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 األردن د. عمر خليل موسى عطيات /

 ملخص 

ى بناء مقياس لتشخيص متالزمة توريت والتحقق من فاعليته لـدإيل  هدفت هذه الدراسة

الطلبة العادين وذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطلبة ذوي متالزمة 

دالالت عن صدق املقيـاس وثباته وفاعلية إيل  توريت لدى عينة أردنية، وذلك من خالل التوصل

 نزلية تتضمنمستويات أداء للمقياس، ولتحقيق ذلك مت بناء املقيـاس يف صورة مإيل  فقراته، والتوصل

،تغطي ثالثة أبعاد رئيسـية هي: بعد السلوكات احلركية،  األمهات أوفقرة جييب عنها اآلباء  "04"

مفحوًصا  "302 "بعد السلوكات الصوتية ،بعد السلوكات القهرية. وقد تكونـت عينة الدراسة من

اس، من خالل دالالت صدق احملتوى للمقيإيل  سنة. ومت التوصل "11-6"أعمارهم بن  تراوحت

إيل  ، كما مت التوصل"% 58 احملكمني"بلغـت نسبة اتفاق  إذ، احملكمنيحساب كل من صدق 

الكلية ومع  الدرجةدالالت عن صدق البناء من خالل استخراج معامالت ارتباط الفقرات مع 

ألداة ككل معامالت االرتباط لفقرات ا تراوحتليه يف العينة االستطالعية ، وقد إاجملال الذي تنتمي 

. وتوافرت دالالت عن ثبات املقياس "56،4–24،4 "ما بنيومع اجملال  "52،4-24،4 "ما بني

، وكذلك مت "58،4 "بلغ معامل الثبات إذمن خالل طريقة التجزئة النصفية حبساب معامل جومتان 

لمجاالت ككل ل اإلعادةاحتساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وفقاً ملعادلة كرونباخ الفا وثبات 
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وجود فروق ذات دالله إيل  النتائج أشارت. و "81،4" وقد بلغ معامل الثبات لالتساق الداخلي

من خالل وجود فروق ذات داللة  ،"احلالة"يف متغري الفئة العمرية و متغري نوع الفئة  إحصائية

والتوحد، بن العادين من جهة وكل من نقص االنتباه والنشاط الزائد،  "α  =48،4 "إحصائية

وجاءت الفروق لصاحل كل من نقص االنتباه والنشاط الزائد،  أخريومتالزمة توريت من جهة 

بن نقص االنتباه  "α  =48،4"والتوحد، ومتالزمة توريت، وتنب وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 وجاءت الفروق لصاحل أخريوالنشاط الزائد من جهة وكل من التوحد، ومتالزمة توريت من جهة 

 "α  =48،4" كل من  ذوي التوحد، ومتالزمة توريت، كما تنب وجود فروق ذات داللة إحصائية

بن التوحد ومتالزمة توريت وجاءت الفروق لصاحل متالزمة توريت يف السلوكات احلركية، وأعراض 

 "وجود فروق ذات داللة إحصائيةإيل  أشارتوكذلك  اضطراب السلوكات القهرية، والعالمة الكلية.

α  =48،4"  بن متالزمة توريت من جهة وكل من العادين، ونقص االنتباه والنشاط الزائد، والتوحد

وجاءت الفروق لصاحل كل من العادين، ونقص االنتباه والنشاط الزائد، والتوحد.،   أخريمن جهة 

 تعزى ألثر اجلنس يف مجيع "α  =48،4 "وجود فروق ذات داللة إحصائيةإيل  كذلك  أشارتكما 

اجملاالت ويف العالمة  الكلية باستثناء أعراض اضطراب السلوكات القهرية، وجاءت الفروق لصاحل 

 الذكور.

:  متالزمة توريت ، مقياس تشخيص، توحد، اضطراب نقص االنتباه الكلمات الدالة

 والنشاط الزائد.

 مقدمة 
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يعد التشخيص والكشف املبكر عن حاالت األطفال من ذوي متالزمة توريت 

Tourette Syndrome  يف مرحلة عمرية مبكرة، وإعداد الربامج واخلطط العالجية املناسبة هلم

تعمل علـى احلد مما يعاين منه هؤالء األفراد  إيل تواالسرتاتيجياوايل من شأهنا أن تتضمن األساليب 

حاالت نقص  ما بنيوأسرهم. ونظـرًًا ألمهية هذا املوضوع وما يعريه من لبس يف التشخيص واخللط 

نٍدرة إيل  االنتباه والنشـاط الزائد وحاالت التوحد، فقد اهتم الباحث بدراسة هذه املشكلة نظًراً 

بشكل خاص والوطن العريب بشكل  األردنيف   -وحبسب إطالع الباحث-الدراسات بل عدمها 

 عام.

ز الربية اخلاصـة، ونظرًًا لوجود هذه املتالزمة يف جمتمعاتنا املختلفة من مدارس عاديـة ومراك

إيل  يؤدي أنيف ضوء حالة من عدم الوعي الكايف حول متالزمة توريت، األمر الذي من شأنه 

،  وخاصة حاالت التوحد، نقص االنتباه والنشاط األخرىعدد من االضطرابات  بني اخللط ما

 واإلكلينيكيالزائد، ومبا أن تشخيص متالزمة توريت يستند يف األساس على التشخيص الطي 

أداة  إجيادالربوي يف القياس والتشخيص كان البد من  االجتاهويف ظل تنامي  ،والفحوصات الطبية

نفسية وتربوية تتوفر فيها دالالت الصدق والثبات الالزمة. وذلك هبدف توفري أداة من شأهنا أن 

 بة هلذه الفئة.تكشف عن حاالت متالزمة توريت والعمل على وضع اخلدمات والربامج الربوية املناس

باهنا عبارة عن   "TS "متالزمة توريت "3441 "وقد عرف كل من هاري زيتلن وآخرون

سنوات يتمثل يف وجود كل  8- 2 ما بني اضطراب عصي  مزمـن  يظهر يف مرحلة الطفولة املبكرة،

عن عام من أكثر من العرات الصوتية ملدة ال تقل  أوأكثر من العرات احلركية وواحدة   أو اثنتنيمن 
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 Zeitlin  et"والعرات املعقدة  البسيطةتاريخ ظهور العرات وتشتمل هذه العرات كل من العرات 

al, 3441 " 

رد الدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العقلية يف طبعته اخلامسة املعدلة أو وقد 

 يلي:  فيماأربعة معايري أساسية يتم يف ضوءها تشخيص متالزمة توريت وتتمثل هذه املعايري

أكثر من العرات الصوتية تظهر  أوأكثر من العرات احلركية ،مع واحدة  أو اثنتنيظهور -1

 املرض ، وإن مل يكن بالضرورة يف الوقت نفسه. فرتةخالل 

ظهور بعض التشنجات الالإرادية وايل تكون قد استمرت ألكثر من  سنة منذ بداية -3

 ظهور العرات.

 عاما. 15سن  قبل األعراضتظهر هذه -2

 أو "الكوكايني"التأثريات الفسيولوجية ملادة  معينه مثل: إيل  ال يعزى االضطرابهذا -0

 American" . "مرض هنتنغتون، والتهاب الدماغ"على سبيل املثال  أخريحالة طبية 

Psychiatric Association, DSM 8, 3413" 

لياً أو قد تشكل مؤشرًًا  إيل راضاألع أوأن العالمات إيل  العديد من الدراسات أشارتو 

تظهر يف  إيليف العرات احلركية الوجهية، أي  األحيانلإلصابة مبتالزمة توريت، تتمثل يف معظم 

يف عن واحده، تشنجات الفم، جتعيد األنف،  أو العيننيالوجه من مثل: الرمش السريع يف كلتا 

بعض األصوات  إصدارلصوتية، أي ظهور بعض العرات اإيل  ، هز الرأس، إضافةً بنيتقطيب اجل

أن يقوم بالتنشق "أخذ الزفري" من األنف بصورة غري  أوالإلرادية، مثل النحنحه "تسليك احللق" 

، النقر باللسان. وقد تظهر لدى بعض احلاالت عرات صوتية "كالمية" معقدة  كأن يقوم الئقة
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البذاءة يف القول أي تلفظه بلغة غري  أو" العبارات ايل يتلفظ هبا أوباملصاداه "تكرار املرء لكلماته 

قد تبدي بعض احلاالت منطًا من العرات احلركية املعقدة من مثل:  أيضافاحشة. وكذلك  أوالئقة 

القفز، اجللوس بوضعية القرفصاء، الدوران حول النفس. ويف حاالت نادرة، قد تبدي بعض احلاالت 

  ."Lebowitz, et al, 2102 " أسضرب الر  أوسلوك االيذاء للذات، كعض النفس ،

وقد ذكرت الدراسات التتبعية ملسار حدوث العرات، بأن هذه العرات تأيت وتذهب على 

ىل للعرات يف و األ األعراضاملوقع. وتظهر عادًة  أوالشدة  أويف النوع  متفاوتةفرات زمنية متقطعه، 

اف. والعرات احلركية عادًة ما منطقة الرأس والعنق، ومن مث تتطور لتشمل عضالت اجلذع واألطر 

 تسبق العرات تسبق تطوير الفرد للعرات الصوتية ، والتشنجات الالإرادية البسيطة غالبًا ما

  "United State Department Of Health And Human Services, 3413"املعقدة

أن إيل  بيئيةدراسات العوامل الوراثية وال أشارتأما فيما يتعلق بأسباب متالزمة توريت فقد 
هذه  أشارتالتشنج عامة، ومن ضمنها متالزمة توريت، تلعب فيها الوراثة دورًاً كبرياً، إذ  اضطرابات
اإلصابة لديهم  احتمالية ىل من األفراد ذوي متالزمة توريت تبلغو أن أقارب الدرجة األإيل  الدراسات

–14"معن من أمناط العرات  لنمط تطويرهم أوتشكيلهم  احتماليةوتبلغ نسبة  "%18–8"ما بن 
34 %". 

هذه العوامل الوراثية فإن للبيئة دورًاً رئيسياً أيضاً ومن هذه العوامل البيئية، عوامل إيل  إضافة
الوالدة من مثل تدخن األم احلامل للمخدرات، القلق، والتوتر النفسي لألم احلامل، الوالدة  لما قب

 األكسجنيثناء الوالدة من مثل: أطفال اخلداج، نقص املبكرة، نقص الوزن عند الوالدة وعوامل أ
 3413"من مثل حدوث حاالت العدوى بالفريوسات. الوالدةأثناء الوالدة، وأسباب ما بعد 

،Andrea et al " 
 ما بنينسبة حدوثها  تراوحنادر احلدوث،  اضطرابامتالزمة توريت ايل وصفت تارخيًيا بأهنا 

أن  3444ت نتائج الدراسات وايل توالت بعد عام شخص ،أظهر  "444،14"لكل  "8-14"
معدالت انتشار متالزمة توريت أكثر بكثري مما كان يعتقد من ذي قبل، وأن متالزمة توريت ال 
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إذ تشري بعض التقديرات اإلحصائية املعاصرة  ميكن أن ينظر إليها بوصفها اضطرابًا نادر احلدوث.
شخص ، بل قد  "444،1"من بن كل  " 2 - 1" نيب تراوحأن معدالت انتشار متالزمة توريت 

شخص  444،1من بن كل  "14 - 1"أن النسبة هي إيل  بعض الدراسات ذلك مشرية جتاوزت
وإذا ما مت األخذ بالتقدير األخري ألصبح عدد أطفال مرحلة املدرسة املصابن مبتالزمة توريت يف 

ضوء نتائج اإلحصاء السكاين يف طفاًل، يف  444،824الواليات املتحدة األمريكية حوايل 
 . 3444لعام  املتحدةالواليات 

أن متالزمة توريت ظهرت بن كل اجلماعات اإلثنية والعرقية إيل  ويشار كذلك
  "Robertson. 3445"،" Scahill & Tanner. 3441" واالجتماعية.

مسات  يظهرون " TS"ممن يعانون من متالزمة توريت  %84ومما جيدر ذكره أن ما يقارب 
، يف حن يظهر نسبة تقدر حبوايل الثلث مسات "ADHD"إضطراب نقص اإلنتياة والنشاط الزائد 

يف  واخنفاضشكل من أشكال إضطرابات القلق، صعوبات التعلم،  أو "OCD"للسلوكات القهرية 
وخاصة لدى  األحياناإلكتئاب يف كثري من  أومستويات الوعي الذايت، وإضطرابات املزاج، 

 " Tabori et al، 3413"متالزمة توريت.  من ذوي قنياملراه
أن جنس إيل  الدراسات أشارتفقد  اجلنسنيبن  االنتشارنسبة  أوأما نسبة احلدوث 

ممن حيملن اجلن اخلاص  اإلناثالطفل من شأنه أن يؤثر على ظهور جن متالزمة توريت فلدى 
. أما بالنسبة للذكور فتزداد هذه لديهن األعراضلظهور  %04مبتالزمة توريت إحتمالية تقدر ب

مقارنة باإلناث  1:  2وبذلك قد تصل نسبة احلدوث لدى الذكور   %88إيل  الفرصة لتصل
من خالل النظره العامة يف  أوويتضح هذا التباين جليًا يف نسبة اإلنتشار سواء يف العينات البحثية 

يف كل من نقص اإلنتباه والنشاط  نسنياجلاجملتمعات شأهنم يف ذلك شأن التباين يف اإلنتشار بن 
 " . "LD"صعوبات التعلم  أو "OCD "السلوكات القهرية  أو "ADHD "الزائد 

Robertson. 3445" "kadesjo & Gillberg ,3444" 
إضطراب نقص اإلنتباه  أو OCDما بن الوسواس القهري  االرتباط أوالعالقة إيل  وبالنسبة
فهي ال زالت عالقة غري مؤكده  TSت املضطربة يف حاالت والسلوكا ADHDوالنشاط الزائد 

، 3411"على الرغم من أن التشنجات الالإرادية قد تكون مؤشرًًا على ضعف التطور العصي العام
White et al"  من احلاالت املشخصة غالباً  ما كانت تضم إضطرابات  %08أن إيل  كما يشار

 "Woods and Thomsen.3410"بينها عصبية مشركة ذات مسات وخصائص مشركه فيما 
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ويعاين األفراد من ذوي متالزمة توريت من مواجهتهم للعديد من الصعوبات يف جماالت احلياة 
الذي من شأنه أن يزيد من األعباء امللقاة على كاهل الوالدين واألسرة ومقدمي  األمر، املختلفة

العمل. ففي  أوء يف بيئة املنزل ،املدرسة الرعاية، فهؤالء األفراد خيربون عددًا من التحديات سوا
مؤدياً  األحيانالصوتية مما قد يثري الضوضاء يف بعض  أواملنزل يقوم الفرد ببعض العرات احلركية 

إرباك أفراد األسرة اآلخرين وإرباك زوارهم من الغرباء، أما ضمن بيئة املدرسة تعمل إيل  بذلك
 نجية الالإرادية على إثارة الفوضى وإزعاج األقران والزمالءالعرات الصوتية واحلركية واحلركات التش

األفراد ضمن  الشتم. وتستمر معاناة هؤالء أو وإثارة حفيظتهم، من مثل قيام الفرد بالبصق نيواملعلم
بيئة العمل، إذ يواجه هؤالء األفراد صعوبة بالغة يف إجراءهم ملقابالت العم ل، األمر الذي حيد من 

 " "Steketee, 3411".3418"لطبيعة وضعهم  متفهمنيكان أرباب العمل فرصهم إذا ما  

Robertson  
وعلى الرغم من أن الطلبة من ذوي متالزمة توريت يبلون بالًء حسنًا ضمن بيئة الصفوف 
الدراسية العادية، إال أن معاناة هؤالء الطلبة من أعراض كل من: نقص االنتباه والنشاط الزائد، 

للعرات احلركية مع األداء االكادميي  املتوقعةللتداخالت  إضافةة، صعوبات التعلم، القهري الوساوس
التوافق االجتماعي ضمن بيئة الصف العادي، األمر الذي يقتضي  أوللطالب وأثرها على التكيف 

 أواختاذ التدابري الالزمة لعالج ذلك من مثل، احلاق الطالب بصفوف أصغر من حيث العدد ،
كون إيل   ويف بعض احلاالت يتوجب األمر إحلاقهم مبدارس خاصة، مع اإلشارةصفوف خاصة. 
من ذوي متالزمة توريت تنخفض لديهم وبدرجه كبرية نسبة ظهور العرات  األفرادنسبة كبرية من 

مع تقدمهم يف العمر من مثل مرحلة املراهقة وسن الرشد، نظرا المتالكهم بعض  املختلفة
 United State "ا التحكم نوعا ما يف هذه العرات وضبطها. من شاهن إيلامليكانيزمات 

Department Of Health And Human Services, 3413"  ،وهؤالء الطلبة عامًة
استيعاهبم وتفهم حاجاهتم اخلاصة مبرونة كافية من مثل العمل على توفري أماكن الدراسة إيل  حباجة

ف، االمتحانات الشفوية مع مراعاة تأثري العرات خارج غرفة الص ختباراتاال أجراءاخلاصة هبم، 
   غري املقيدة بزمن. ختباراتاال أواحلركية  على قدرات الطالب يف الكتابة على سبيل املثال، 

"Woods et al, 3440" 
أما تشخيص متالزمة توريت فهي مهمة يف أساسها طبية تتم بعد التحقق من أن املريض 

زمنية  ال تقل عن السنة الواحدة. وغالبًا ما يساعد  فرتةالصوتية لأبدى كل من العرات احلركية و 
 التشخيص. إيل  األطباء أيضاً يف التوصل أخرينفسية  أووجود حاالت عصبية 
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 اإلشعاعيةالفحوصات التصويرية  أومعّملية معينة كفحوصات الدم  اختباراتتوجد  وال
من مثل :  اإلجراءاتد يستخدم فيها بعض لغايات التشخيص. إال يف  بعض احلاالت ايل ق حمددة

وختطيط أمواج الدماغ  "CT"التصوير املقطعي احملوسب  أو "MRI" املغناطيسي نيالتصوير بالرن
."EEG" دم ُمعينة يتم اللجوء إليها إُلستبعاد احلاالت املصابة ببعض األمراض ايل قد  اختبارات أو

 . "Olson et al, 3446"مع متالزمة توريت  األعراضتشرك ىف بعض 
، من  مثل العرات املنفردةاخلاصة بتشخيص اضطرابات العرات  األدواتوقد وجدت بعض 

 Yale Global Tic"احلركية ، الصوتية، التشنجية، من مثل  مقياس جامعة يال  للعرات 

Scale"  آخرون  واملعد من قبل كل من ليكمانLeckman, et al, 1858"" .إيل  إضافة
 Cavanna, and" ملتالزمة توريت واملعدة من قبل كافانا وبيداد  اإلكلينيكيةدير قائمة التق

Piedad 3412" . 
 الدراسات والبحوث ذات العالقة أشارتوفيما يتعلق بالبعد العالجي ملتالزمة توريت فقد 

 ألفرادالدى هؤالء  والصوتيةأن للعالج السلوكي أثرًًا بالغا يف احلد من شدة العرات احلركية إيل 
العالج الطي، وتقدر نسبة التحسن لدى بعض احلاالت  جنب معإيل  والسيما اذا ما اقرن جنباً 

شهور من العالج املستمر .فالتدخل السلوكي الشامل ، واملقرن  6ال تقل عن  فرتةخالل  %50ب
لدى  على التخفيف من أعراض العرات إجياباخبدمات العالج والتعليم الداعم من شأنه أن ينعكس 

 " Piacentini et al, 2101"األطفال من ذوي متالزمة توريت واضطرابات العرات. 
"Piacentini et al, 2101 " 

 مشكلة الدراسة  وأسئلتها
تصاغ مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل: ما هي فاعلية بناء مقياس لتشخيص 

نتباه و النشاط الزائد وحاالت التوحد لدى الطلبة العادين وحاالت نقص اال حاالت متالزمة توريت
 يف عينة أردنية؟

 وتتفرع عن مشكلة الدراسة األسئلة الفرعية التالية:
العادين  ما هي دالالت صدق بناء مقياس متالزمة توريت لدى عينة أردنية من الطلبة-1

 ريت؟وذوي إضطراب نقص اإلنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطلبة ذوي متالزمة تو 
ما هي دالالت ثبات بناء مقياس متالزمة توريت لدى عينة أردنية من الطلبة العادين -3

 وذوي إضطراب نقص اإلنتباة والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطلبة ذوي متالزمة توريت؟
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بن الطلبة العادين،  "α =48،4" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-2
 نقص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد على مقياس متالزمة توريت؟ والطلبة ذوي إضطراب

بن الطلبة العادين، "α =48،4 "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-0
والطلبة ذوي إضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطلبة ذوي متالزمة توريت 

 زمة توريت؟على مقياس متال تعزى ملتغري العمر
بن الطلبة العادين، والطلبة  α =48،4 ""هل توجد فروق ذات داللة عند مستوى-8

ذوي إضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطلبة ذوي متالزمة توريت تعزى 
 ملتغري اجلنس على مقياس متالزمة توريت؟

 أهمية الدراسة
 النظرية والعملية فيما يأتي: نالناحيتيأهمية هذه الدراسة من  تظهر

فئة الطلبة من ذوي متالزمة إيل  العادين ومعلمي الربية اخلاصـة املعلمنيإثـارة إنتباه    -1
وتشاهبها مـع حاالت  ارتباطهاتوريت، وزيـادة وعيهم ومعرفتهم خبصائـص ومسات هذه الفئة ومـدى 

إيل  باإلضافةـاط الزائـد وحـاالت التوحـد. من اإلعاقة مـن مثـل حـاالت نقـص اإلنتبـاة والنش أخري
 وللدارسنيتشـخيص،  وأخصائي معلمنييف ميـدان الربيـة اخلاصـة من  للعاملنيتقدميهـا املعرفـة النظريـة 

من طلبـة اجلامعات عـن مظاهـر متالزمة توريت، ومن بعد ذلك  قياسها وتشخيصها  والباحثني
 بة هلـا.وإعـداد الربامـج الربويـة املناسـ

ليـة أو العمل على تقدمي مقياس تشخيصي تتوافر فيه دالالت صدق وثبات ومعايري  -3
تسهم يف تشخيص متالزمة توريت والتمييز بينها وبن إضطراب نقص اإلنتباه  "مستويات أداء"

 والنشاط الزائد وحاالت التوحد.
 مربرات الدراسة: 

 تبدو مبررات الدراسة فيما يلي:
مقياس لتشخيص متالزمة توريت، يتمتـع إيل  الربية اخلاصة يف األردن حاجة ميدان - 

يف تشـخيص هـذه املتالزمـة،  استخدامهلية ايل تربر و بدرجة من الصدق والثبات واملعايري األ
فعلى الرغم من أن  يف الكشف عن مظاهرها وإعداد اخلطط الربوية املناسبة هلا. العاملنيومساعدة 

زمة توريت غالبًا ما ميتلكون أداًء جيدًا يف الصفوف الدراسية العادية. إال إن الطلبة من ذوي متال
القهرية  الوساوسمن إضطراب نقص اإلنتباه والنشاط الزائد ،وأعراض  أعراضاحلاالت ايل  تظهر 
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. األمر االجتماعيوالعرات املتكررة من شأهنا أن تتداخل بشكل كبري مع األداء األكادميي والتكيف 
ي يستوجب وجود أداة تشخيصية تقدم تقييماً شاماًل، تنب إنُه جيب وضع الطلبة يف بيئة تعليمية الذ

 الفردية من خالل صفوف الربية اخلاصة. احتياجاهتمتعمل على تلبية 
 مصطلحات الدراسة:

اضطراب عصي  مزمن  يظهر يف مرحلة الطفولة املبكرة يتمثل يف وجود   متالزمة توريت:
أكثر من العرات الصوتية ملدة ال تقل عن  أوأكثر من العرات احلركية وواحدة   أو اثنتنيكل من 

 عام من تاريخ ظهور العرات.
على  املراهقنيو  األطفال: هي حركات ال إرادية غري وظيفية تظهر عند العرات الحركية

ه مسبق بشكل متكرر وعادة ما تكون منطية. تشارك يف هذ إنذارفرات قصرية، سريعة دون 
احلركات، عادة، جمموعة واحدة فقط من العضالت. ميكن للحركة أن تكون انقباضًا يف عضالت 

 الذراع. أوعضالت الكتف  أو، عضالت الفم نياجلفن
على  املراهقنيو  األطفال: هي حركات ال إرادية غري وظيفية تظهر عند العرات الصوتية

دة ما تكون منطية. تبدو من خالل مسبق، بشكل متكرر وعا إنذارفرات قصرية، سريعة دون 
كأصوات غري مفهومة دون وجود   أوإصدار أصوات عفوية وعبثية، قد تظهر كهمسات، أحياناً، 

 حمفز مسبق.
يف الدماغ، يظهر يف السنوات  "وظيفي"إضطراب منائي ناجم عن خلل عصي  التوحد:

ع اآلخرين واستخدام اللغة ىل من العمر، ويظهر فيه األطفال صعوبات يف التواصل مو الثالث األ
 ظهور أمناط من السلوك الشاذةإيل  بشكل مناسب ،والتفاعل االجتماعي ، واللعب التخيلي إضافة

إضطراب مزمن ذو أساس عصي سلوكي . ويتسم هذا  نقص االنتباه والنشاط الزائد:
وايل تتعارض مع  اعيةواالندفاإلضطراب مبستويات منائية غري مالئمة من عدم اإلنتباه والنشاط الزائد 

  يناملعايري اإلجتماعية واألداء األكادميي وامله
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 حدود الدراسة وحمدداتها: 
اقتصرت الدراسة احلالية على الطلبـة مـن ذوي متالزمـة توريـت، اضطـراب نقص  االنتباه -1

راكز مب وامللتحقنيسنة  "11 – 6"أعمارهم ما بن  تراوحوالنشاط الزائد واضطراب التوحد، ممن 
 .3418-3410الربية اخلاصة ومراكز التوحد واملدارس العادية يف مدينة عمان. للعام الدراسي 

دَّد نتائج هذه الدراسة باألدوات املستخدمة فيها وهي: -3 وهي  "االختبار التشخيصي"ٌتح
 من إعداد الباحث ومدى صدقه وثباته.

 دراسات سابقة: 
احلصول على دراسات إيل  املتعددة األكادميية لقد سعى الباحث ومن خالل قواعد البحث

مل جيد أي دراسة عربية  –وحبسب إطالع الباحث -موضوع الدراسة احلالية إال أنه  تناولتعربية 
يف هذا اجملال ، أما فيما يتعلق بالدراسات األجنبية فقد اقتصرت على البحث يف قضايا التشخيص 

حن مل تبحث إحداها بشكل مباشر يف موضوع بناء أداة  الربامج العالجية السلوكية يف أوالفارق 
ذات  واألجنبيةتشخيصية ملتالزمة توريت، لذا سيقتصر الباحث هنا على ذكر الدراسات العربية 

 الصله مبتغريات الدراسة.  
من قائمة تقدير  أردنيةتطوير صورة إيل  هدفت "3445 أبو زيتونه،"يف دراسة أجرهتا 

فقرة موزعه على  "00 "الدراسة يف قائمة مكونه من أداة، وقد متثلت "ATEC "السلوك التوحدي
فقرة، املهارات احلسية  "34 "فقرة، املهارات االجتماعية "10 "أربعة أبعاد هي: املهارات اللغوية

 "184 "فقرة، وقد تكونت عينة الدراسة من "38 "فقرة ، املهارات الصحية السلوكية "15 "املعرفية
 "64 "،اذا تكونت العينة من "الفئة العمرية، احلالة العقلية "توزيعهم وفقا ملتغريي مفحوصًا مت 

ضمن الفئات العمرية  موزعنيمن التوحدين  "04"عقليا، و املعاقنيمن  "64 "مفحوصا من العادين
، والصدق احملكمنيسنه. وقد توفرت دالالت صدق احملتوى من خالل صدق  "12-8 "ما بني

من  األردنيةٌتليل التباين وتوفرت دالالت الثبات للقائمة يف صورهتا  أسلوبالل التمييزي من خ
فعالية أداة الدراسة يف قياس إيل  نتائج الدراسة أشارت. و املقيمنيخالل التجزئة النصفية وثبات 
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 إجراءوتشخيص حاالت التوحد ، ومل تتوفر للقائمة معايري لتفسري األداء على القائمة، بل يتم 
 عقلياً ، التوحدين. املعاقنيكل فئة من فئات العادين،   أداءنات بن متوسطات مقار 

التحقق من إيل  بإجراء دراسة هدفت  "Bryson et al, 3445"وقام برايسون وآخرون
واملعد لغايات الكشف ورصد  AOSIمالحظة التوحد لألطفال الرضع  فعالية وصدق مقياس

ممن ينتمون ألسر لديها "للخطر  املعرضنيبالتوحد للرضع  لإلصابةالعالمات واملؤشرات املبكرة 
 6طفال رضيعاً مت العمل على تقييمهم يف عمر  20وقد تكونت عينة الدراسة من  "توحدين أطفال

شهرًاً، مع العمل على  15وعمر 13أشهر، ومن مث أعيد تقييمهم ومالحظتهم يف كل من عمر
مرة، وقد توفرت دالالت الصدق والثبات الالزمة  يف كل للمفحوصنيتسجيل املالحظات السلوكية 

 للمقياس.
بناء مقياس لتشخيص إيل  فقد قاما بدراسة هدفت "3414 اجلريسات والطحان،"أما 

اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد والتحقق من فاعليته لدى عينة من الطلبة العادين وذوي 
دالالت حول إيل  لدى عينة أردنية، والتوصل صعوبات التعلم واإلعاقة العقلية وحاالت التوحد

مستويات أداء للمقياس. ولتحقيق ذلك مت بناء إيل  صدق وثبات املقياس وفاعلية فقراته، والتوصل
فقرة، موزعة على ثالثة أبعاد رئيسية هي: بعد ضعف االنتباه، وبعد  "68 "مقياس مكون من

أعمارهم  تراوحتمفحوًصا  "023 "الدراسة منالنشاط الزائد، وبعد االندفاعية وقد تكونت عينة 
دالالت صدق املقياس من خالل حساب صدق احملتوى، إيل  سنه وقد مت التوصل "11-6"ما بن 

دالالت الصدق التالزمي، من خالل حساب معامالت االرتباط بن األداء إيل  كما قد مت التوصل
ت دالالت صدق بناء املقياس من خالل على املقياس وقائمة مالحظة السلوك االنتباهي، كما توفر 

معامالت االرتباط ما بن  تراوحتعن فاعلية فقرات املقياس فقد  أماأسلوب التحليل العاملي، 
بن الدرجة على الفقرة والدرجة على البعد، كما توفرت دالالت الصدق  "08،4 -28،4"

ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري  وجود فروقإيل  النتائج أشارتالتمييزي باستخدام ٌتليل التباين، و 
ومتغري الفئة العمرية، ومل تظهر فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بينهما، كما مل تظهر  نوع الفئة،

فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس، وتوافرت دالالت عن ثبات املقياس متثلت يف طريقة 
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وبطريقة االتساق الداخلي حيث بلغت قيمة  ،"84،4"حيث بلغت قيمة املعامل  املقيمنياتفاق 
إيل  وللتوصل "58،4 "، وبطريقة التجزئة النصفية حيث بلغت قيمة املعامل"88،4 "املعامل

دالالت مستويات األداء على املقياس مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
رتب مئينية تبًعا إيل  رجة الكلية، ومت ٌتويلهااملختلفة والد األبعادللدرجات اخلام ألفراد العينة على 

 ملتغري نوع الفئة .
التحقق من فاعلية الصورة األردنية من إيل  هدفت "3411 الربابعه،" أجراهاويف دراسة 

لية لألداء أو معايري إيل  لقصور االنتباه والنشاط الزائد، والتوصل املعلمنيمقياس كونرز لتقديرات 
 لية من املقياس وايل تألفت منو االت. ولتحقيق ذلك مت إعداد الصورة األعلى املقياس لتلك احل

طالبا وطالبة،  "1414"فقرة موزعة على ثالثة عشر بعدًا . وقد تكونت عينة الدراسة من  "88"
 عقلية بسيطة. ومت التوصل إعاقةعلى ثالث فئات، عادين، ذوي صعوبات التعلم ، ذوي  موزعني

إيل  قياس، وذلك من خالل حساب صدق احملتوى ،كما مت التوصلدالالت عن صدق املإيل 
دالالت عن الصدق التالزمي للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بن األداء على 

جريسات "والنشاط الزائد الذي أعدته  االنتباهاملقياس، ومقياس تشخيص اضطراب قصور 
ياس من خالل أسلوب التحليل العاملي،  دالالت صدق البناء للمقإيل  ، كما مت التوصل"3440

. كما "201،4-808،4 "بن تراوحتبن األبعاد، حيث  االرتباطكما مت التحقق من معامالت 
توفرت دالالت عن الصدق التمييزي للمقياس باستخدام أسلوب ٌتليل التباين الثنائي، حيث 

فروق تعزى ملتغري الفئة العمرية يف وجود فروق تعزى ملتغري الفئة العقلية، ووجود إيل  النتائج أشارت
 "α  =84،4"وجود فروق ذات داللة إحصائية  إيل  نتائج ٌتليل التباين أشارتبعض األبعاد .و 

دالالت عن فاعلية فقرات املقياس يف الكشف عن احلاالت إيل  تعزى ملتغري اجلنس .كما مت التوصل
لذي تنتمي إليه، ومجيعها ذات داللة إحصائية العقلية، حبساب معامالت االرتباط بن الفقرة والبعد ا

 "كرونباخ الفا".وتوافرت دالالت ثبات للمقياس حمسوبة بطريقة اإلعادة وطريقة االتساق الداخلي 
مستويات األداء على املقياس حسبت املتوسطات احلسابية، إيل  وطريقة التجزئة النصفية وللتوصل

رتب ميئينة إيل  فراد العينة على األبعاد املختلفة ،مث حولتواالحنرافات املعيارية للدرجات اخلام أل
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وعالمة تائية تبعًا ملتغري الفئة العقلية واجلنس كما رمست صفحة بيانية خاصة توضح أداء احلاالت 
 العقلية الثالث على املقياس.

قياس معرفة معلمي إيل  هدفت "White et al 3411" يف دراسة قام هبا وايت وآخرون
س االبتدائية حول متالزمة توريت واضطراب السلوكات القهرية واضطراب نقص االنتباه املدار 

معلما  "120 "وقد بلغت عينة الدراسة ،املعرفةعلى هذه  املعلمنيتدريب  وأثاروالنشاط الزائد 
معلما منهم فقط  "83"  -االختبار القبلي– املعرفةعلى مخس مدارس شاركت يف اختبار  موزعني

حول متالزمة  املعلمنيمن االختبار القبلي اختلفت معرفة  أسابيعختبار البعدي وبعد ستة اال أمتوا
سنوات  ، اجلنس،املعلمنيعمر  "من مثل  املختلفةتوريت واالضطرابات املرتبطة وفقا للمتغريات 

رشة اخلربة السابقة مع هذه االضطرابات، فقد اظهر املعلمون املشاركون يف الو  العمل يف التدريس،
املعلمون ممن سجلوا عالمات اقل من املتوسط يف  أما %8التدريبية معدل زياده يف املعرفة حوايل 
 على االختبار البعدي. %13االختبار القبلي قد اظهروا زيادة مبعدل 

التحقق إيل  فقد اجروا دراسة هدفت "Feldman et al 3413" أما فيلدمان وآخرون
لألطفال الرضع  "POEMS "ألهل  للمؤشرات املبكرة يل من صدق مقياس مالحظة او األ

نظرًًا لوجود عوامل خطر بيولوجية لوجود  ASD باضطرابات طيف التوحد اإلصابةاملهددين خبطر 
من آباء  "أنثي 20ذكر ، 00"، "145" وتكونت عينة الدراسة من أشقاء للطفل مصابن بالتوحد،

شهر .وقد تكون  "30 – 1 "ما بن عمارهمأ تراوحتللخطر ممن  املعرضني األطفال وأمهات
مثل التواصل، النمو االجتماعي، قدرة الطفل على االنتظار. وقد  ألبعاداملقياس من عدة فقرات 

وبفعل عوامل اخلطر  املعرضني لألطفالاملبكر  االكتشافيف  األداةفعالية إيل  نتائج الدراسة أشارت
 البيولوجي لإلصابة باضطرابات طيف التوحد .

تطوير وبناء مقياس اخلصائص السلوكية إيل  دراسة هدفت "3412 "وقد أجرى الدهام
يف اململكة العربية السعودية،  االبتدائيةلية باملرحلة و يف الصفوف األ املوهوبنيللكشف عن األطفال 

سنوات، وقد  "8-6"ما بن  أعمارهم تراوحتطالبا وطالبة  "080 "وقد تكونت عينة الدراسة من
 "66  "املقياس على نظرية الذكاء الناجح لسرينربغ ،وتكون املقياس من أعدادالباحث يف استند 
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 "اإلبداعية، بعد القدرات "فقرة 33"رئيسية: بعد القدرات التحليلية  أبعادفقرة، موزعه على ثالثة 
 . "فقرة 33 "، بعد القدرات العملية"فقرة 33

دام معامل االتساق الداخلي، والتحليل وقد مت التحقق من دالالت صدق املقياس باستخ
العاملي، وٌتليل التباين، وحلساب دالالت الثبات مت استخدام معامل كرونباخ ألفا، والتجزئة 

فعالية املقياس يف عملية التعرف على إيل  نتائج الدراسة أشارتتطبيق املقياس. وقد  وإعادةالنصفية 
 سنوات . "8-6 "ضمن الفئة العمرية ما بن املوهوبني األطفال

دراسة  "Ghaziuddin & Welch  3412 "  وولشنيوقد أجرى كل من غازيدي
يف التعرف  "MASQ" فعالية مقياس ميتشجان الضطرابات طيف التوحد التعرف علىإيل  هدفت

فردًا من ذوي  "03" وقد تكونت عينة الدراسة من على التوحدين ذوي الكفاءة العقلية العالية،
يعانون من اضطرابات نفسية  فرداً ممن "15"سنة، ومن "12 -6" أعمارهم ما بن تراوحتالتوحد 
قدرهتا  فعالية يفإيل  نتائج الدراسة أشارتسنة. وقد  "10-6" ما بن أعمارهم تراوحت أخري

 متالزمة اسربجر الذين حقق أفرادميزت نتائج الدراسة ما بن  إذالتمييزية بن فئات الدراسة املختلفة، 
، أما أفراد "31-10" ذ حققوا عالمة ما بنإفما فوق على املقياس، طيف التوحد  33وعالمة 

 ."10" فقد حصلوا على درجة اقل من األخرىاالضطرابات 
بناء مقاييس تشخيصية لفئات  تناولتومن خالل استعراض الدراسات السابقة يظهر أهنا 

من خمتلف  املوهوبنيشاط الزائد، التوحد، ضعف االنتباه والن من فئات الربية اخلاصة من مثل: خمتلفة
فعاليتها وصدقها وثباهتا .وجاءت الدراسة إيل  الفئات العمرية، والتأكد من مدى توفر دالالت تشري

احلالية هبدف بناء مقياس لتشخيص حاالت متالزمة توريت تتوافر فيـه دالالت صدق وثبات 
 خيص.ومستويات أداء مقبولة تربر استخدامه لغايات التش
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 اإلجراءاتالطريقة و
 مجتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدراسة من حاالت الطلبة من ذوي متالزمة توريت، والطلبة العادين ،الطلبة 
–6 "أعمارهم ما بن تراوحمن ذوي إضطراب نقص اإلنتباه والنشاط الزائد والطلبة التوحدين، ممن 

 لتوحد واملدارس العادية يف مدينة عمان.مبراكز الربية اخلاصة ومراكز ا وامللتحقنيسنة  "11

 عينة الدراسة: 
عينة استطالعية مت اختيارها بطريقة  الهماأو : اثنتنيمتثلت عينة الدراسة احلالية يف عيننت 

على فئات الدراسة األربع،  موزعنيطالبا وطالبة  "84 "قصدية من خارج عينة الدراسة تكونت من
يوضح   "1"واستخراج دالالت الصدق والثبات املتعلقة هبا. واجلدول  األداةوذلك لغايات تطبيق 

 توزيع أفراد العينة االستطالعية  تبًعا ملتغريات نوع الفئة والفئة العمرية واجلنس.
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: توزيع أفراد العينة االستطالعية تبًعا لمتغيرات نوع الفئة والفئة العمرية "0 "جدول
 والجنس

 اجملموع
 الفئة العمرية

 اجلنس ة الطلبةفئ
"11-14" "8-5" " 0-6" 

 متالزمة توريت 3 2 3 0

 ذكور
 العاديني 2 2 2 8

 نقص االنتباة والنشاط الزائد 2 3 3 0

 التوحديني 3 2 3 0

 متالزمة توريت 3 3 1 8

 إناث
 العاديني 3 3 1 8

 نقص االنتباة والنشاط الزائد 3 1 3 8

 التوحديني 1 3 3 8

 اجملموع     84

مفحوصًا ،مت اختيارها بالطريقة  "302": عينة الدراسة الفعلية وايل  تكونت من ثانيهما
القصدية من املدارس العادية ومراكز الربية اخلاصة، ومت احلصول على البيانات اخلاصة بأفراد العينـة 

مـع هـؤالء الطلبـة وقد مت توزيع  ممـن يتعاملـون بشـكِل مباشـر واألخصائيني املعلمنيو  األمورليـاء أو مـن 
توزيع أفراد  "3"أفراد العينة وفقًا ملتغريات الدراسة، الفئة، الفئة العمرية، اجلنس. ويوضح اجلدول 

 عينة الدراسة تبًعا ملتغريات نوع الفئة والفئة العمرية واجلنس.
 العمرية والجنس : توزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا لمتغيرات نوع الفئة والفئة "2 "جدول

 اجملموع
 الفئة العمرية

 اجلنس فئة الطلبة
"11-14" "8-5" " 0-6" 

 متالزمة توريت 14 13 5 24

 العاديني 12 11 14 20 ذكور

 نقص االنتباة والنشاط الزائد 13 11 5 21
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 التوحديني 16 11 8 26

 متالزمة توريت 6 8 8 16

 إناث
 العاديني 18 11 12 28

 نقص االنتباة والنشاط الزائد 6 6 14 33

 التوحديني 8 18 11 28

 اجملموع     302

 أدوات الدراسة 
قياس وتشخيص حاالت متالزمة إيل  تشخيصي، يهدف اختبارلقد قام الباحث ببناء 
بعد القيام باالطالع على  االختبارسنه، وقد مّت بناء  "11-6 "توريت يف الفئات العمرية ما بن

العقلية ومعايري  لألمراض التشخيصية الواردة يف الدليل اإلحصائي التشخيصي اخلامس املعايري
صياغتها من خالل  وحماولةٌتليل هذه املعايري إيل  ، إذ عمد الباحثلألمراضالتصنيف العاملي 

 واملعايري الرئيسية لتشخيص متالزمة األبعادالعبارات التشخيصية موزعة على  أوجمموعة من الفقرات 
توريت ومن مثَّ مَت إعداد األداة التشخيصية يف ضوء هذه املعايري. وقد تكون املقياس التشخيصي 

لياء األمور، موزعة على ثالثة أبعاد: بعد أعراض العرات احلركية و فقرًًة. يف صورة أل "04 "من
ع الباحث والصوتية، بعد أعراض العرات الصوتية، بعد أعراض اضطراب السلوكات القهرية. وقد اتب

 يف بناء االختبار: إجراءاتعدة 

 بناء أداة الدراسة: إجراءات
يف بناء أداة الدراسة على أساس نظـري يتمثل يف املعايري  أساسيمت االعتماد بشكل  -1

العقلية، الذي أصدرته  لألمراضالدليل اإلحصائي التشـخيصي اخلامس  التشخيصية الواردة يف
 ,American Psychiatric Association, DSM-V" سياجلمعية األمريكية للطب النف

التصنيف إيل  باإلضافة.   "ICD 14 – CM  "لألمراضومعايري التصنيف العاملي  "2102
 أو اثنتنيومتثلت هذه املعايري يف: ظهور  "ICD 11 "احلادية عشره  يف صورته  لألمراضالعاملي 

املرض، وإن مل  فرتةعرات الصوتية تظهر خالل ال أكثر من أوأكثر من العرات احلركية ،مع واحدة 
ظهور بعض التشنجات الالإرادية وايل تكون قد استمرت ألكثر  ،يكن بالضرورة يف الوقت نفسه
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هذا االضطراب ال  عاما. 15قبل سن  األعراضمن سنة منذ بداية ظهور العرات ، تظهر هذه 
على سبيل املثال  أخريحالة طبية  أو "كوكاينيال"التأثريات الفسيولوجية ملادة معينه مثل: إيل  يعزى

بناء إيل  الدراسات السابقة األجنبية ايل هدفتإيل  ، إضافة"مرض هنتنغتون ،والتهاب الدماغ"
خـربة الباحث يف إيل  مقاييس وقوائم تقدير تشخيص اضطرابات السلوكات القهرية والعرات. إضافةَ 

 األعراض، و املتالزمةفال الذين يعانون من هذه مالحظة اخلصائص واملظاهر ايل يظهرها األط
 أخريهلا من اضطرابات  الشبيهة

 احملكمنيلية من أداة الدراسة  ومن مث عرضها على جمموعة من و مت إعداد الصورة األ -3
من ذوي اخلربة واالختصاص واملعرفة يف جمال الدراسة، كأطباء األعصاب واألطبـاء النفسني وأساتذة 

عدد من إيل  ة يف كل من اجلامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية، باإلضافةالربية اخلاص
يف ميدان الربية اخلاصة، وقد مت إجراء التعديالت الالزمة  الواسعةمن ذوي اخلربة العملية  األخصائيني

 يف ضوء نتائج التحكيم.
يل تتم اإلجابة عن فقرة، وا "04" الدراسة يف صورهتا النهائية من أداةإيل  مت التوصل-2

، موزعة على األبعاد الثالثة التالية: بُـْعد أعراض العرات احلركية والصوتية  األمورلياء أو فقراهتا من قبل 
ينب أبعاد  "2 "بـْعد أعراض اضطراب السلوكات القهرية ،واجلدول ،بـْعد أعراض العرات الصوتية،

 ى كل بعد.الصورة النهائية ألداة الدراسة وتوزيع الفقرات عل
 : يبين أبعاد الصورة النهائية ألداة الدراسة وتوزيع الفقرات على كل بعد. "1 "جدول

 1 بعد العرات احلركية 15

 3 بعد العرات الصوتية 13

 2 بعد اضطراب السلوكات القهرية 14

  اجملموع 04

عهـا خالل ايل مت اتبا اإلجراءاتمت التحقق من دالالت صدق احملتوى بواسطة جمموعة  -0
حمكمًا من ذوي اخلـربة و االختصاص، ومت  "13" لية للمقياس وٌتكيمه من قبلو بناء الصورة األ

اللغوية للفقرات، كما مت اعتماد معامل  الصياغةالتعديل من حيث  أو اإلضافة أوالتعديل باحلذف 



 بحوث علمية لدي الطلبة العاديين تهحقق من فاعليشخيص حاالت متالزمة توريت والتتياس لبناء مق

 012 2102( 2العدد ) المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية

أبعاده وفقراته ايل وظهرت الصورة النهائية للمقياس ب "%58"إمجايل بنسبة  حمكمني التفاقإمجايل 
دالالت عن صدق البناء من خالل استخراج إيل  . كما مت التوصل8فقرة  "04 "تكونت من

ليه يف العينة االستطالعية، وقد إالكلية ومع اجملال الذي تنتمي  الدرجةمعامالت ارتباط الفقرات مع 
 ما بنياجملال ومع  " 52،4-24،4" ما بنيمعامالت االرتباط لفقرات األداة ككل  تراوحت

"24،4 – 56،4 " . 
. وتوافرت دالالت عن ثبات املقياس من خالل طريقة التجزئة النصفية حبساب معامل 6

، وكذلك مت احتساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وفقاً  "58،4" بلغ معامل الثبات إذجومتان 
 "الثبات لالتساق الداخلي للمجاالت ككل وقد بلغ معامل اإلعادةملعادلة كرونباخ الفا وثبات 

81،4". 

 نتائج الدراسة:
 ل و إجابة السؤال األ

ما دالالت صدق بناء مقياس متالزمة توريت لدى عينة أردنية من الطلبة العاديـن وذوي *
 إضطراب نقص اإلنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطلبة ذوي متالزمة توريت؟

اس، استخرجت معامالت ارتباط فقرات املقياس مع دالالت صدق البناء للمقي الستخراج
  الدرجة الكلية ومع اجملال الذي تنتمي إليه يف عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من

طالبا وطالبة، حيث أن معامل االرتباط هنا ميثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة يف صورة  "84"
تنتمي  الذيلية من جهة، وبن كل فقرة وارتباطها باجملال معامل ارتباط بن كل فقرة والدرجة الك

معامالت ارتباط الفقرات مع  تراوحت، وقد أخريإليه، وبن كل جمال والدرجة الكلية من جهة 
 ينب ذلك. "0" واجلدول "56،4-24،4"، ومع اجملال "52،4-24،4 "األداة ككل ما بن

 ة الكلية والمجال الذي تنتمي إليه: معامالت االرتباط بين الفقرات والدرج"1" جدول

معامل 
مع  االرتباط
 األداة

معامل 
 االرتباط

 مع اجملال

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  االرتباط
 األداة

معامل 
 االرتباط

 مع اجملال

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  االرتباط
 األداة

معامل 
 االرتباط

 مع اجملال

رقم 
 الفقرة
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**.02 **.04 38 **.28 **.08 18 **.03 **.68 1 

**.02 **.04 24 **.02 **.01 16 **.20 **.28 3 

**.85 **.06 21 **.02 **.01 10 **.02 **.01 2 

**.62 **.25 23 **.06 **.88 15 *.23 *.24 0 

**.25 **.50 22 **.08 **.00 18 **.65 **.63 8 

**.66 **.01 20 **.08 **.83 34 **.08 **.88 6 

**.00 **.80 28 **.06 **.88 31 **.08 **.51 0 

**.63 *.21 26 **.28 **.08 33 *.24 *.26 5 

**.05 **.56 20 **.01 **.88 32 **.08 **.00 8 

**.08 **.65 25 **.02 **.04 30 *.24 **.01 14 

**.08 **.52 28 **.52 **.52 38 **.00 **.85 11 

**.64 **.01 04 **.85 **.01 36 *.26 **.02 13 

   **.02 **.00 30 **.02 **.01 12 

   **.02 **.04 35 **.20 **.00 10 

 . "48،4 "دالة إحصائيا عند مستوى الداللة*
 ."41،4 "** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إيل  وجتدر اإلشارة هنا
 إحصائيا، ولذلك مل يتم حذف أي من هذه الفقرات.

 : معامالت االرتباط بين المجاالت  ببعضها والدرجة الكلية " 2 "جدول

 العالمة الكلية
أعراض اضطراب السلوكات 

 القهرية

العرات 
 الصوتية

العرات 
 احلركية

 

 العرات احلركية 1   

 العرات الصوتية 802.** 1  

 أعراض اضطراب السلوكات القهرية 858.** 888.** 1 

 العالمة الكلية 805.** 824.** 088.** 1

      "48،4 "*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
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 "41،4 "**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
 إجابة السؤال الثاني 

ما دالالت ثبات بناء مقياس متالزمة توريت لدى عينة أردنية من الطلبة العادين وذوي 
 لطلبة ذوي متالزمة توريت؟إضطراب نقص اإلنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد وا

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، مت التحقق من دالالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية عل 
طالبا وطالبة ، ومن مث مت حساب معامل جومتان  "84 "جمموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من

ق الداخلي حسب معادلة  للتجزئة النصفية. ومت كذلك أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتسا
ينب معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة  "6" كرونباخ ألفا، واجلدول

 للمجاالت واألداة ككل واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
 : معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية "1" جدول

 اجملال التجزئة النصفية االتساق الداخلي

 العرات احلركية 4،58 4،53

 العرات الصوتية 4،84 4،52

 أعراض اضطراب السلوكات القهرية 4،83 4،00

 العالمة الكلية 4،58 4،81

 إجابة السؤال الثالث 
بن الطلبة العادين،  "α= 48،4"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى *

 ص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد على مقياس متالزمة توريت؟والطلبة ذوي إضطراب نق
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء الطلبة 
العادين، والطلبة ذوي إضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطلبة ذوي متالزمة 

 يوضح ذلك. "0 "س متالزمة توريت، واجلدول رقمتوريت على مقيا
الطلبة العاديين، والطلبة  ألداء: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  "1 "جدول

ذوي نقص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطلبة ذوي متالزمة توريت على مقياس 
 متالزمة توريت

  الفئات العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 العرات احلركية عادي 02 15. 258.
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 نقص االنتباه والنشاط الزائد 01 1،28 524.

 توحد 82 1،58 800.

 متالزمة توريت 06 6،52 1،503

 اجملموع 302 3،18 3،801

 عادي 02 44. 444.

 العرات الصوتية

 نقص االنتباه والنشاط الزائد 01 40. 385.

 دتوح 82 35. 088.

 متالزمة توريت 06 8،58 3،123

 اجملموع 302 1،34 3،065

 عادي 02 15. 034.

أعراض اضطراب 
 السلوكات القهرية

 نقص االنتباه والنشاط الزائد 01 6،00 855.

 توحد 82 08. 605.

 متالزمة توريت 06 0،28 1،008

 اجملموع 302 2،43 2،440

 عادي 02 26. 856.

 العالمة الكلية

 نقص االنتباه والنشاط الزائد 01 5،34 1،248

 توحد 82 3،83 1،368

 متالزمة توريت 06 10،40 3،058

 اجملموع 302 6،20 6،181

تباينًا ظاهريًا يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء عينة  "0 "ينب اجلدول
الطلبة العادين، الطلبة "فئات متغري احلالة على مقياس متالزمة توريت بسبب اختالف  الدراسة على

، ولبيان داللة "ذوي نقص االنتباه والنشاط الزائد، حاالت التوحد، الطلبة ذوي متالزمة توريت
 ."5 "الفروق اإلحصائية بن املتوسطات احلسابية مت استخدام ٌتليل التباين األحادي حسب اجلدول

 لحالة  على مقياس متالزمة توريت: تحليل التباين األحادي ألثر ا "1 "جدول

الداللة  متوسط  قيمة ف درجات  جمموع    املصدر
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 املربعات احلرية املربعات اإلحصائية

.444 
045،501 

006،158 

1،481 

2 

328 

1225،888 

364،513 

 بني اجملموعات

 العرات احلركية داخل اجملموعات

 الكلي 1888،266 303  

.444 
008،512 

010،882 

.835 

2 

328 

1383،688 

331،588 

 بني اجملموعات

 العرات الصوتية داخل اجملموعات

 الكلي 1000،818 303  

.444 
621،182 

600،580 

1،436 

2 

328 
1802،803 

308،238 
 بني اجملموعات

 داخل اجملموعات
أعراض اضطراب 
 السلوكات القهرية

 الكلي 3155،580 303  

.444 
1208،158 

3833،035 

3،118 

2 

328 

5065،158 

846،053 

 بني اجملموعات

 العالمة الكلية داخل اجملموعات

 الكلي 8300،660 303  

 "=48،4" وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "5" يتنب من اجلدول
تعزى للحالة يف مجيع اجلوانب ويف األداة ككل، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بن 

 ."8 "احلسابية مت استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفيه كما هو منب يف اجلدولاملتوسطات 
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 : المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر الحالة "1 "جدول

 متالزمة

 توريت
 توحد

 نقص االنتباه
 والنشاط الزائد

 عادي
 املتوسط
 احلسايب

  

 عادي 15.    

 العرات احلركية
   *1،10 1،28 

اه نقص االنتب
 والنشاط الزائد

 توحد 1،58 1،01* 82.*  

 متالزمة توريت 6،52 6،68* 8،00* 0،80* 

 عادي 44.    

العرات 
 الصوتية

   .40 .40 
نقص االنتباه 
 والنشاط الزائد

 توحد 35. 35. 31.  

 متالزمة توريت 8،58 8،58* 8،53* 8،61* 

 عادي 15.    
أعراض 

اضطراب 
السلوكات 

 يةالقهر 

   *6،64 6،00 
 نقص االنتباه
 والنشاط الزائد

 توحد 08. 85.* 6،43*  

 متالزمة توريت 0،28 0،10* 3،02* 2،88* 

 عادي 26.    

 العالمة الكلية
   *0،50 5،34 

نقص االنتباه 
 والنشاط الزائد

 توحد 3،83 3،80* 8،30*  

 متالزمة توريت 10،40 16،01* 5،50* 10،10* 

 ."  =48،4" الة عند مستوى الداللة*د
 اآليت: "8"ويتضح من خالل االطالع على اجلدول رقم
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بن العادين من جهة وكل من إضطراب  "  =48،4" وجود فروق ذات داللة إحصائية-
وجاءت الفروق لصاحل كل  أخرينقص االنتباه والنشاط الزائد، والتوحد، ومتالزمة توريت من جهة 

نتباه والنشاط الزائد، والتوحد ،ومتالزمة توريت، وتنب وجود فروق ذات داللة من إضطراب نقص اال
بن نقص االنتباه والنشاط الزائد من جهة وكل من التوحد، ومتالزمة توريت  " =48،4" إحصائية

وجاءت الفروق لصاحل كل من التوحد، ومتالزمة توريت، كما تنب وجود فروق ذات  أخريمن جهة 
بن والتوحد ومتالزمة توريت وجاءت الفروق لصاحل متالزمة توريت  "  =48،4" داللة إحصائية

 يف العرات احلركية، وأعراض اضطراب السلوكات القهرية ،والعالمة الكلية.
بن متالزمة توريت من جهة وكل من  "  =48،4" وجود فروق ذات داللة إحصائية-
وجاءت الفروق لصاحل   أخريالتوحد من جهة نقص االنتباه والنشاط الزائد، و واضطراب العادين، 

 كل من العادين، و إضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد، والتوحد.

 إجابة السؤال الرابع 
بن الطلبـة العادين،  "α= 48،4"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  *

الطلبة ذوي متالزمة توريت والطلبة ذوي إضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد و 
 على مقياس متالزمة توريت؟ تعزى ملتغري العمر

داء الطلبة لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إل
العادين، والطلبة ذوي إضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطلبة ذوي متالزمة 

 يوضح ذلك. "14 "قياس متالزمة توريت تبعا ملتغري العمر ، واجلدولتوريت على م
 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء "01 "جدول

 عينة الدراسة على مقياس متالزمة توريت حسب متغير العمر

 البعد الفئات العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

3،501 3،21 56 0-6 

 0-5 53 3،38 3،804 ركيةالعرات احل

3،108 1،51 08 14-8 
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 اجملموع 302 3،18 3،801

3،844 1،32 56 0-6 

 العرات الصوتية
3،286 1،34 53 5-0 

3،803 1،16 08 14-8 

 اجملموع 302 1،34 3،065

3،828 3،83 56 0-6 

أعراض اضطراب 
 السلوكات القهرية

2،410 2،12 53 5-0 

2،145 2،41 08 14-8 

 اجملموع 302 2،43 2،440

6،230 6،00 56 0-6 

 العالمة الكلية
6،123 6،63 53 5-0 

6،168 8،88 08 14-8 

 اجملموع 302 6،20 6،181

عينة  ألداءتباينًا ظاهريًا يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  "14 "ينب اجلدول
ختالف فئات متغري العمر، ولبيان داللة الفروق الدراسة على مقياس متالزمة توريت بسبب ا

 ."11"اإلحصائية بن املتوسطات احلسابية مت استخدام ٌتليل التباين األحادي حبسب اجلدول 
 : تحليل التباين األحادي ألثر العمر على مقياس متالزمة توريت"00" جدول

الداللة 
 اإلحصائية

 قيمة ف
متوسط 
 املربعات

درجات 
 احلرية

 البعد املصدر ربعاتجمموع امل

.281 

 

.800 
 

6،304 

6،613 

3 
304 

303 

13،051 

1856،556 

1888،266 

 بني اجملموعات

 العرات احلركية اجملموعات داخل

 الكلي

.852 

 

.410 

 

.146 

6،102 

3 

304 

303 

.313 

1000،240 

 بني اجملموعات

 العرات الصوتية داخل اجملموعات

 الكلي 1000،818
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.585 

 

.140 

 

.805 

8،113 

3 

304 

1،886 

3156،801 

 بني اجملموعات

 داخل اجملموعات
أعراض اضطراب 

 القهرية السلوكات
 الكلي 3155،580 303  

.543 

 

.334 

 

5،843 

25،800 

3 

304 

10،440 

8380،662 

 بني اجملموعات

 العالمة الكلية داخل اجملموعات

 الكلي 8300،660 303  

=  "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "11" يتنب من اجلدول
 تعزى للحالة يف مجيع اجلوانب ويف األداة ككل. "48،4

 إجابة السؤال اخلامس 
بن الطلبة العادين، والطلبة ذوي  "α= 48،4" هل توجد فروق ذات داللة عند مستوى •

بة ذوي متالزمة توريت تعزى ملتغري اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد وحاالت التوحد والطل
 اجلنس على مقياس متالزمة توريت؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء عينة 
الدراسة على مقياس متالزمة توريت حسب متغري اجلنس، ولبيان الفروق اإلحصائية بن املتوسطات 

  يوضح ذلك. "13 "، واجلدول«ت»ختبار احلسابية مت استخدام ا
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :"02" جدول

 ألثر الجنس على أداء عينة الدراسة على مقياس متالزمة توريت« ت»واختبار 

الداللة 
 اإلحصائية

درجات 
 احلرية

 "ت"قيمة 
االحنراف 

 ملعياريا

املتوسط 
 احلسايب

 البعد اجلنس العدد

.484 301 1،860 
 ذكر 121 3،08 3،808

 العرات احلركية
 أنثي 113 1،54 3،860

.435 301 3،310 
 ذكر 121 1،83 3،068

 العرات الصوتية
 أنثي 113 53. 3،414

أعراض اضطراب  ذكر 121 2،18 3،806 680. 301 050.
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 السلوكات القهرية أنثي 113 3،55 2،458

.403 301 3،404 
 ذكر 121 0،11 6،265

 العالمة الكلية
 أنثي 113 8،84 8،556

تعزى ألثر اجلنس  " α= 48،4" وجود فروق ذات داللة إحصائية "13 "يتنب من اجلدول
يف مجيع اجملاالت  ويف العالمة  الكلية باستثناء أعراض اضطراب السلوكات القهرية ،وجاءت الفروق 

 لصاحل الذكور.
 مناقشة النتائج

توافر دالالت صدق البناء إيل  لو عن السؤال األ باإلجابةئج الدراسة املتعلقة نتا أشارت

الكلية ومع اجملال الذي تنتمي  الدرجةللمقياس من خالل استخراج معامالت ارتباط الفقرات مع 

 "ومع اجملال "52،4 – 24،4"ككل ما بن   األداةمعامالت االرتباط للفقرات مع  تراوحتذ إليه، إ

 ألغراض، وتعترب معامالت االرتباط هذه ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا "56،4 – 24،4

رد من معايري تشخيصية ملتالزمة توريت يف الدليل و ا الدراسة، وقد جاءت هذه النتائج متفقًة مع م

  "لألمراض، ومعايري التصنيف العاملي "DSM-V"العقلية  لألمراضالتشخيصي اخلامس  اإلحصائي

ICD 14 – CM"  .يف صورته احلادية عشره  لألمراضالتصنيف العاملي إيل  باإلضافة" ICD -

استخراج دالالت الصدق املتبعه يف الدراسة احلالية مع  إجراءات.وقد اتفقت كذلك  "11

 "3411 "، ودراسة الربابعة"3414 "املتبعه يف دراسة كل من جريسات والطحان اإلجراءات

 ."Brysoon et al 3445 "ودراسة 

عن السؤال الثاين حول توافر دالالت  لإلجابةأما فيما يتعلق بنتائج الدراسة وايل سعت 

الثبات للمقياس من خالل استخراج معامالت  الثبات بطريقة التجزئة النصفية عل جمموعة 

، ومن مث مت حساب معامل جومتان للتجزئة "58،4" استطالعية من خارج عينة الدراسة والذي بلغ
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ومت أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، النصفية. 

واعتربت هذه القيم  "81،4 "وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل وقد بلغ معامل الثبات هنا

استخراج دالالت الصدق املتبعه يف  إجراءاتمالئمة لغايات هذه الدراسة. وقد اتفقت كذلك 

، ودراسة جريسات "3445"زيتونة  أبواملتبعه يف دراسة كل من  اإلجراءات ية معالدراسة احلال

 Feldman etودراسة  "3412"، ودراسة الدهام "3411" ، ودراسة الربابعه"3414 "والطحان

al "3413" من املتبعة يف دراسة كل اإلجراءات، وقد اختلفت "White et al , 3411" 

 "Ghaziuddin & Welch 3412"ودراسة 

وقد اتفقت نتائج السؤال الثالث والذي جاء للبحث حول وجود فروق ذات داللة 

كل من الطلبة العادين والطلبة ذوي إضطراب نقص   أداءبن  "α=  48،4" عند مستوى إحصائية

جاء ترتيب فئات  إذالدراسة  أداةاالنتباه والنشاط الزائد، والتوحدين، وذوي متالزمة توريت على 

عديا وحبسب امتالكهم للعرات الصوتية واحلركية والسلوكات القهرية  كالتايل: عادين، الدراسة تصا

حول ذلك لدى  دما ور اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد، التوحد، متالزمة توريت مع 

"Tabori et al ,3413" كما جاءت الفروق لصاحل متالزمة توريت يف العرات احلركية، وأعراض ،

 White et alت القهرية، والعالمة الكلية وخيتلف ذلك مع ما ورد لدى اضطراب السلوكا

 "عدم وجود عالقة واضحة ودالة ما بن اضطراب السلوكات القهريةإيل  والذي أشار ""3411

OCD" .ومتالزمة توريت 

 املختلفةفئات الدراسة  أداءأما نتائج السؤال الثالث حول اذا ما كانت هناك فروق يف 

 عند مستوى إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة إيل  النتائج أشارت العمر، فقد تعزى ملتغري
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"48،4  =α"  ردته أو تعزى ملتغري العمر، وبذلك فقد اختلفت نتائج الدراسة مع ما"United 

state department of health and human services, 3413"   عراض أايل ذكرت أن

 والرشد. ةمع بلوغ سن املراهقن تقل أمتالزمة توريت من شأهنا 

وفيما يتعلق بنتائج السؤال الرابع حول اذا ما كانت هناك فروق يف أداء فئات الدراسة 

 "α= 48،4" النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية أشارتتعزى ملتغري اجلنس، فقد  املختلفة

راض اضطراب السلوكات العالمة  الكلية باستثناء أع تعزى ألثر اجلنس يف مجيع اجملاالت ويف

القهرية، وجاءت الفروق لصاحل الذكور.  وقد اتفقت هذه النتائج مع ما ورد لدى كل من 

"Robertson , 2112"  و"Kadesjo & Gillberg, 3444"  متالزمة  أعراضحول زيادة

 التكرار.  أوالشدة  أوسواء من حيث املدة  اإلناثتوريت لدى الذكور اكثر منها لدى 
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 الدراسة  توصيات

 صت الدراسة بما يلي:أو في ضوء هذه النتائج، 

فيه لغايات  واالستعانةتوظيف املقياس احلايل يف عملية الكشف عن متالزمة توريت 

 التشخيص الفارق ما بن كل من متالزمة توريت، التوحد، إضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد.

بية اخلاصـة لتعريفهم رت يف مدارس ومراكز ال العاملني لألخصائينيعقد الدورات التدريبية -

 مبتالزمة توريت وآلية تطبيق املقياس.

إجراء دراسات للتأكد من قدرة املقياس على تشخيص االضطراب يف بيئـات وجمتمعات -

 .أخريحملية وعربية 

 إجراء دراسة مسحية على األطفال العادين لتحديد نسبة انتشار االضطراب يف اململكة-

 مقياس الدراسة احلالية. باستخدامة اهلامشية األردني
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 الً : املراجع العربية أو

السلوك التوحدي  صورة أردنية مـن قائمة تقدير تطوير "3445 "أبو زيتونه ، النا هارون

"ATEC" ، األردنية ، عمان. اجلامعة، رسالة ماجستري 

اضطراب ضعف  ، بناء مقياس لتشخيص"3414" رائده والطحان ،حممد خالد جريسات،

الزائد والتحقق من فاعليته لدى الطلبة العادين وذوي صعوبات التعلم واإلعاقة  االنتبـاه والنشاط

 ."1"، العدد  02جملة دراسات، العلوم الرتبوية، اجمّللد  العقليـة وحاالت التوحد يف عينة أردنية.

 األطفالشف عن تطوير وبناء مقياس اخلصائص السلوكية للك ،"3412" الدهام، مشاري

لية باملرحلة االبتدائيـة، رسالة ماجستري ،جامعة امللك فيصل .اململكة و الصفوف األ املوهوبيـن يف

 العربية السعودية. 

، فاعلية صورة أردنية من مقياس كونرز لتقديرات املعلمني لقصور  "3411" الربابعه، أمحد

طروحة دكتوراه ،اجلامعة أقني عقليا والعاديني، لذوي صعوبات التعلم واملعا االنتباه والنشاط الزائد

 األردنية ،عمان.
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