوانب الثدق 
اليت ا تربهتا تلك الدراسات وثبت التطابق الكب  ت نتاد  

الدراسات  وهناك جانب رك ت  الدراسة احلالية مق تلك
عليه ك  اه الدراسات اليت ؛جريت ت الواليات املتالدا 
األمريكية الدولة اليت صتم في ا هحلا املقياس  وهحلا اجلانب 

و؛ثرها ت تشتت درجات  واإلثنية العرقية اال تالفاتهو 
املقياس  ومل يقم الباح ان بدراسة هحلا املتة  العتقادمها بعدم 
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وجود فوارق عرقية ووثنية ت املتتق السعودي  ورمبا تكون 
هناك حاجة لدراسة ت ث  اإلقامة ت املناطق احلضرية 
والبدوية  ولكن نسبة للعينة املتاحة مل يتم دراسة ؛ثر هحلا 

 ا ت دراسة الحقة يتم دراسة م ل هحله اجلوانب.   املتة   ورمب
وفيتا يتعلق ب بات املقياس فقد مت التالقق منه بعدا       

طرق ها: قياس االتساق الدا لا مبعامل ؛لفا كرونباخ  
والتج دة النثفية بعد التعديل مبعادلة سب مان وبراون  

  ومعامل ال بات SPSSومعادلة جتتان عن طريق برنام  
( من  الل الربنام  LVMطريقة املتة  الكامن لل بات  ب

. وكشفت النتاد  عن Mplus VERSION 7.4اإلحثادا 
دالالت ثبات مرتفعة ت كل بعد عل  حدا من بعدي 
املقياس والدرجة الكلية للتقياس  كحللك كانت درجات 
ال بات عالية لكل فةة عترية عل  حدا  وهحلا يتفق متاماه مق 

ت ت الدراسات السابقة اليت تناولت الثور نتاد  ال با
فرط احلركة وتشتت االنتباه اضطراب قياس تقدير املعتلفة مل

  ويالحظ ؛ن ثبات بعد تشتت االنتباه لقطفال واملراهقني
؛عل  من ثبات بعد فرط احلركة  كحللك يالحظ ؛ن ثبات 
وصدق الثورا املدرسية ؛عل  من الثورا املن لية  ورمبا يرجق 

وث ؛ن املعلتني م نيني متعثثني وهلم  ربات جيدا  ذلك
ت مالحذة السلوك اإلنساين  وهحله النتيجة م تة ت 
تطبيقات املقياس لعتلية التقييم والتشعيص  وذ تشجق هحله 
النتيجة عل  االعتتاد عل  الثورا املدرسية ت اختاذ قرارات 

 دقيقة.  
سعودية من ومبجتل هحله النتاد  فقد حققت الثورا ال    

فرط احلركة وتشتت االنتباه لقطفال اضطراب تقدير مقياس 
  قدراه كب اه من ليةة واملن لياملدرس الثوراواملراهقني اخلامن ل

الشروط السيكومرتية اليت تنص علي ا مراجق القياس النفسا 
 American Educational Research)املعاصرا 

Association, 1999; Anastasi & Urbina, 1997; 

Bagozzi, 1993; Gregory, 2004 Hambleton, 

1993,1994; Moss, 2007)  وهحله النتاد  تدل عل  

صالحية الثورا السعودية لالستعدام والتطبيق ت جمتتق 
 الدراسة احلالية.

 التوصيات والمقترحات البحثية

/ استعدام الثورا احلالية من املقياس ت التعر  عل  1
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه ت األشعاص ذوي 

 مدينة الرياغ هبد  تقدمي الربام  الرتبوية املالدتة هلم.
/ وقامة برام  تدريبية للقادتني عل  برام  فرط احلركة 2

وتشتت االنتباه لتدريب م عل  كيفية استعدام املقياس ت 
التعر  عل  األشعاص ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 

 االنتباه.
جرام دراسة مسالية استعدام الثورا احلالية من املقياس إل /3

فرط احلركة انتشار اضطراب  نسبةهبد  التعر  عل  
العربية السعودية ت ضوم معاي  ت املتلكة وتشتت االنتباه 

الدليل التشعيثا واإلحثادا النسعة اخلامسة من 
 .لالضطرابات العقلية

عاي  حملية للثورا / القيام بدراسة مستقبلية الشتقاق م4
مقياس تقدير اضطراب فرط احلركة وتشتت السعودية من 

ة ياملدرس الثورااالنتباه لقطفال واملراهقني اخلامن ل
 .ليةواملن ل
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Abstract: Many school-age children have ADHD. Identifying these children using appropriate tools that are reliable, valid, and 
adapted to the local environment is considered definitely important. Therefore, the present study aimed to identify the validity 
and reliability for ADHD Rating Scale—5 for Children and Adolescents "school and home versions" in Riyadh, Saudi Arabia. 
2356 (1197 parents and 1159 teachers) participated in the study to estimate ADHD in males and females ages of 5-17 years. The 
results indicated that the Saudi version of the scale are valid and reliable as indicated by the results of internal consistency, 
discriminant validity, concept validity, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and the reliability coefficient of 
Cronbach's alpha. In addition, the results were discussed and several recommendations for applications and future research were 
provided. 
 

Key words: ADHD, psychometric properties, Saudi Arabia. 

 


