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اشتقاق معاٌري أردنٍة نألداء عهى مقٍاس املهف اننفسً نألطفال 

 واملراهقني يف انكشف عن االضطرابات انسهىكٍة

 ( سنة71-2واالنفعانٍة نألعمار )

 )*(د.زين صالح الكايد

 املهخص

ياس ادللف النفسي لألطفاؿ وادلراىقني يف إىل معرفة مدى فاعلية الصورة األردنية على مق ىدفت ىذه الدراسة

( سنة من خالؿ التوصل إىل دالالت صدؽ وثبات 77-2الكشف عن االضطرابات السلوكية واالنفعالية لألعمار )

( من ذوي 71وربقيقًا ذلذا اذلدؼ مت تعريب ادلقياس يف صورتو األولية، مث عرض على رلموعة من احملكمني ) األداة.

 توصل إىل الصورة النهائية من ادلقياس.االختصاص وجرى ال

( سنة موزعني على 77-2( مفحوصًا ومفحوصة تراوحت أعمارىم بني )211وتكونت عينة الدراسة من )

( سنة يف زلافظة جرش 77-72سنة( )72إىل ما دوف -6إىل ما دوف ست سنوات(؛ )-2ثالث فئات عمرية ىي: )

 يف ادلملكة األردنية اذلامشية.

اسة إىل دالالت صدؽ ادلقياس، وذلك من خالؿ حساب صدؽ احملتوى، إذ بلغت نسبة اتفاؽ وتوصلت الدر 

%(، ومت كذلك التوصل إىل دالالت عن 91احملكمني على الصياغة اللغوية للفقرات، ومدى مالءمتها للبيئة األردنية )

د الذي تنتمي إليو يف عينة معامالت ارتباط فقرات ادلقياس مع فقرة البعصدؽ البناء للمقياس من خالؿ حساب 

                                                           
 معية.زلاضر متفرغ )برتبة أستاذ مساعد(، زبصص الًتبية اخلاصة، بقسم العلـو الًتبوية، جامعة البلقاء التطبيقية، األردف، كلية عجلوف اجلا *()
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( فرداً، حيث مت ربليل فقرات ادلقياس وحساب معامل التمييز لكل فقرة من الفقرات. وتراوحت 51تكونت من )

(. وتوفرت أيضًا دالالت ثبات ادلقياس، إذ جرى التحقق بطريقة 1.75-1.29معامالت ارتباط الفقرات ما بني )

( فرداً، 51من خارج عينة الدراسة مكونة من )بعد أسبوعني على رلموعة  (test-retest)االختبار وإعادة تطبيقو 

-1.56ومن مث حساب معامل ارتباط بريسوف بني تقديراهتم يف ادلرتني على أداة الدراسة بأكملها إذ تراوح بني )

 (.1.74( لألبعاد والدرجة الكلية )1.85

معادلة كرونباخ ألفا للمجاالت واألداة  كما مت حساب معامل الثبات بطريقة االتساؽ الداخلي حسب

 ( واعتربت ىذه النسب مالئمة لغايات ىذه الدراسة.1.87-1.68إذ تراوح ) بأكملها،
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Abstract 

 

The purpose of this study is to explore the effectiveness of the Jordanian from 

of children and adolescents psychological index measurement in revealing the 

behavioral and emotional disorders of the ages (2-17) years through findings the 

indication of validity and reliability of the index. To achieve this aim the initial 

from of the index was translated into Arabic then was rated by (10) specialized 

raters to reach the final form of the index. 

      The sample of the study was (200) male and female examines with an age 

range of (2-17) years distributed in three age categories, (2-less than six years), (6-

less than 12years) and (12-17 years) from Jerash Governorate in Jordan. The 

findings of the study concluded the validity of the index through content validity as 

stated in the (90%) agreement of raters and its appropriateness for the Jordanian 

environment. Moreover, reliability was calculated through the correlation of items 

with their domains in a sample of (50) individuals. Discrimination and difficulty 

measures were taken as the rate ranged between (0.29-0.75). Moreover, reliability 

was tested through test-retest after two weeks from the first administration on a 

pilot sample consisted of (50) individuals from outside the study sample, Pearson 

coefficient was calculated in both times showing that the reliability ranged between 

(0.56-0.85) and (0.74) on the total degree. Internal constancy was calculated 

according to Cronapach Alfa coefficient showing a rate of (0.68-0.87) and those 

rates are suitable to achieve the aims of the study. 
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 مقذمة انذراسة:

يسود القلق اليـو جو األسرة العربية، اليت ربيا يف رلتمع سلضـر تتصارع فيو األدناط العائلية التقليدية واألدناط 

ادلستحدثة، كما تواجو مشكالت تربوية تزداد تأزمًا وتتفاقم حدة بتأثري سلتلف الوقائع ادلعقدة اليت تعاين منها رلمل 

ف وجهل على مستوى االصعدة كافة. وخصوصًا على صعيد تكوين شخصية الفرد الذي البلداف العربية، من زبل

يفتقر للعديد من ادلقومات اليت من شأهنا مساعدتو للوصوؿ إىل الرشد واالستقاللية الفعليني، وذلك إما بتأثري 

 ية.احلواجز احلضار األحداث ادلأساوية اليت تعيشها بعض البلداف أو بتأثري سيطرة العديد من 

وىنا البد من الًتكيز على أذنية أو أولوية تأثري احمليط على دنو الطفل، الذي يستقي العناصر األساسية واألكثر 

تكوينية يف شخصيتو، عرب التبادالت اليت يقيمها مع ىذا احمليط. لذلك البد من توفري الرعاية ادلتوازنة للطفل، والًتبية 

متطلباتو، لينشأ وىو على دراية بواقعو، متسلحًا بالقيم الروحية وادلعنوية، اليت  السوية عن طريق إشباع حاجاتو وتلبيو

وادلتفردة، ويتمتع بثقافة تزوده بالثقة، وذبعلو قادراً على مواكبة التغريات وىو زنمل عقيدة  ادلميزةربدد معامل شخصيتو 

، بل يتعامل معو بوعي وإدراؾ. ويف ىذا اجملاؿ، راسخة وقيمًا فاضلة، وتتوافر لديو خربات واسعة، فال ينبهر دبا حولو

تركز اىتماـ ادلعنيني بالصحة النفسية للفرد على مبدأ مهم للغاية؛ وىو مبدأ الوقاية والبحث عن األسباب ادلؤدية إىل 

 حدوث االضطرابات السلوكية واالنفعالية، ومن مث التدخل ادلبكر، وزلاصرة ىذه االضطرابات يف بدايتها، والعمل

 على عدـ تفشيها يف اجملتمع.

من ىنا كاف دور حركة القياس والتشخيص يف الًتبية وعلم النفس دوراً مهماً ورئيساً يف التعرؼ والكشف مبكراً 

 عن ىؤالء األطفاؿ وتشخيصهم.
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فبدوف توفر أدوات القياس والتشخيص ادلناسبة لكل فئة، فإنو يصعب على معد الربامج الًتبوية ربويل تلك 

ئات إىل ادلكاف واجلهات ادلختصة، وتصميم الربامج الًتبوية ادلالئمة ذلا، ومن مث تقييمها للتعرؼ إىل مدى فاعليتها الف

 (. ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة بادلربرات التالية:2116)الروساف، 

 مشكهة انذراسة:

 Child)لألطفاؿ وادلراىقني  ىدفت ىذه الدراسة إىل اشتقاؽ معايري أردنية لألداء على مقياس ادللف النفسي

and Adolescent Psych Profiler) (CAPP)  عن االضطرابات السلوكية واالنفعالية لألعمار يف الكشف

 ( سنة وبالتحديد تسعى ىذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤاؿ الرئيسي التايل:2-77)

االضطرابات السلوكية واالنفعالية يف الكشف عن  CAPPما معايري األداء على الصورة األردنية من مقياس  -

 ( سنة؟77-2لألعمار )

 أهمٍة انذراسة:

يف الكشف عن االضطرابات السلوكية  CAPPتربز أذنية ىذه الدراسة كوهنا توفر معايري أردنية دلقياس 

ردنية مالئمة للبيئة األوتكوف ( سنة، ومن مث توفري أداة تتمتع بدالالت صدؽ وثبات، 77-2واالنفعالية لألعمار )

هبدؼ مساعدة ادلتخصصني يف رلاؿ الًتبية اخلاصة، واألطباء وادلرشدين النفسيني على التعرؼ والكشف عن ادلظاىر 

 ادلختلفة لالضطرابات السلوكية واالنفعالية، ومن مث تقد
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 هذف انذراسة:

يف الكشف عن االضطرابات السلوكية واالنفعالية  (CAPPهتدؼ الدراسة إىل التحقق من فاعلية مقياس )

 ( سنة على عينة أردنية.77-2لألعمار )

 اإلطار اننظري وانذراسات انسابقة:

ميداف الًتبية اخلاصة، ومن أكثر سبثل فئة االضطرابات السلوكية واالنفعالية واحدة من الفئات الرئيسية يف 

ادلشكالت انتشارًا بني األطفاؿ واليت تؤرؽ اآلباء والًتبويني، وتعترب فًتة الطفولة، كما يسود االعتقاد بني الناس ىي 

أصبل فًتات احلياة، زبلو من الضغوط ادلعيشية وادلعاناة النفسية اليت يواجهها الكبار، لكن احلقيقة العلمية زبالف ذلك 

تقوؿ أف األطفاؿ يعانوف من اضطرابات نفسية مثل الكبار، إال أف الوسيلة تنقصهم للتعبري عن معاناهتم العتقاد، إذ ا

فمنهم من يعاين من اضطرابات القلق، والكآبة، والتوحد، وضعف االنتباه، واضطرابات سلوكية، وأمراض نفسية دوف 

 معهم أحياناً إىل سن ادلراىقة أو سن الرشد. أف يتمكنوا من التعبري عنها، وتبقى ادلشكلة قائمة

وعليو ال تكمن ادلشكلة فقط يف سلوؾ الطفل أو يف البيئة احمليطة بو وإدنا تنبع من ناحية عدـ وجود عالقة 

 تفاعلية مالئمة بني الطفل والبيئة االجتماعية اليت ينشأ فيها.

فإهنا تؤثر يف حياة الفرد النفسية، وتًتؾ آثارىا وبصرؼ النظر عن أسباب االضطرابات السلوكية واالنفعالية، 

على بنائو النفسي يف ضوء تنشئتو وخرباتو، وبناء على صراعاتو السابقة، وطموحاتو الالحقة، فيصبح االضطراب نقطة 

، ويولد القلق،  ربوؿ يف حياة الفرد، يثبط الدافعية، ويزيد من اإلحباط ويقلل من الطموح، ويزيد من التشاـؤ

 .(Hallahan, Kauffman, and Pullen, 2009)ضب، واالكتئاب، وغري ذلك والغ

االضطرابات السلوكية واالنفعالية بأهنا حالة تظهر خالذلا رلموعة من  Smith( 2114مسيث ) وقد عرؼ

 بػػػػ:اخلصائص التالية لفًتة زمنية طويلة، وبدرجة واضحة، ما يؤثر يف األداء الًتبوي للفرد. وتتمثل ىذه اخلصائص 
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 عدـ القدرة على التعلم الذي ال يعود إىل عوامل عقلية، أو حسية، أو صحية. -7

 عدـ القدرة على إقامة عالقات مع األقراف وادلعلمني أو احلفاظ على تلك العالقات. -2

 أدناط سلوكية غري مناسبة يف الظروؼ العادية. -3

 مزاج يسيطر عليو احلزف واالكتئاب. -4

 أو سلاوؼ ترتبط بادلشكالت ادلدرسية. ادليل إىل تطوير اعرض جسمية -5

 تصنٍف االضطرابات انسهىكٍة واالنفعانٍة:

 انتصنٍف انطبً اننفسً بناء عهى تشخٍص انذنٍم اإلحصائً وانتشخٍصً:

وقد صنفت االضطرابات السلوكية واالنفعالية بناء على الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات 

إىل اضطرابات  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV)العقلية 

 عادة ما يتم تشخيصها للمرة األوىل يف مرحلة الرضاعة، أو احلضانة، أو ادلراىقة، وىي:

اإلعاقة العقلية: وتشمل اإلعاقة العقلية البسيطة، اإلعاقة العقلية ادلتوسطة، اإلعاقة العقلية الشديدة، اإلعاقة  -

 شديدة جداً، إعاقة عقلية غري زلددة الشدة.العقلية ال

صعوبات التعلم وتشمل: صعوبات القراءة، صعوبات احلساب، صعوبات التعبري الكتايب، وصعوبات التعلم  -

 غري احملددة على أي حنو آخر.

 اضطراب ادلهارات احلركية: وتشمل اضطراب التوافق احلركي النمائي. -

اللغوي ادلختلط؛ االضطراب  التعبري -الفهمعبري اللغوي، اضطراب اضطرابات التواصل: وتشمل اضطراب الت -

 الفونولوجي، التأتأة، اضطراب التواصل غري ادلعني على أي حنو آخر.
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اضطرابات النمو الشاملة: وتشمل اضطراب التوحد، واضطراب ريت؛ االضطراب النفس جسمي يف مرحلة  -

 غري ادلعني على أي حنو آخر.الطفولة، واضطراب اسربجر، واضطراب النمو الشامل 

اضطراب نقص االنتباه واضطراب السلوؾ ادلعطل: ويشمل اضطراب نقص االنتباه ادلفرط احلركة، اضطراب  -

نقص االنتباه، اضطراب السلوؾ، اضطراب العناد ادلتحدي، اضطراب السلوؾ ادلعطل غري ادلعني على أي 

 حنو آخر.

عة أو الطفولة ادلبكرة: وتشمل أكل أشياء غري صاحلة لألكل، اضطرابات التغذية واألكل يف مرحلة الرضا -

 واضطراب االجًتار، واضطراب التغذية يف مرحلة الرضاعة أو الطفولة ادلبكرة.

: وتشمل اضطراب توريت، اضطراب اللواـز احلركية أو الصوتية ادلزمن، اضطراب اللواـز  - اضطرابات اللواـز

 على أي حنو آخر.العابر، اضطراب اللواـز غري ادلعني 

 اضطرابات اإلخراج: وتشمل التغوط. -

وىناؾ اضطرابات أخرى يف مرحلة الرضاعة أو الطفولة أو ادلراىقة: وتشمل اضطراب قلق االنفصاؿ، البكم 

اضطراب الرضاعة أو و االختياري، اضطراب االرتباط التفاعلي للرضع أو صغار األطفاؿ، اضطراب احلركة التكرارية، 

 ادلراىقة غري ادلعني على أي حنو آخر.الطفولة أو 

 أثر بعض انعىامم يف االضطرابات انسهىكٍة واالنفعانٍة عنذ األطفال واملراهقني:

عند زلاولة فهم سلوؾ الفرد البد من تدبر أمور عدة ألف كل سلوؾ وإف كاف على درجة متناىية من البساطة، 

 ادلؤثرات ادلختلفة، منها على سبيل ادلثاؿ: إدنا ينتج، يف أغلب األحياف، من تفاعل عدد كبري من
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 الوراثة: -0

ىي انتقاؿ اخلصائص من اآلباء إىل األبناء، وما دامت كذلك فهي تؤكد أف األبناء يكونوف نوعًا من اآلباء، 

وشنتلكوف السمات الرئيسية للنوع، ويف الوقت نفسو، فإف كل فرد سنتلف عن اآلخرين، ما رنعلو متميزًا عنهم، 

ة األساسية اليت تنتج الصفات ادلميزة للنوع ىي نفسها ادلسئولة عن الفروؽ بني أفراد النوع، وعن التشابو يف فالوحد

 (.2117النوع الواحد )أبو جادو، 

 البيئة: -2

وىي من العوامل احملددة للسلوؾ على الرغم من تأثري اجلينات الواضح يف السلوؾ. وال شنكن االدعاء، بأي 

ف التجارب البيئية ال تستطيع أف تتفاعل مع ىذه ادلؤثرات، فال توجد خاصية إنسانية نفسية أو حاؿ من األحواؿ، بأ

فسيولوجية زبلو من ارباد أحداث ضمن النظاـ العضوي وخارجو فالكائن اإلنساين ىو نتيجة لتفاعل ىذين البعدين 

(Olson, and Shery, 2009). 

 العمر: -2

ذين تناولوه يف العديد من دراساهتم اليت أشارت إىل أف نسبة انتشار حظي موضوع العمر باىتماـ الباحثني ال

( سنة ومن مث تبدأ ادلشكالت يف االخنفاض. أما 34-75االضطرابات تزداد إذ تبلغ الذروة يف ادلدى العمري من )

ر انتشاراً الدراسات اليت اشتملت على مقارنات بني اجملموعات العمرية ادلختلفة، فقد وجدت أف االضطرابات أكث

 .(Emerson, 2001)( سنة 24-74ضمن الفئة العمرية من )

 العوامل المتعلقة بالعائلة: -2

يعتقد أف معظم ادلشكالت واالضطرابات اليت يعاين منها األطفاؿ، متعلقة بالعالقة السيئة بني األـ والطفل يف 

 ادلراحل األوىل من العمر.
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الواضح للوالدين يف أطفاذلما فكل منهما يًتؾ أثره يف صحة وقد أشارت العديد من الدراسات إىل التأثري 

 الطفل النفسية، ومن مث جعلو أكثر عرضة لالضطراب.

وخلصت العديد من الدراسات إىل أف معظم األطفاؿ الذين يعانوف من اضطرابات، يعيشوف يف أجواء أسرية 

 .(Gullotta, Blau, and Gray, 2008)غري مستقرة نفسياً بسبب الوالدين أو أحدذنا 

 العوامل المتعلقة بالمدرسة: -2

 يضطرب بعض األطفاؿ حني يلتحقوف بادلدرسة ويف أثناء وجدوىم يف البيئة ادلدرسية.

وشنكن ذلؤالء األطفاؿ أف يصبحوا أفضل أو أسوأ جراء ادلعاملة اليت يتعاملوف هبا داخل الصف، ويعد تدين 

باالضطرابات السلوكية واالنفعالية ادلتعلقة بالطفل )البطاينة، وآخروف، ادلستوى الدراسي من أكثر العوامل ارتباطًا 

2119.) 

 قٍاس االضطرابات انسهىكٍة واالنفعانٍة وتشخٍصها:

يعد موضوع القياس والتشخيص يف الًتبية اخلاصة خصوصًا ويف الًتبية وعلم النفس عموماً، حجر الزاوية يف 

وتشخيصها اليت ربتاج إىل أدوات القياس والتشخيص ادلناسبة، لكل فئة إذ العاديني  ريغ األطفاؿالتعرؼ إىل فئات 

يصعب على معد الربامج الًتبوية توجيو تلك الفئات للمكاف ادلناسب ذلا، وتصميم الربامج الًتبوية ادلالئمة، ومن مث 

 (.2119تقييمها للتعرؼ إىل مدى فاعليتها )الكيالين، والروساف، 

ضطرابات االنفعالية والسلوكية وتشخيصها، لتشمل أساليب القياس والتشخيص ادلقننة وتتنوع أساليب قياس اال

 وأساليب القياس والتشخيص غري ادلقننة.
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 ومن أساليب القياس والتشخيص غري ادلقننة:

  :(Observation) المالحظة -7

ل صبع ادلعلومات، ألهنا تعد ادلالحظة ادلنظمة واحدة من مصادر ادلعلومات بالغة األذنية، وىي من أفضل وسائ

 .(Merrell, 2009)تزود الفاحص دبعلومات ال تسمح هبا وسائل التقييم األخرى 

 :(Interview) المقابلة -2

 ىي أسلوب علمي منظم جلمع البيانات وادلعلومات عن السلوؾ موضوع القياس.

هدؼ مباشرة أو صبع وشنكن إجراء ادلقابلة مع شخص واحد أو مع رلموعة أشخاص، ومقابلة الشخص ادلست

 ,Merrell)معلومات عنو من خالؿ مقابلة أشخاص يعرفونو جيداً، وقد تكوف ادلقابالت رمسية، أو غري رمسية 

2009). 

 :(Rating Scales)مقاييس التقدير  -2

ن واحدة من أدوات القياس غري ادلقننة، تشمل رلموعة من اخلصائص ادلراد احلكم عليها، ونوعاً معيناً من ادلوازي

 .(Merrell, 2009)يبني درجة وجود كل من ىذه اخلصائص 

 وىناؾ رلموعة من ادلقاييس، لقياس وتشخيص االضطرابات السلوكية واالنفعالية من بينها:

 :(Burks Behavior Rating Scale) مقياس بيركس لتقدير السلوك -

 الهدف من المقياس:

طفاؿ الذين يتم ربويلهم إىل ادلرشدين النفسيني يف صمم ادلقياس للكشف عن أدناط السلوؾ ادلضطرب لدى األ

 .(Burks, 2007)ادلدارس أو العيادات النفسية بسبب إظهارىم صعوبات سلوكية سواء يف ادلدرسة أو البيت 
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 :(Eysenk Personality Inventory): مقياس الشخصية اليزنك -

 الهدف من المقياس:

السلوكية وعالجها، ويعتمد يف ذلك على موقع ادلريض يستخدـ ادلقياس يف رلاؿ تشخيص االضطرابات 

 الدقيق بني بعدي العصاب، واالنبساط.

 وشنكن استخدامو يف رلاؿ األحباث األساسية والتطبيقية.

 (Lewis, Francis, and Christopher, 2006). 

 Minnesota Multiphasic Personality): اختبار مينسوتا المتعدد األوجو للشخصية -

Inventory 1967) (M.M.P.I): 

 الهدف من المقياس:

يستخدـ ادلقياس، بشكل أساسي، يف رلاؿ التشخيص اإلكلينيكي، وذلذا ادلقياس أذنية يف األحباث اليت تتخذ 

 .(Butcher, and Williams, 2009)الشخصية ميداناً ذلا 

 :Conners Early Childhood 2009: مقياس كونرز لمرحلة ما قبل المدرسة -

 دف من المقياس:اله

سنوات، وشنكن استخدامو يف  6-2قياس سلوؾ األطفاؿ يف مرحلة ما قبل ادلدرسة للفئات العمرية بني 

 .(Conners, 2009)مساعدة ادلختصني؛ وادلعاجلني، واألطباء لتحديد مدى احلاجة خلدمات التدخل ادلبكر. 
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 قائمة تقدير سلوك األطفال للفئات العمرية: -

 Child Behaviour Checklist Ages (6-18): 

 

 الهدف من المقياس:

 .(Achenbach, 2001)( سنة 78-6قياس ادلشكالت السلوكية واالنفعالية لألعمار من )

 :مقياس تقدير سلوك األطفال -

 Child Behavior Checklist for Ages (1.5-5):   

 الهدف من المقياس:

 .(Achenbach, 2010)شيحها من جانب أولياء األمور قياس االضطرابات السلوكية واالنفعالية اليت مت تر 

 انذراسات انسابقة:

يف  Langsford, Houghton, and Douglas, (2007)دراسة النغسفورد، وىونغتوف، ودوغالس  

أسًتاليا ىدفت الدراسة إىل بياف كيفية استخداـ الصورة النفسية اجلانبية بوصها أداة لتقييم االضطرابات اليت تصيب 

طفاؿ وادلراىقني. وتكونت عينة الدراسة من الطفل )تاي( البالغ من العمر ست سنوات. الذي مت ربويلو الطفل من األ

ادلعلمة على أنو يعاين من صعوبات أكادشنية، ومن تاريخ طويل، يتمثل دبشكالت االنتباه والقضايا السلوكية. ومت 

ير الذايت أف الطفل يعاين من وجود اضطراب القلق؛ مع تاي إذ لوحظ من خالؿ التقر  (capp)استخداـ اختبار 

 (capp)مشكالت يف االنتباه، ومشكالت يف اجملاؿ األكادشني. وإلجراء ادلزيد من التقييم عن اجلوانب اليت كشفها 
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عند تاي استخدمت رلموعة من أساليب التقييم ادلوضوعية األخرى، مثل: اختبار بيك لالضطرابات العاطفية 

 . (capp)ة، ومقياس كونر، حيث اتفقت نتائج ىذه االختبارات مع نتائج مقياس واالجتماعي

 Scholte. Onnes- Berckelaer and Van derبريكيلر وفاف ديربليوج -أجرت شكوليت واونيس

Ploeg, (2008)  دراسة يف ىولندا ىدفت إىل الكشف عن اخلصائص السيكومًتية دلقياس الكشف عن

ؿ شنكن للوالدين تطبيقو بسهولة. وىذه االضطرابات ىي )القلق، الرىاب االجتماعي، االضطرابات لدى األطفا

عائلة لديها أطفاؿ ملتحقوف دبدارس التعليم اخلاص، إذ مثلت  2536االكتئاب التوحد(. تكونت عينة الدراسة من 

ص يف ىولندا. ومت تزويد % من رلتمع العائالت تستفيد بشكل أو بآخر من خدمات التعليم اخلا57العينة ما نسبتو 

الوالدين باستبانتني على أف رنيب كل والد عن استبانتو بشكل منفصل عن اآلخر لتقييم االضطراب الذي يعاين منو 

الطفل، مث طلب من الوالدين تعبئة االستبيانات نفسها بعد ثالثة أسابيع. وللتأكد من ثبات الدراسة أكثر جرى 

ات ادلدارس اخلاصة. وبعد استخراج معامالت الصدؽ والثبات ومقارنتها جبميع تطبيقها مرتني على معلمي ومعلم

 مرات التطبيق، تبني ثبات أداة التقييم، ومت اعتمادىا من ادلعهد اذلولندي للبحوث الًتبوية والنفسية.

دراسة يف الواليات ادلتحدة  Epstein and Synhorst (2008)كذلك أجرى ابستني وساينهورس 

ىدفت إىل الكشف عن ثبات مقياس تقدير سلوؾ األطفاؿ العاطفي والسلوكي دلرحلة ما قبل ادلدرسة  األمريكية

(Pre Behavioral and Emotional Rating Scal) (Pre BERS). 

( معلمة 96من جانيب االختبار وإعادة االختبار وثبات ادلقيمني الداخلي. إذ أجريت دراستاف ضمت األوىل )

( معلمة وسلتصًا قاموا بتقييم 88اؿ مرتني، وبفارؽ زمين مدتو شهر واحد، يف حني ضمت الثانية )قمن بتقييم األطف

عينة الطالب نفسها. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية ومقارنتها بني الدراستني، أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:  

(، كانت معامالت 1.186 أعلى من )كانت معامالت الثبات جلميع األبعاد الفرعي للمقياس يف الدراسة األوىل
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(، وكانت معامالت الثبات يف الدراستني مرتفعة، ما يظهر صالحية ادلقياس للغرض 1.72االرتباط للدراسة الثانية )

 الذي أعد ألجلو، وقابلية تطبيقو على عينات أوسع من األطفاؿ.

لوريدا بالواليات ادلتحدة يف ف (Purpura, and Lonigan, 2009)وىدفت دراسة بوربورا ولونيجاف 

األمريكية إىل تقييم مدى مالئمة وطوؿ بعض فقرات مقياس كونر لتقييم ادلعلمني ألطفاؿ ما قبل ادلدرسة يف بعض 

( 669االستخدامات اليت قد ربد من فعاليتو. طبق ادلقياس على عينة من األطفاؿ يف مرحلة ما قبل ادلدرسة بلغت )

%( من اإلناث. وبينت نتائج الدراسة 46.3%( من الذكور، )53.7نة من )طفاًل من عرقيات سلتلفة مكو 

باستخداـ ربليل النماذج وربليل االحندار اخلطي أف النسخة ادلعدلة من ادلقياس قللت من الوقت الذي يقضيو ادلعلم 

دلة رلموعة أوسع من ، كما مشلت النسخة ادلععالية التقييم وحدت من نسبة اخلطاءيف عملية التقييم، كما زادت من ف

 االضطرابات السلوكية اليت يتم قياسها بسهولة.

دراسة يف أسًتاليا ىدفت إىل: الكشف عن اخلصائص السيكومًتية  Sadeghi, (2009)أجرى سادىجي 

( مشاركاً 756، لألطفاؿ وادلراىقني باستخداـ دنوذج راش. وتكونت عينة الدراسة من )(capp)دلقياس سيكوبروفيلر 

( سنة، مت تطبيق دنوذج راش ادلنطقي البسيط لتحليل ادلعلومات باستخداـ بررلية 77-71ح أعمارىم بني )تًتاو 

(Rumm, 2020)  واجري التحليل باستخداـ دنوذج راش. أظهرت النتائج وجود قيم اتساؽ داخلي وثبات وصدؽ

. إذ نتيجتها غري هنائية، وغري (Tic-disorder)بناء مرتفع على صبيع الفقرات الرئيسية فيما عدا فئة اضطراب 

مؤثرة. كما أشار ربليل الفقرات صبيعها إىل صالحية استخداـ ادلقياس لقياس االكتئاب العاـ، وخلصت النتائج أيضاً 

 إىل أف ادلقياس يتالءـ بشكل كبري مع دنوذج راش.

يف الواليات  Nolan, Halperin and Gelibeter (2010)كما أجرى لنوالف، وىالبريف، وجيلربت 

 Emotional Appetite) (AMAQ)ادلتحدة األمريكية ىدفت إىل قياس صدؽ البناء الستبياف الشهية العاطفي 

Questionnaire) وعالقتو بدليل مقياس سلوؾ األكل ،(BMI) Dutch Eating Behavior 
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Questionnaire( 61( من الذكور )777( من اإلناث )232. تكونت عينة الدراسة من .) مت استخداـ استباف

( حالة عاطفية شنر هبا الفرد، والثاين يشمل شبانية مواقف 74الشهية العاطفي وىو أداة تتكوف من بعدين األوؿ يضم )

حياتية سلتلفة إذ يقيس االستبياف االذباه عند تناوؿ الطعاـ يف ادلواقف العاطفية السلبية واإلرنابية. وأشارت نتائج 

امالت صدؽ البناء، والصدؽ التمييزي ما أعطي للمقياس قبواًل كبريًا عند التطبيق. كما الدراسة إىل ارتفاع مع

( وتبني 1.94استخرجت معامالت ثبات للمقياس حبساب معامل الثبات الكلي باستخداـ معادلة كرنباخ ألفا )

إحصائيًا يف االذباه عند تناوؿ وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بني االستبياف وأداة سلوؾ الطعاـ، وجود فروؽ دالة 

 الطعاـ بسبب متغري اجلنس ولصاحل الذكور ما يدلل على قدرة ادلقياس على قياس الفروؽ بني اجلنسني.

 انتعرٌفات اإلجرائٍة:

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية:

زمالئهم شلن  مصطلح يستخدـ لوصف الطلبة الذين يظهروف سلوكيات متكررة وغري طبيعية مقارنة بسلوكيات

 .(Rogers, 2003)يناظروهنم بالعمر الزمين 

وتعرؼ إجرائياً يف ىذه الدراسة بأهنا رلموعة من األدناط السلوكية اليت يشخصها االختصاصيوف على أهنا أدناط 

 سلوكية غري تكيفيو ربتاج إىل العالج.

 حذود انذراسة:

اض األطفاؿ، واحلضانات، احلكومية واخلاصة، وكذلك اقتصرت الدراسة على الطلبة ادللتحقني يف ادلدارس، وري

األطفاؿ وادلراىقني ادلراجعني للعيادات النفسية يف ادلستشفيات احلكومية واخلاصة ومستشفيات اخلدمات الطبية 

 صة.ادلوجودين يف مراكز الًتبية اخلاادللكية، واألطفاؿ 
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 انطرٌقة واإلجراءات:

 عينة الدراسة:

 ثبات:أوال: عينة الصدق وال

( مفحوصا من مدرسة سوؼ الثانوية للبنات دبحافظة جرش، 711تكونت عينة الصدؽ والثبات األوىل من )

( سنة طبق عليهم ادلقياس النفسي لألطفاؿ وادلراىقني، وىدفت الدراسة االستطالعية إىل 77-2أعمارىم بني )

 لعينة النهائية.التوصل إىل دالالت صدؽ وثبات لألداة سبهيدا لتطبيقها على أفراد ا

 ثانيا: العينة الرئيسية:

( سنة. موزعني على 77-2( مفحوصا ومفحوصة تراوحت أعمارىم بني )3689تكونت عينة الدراسة الرئيسية من )

( سنة. من صبيع 77-72سنة(، ) 72إىل ما دوف -6إىل ما دوف ست سنوات(، )-2ثالث فئات عمرية ىي: )

( مفحوصا 3193ة. وقسمت العينة إىل رلموعتني: عينة العاديني وعددىا )زلافظات ادلملكة األردنية اذلامشي

( مفحوصا ومفحوصة مت 596ومفحوصة، مت اختيارىم بطريقة العينة العشوائية العنقودية، وعينة ادلضطربني وعددىا )

 اختيارىم بطريقة العينة ادلتاحة.

 وتوضح 
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 (0الجدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية حسب متغير نوع االضطراب ونسبتهم

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 النوع

 83.8 3193 العاديني
 7.9 69 القلق

 7.7 67 عجز االنتباه ونشاط زائد
 2.7 717 اضطرابات التواصل

 7.7 63 االكتئاب
 3.7 773 اضطرابات األكل
 2.2 87 صعوبات التعلم

 2.9 7.8 التوحد
 711.1 3689 اجملموع 

 (2الجدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية حسب متغير النوع االجتماعي ونسبتهم

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 النوع االجتماعي
 43.5 7615 ذكر
 56.5 2184 أنثى

 711.1 3689 اجملموع 
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 (2الجدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية حسب متغير العمر ونسبتهم

 النسبة التكرار الفئات المتغير
إلى ما دون ست -2 

 سنوات
797 5.3 

 33.7 7221 سنة 72ما دوف -6
72-77 2272 67.6 

 711.1 3689 المجموع 

 إجراءات اختيار عينة الدراسة:

 د عينة الطلبة العاديين:إجراءات تحدي (0)

( زلافظة سبثل األقاليم الثالثة: الشماؿ، الوسط، اجلنوب، 72تقسيم ادلملكة األردنية اذلامشية إىل ) -7

، لةيالطفوىي زلافظة أربد، وجرش، وعجلوف، وعماف، والسلط، ومادبا، والزرقاء، وادلفرؽ، والكرؾ، 

 ومعاف، والعقبة.

ذكور واإلناث يف كل زلافظة. ضمن ثالث فئات عمرية: من اختيار مدرستني إىل أربع مدارس لل -2

( حسب وجودىا يف 5-2(. )77-72سنة(؛ ) 72ما دوف -6إىل ما دوف ست سنوات(؛ )-2)

 ادلدرسة.

استكماؿ العينة يف ادلدارس اليت ال توجد فيها فئة أو أكثر من مدرسة أخرى توجد فيها مثل ىذه  -3

 الفئة.

 يت يوجد فيها رياض أطفاؿ من رياض أطفاؿ وحضانات خاصة.استكماؿ العينة يف ادلدارس ال -4
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 إجراءات تحديد عينة الطلبة المضطربين سلوكيا: (2)

 وقد تمثلت ىذه اإلجراءات في تحديد:

أمساء ادلستشفيات احلكومية واخلاصة، ومستشفيات اخلدمات الطبية ادللكية، اليت توجد فيها عيادات  -7

ياس ادللف النفسي لألطفاؿ وادلراىقني على احلاالت نفسية لألطفاؿ، وعيادات نطق، ووزع مق

 ادلراجعة اليت شخصها الطبيب بأهنا تعاين من واحدة من االضطرابات التالية: 

 القلق، اضطراب عجز االنتباه والنشاط الزائد، اضطرابات التواصل، االكتئاب، اضطرابات األكل.

ا أطفاؿ مشخصوف بأهنم يعانوف من ربديد ادلدارس اليت توجد فيها غرؼ مصادر، ويوجد فيه -2

 صعوبات تعلم، إذ طبق عليهم مقياس ادللف النفسي لألطفاؿ وادلراىقني.

مت ربديد أمساء مراكز الًتبية اخلاصة اليت يوجد فيها أطفاؿ مشخصوف بأهنم يعانوف من التوحد،  -3

 واضطرابات النطق، إذ طبق عليهم مقياس ادللف النفسي لألطفاؿ وادلراىقني.

 ة الدراسة: أدا

 Child and)ربقيقا ذلدؼ الدراسة، جرى تطوير صورة أردنية من مقياس ادللف النفسي لألطفاؿ وادلراىقني 

Adolescent Psychprofiler; CAPP) ( 77-2يف الكشف عن االضطرابات السلوكية واالنفعالية لألعمار )

  (Langsford, Houghton, Douglas, 2007)سنة، والذي أعده كل من النغسفورد، ىونغتوف، دوجالس 

 المقياس في صورتو األصلية:

وسيلة للفحص الشامل والتحقق يف وقت واحد من أكثر  (CAPP)يعد مقياس ادللف النفسي لألطفاؿ وادلراىقني 

على معايري فحص  CAPPمن االضطرابات العامة اليت وجدت لدى األطفاؿ وادلراىقني. حبيث يشتمل  21من 
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التشخيصية للدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية والعقلية التابع للجمعية األمريكية  تشبو ادلعايري

 .(DSM-IV-TR)للطب النفسي 

 ثالثة أشكال فحص منفصلة ىي: (CAPP)يستخدم 

 .Self-report Form (SRF: 111 items)دنوذج التقرير الذايت  .7

 .Parent-report Form (PRF: 111 items)ودنوذج تقرير اآلباء  .2

 .Teacher-report Form (TRF: 91 items)دنوذج تقرير ادلعلمني  .3

( 77-2الذين تًتاوح أعمارىم بني ) دلراىقنياو مناسبا لفحص سلوؾ األطفاؿ  CAPPوعلى الرغم من أف مقياس 

تطلب الوقت الالـز ( سنوات. وي71تقل أعمارىم عن ) نالذيسنة إال أف تقارير اآلباء وادلعلمني تقدـ لألطفاؿ 

 ( دقيقة، وشنكن أف يطبق بشكل فردي أو صبعي.75إلجراء الفحص حوايل )

 دالالت صدق المقياس في صورتو األصلية:

 أوال: للتأكد من دالالت صدؽ ادلقياس يف صورتو األصلية، ازبذت اخلطوات التالية:

ونتج عن  XPالؿ مايكروسوفت لتحليل مستوى ادلقروئية باستخداـ ربليل القواعد من خ CAPPإخضاع  -

( كلمة. واعترب ىذا ادلستوى مناسبا 711( مقطعا لكل )747( كلمة للجملة )77التحليل وجود )

 دلقروئية األداة للتأكد من أصغر سن شنكن أف تناسبو ىذه األداة.

و أكثر من االضطرابات ثانيا: الصدؽ التالزمي: مت أخذ عينة من األفراد ادلشخصني عياديا بأهنم يعانوف من واحدة أ

 اليت تضمنها ادلقياس، مث مت تطبيق ادلقياس عليهم دلعرفة مدى االرتباط بني نتائج ادلقياس ونتائج األفراد السريرية.

 ( سنة.77-71من اإلناث( تراوحت أعمارىم بني ) 21من الذكور،  44( فردا )64تكونت عينة الدراسة من )
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واسطة مغلفات مغلقة إىل األطباء من أجل توزيعها على ادلشاركني، حبيث طلب من ثالثا: إرساؿ األداة وادلوافقات ب

( سنة، يعانوف من واحدة أو أكثر من 77-71الطبيب إرساذلا خلمسة أطفاؿ أو مراىقني تًتاوح أعمارىم بني )

طباء فكاف عملهم االضطرابات اليت تضمنها ادلقياس، ومت احلصوؿ على موافقات أولياء األمور للمشاركة، أما األ

 تطوعيا.

%( مع تقرير ويل األمر. 77%/88%( و)51وقد تبني أف نسبة االتفاؽ بني الطبيب ودنوذج التقرير الذايت كانت )

 ونسب االتفاؽ أكدت صدؽ األداة التالزمي.

 دالالت ثبات المقياس في صورتو األصلية:

 طوات التالية:للتأكد من دالالت ثبات ادلقياس يف صورتو األصلية ازبذت اخل

 فقرات(. 7تكرار فقرات يف ادلقياس ) -

( من اإلناث من ادلراحل العمرية ادلختلفة 438( من الذكور )385( طالبا: )823اختيار عينة الدراسة من ) -

(. 242(، احلادي عشر )ف = 93(، التاسع )ف = 97(، والسابع )ف = 97للصفوؼ اخلامس )ف = 

 باينة اجتماعيا واقتصاديا.ومت انتقاء ادلدارس من مناطق مت

الذي يعد أسلوب  (Ω)تطوير أسلوب إحصائي الختبار االتفاؽ بني اإلجابات أطلق عليو اسم أوميجا  -

 إحصائيا رتبيا لو أوزاف تعكس االتفاؽ بني بندين على مقاييس الرتبة.

ارتفعت قيمة  اختالؼ تاـ( إذ كلما -سالب 7موجب موافقة تامة( إىل ) 7( )من Ωوقد تراوحت نتائج ) -

(Ω.كانت نسبة التوافق يف االستجابات أكرب ) 

 ( مشاركا.779إلغاء األفراد الذين فشلوا يف اإلجابة عن أربعة أزواج من فقرات الثبات، وكاف عددىم ) -
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الطلب من عدد من أفراد العينة تعبئة ادلقياس من جانب ادلعلمني وأولياء األمور من أجل إجراء مقارنات  -

( أولياء 715%( )75األطفاؿ أنفسهم، واختريت عينة عشوائية من أولياء األمور مكونة من )بينهم وبني 

 ( معلمني.715أمور، كما اختريت عينة عشوائية من ادلعلمني )

 ( دنوذجا من ادلعلمني.52( دنوذجا من أولياء األمور و)48استعادة ) -

هرت النتائج أف ىناؾ اتفاقا كبريا بني صبيع ( بني رلموعات البنود للنماذج إذ أظΩحساب ادلتوسط لقيمة ) -

 النماذج.

 اننتائج:

ىدفت الدراسة احلالية إىل اشتقاؽ معايري أردنية لألداء على مقياس ادللف النفسي لألطفاؿ وادلراىقني يف الكشف عن 

 ( سنة.77-2االضطرابات السلوكية واالنفعالية لألعمار )

 لدراسة:وفيما يلي عرض نتائج اإلجابة عن سؤاؿ ا

يف الكشف عن االضطرابات السلوكية واالنفعالية  CAPPما معايري األداء على الصورة األردنية من مقياس  -

 ( سنة؟77-2لألعمار )

 لإلجابة عن ىذا السؤاؿ فقد مت ازباذ ما يلي:

لعمرية الثالث جملموعات حساب الدرجات ادلعيارية احملولة والرتب ادلئنية ادلناظرة للعالمات اخلاـ على األبعاد للفئات ا

 الدراسة لدى عينة ادلضطربني.

ومت حساب الدرجات ادلعيارية احملولة والرتب ادلئنية ادلناظرة للعالمات اخلاـ على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 جملموعات الدراسة لدى العاديني.
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اء ادلضطربني على ادلقياس مقارنة بأداء األفراد البيانية لألداء على ادلقياس بصورتو األردنية تفسر أد الصفحةومت رسم 

 العاديني.

 (2الجدول رقم )

الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 لمجموعات الدراسة لدى عينة القلق

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 

 امالخ
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

3 38 25.1 1 34 8.8 1 35 6.5 
7 48 51.1 7 37 74.7 7 37 9.7 
9 52 75.1 2 39 21.6 2 41 76.7 
73 62 711.1 3 47 26.5 3 42 29.1 
   4 44 44.7 4 44 47.9 
   7 57 51.1 5 47 48.4 
   8 53 55.9 6 49 67.3 
   9 56 67.6 7 52 64.5 
   71 58 82.4 8 54 77.1 
   77 61 88.2 71 59 81.6 
   72 63 94.7 77 67 91.3 
   73 65 97.7 74 68 96.8 
   75 71 711.1 75 77 711.1 

اظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى عينة يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية ادلن

 القلق.
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 (2الجدول رقم )
الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 لمجموعات الدراسة لدى عينة العاديين
 02-02 سنة 02ون إلى ما د-2 سنوات 2إلى ما دون -2

 العالمة الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

 العالمة الخام الرتبة المئنية
الدرجة 
 المعيارية

 الرتبة المئنية

1 45 64.7 1 42 29.7 1 38 72.5 
7 51 75.1 7 46 53.5 7 47 25.7 
2 56 85.3 2 51 71.1 2 44 39.1 
3 67 91.5 3 54 79.5 3 46 51.5 
4 67 94.8 4 58 85.1 4 49 61.7 
5 72 96.6 5 62 97.5 5 52 68.5 
6 78 97.4 6 66 93.8 6 54 74.9 
7 83 98.3 7 71 95.5 7 57 81.9 
8 89 99.7 8 74 97.2 8 61 85.7 
71 711 711.1 9 78 98.7 9 62 89.3 
   71 82 99.2 71 65 92.7 
   77 86 99.4 77 68 94.7 
   72 91 99.5 72 71 96.7 
   73 94 99.7 73 73 97.6 
   77 777 99.9 74 76 98.4 
   79 779 711.1 75 78 99.1 
      76 87 99.5 
      77 84 99.7 
      78 86 99.9 
      21 92 711.1 
      23 711 711.1 
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يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى 

 عينة )العاديني(.

 (2الجدول رقم )

الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 ى عينة ضعف االنتباه والنشاط الزائدلمجموعات الدراسة لد

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 44 31.1 1 41 22.9 1 42 25.1 
7 47 61.1 7 42 37.4 7 44 51.1 
2 49 81.1 2 45 48.6 3 48 62.5 
3 57 91.1 3 47 57.7 4 51 68.8 

74 78 711.1 4 49 62.9 5 53 75.1 
   5 57 77.4 6 55 87.3 
   4 55 74.3 9 67 87.5 
   9 61 77.7 73 71 93.8 
   71 62 85.7 74 72 711.1 
   77 64 88.6    
   72 66 97.4    
   73 69 94.3    
   74 77 711.1    

يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى 

 عينة ضعف االنتباه والنشاط الزائد.
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 (2الجدول رقم )

الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 جموعات الدراسة لدى عينة العاديينلم

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 45 69.1 1 43 44.2 1 47 23.5 
7 51 81.2 7 46 61.5 7 44 43.6 
2 55 86.2 2 51 69.9 2 47 57.7 
3 61 87.9 3 53 77.4 3 57 68.5 
4 65 92.2 4 57 83.1 4 54 77.4 
6 75 94.1 5 61 87.2 5 57 83.3 
7 81 98.3 6 64 91.7 6 67 87.3 
8 85 711.1 7 67 93.5 7 64 97.7 
   8 77 95.3 8 67 93.7 
   9 75 96.9 9 77 96.1 
   71 78 98.3 71 74 97.6 
   77 82 99.3 77 77 98.4 
   72 85 99.6 72 87 98.9 
   73 89 99.7 73 84 99.2 
   74 92 99.8 74 87 99.6 
   76 99 99.9 75 97 99.8 
   77 713 711.1 76 94 711.1 
      78 717 711.1 
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 (2الجدول رقم )

للفئات العمرية الثالث المناظرة للعالمات على األبعاد  ب المئينيةالدرجات المعيارية المحولة والرت

 لمجموعات الدراسة لدى عينة اضطرابات التواصل

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 خامال

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 39 29.1 1 41 37.5 1 43 51.1 
7 43 47.9 7 45 53.7 7 48 75.1 
2 48 57.6 2 57 66.7 2 54 87.3 
3 53 67.7 3 56 77.8 4 64 87.5 
4 57 77.4 4 62 91.7 5 69 93.8 
5 62 87.7 5 67 94.4 6 74 711.1 
6 66 711.1 6 73 711.1    

جلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى يبني ا

 عينة اضطرابات التواصل.
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 (2الجدول رقم )
الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 ى عينة العاديينلمجموعات الدراسة لد
 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 46 83.6 1 45 72.7 1 44 63.9 
7 59 92.2 7 54 86.3 7 54 86.7 
2 73 97.4 2 62 92.1 2 64 94.7 
3 86 98.3 3 77 95.3 3 74 97.8 
4 99 711.1 4 81 97.7 4 85 99.2 

   5 88 99.7 5 95 99.8 
   6 97 711.1 6 715 711.1 

راسة لدى يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الد
 عينة العاديني.

 (01الجدول رقم )
الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 لمجموعات الدراسة لدى عينة االكتئاب
 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 لمئنيةا

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

   1 41 31.8 1 36 78.1 
   7 47 67.5 7 42 36.1 
   2 54 76.9 2 47 44.1 
   3 67 84.6 3 53 72.1 
   4 68 711.1 4 59 91.1 
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 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 لمئنيةا

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

      5 64 96.1 
      6 71 98.1 
      7 76 711.1 

يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى 

 عينة االكتئاب.

 (00الجدول رقم )

الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 موعات الدراسة لدى عينة العاديينلمج

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 46 82.8 1 44 61.4 1 47 35.7 
7 61 97.4 7 52 78.8 7 47 61.2 
2 74 96.6 2 59 89.2 2 53 76.7 
3 87 711.1 3 67 95.1 3 59 87.7 
   4 75 96.8 4 66 93.7 
   5 83 99.4 5 72 97.3 
   6 91 99.9 6 78 99.5 
   7 98 711.1 7 84 711.1 
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فئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد لل

 عينة العاديني.

 (02الجدول رقم )

الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 لمجموعات الدراسة لدى عينة اضطرابات األكل

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
لعالمة ا

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 37 75.4 1 47 41.1 1 37 72.1 
7 47 69.2 7 49 72.1 7 43 44.1 
2 57 92.3 2 58 88.1 2 49 64.1 
4 76 711.1 3 67 94.1 3 55 82.1 

   4 75 711.1 4 67 91.1 
      5 68 94.1 
      6 74 711.1 

يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى 

 عينة اضطرابات األكل.



 2102يناير  العدد التاسع )الجزء الثاني(              السنة الرابعة  مجلة الطفولة والتربية

222 

 (02الجدول رقم )
المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث  الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية

 لمجموعات الدراسة لدى عينة االكتئاب
 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 يةالمعيار 

الرتبة 
 المئنية

   1 41 31.8 1 36 78.1 
   7 47 67.5 7 42 36.1 
   2 54 76.9 2 47 44.1 
   3 67 84.6 3 53 72.1 
   4 68 711.1 4 59 91.1 
      5 64 96.1 
      6 71 98.1 
      7 76 7.11 

اد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبع
 عينة االكتئاب.

 (02الجدول رقم )
الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 لمجموعات الدراسة لدى عينة العاديين
 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2

عالمة ال
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 46 82.8 1 44 61.4 1 47 35.7 
7 61 97.4 7 52 78.8 7 47 61.2 
2 74 96.6 2 59 89.2 2 53 76.7 
3 87 711.1 3 67 95.1 3 59 87.7 
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 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
عالمة ال

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

   4 75 96.8 4 66 93.7 
   5 83 99.4 5 72 97.3 
   6 91 99.9 6 78 99.5 
   7 98 711.1 7 84 711.1 

يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى 

 عينة العاديني.

 (02الجدول رقم )

معيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث الدرجات ال

 لمجموعات الدراسة لدى عينة اضطرابات األكل

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

 الرتبة
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 37 75.4 1 47 41.1 1 37 72.1 
7 47 69.2 7 49 72.1 7 43 44.1 
2 57 92.3 2 58 88.1 2 49 64.1 
4 76 711.1 3 67 94.1 3 55 82.1 

   4 75 711.1 4 67 91.1 
      5 68 94.11 
      6 74 7 
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ت ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية جملموعات الدراسة لدى عينة يبني اجلدوؿ الدرجا

 اضطرابات أكل.

 (02الجدول رقم )

الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 لمجموعات الدراسة لدى عينة العاديين

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2ما دون إلى -2
العالمة 

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 47 87.9 1 44 65.5 1 38 79.6 
7 71 97.4 7 55 88.6 7 45 53.2 
2 94 711.1 2 67 95.6 2 52 73.8 
   3 78 98.7 3 59 87.2 
   4 89 99.7 4 66 95.2 
   5 711 711.1 5 73 99.1 
      6 .81 99.6 
      7 87 711.1 

يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى 

 عينة العاديني.
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 (02لجدول رقم )ا

الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث 

 لمجموعات الدراسة لدى عينة صعوبات التعلم

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

   4 33 8.3 1 41 38.6 
   5 37 72.5 7 43 45.6 
   6 42 25.1 2 45 51.9 
   7 46 54.2 3 48 54.4 
   8 57 62.5 4 51 57.9 
   9 55 75.1 5 53 59.6 
   71 61 79.2 6 55 68.4 
   77 64 711.1 7 57 77.9 
      8 61 75.4 
      9 62 86 
      71 65 94 
      77 67  

يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى 

 عينة صعوبات تعلم.
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 (02الجدول رقم )

ب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث الدرجات المعيارية المحولة والرت

 لمجموعات الدراسة لدى عينة العاديين

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

جة الدر 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 45 65.5 1 44 49.5 1 43 44.7 
7 51 81.2 7 47 68.6 7 48 69.5 
2 54 87.7 2 57 77.3 2 54 87.9 
3 59 88.8 3 54 87.6 3 61 89.8 
4 63 89.7 4 58 85.4 4 65 94.7 
5 68 92.2 5 62 88.7 5 77 96.5 
6 72 94.8 6 65 91.7 6 77 97.9 
7 77 95.7 7 69 93.7 7 83 98.6 
8 82 98.3 8 73 94.6 8 88 99.2 
9 86 99.7 9 76 96.8 9 94 99.7 

71 97 711.1 71 81 98.7 71 711 99.8 
   77 84 711.1 77 715 711.1 
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 (02الجدول رقم )

ث الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية المناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثال

 لمجموعات الدراسة لدى عينة التوحد

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 32 8.7 1 37 4.4 1 36 77.6 
2 37 27.7 7 34 74.7 2 41 23.5 
3 41 26.7 2 37 77.6 3 43 35.3 
4 43 34.8 3 41 79.7 5 47 47.7 
7 57 47.8 4 42 26.5 7 52 58.8 
8 54 61.9 5 45 35.3 8 54 64.7 
9 57 78.3 6 48 45.6 9 57 71.6 

71 59 87.1 7 57 48.5 71 59 82.4 
77 62 95.7 8 54 64.7 72 63 711.1 
72 65 711.1 9 56 77.9    
   71 59 82.4    
   77 62 97.2    
   72 65 711.1    

يبني اجلدوؿ الدرجات ادلعيارية احملولة ادلناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث جملموعات الدراسة لدى 

 عينة توحد.
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 (21الجدول رقم )

مناظرة للعالمات على األبعاد للفئات العمرية الثالث الدرجات المعيارية المحولة والرتب المئينية ال

 لمجموعات الدراسة لدى عينة العاديين

 02-02 سنة 02إلى ما دون -2 سنوات 2إلى ما دون -2
العالمة 

 الخام
الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

العالمة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الرتبة 
 المئنية

1 45 75.1 1 44 56.3 1 47 33.2 
7 56 87.9 7 51 77.5 7 46 58.3 
2 67 94.8 2 57 88.1 2 52 74.5 
3 78 99.7 3 63 93.1 3 57 84.4 
5 711 711.1 4 71 95.7 4 62 97.2 
   5 76 97.6 5 68 94.9 
   6 83 98.6 6 73 97.1 
   7 89 99.6 7 78 98.8 
   8 96 99.7 8 84 99.5 
   9 712 99.8 9 89 99.7 
   71 719 99.9 71 94 99.9 
   77 775 711.1 77 711 711.1 
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 (20الجدول رقم )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدى عينة المضطربين حسب الفئات العمرية

نوع 
 االضطراب

 العمر
 2إلى ما دون -2

 سنوات
 02إلى ما دون -2

 سنة
 المجموع 02-02

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 4.76 6.58 4.77 6.32 4.25 6.65 4.76 8.11 القلق
ضعف االنتباه 
 والنشاط الزائد

2.41 4.21 4.49 4.58 3.87 4.56 3.97 4.57 

اضطرابات 
 التواصل

2.45 2.77 7.85 7.48 7.37 7.96 7.95 7.98 

 7.74 2.25 7.76 2.46 7.45 7.46   االكتئاب 
اضطرابات 

 األكل
7.37 7.13 7.16 7.77 2.74 7.63 7.57 7.46 

صعوبات 
 العلم

  7.83 2.21 3.96 4.72 5.77 4.15 

 3.69 6.67 4.32 6.78 3.57 6.72 3.68 6.67 التوحد

 ؿ يبني ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية لدى عينة ادلضطربني حسب الفئات العمرية.اجلدو 
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0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

 (22الجدول رقم )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدى عينة العاديين حسب الفئات العمرية

البعد عند 
 العاديين

 العمر
 2إلى ما دون -2

 سنوات
 02إلى ما دون -2

 سنة
 المجموع 02-02

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.54 3.55 3.75 4.37 2.46 2.19 7.82 1.99 القلق
ضعف االنتباه 
 والنشاط الزائد

7.11 2.12 2.15 2.83 2.85 3.11 2.53 2.95 

اضطرابات 
 واصلالت

1.28 1.76 1.57 7.76 1.59 1.99 1.57 7.14 

 7.54 7.24 7.67 7.51 7.28 1.87 1.72 1.29 االكتئاب 
اضطرابات 

 األكل
1.75 1.42 1.52 1.89 7.72 7.43 7.31 7.39 

صعوبات 
 العلم

7.19 2.79 7.76 2.75 7.29 7.75 7.43 2.73 

 7.81 7.42 7.88 7.69 7.54 1.95 1.97 1.44 التوحد

 بني اجلدوؿ ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية لدى عينة العاديني حسب الفئات العمرية.ي

 مناقشة اننتائج:

ىدفت الدراسة احلالية إىل اشتقاؽ معايري أردنية لألداء على مقياس ادللف النفسي لألطفاؿ وادلراىقني يف الكشف عن 

 لإلجابة عن ىذا السؤاؿ فقد مت ازباذ ما يلي:( سنة 77-2االضطرابات السلوكية واالنفعالية لألعمار )
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وربقيقا ذلذا اذلدؼ، مت التحقق من دالالت صدؽ ادلقياس وثباتو، واشتقاؽ معايري دلستويات األداء على عينة التقنني، 

وأشارت نتائج الدراسة إىل سبتع ادلقياس بدالالت صدؽ وثبات كافية، شنكن من خالذلا اشتقاؽ معايري تصف 

( سنة، سبثلت بالدرجات ادلعيارية احملولة، اليت تساعد يف تقييم درجة 77-2األداء للفئات العمرية )مستويات 

 االضطراب والسواء على كل بعد من أبعاد ادلقياس.

الذي تضمن خصائص  (CAPP)ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدـ مقياس ادللف النفسي لألطفاؿ وادلراىقني 

لسلوكية واالنفعالية، ويتميز ىذا ادلقياس بسهولة االستخداـ، والقدرة على تقييم رلموعة رلموعة من االضطرابات ا

 واسعة من االضطرابات السلوكية واالنفعالية يف آف واحد ما جعلو أداة مناسبة ألغراض ىذه الدراسة.

يف الكشف عن  CAPPولإلجابة عن سؤاؿ الدراسة وىو، ما معايري األداء على الصورة األردنية من مقياس 

 ( سنة؟ مت ازباذ اإلجراءات التالية:77-2االضطرابات السلوكية واالنفعالية لألعمار )

مت حساب الدرجات ادلعيارية والرتب ادلئينية ادلناظرة للدرجات اخلاـ لكل فئة عمرية ولكل اضطراب، مث  -

رة ذلا لكل واحد من اجملاالت. إعداد جداوؿ للدرجات اخلاـ، والدرجات ادلعيارية، والرتب ادلئينية ادلناظ

وأخريا مت رسم الصفحة البيانية ألداء ادلفحوص على ادلقياس وذلك بناء على ادلتوسطات واالحنرافات 

األفراد العاديني حسب الفئات العمرية، وادلتوسطات، واالحنرافات ادلعيارية لدى عينة  عينةادلعيارية لدى 

. وبالنظر إىل النتائج السابقة يتضح أف ادلتوسطات يف حالة األفراد ادلضطربني حسب الفئات العمرية

 األفراد ادلضطربني كانت أعلى مقارنة بالعاديني، إذ بلغت القيم جلميع الفئات العمرية ما يلي:

 ( متوسط األفراد الذين يعانوف من القلق.6.58( متوسط األفراد العاديني على رلاؿ اضطرابات القلق و)3.55)

تلك النتيجة من خالؿ الرجوع إىل أىم اخلصائص اليت يتميز هبا األطفاؿ وادلراىقوف القلقوف وادلتمثلة وشنكن تفسري 

دبشاعر عدـ االرتياح االنفعايل وما يصاحبها من التوتر وعدـ االستقرار؛ والعجز؛ والنقص؛ والشعور بالنبذ واحلرماف؛ 
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الفشل يف حل األزمات؛ واخلوؼ غري ادلوضوعي من وفقداف احلب والعطف واحلناف والضعف وسط عامل عدواين، و 

 مثريات ال يلـز اخلوؼ معها.

( متوسط األفراد الذين يعانوف 3.97( متوسط األفراد العاديني على رلاؿ ضعف االنتباه والنشاط الزائد و)2.53و)

 من ضعف االنتباه والنشاط الزائد.

راىقني الذين يعانوف من ضعف االنتباه والنشاط الزائد ، فإف األطفاؿ وادلMillichap (2010)وكما أشار ميلشاب 

شنتازوف بأهنم غري مستقرين وال يتقيدوف بالنظاـ، وال يستطيعوف الًتكيز، وبعدـ القدرة على التحكم حبركاهتم ادلفرطة أو 

تفكري وجهد عقلي اندفاعهم وانتباىهم وأهنم يبتعدوف بشىت الطرؽ عن ادلواقف التعليمية بصفة عامة، اليت ربتاج إىل 

( 1.57بصفة خاصة، أو بأهنم يسًتسلوف يف أحالـ اليقظة، ما رنعلهم سلتلفني عن أقراهنم من األفراد العاديني، و)

( متوسط األفراد الذين يعانوف من اضطرابات 7.95متوسط األفراد العاديني على رلاؿ اضطرابات التواصل و)

(. من بينها ذبنب ادلستمعني لو أو 2171الت، كما أشار عواد، وىويدي )التواصل اليت توقع الفرد يف كثري من ادلشك

ذباىلو؛ أو االبتعاد عنو بسبب صعوبة التواصل معو؛ وعدـ قدرهتم على فهمو، ومن مث استجابتهم لو بصورة غري 

االجتماعية  مناسبة، األمر الذي يؤدي إىل حدوث حالة من التوتر بينهم، ما يًتتب عليو إخفاقو يف شلارسة حياتو

بشكل طبيعي ومن مث عدـ تكيفو مع بيئتو. وقد تظهر على الطفل أو ادلراىق ادلضطرب لغويا مسات نفسية، 

واجتماعية، ووجدانية، منها مشكالت يف التعامل مع األصدقاء مثل: العدوانية، أو االنفراد واخلجل، أو االنسحاب 

( 7.24مره الزمين بسبب مستواه اللغوي ادلتدين مقارنة برفاقو )االجتماعي، أو اختيار أصدقاء لو شلن ىم أقل من ع

 (.7.31( متوسط األفراد الذين يعانوف من االكتئاب، و)2.25متوسط األفراد العاديني على رلاؿ االكتئاب و)

، ويعود ذلك إىل الصفات ادلميزة للمكتئبني ادلتمثلة بالشكوى من أعراض عضوية غري زلددة مثل: التعب، الصداع

واآلالـ العضالت، واآلالـ ادلعدة، والتغيب عن ادلدرسة وضعف التحصيل، والتفكري يف اذلرب من البيت، واحلديث 

عن ذلك وزلاولتو، ونوبات الصراخ والتذمر والشكوى والبكاء، والشكوى ادلتكررة من ادللل، وعدـ االىتماـ باللعب 
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لعقلية، والعزلة االجتماعية، واخلوؼ من ادلوت، واحلساسية الشديدة مع األصدقاء، واستعماؿ ادلواد الطيارة وادلؤثرات ا

للرفض أو الفشل، وزيادة العدوانية والغضب والضجر، والسلوؾ ادلستهًت، ومشكالت يف العالقات مع اآلخرين 

(Ingram, 2009) (7.31 متوسط )( متوسط األفراد الذين7.57و) العاديني على رلاؿ اضطرابات األكل فراداأل 

 تكن الفروؽ بني األفراد الذين يعانوف من اضطرابات األكل واألفراد العاديني كبرية مل، يعانوف من اضطرابات األكل

( متوسط األفراد العاديني على رلاؿ 7.43وردبا يعود ذلك إىل أسباب ثقافية وتنشئة أسرية ورلتمعية خاصة، و)

( 2112من صعوبات التعلم. ويرى ىالالىاف ومريسر ) ( متوسط األفراد الذين يعانوف5.77صعوبات التعلم و)

Hallahan & Mercer  أف العديد من التالميذ ذوي صعوبات التعلم ال يتمتعوف دبستوى مرتفع من الكفاءة

االجتماعية، بل إهنم قد يكونوف يف مستوى أو وضع اجتماعي أقل من أقراهنم. كما أهنم يظهروف سلوكيات علنية 

ل: الكذب، والسرقة، أو عدـ االمتثاؿ للكبار، وعدـ التوافق مع ادلتطلبات االجتماعية العادية، مضادة للمجتمع مث

( متوسط األفراد الذين يعانوف من التوحد، وىنا يربز، 6.67( متوسط األفراد العاديني على رلاؿ التوحد و)7.42و)

فل الذي يعاين من حالة التوحد يبدو كما لو أف بشكل كبري، الفرؽ بني متوسط األفراد العاديني والتوحديني، ألف الط

 حواسو قد أصبحت عاجزة عن نقل أي مثري خارجي إىل جهازه العصيب.

ومن ىنا شنكن االستنتاج أف الدرجات العالية على اجملاالت السابقة تدؿ على وجود االضطراب بشكل واضح. أما 

لى ذلك اعتمد مقياس الدراسة احلالية على أف الدرجة الدرجات ادلتدنية، فتشري إىل االبتعاد عن االضطراب، وع

العالية تدؿ على الوقوع ضمن دائرة االضطراب أما الدرجة ادلتدنية فتشري إىل ابتعاد احلالة عن رلاؿ االضطراب 

 واعتبارىا ضمن احلاالت العادية.

 ,Langsford, Houghton)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أجراىا كل من النغسفورد، ىونغتوف، دوغالس 

Douglas, 2007)  يف أسًتاليا اليت ىدفت إىل: معرفة كيفية استخداـ الصورة النفسية اجلانبية بوصفها أداة لتقييم

االضطرابات اليت تصيب األطفاؿ وادلراىقني، تكونت عينة الدراسة من الطفل )تاي( البالغ من العمر ست سنوات. 
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أنو يعاين من صعوبات أكادشنية، ومن تاريخ طويل، يتمثل دبشكالت االنتباه  الذي مت ربويلو من جانب ادلعلمة على

مع تاي. وقد لوحظ من خالؿ التقرير الذايت أف الطفل يعاين من  (capp)والقضايا السلوكية. واستخدـ اختبار 

عن اجلوانب التقييم وجود اضطراب القلق، ومشكالت يف االنتباه، ومشكالت يف اجملاؿ األكادشني. وإلجراء ادلزيد من 

ادلوضوعية األخرى، مثل اختبار بيك  ( عند تاي مت استخداـ رلموعة من اساليب التقييمCAPPاليت كشفها )

 .(capp)لالضطرابات العاطفية واالجتماعية؛ ومقياس كونر؛ حيث اتفقت نتائج ىذه االختبارات مع نتائج مقياس 

ثة أشكاؿ فحص منفصلة وىي التقرير الذايت، تقرير ادلعلمني، يستخدـ ثال (CAPP)وشنكن تفسري ذلك أف مقياس 

تقرير ويل األمر، بالنسبة ألولياء األمور يعتربوف من ادلصادر األساسية يف تقييم أطفاذلم ألهنم األقدر على تقدمي 

جيو أبنائهم ادلعلومات عن تطور أبنائهم وعن سلوكياهتم وقدراهتم من أي مصدر آخر، كما أهنم ىو أوؿ من يبدأ بتو 

حنو مصادر العالج. وبالنسبة للمعلمني فإف األطفاؿ وادلراىقني عند الوصوؿ إىل مرحلة عمرية معينة، فإف فرص 

تواجدىم مع أولياء أمورىم تقل حيث شنضي الطفل وقتا ال بأس فيو يف ادلدرسة شلا يتيح للمعلم فرصة مالحظة سلوؾ 

خل الغرفة الصفية أو يف أي مكاف يتفاعل فيو الطالب ضمن النظاـ ادلدرسي، الطالب أثناء قيامو بأنشطة سلتلفة إما دا

 وكثري من ىذه األنشطة ال شنكن لويل األمر مالحظة الطفل فيها.

وبالنسبة للتقرير الذايت: إف ادلعلومات اليت يقدمها األطفاؿ عن أنفسهم من القضايا ادلهمة ألف الكثري من أدناط 

كن مالحظتها وخباصة ادلشاعر الداخلية لذلك يعترب الطفل ىو األقدر على وصف ىذه السلوؾ ادلضطرب قد ال شن

 ادلشاعر.

 بثالثة أشكاؿ تقييم سلتلفة تتيح تقيما موضوعيا للسلوؾ ادلضطرب. CAPPخالصة القوؿ سبتع مقياس 
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 انتىصٍات انبحثٍة وانرتبىٌة:

 أعمار مبكرة، وضرورة تطوير مقاييس أو أدوات نظرا ألذنية الكشف عن االضطرابات السلوكية واالنفعالية يف

 للكشف عنها، وإجراء دراسات موضوعية تتصف بالشمولية والعمق حوؿ ىذا ادلوضوع فإف الباحثة توصي دبا يلي:

تطوير مقاييس هتتم بالكشف عن االضطرابات السلوكية واالنفعالية يف أعمار مبكرة وخصوصا يف  -7

 مرحلة الطفولة ادلبكرة.

قتصار يف التشخيص على مقياس أو أداة واحدة وإدنا ازباذ منحى االذباه التكاملي يف عدـ اال -2

 تشخيص االضطرابات السلوكية واالنفعالية.

إجراء ادلزيد من الدراسات للكشف عن مدى فاعلية ادلقياس يف الكشف عن االضطرابات السلوكية  -3

 واالنفعالية باستخداـ متغريات أخرى.
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