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 : ابللغة العربية  ص البحث ستخلم
ومن مث اجتهه البحهث احلها   خبصائص أطفال الروضة،هتمام واال ابلتدخل املبكر،هتمام يف السنوات احلديثة تطور اال        

معههدالت اشتشههار اضههطرار التصههرع واههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها، لههدك أطفههال الروضههة، و هه ل   ىللتعههرع  لهه 
معههدالت االشتشههار لههدك أطفههال الروضههة الهه  ور وا على والتعههرع  لههى الفههروا لههر أطفههال الروضههة الهه  ور الكشههع  ههن 

أشثى، من الروضات  (314) ذ ر، و (387) طفاًلى منهم (701) ينة مشلت    ى. أجريت البحث  لوا عل يف االضطرالر
مت اسهتددام مدياسهر لالضههطراابت السهلو ية اةارجيهة مهن ل ههدا  البا ثهة مةهور  املعلمههة : . احلكوميهة واههليهة يدينهة البا ههة

يهاس االشداا ية ى واملد -قصور االشتبا، -يديس املدياس اهول اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، مارمل النشامل
أن أ لهى معهدل أوضهحت النتهائج تتبع البحث املنهج الوةهف  املسهح . ولعهد املعااهة اال صهائية . الثاين اضطراه التصرع

اضههطراه اههرمل يليههها  هه    %( 2.28)لنسهبة  (16) اشتشهار هههو لالضههطراابت املتالدمههة لههدك العينهة  كههل  يههث للهه   ههد ها
تضه  أن معهدالت اشتشهار االضهطراابت السهلو ية ماضهطراه اهرمل النشهامل .  مها االنشامل املصحوه لدصور االشتبها، املدهتل 

املصحوه لدصور االشتبا، واضطراه التصرع  لدك ال  ور تفوا معدالت االشتشار لدك ا عل. وتوجد اروا ذات  اللة 
والتصرع لر   يف متوسطات  رجات اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  0.01)ا صائية  ند مستوك الداللة  

 ال  ور وا عل من أطفال الروضة لصاحل ال  ور. 
 الروضة. أطفال ،اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، ،اضطراه التصرعالكلمات املفتاحية: 
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Prevalence of Behavior Disorders and Hyperactivity Accompanied by Attention 

Deficit Among Kindergarten children in Al-Baha City 

Abstract:     

In the last years, the interest of early interventions, and characteristics of kindergarten 

children have developed. Therefore, this study aimed to identify the prevalence of 

behavior disorders and hyperactivity accompanied by attention deficit among 

kindergarten children, detecting prevalence rates for male and female kindergarten 

children, as well as, identifying the differences between male and female kindergarten 

children in the two disorders. The study sample consisted of (701) children, (387 males 

and 314 females) from the governmental and private kindergartens in Al- Baha city. The 

external behavioral disorder scales were used by the researcher (teacher's form), the first 

scale attention deficit hyperactivity disorder (hyperactivity - attention deficit – 

impulsivity) and the second scale conduct disorder. The study utilized the descriptive 

survey method. After statistical treatment, the results showed that the highest prevalence 

rate is for syndrome disorders in the sample as a whole, as it reached (16) by (2.28%), 

followed by a pattern of hyperactivity disorder accompanied by mixed attention. It was 

also found that the prevalence rates of behavioral disorders (hyperactivity disorder 

accompanied by attention deficit and behavior disorder) in males exceeded the 

prevalence rates in females. There were statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) in the mean of degrees of disorders of hyperactivity accompanied by 

lack of attention and behavior between males and females of kindergarten children in 

favor of males. 

Keywords: conduct disorder, attention deficit hyperactivity disorder, kindergarten 

children. 
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 :البحث مقدمة
املدتلفة،  تغريات سريعة يف مظاهر النمو  االيت حتدل ايه املهمةمرا ل النمو  ك د لتعد مر لة الطفولة املبكر    
  ؛ ذا تعثر أي مظهر منهم ترتب  ليه مشكالت ال دة يف النمو يف املرا ل التاليةلوالعدل  واالشفعا  واالجتما  . و  ااسم 

 طفال هبا ملرا ل النمو التالية.   دا  اهل و يفية ل ا يوجد اهتمام خاص لرايض االطفال 
وجاء ه ا االهتمام   ،لتددمي خدمات التدخل املبكر  ابالهتمامال الرتلية اةاةة يعين ل ا ظهر توجه  ديث يف جم

 ضرور   تمية لأل لة الدوية اليت قدمتها البحول العلمية يف العلوم النفسية والرتلوية  ول الدور احلاسم للعوامل البيئية يف  
من العمر ابلنسبة للنمو املستدبل  أمر   مهية السنوات اهوىلأمن العمر يف تغيري مسارات النمو. وابلرغم من  السنوات اهوىل

العمل    كاملستو  ىأ ر ه الرتلويون و لماء النفس وغريهم من  ارت  طويلة اإن ليالء ه ، السنوات االهتمام ال ي تستحق  ل
 . (2011 احلديديىو ا ماةطيب ا شسبيً جاء متأخرً 

وتعد اةطو  اهوىل قبل تددمي خدمات التدخل املبكر، التعرع  لى  جم االضطراابت السلو ية من خالل التعرع  
  لى معدالت اشتشارها يف مر لة ما قبل املدرسة؛ اهمر ال ي ينعكس يف توجيه ااهو  وتنسيدها يا يوائم الواقع الفعل  هلا. 

 يث   يت هلا معدالت اشتشار مرتفعة يف مر ليت الطفولة واملراهدة،ويعد اضطراه التصرع أ د االضطراابت ال  
  من اهوال   %9 أن  وا  لىل DSM-III-R الدليل التشديص  وا  صائ  لالضطراابت النفسية الثالث املعدل أشار

يوجد لديهم ه ا االضطراه، ومع ذل  يعد اضطراه التصرع من أ ثر االضطراابت   سنة 18 من البنات اهقل من %2و
  اهطفال ال ين مت ل التهم لىل  من %50-%33 املوجو    اخل  يا ات الصحة النفسية لألطفال واملراهدر. و وا 

   . 2003،  يا ات الصحة النفسية  ان لسبب اضطراه التصرع م وديول وستوت 
وسلبية مع الراشدين،  ما   ، حتدايا ولفظياا  جسمياا   ين ينطبق  ليهم حم  اضطراه التصرع  دواعا يظهر اهطفال الو 

ينتشر لديهم الك ه املستمر والتهره املتكرر من أ اء الواجب، وحتطيم امللكية العامة أو اةاةة. يفشل  ديد من هؤالء  
هؤالء   الرااا، ويتسمكوين  القات سوية مستمر  مع اهطفال يف لظهار االتصال االجتما  ، ويتض  ذل  يف ةعوابت ت 

اهطفال ابلتددير املندفض لل ات، ويظهر متر زهم  ول ال ات من خالل تال بهم ابآلخرين للحصول  لى مسا د ،  ما  
 .(Kaplan & Sadock, 1998) ما يوجد لديهم شعور ابل شب ا أهنم ال يهتمون يشا ر ورغبات اآلخرين، وع رً 

 ل من    أجريت لعض الدراسات للكشع  ن اشتشار اضطراه التصرع،  ما يف البحث الطولية اليت أجراهاومن مث  
 & Cohen, Arseneault, Caspi, Tomás, Taylor وموايت ىواتيلور  ىوتوماس  ىو اسب  ى وأرسينيولت ى وهر

Moffitt  (2005)   نفسية الرالعالدليل التشديص  وا  صائ  لالضطراابت ال  للتحدق من ةدا حم DSM-IV 
أجريت مدالالت  ، و وطفلة  طفالا  (2232)ى أجريت البحث  ل ، وقدسنوات (5-4.5) اهطفال يف اجملتمع العام من كلد

أشهر املاضية ه راض   6 استبيان لتدييم سلوك اهطفال خالل ال  ن جالة   ا  مع اهمهات واملعلمات اب ضااة لىل 
ذا  لأما  ،ذا اشطبق  ليه ثالثة أ راض أو أ ثر الضطراه التصرعلويتم تشديص الطفل هب ا االضطراه  ،اضطراه التصرع

أشارت النتائج أن معدل اشتشار   ، وقدأ راض أو أ ثر يصنع  نم  ار   من متوس  ل  شديد  ة الطفل مخس ى ظهر  ل
التوا . ومن خالل   ى ل %(2.5) و  %(6.6) الشديد تراو ت لر توس  لىلاضطراه التصرع والنم  الفر   امل

ولديهم  وامل   ا،املال ظة خالل جلسة الدياس لو ظ أن اهطفال ال ين مت تشديصهم ابضطراه التصرع  اشوا أ ثر شغبً 
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ل ين مت تشديصهم يف  مر   ما أظهرت النتائج أن اهطفال ا،خطور  ترتب  ابضطراه التصرع يف املرا ل العمرية التالية 
ومن مث   ؛ مخس سنوات ابضطراه التصرع تز ا  ا تمالية ظهور ةعوابت سلو ية وأ ا ميية لديهم يف  مر سبع سنوات

أوةت البحث لضرور   دم جتاهل املشكالت السلو ية لألطفال يف مر لة ما قبل املدرسة وال ين اشطبق  ليهم حم   
 ب ميكن أن يدلل من تطور الصعوابت السلو ية واه ا ميية. وأن التدخل املناس  ،اضطراه التصرع 

التحدق من   لىل Keenan & Wakschlag (2004) وو سالج  ل من  ينان، وهدات البحث اليت أجراها  
اهطفال يف مر لة ما   ى  راض اضطراه التصرع واضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة ميكن أن تنطبق  لأارضية أن 
الضطرار التصرع والتحدي   DSM-IV خالل استددام املداللة شبه املدننة مت قياس معدل أ راض ومن ، قبل املدرسة

 يا ات الصحة    التهم لىللوال ين مت  ،سنة (5.5-2.5) اهطفال ال ين ترتاوح أ مارهم ما لر كاملصحوه ابملعارضة لد 
 التهم يف مر لة ما قبل املدرسة لديهم  ل التهم. أوضحت شتائج البحث أن اهطفال ال ين مت لالنفسية مدارشة أبطفال مل يتم 

 التهم. و اشت  لمعدالت مرتفعة لدرجة  الة الضطرار التصرع والتحدي املرتب  ابملعارضة مدارشة ابهطفال ال ين مل يتم 
 ؛  %8) ا  التهم تدريبً ل جممو ة اهطفال ال ين مل يتم  كرار التصرع والتحدي املصحوه ابملعارضة لد معدالت اشتشار اضط

الضطرار التصرع والتحدي املصحوه ابملعارضة ميكن أن متيز لر   DSM-IV ومن مث ميكن أن شستنتج أن أ راض
 التهم يف    يتشاله مع ذل  ال ي يظهر لدي  لتم وأولئ  ال ين مل ي ، التهم لاهطفال يف مر لة ما قبل املدرسة ال ين مت 

وأن اهطفال ال ين مل يرت  وا  ل  مرا ز الصحة العدلية ليس لديهم معدالت مرتفعة من مشكالت   ، ااهطفال اه رب سنً 
ةا ا يف التمييز لر سلوك الشغب النمط  وغري النمط  يف مر لة ما قبل   DSM-IVوأن تصنيع  ، سلوك الشغب 

 املدرسة. 
 ما يلي: مما سبق ميكن أن نتوصل إل 

  . (2003 وستوت  ما أشار  وديول    الة الطفلل  تؤ ي لىل  ابت اليتاضطراه التصرع يعد أ ثر االضطرا •

 ما أشارت  راسة  وهر    ميكن  راسة اضطراه التصرع يف مر لة ما قبل املدرسة مالروضة  وحتديد معدالت اشتشار، •
 .(Keenan, et al., 2004) و ينان وآخرون (Cohen, et al., 2005) وآخرون

وقد  ان يعتدد أن ارمل النشامل حيدل شتيجة   ، لر اضطراابت مر لة الطفولة  اشائعً  ارمل النشامل اضطراابً  ديع ما 
حتول   لىل كلال أن الفهم اايد هل ا االضطراه أ  ،ضعع التحكم يف السلوك احلر   وجو  خلل وظيف  ابملخ مما يؤ ي لىل

ا من قصور  وأةب  يعتدد أن ارمل النشامل ينشأ أساسً  ، لنوا   املعراية االهتمام اب السلوك احلر   لىل  ىاالشتبا، من الرت يز  ل
 .(Wenar, 1994)االشتبا، 

ه ا االضطراه   و ااهطفال ذو  ، يف مر لة الطفولة وميكن أن ينشأ اضطراه قصور االشتبا، املصحوه ابلنشامل الزائد
. وأ ياع  ك لديهم  ساسية مفرطة للمثريات وينز جوا لسهولة من الضوضاء والضوء و رجة احلرار  وأي تغريات ليئية أخر 

من   ويتصع لبط ء النمو يف الشهور اهوىل  وينام  ثرياً  وميش  مضطرابً   يث ميكن أن يكون الطفل ها ئً  ؛ حيدل العكس 
  (Kaplan & Sadock, 1998)  ثرياً.هو النشامل الزائد وقلة النوم والصراخ     اً ولكن النم  اه ثر شيو    ياته،

وشظرا همهية التعرع  لى معدالت االشتشار لالضطراابت املدتلفة وابهخص يف مرا ل النمو املبكر  أجريت  
  ى ل من لوشد   اسة  راسات متعد   للكشع  ن معدل اشتشار اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   ما يف  ر 
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  استدبار  ابستددام طاله املدارس  كلد ADHD لبحث معدل االشتشار الضطراه Ponde & Freire (2007)وارير 
لديهم   %(7.6) أظهرت النتائج أن طفالً  (774)  ينة مشلت ىطبدت البحث  ل ،تددير سلوك الطفل جييب  ليه املعلم
  ك لد  ما اتض  أن النم  الفر   النشامل الزائد / االشداا ية  ان أ ثر اشتشاراً   ،ا تمالية مرتفعة لإلةالة ابالضطراه

 البنات مدارشة ابل  ور ال ين ظهر لديهم    قصور االشتبا،.  
 ,Froehlich, Lamphearو اهن  و اتوسي ،  وابرلريزي، وايبستر،  والمفري، اروهليش،  ل من  كجر أو 

Epstein, Barbaresi, Katusic & Kahn (2007)  راسة لبحث معدالت اشتشار اضطراه ADHD ينة   كلد 
وجو    اب ضااة لىل  DSM-IVحم   ىللتشديص مت اال تما   ل ،ا  امً  15-8 من اهطفال ترتاوح أ مارهم ما لر

من اهطفال.   %8.7 لى  DSM-IVأوضحت النتائج اشطباا حم   ،تشديص سالق لوجو  االضطراه لواسطة طبيب 
منهم يتناولون  الج  وائ .  ما ترتفع معدالت   %32 تشديص سالق لالضطراه وأن ذوي منهم  %47.9  ما وجد أن 
 ال  ور مدارشة اب عل.  كاالشتشار لد
 Cardo, Serrera ,Vidal, De  ار وى وسرياراى وايدالى و ي أذواى وريدوشدوى وريتور   ل من  كوأجر   

Azua, Redondo & Riutor  (2011)  تددير معدل اشتشار اضطراه  ىل راسة هتدع لADHD   ابستددام حمكات
حمكات   ى وابستددام اثنر من املداييس اليت تعتمد  ل( ICD-10مدالل  DSM-IV-TRتشديص خمتلفة محم  

DSM-IV ، أوضحت النتائج أن معدل   ،   عاما  12-6  ينة من اهطفال ابملدارس مترتاوح أ مارهم ما لر ىوذل   ل
التصنيع ا  صائ  العامل    ابستددام حم % 1.2 مدالل DSM-IV-TRابستددام حم   %3.6 االشتشار لل 

ابستددام املداييس اليت تعتمد  ل   %  4.6و ICD-10 لالضطراابت واملشكالت الصحية املصا بة ملنظمة الصحة العاملية
 اروا لر اانسر.   و   وج ما أشارت النتائج لىل   DSM-IV ,حم  

مالرياس،   –لوليز، ولريو، وريدو، وساشفليكس، وجيمنو، وجينواا  – اتال   وهدات البحث اليت أجراها  ل من 
  لىل  Catla-Lopez, Peiro, Ridao, Sanfelix- Gimeno, Genova- Maleras & Catala (2012)و ااتال 

سباشيا وذل  من خالل لجراء مراجعة منظمة  أاهدر يف اهطفال واملر  كلد ADHDحتديد معدل اشتشار اضطراه 
الدراسات اليت أجريت   ى  ل اال تما  معدالت االشتشار وابستددام التحليالت ا  صائية. مت  ى للدراسات اليت أجريت  ل

 اذج التأثري  . ومت تدييم شتائج تل  الدراسات و ساه معدل االشتشار ابستددام  اماا  18أ مارهم  ن  ينات تدل  ى ل
ا. أشارت النتائج أن معدل  ومراهدً  طفالا  (361580)  راسة وابئية لل   د  أارا  العينة يف ه ، الدراسات  14له  العشوائ  

 %.6.8  لل  ADHDاالشتشار الضطراه 
لة ما  الطفل يف مر   كشه قليال ما يتم تشديصه لدأومع أن ه ا االضطراه حيدل يف املرا ل العمرية املبكر  لال   

حبيث أن الطفل ال يستطيع أن   ولكنه داي   ملحوظة جداا  احلر  ،النشامل  كقبل املدرسة. وهو ليس أي داي   يف مستو 
      . 2011 احلديديىو مائد  الطعام أو يف السيار  ماةطيب    ىسواء يف غراة الصع أو  ل  اجيلس هبدوء ألدً 

ول ا   ؛ه ا االضطراه ابهتمام البا ثر وذل  لسعة اشتشار، وتعد  أ راضه وتغريها مع التددم يف العمر   ظ وقد 
جيب لجراء تشديص و شع مبكر  ن اهطفال ال ين يعاشون من ه ا االضطراه يف مرا ل  مرية مبكر    دا  الربامج  

  . 2010 والطحانى مجريساتواةط  الرتلوية املناسبة هلم  
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أطفال الروضة منها البحث اليت أجراها  ل من   كحبث معدالت االشتشار لد الدليل من الدراسات لىل اجته  ول ا  
 ADHDحبث معدل اشتشار  واليت اجتهت لىلMeysamie , Fard & Reza (2011) وردا  ىواار   ى ل من ميسام  

  ى أجريت البحث  ل ، وقدتدديرات الوالدين واملدرسر  ى  ل ا تما اا  ؛اهطفال ا يراشير يف مر لة ما قبل املدرسة كلد
مت تشديصهم   ، 2213روضة لألطفال م ن= 37 ومت اختيار  ، سنوات 6-3 اهطفال ال ين ترتاوح أ مارهم ما لر

اشطباا اه راض   كية الطفل ووالدي الطفل لتحديد مدر ا  ىابستددام استدبار تددير سلوك الطفل يطبده الدائم  ل
   % 25.8 ن ملعدل االشتشار لل يأوضحت النتائج أن تددير الوالد ، وقد الطفل خالل الستة شهور اهخري  ى املوجو   له  ل

 %.17 أما تدديرات املعلمر ابلغت
حتديد معدل االشتشار الضطراه   لىل  تاهدا Suvarna & Kamath (2009)   و امس سواارع، أما  راسة   
ADHD مت  طفاًل    1250ى مواشتملت  ينة البحث  ل ، اهطفال يف  مر ما قبل املدرسة يف رايض اهطفال ك لد 

ن أو  اوللتشديص أجاه الوالد ، سنوات 6-4 تراو ت أ مارهم ما لر لنت   651ولد و 559م روضة    40م اختيارهم من 
ا  مت تشديص الطفل ايها طبدً  ، ذل  لجراء مداللة ل لينيكية تشديصية ىوك الطفل تلقائمة  وشرد لتددير سل  ىاملعلم  ل
 . %12.2 أن معدل االشتشار لل لىل أشارت النتائج   ، وقدDSM-IVحمل  

 ,Kadesjö, Hägglöf  ا سيجو، وهاجلوع، و ا سيجو، وجيلربج   واستهدات البحث اليت أجراها  ل من  

Kadesjö. & Gillberg (2003) طفال من  اه  ك ن معدل اشتشار اضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة لد  الكشع
واانس و   اضطراه ارمل النشامل   ، والكشع  ن أتثري العمر ، العيا ات يف السويد ىسنوات املرت  ين  ل( 3-7)

و راسة أ راض   ،عارضةاملصحوه لدصور االشتبا، والعوامل االجتما ية واهسرية يف اضطراه التحدي املصحوه ابمل
 ابضطراه ارمل النشامل قصور االشتبا، أو  اضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة واملشكالت املرتبطة له سواء مصحوابً 

 (7-3)  مارهم لرأ  وطفلة تراو ت طفاًل  (262)  ينة للغت  ىلدوشه ومن خالل جممو ة مدارشة. طبدت البحث  ل
   131مو  ،  ذوي اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،طفاًل  (131) ممنه ،العيا ات  ىسنوات ممن يرت  ون  ل

  ي طفال ذو من اه %(60) اتض  من شتائج البحث أن ، لدون اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، طفاًل 
ارضة.  الضطراه التحدي املرتب  ابملع DSM-IVاضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، اشطبق  ليهم حم  

اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، ال ين اشطبق  ليهم حم    ي وأوضحت النتائج   ل  أن شسب اهطفال ذو 
  (0.05)ك لكن توجد اروا ذات  اللة  ند مستو  ،ال ختتلع طبدا ملتغري العمر  ،اضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة 

النم  الفر   مقصور االشتبا،  الضطراه ارمل   ىل ل كتعز  (0.05)ك  ما وجدت اروا ذات  اللة  ند مستو   ،لصاحل ال  ور
 النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  ند مدارشته ابه امل اهخرك. 

 أن:  مما سبق ميكن أن شتوةل لىل 
   ما أشار وينر  ة الطفولةا يف مر ل ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، يعد من االضطراابت اه ثر اشتشارً  -

(Wenar, 1994). 
  اهطفال يف مر لة ما قبل املدرسة  كلل  معدل اشتشامل اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لد -

   Suvarna  & Kamath (2009) .    ما اتض  من  راسة سوارع و امس12.2%)
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يف اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لر أطفال   (0.05) كتوجد اروا ذات  اللة ا صائية  ند مستو  -
 .Kadesjö, et al., (2003) .،  ما أشارت  راسة  ا سيجو وآخرونالروضة ال  ور وا عل لصاحل ال  ور

اتض  ا تما  لعض الدراسات  لى الدوائم اليت جييب  ليها معلمات الروضة أو الوالدين للكشع  ن معدل اشتشار   -
طراابت يف مر لة رايض اهطفال، وابلتا  اجتهت البحث احلا  لىل ل دا  قوائم سلو ية لالضطرالر جتيب  تل  االض 

  نها معلمات الروضة؛ لتدييم تل  االضطراابت لدك اهطفال. 
لديهم اضطراه التحدي   %(70-%40) احوا  الطفولة،وتعد االضطراابت املدتلطة ظاهر  شائعة يف مر لة 

لديهم اضطراه   %(24-%14) ا مع اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،. و وا  عارضة خمتلطً املصحوه ابمل
ن االضطراابت املدتلطة  أاارتاض  ى ويتفق البعض  ل ، ا مع اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، التصرع خمتلطً 

 . (Mayes, Calhoun, Chase, Mink & Stagg, 2008)  ن االضطراابت السالدة اومميزً  ا خمتلفً  ا ار يً  ا تعد  طً 

أن اهطفال ذوي ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل  مع اضطراه   توجد  الئل متعد   تشري لىل   
وأوضحت    اضطراه ارمل املصحوه لدصور االشتبا، اد  أو اضطراه التصرع اد . ي ن اهطفال ذو  نالتصرع خيتلفو 

ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل  مع اضطراه التصرع لديهم أساليب معاملة   ي الدراسات أن اهطفال ذو 
اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور   ياالقتصا ي االجتما   مدارشة ابهطفال ذو  ك والدية سلبية وتدين يف املستو 

الدراسات اليت ر زت  ن العوامل الوراثية أن اجملمو ة ذات   االشتبا، اد  أو اضطراه التصرع اد .  ما أوضحت
لكن ال توجد اروا لر   ،أ د االضطرالر اد   ي االضطراابت املدتلطة ختتلع يف  وامل املنشأ الوراثية  ن اجملمو ة ذو 

 (Waschbusch, 2002).احلملاجملمو ات يف ا ساء  ااسمية أو مشكالت 
اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   ي من اهطفال ذو  %(75-%41) تشري التدديرات لىل أن  وا و  

  جيين وتوض   راسات التوائم أن التالدم املرتفع لر  ال االضطرالر يرجع لىل منشأ  ،ا من اضطراه التصرعيعاشون أيضً 
اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، ال ي تستمر   يأن اهطفال ذو  ،  ما   Thaper et al., 2001حمد  م

 .(Kaplan & Sadock, 1998)أ راضه يف مر لة الرشد يكوشون يف خطور  مرتفعة لإلةالة ابضطراه التصرع 
ولدد  اول البا ثون تددمي تفسريات  ديد .  لى سبيل املثال، ميكن أن يؤ ك ارمل النشامل لىل اضطراه التصرع  

-ICDهو اضطراه آخر مميز يف  د ذاته. ويد م ذل  ةدا منحى  ن التالدم لر االضطرالر معاا أ. و والعكس ةحي 

 (Stahl  & Clarizio, 1999) النشامل.قدمت ائة ار ية تشمل اضطراه التصرع املرتب  لفرمل  واليت 10

البحث الطولية اليت أجراها  ل من  ول ا أجريت لعض الدراسات  ن التالدم لر االضطراابت السلو ية مثل 
سلو ية   اضطراابت  ن التالدم لر  Fergusson, Horwood & Lunskey (1994) اريجسون، هورو ، لينسكى

اضطراه التصرع، اضطراه التحدي املرتب  ابملعارضة، اضطراه ارمل النشامل املرتب  لدصور االشتبا،، اضطراه  د   ممتع
من العينة الكلية ينطبق  ليهم حم  اثنر  لى اهقل من االضطراابت السالدة،   %(41) أن  اتض  املزاج، اضطراه الدلق  
  .(Cited in: Stahl & Clarizio, 1999)اضطراابت أو أ ثر  ثاللينطبق  ليهم حم   %(10) يف  ر أن أ ثر من

  لىل Martin, Levy, Pieka & Hay (2006)وهاي  ىوليكا  ىوليف   ىوهدات أيضا  راسة  ل من مارتر
حبث اهسباه احملتملة وراء اختالمل اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، مع اضطراه التصرع واضطراه  



 نجالء محمود الحبش ي د.    املصحوب بقصور االنتباه لدى أطفال الروضة بمدينة الباحةمعدالت انتشار اضطرابي التصرف وفرط النشاط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 
72 

لياعت التدرير الوالدية   ى مت استددام النماذج الوراثية اه ا ية والثنائية  ل ، التحدي املصحوه ابملعارضة وةعوابت الدراء 
اضطراه ارمل النشامل   كأسر  لديهم توائم وذل  خالل املشروع االسرتا   ن التوائم ذو   (2040) واليت مت مجعها من

  لسيطًا،   لبيئة اهسرية املشرت ةا ور أن و  ،)0.08) أ ثر منتبل  وراثة الاملداييس أن  وتظهر  ، املصحوه لدصور االشتبا،
  والبيئة املشرت ة  (0.69)الوراثة االشتبا، لل  أتثري  ابستثناء النم  الفر   املدتل  الضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور

أوضحت النتائج وجو  تداخل  بري لر العوامل الوراثية الضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   ، وقد (0.19)
 واضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة.         

الكشع  ن التالدم لر   لىل  Pardini, Jelena & Loeber (2006)  وليولر  وجيلينا،  ابر يين، واجتهت  راسة 
  ، ال  ور كابستمرارية اانوح لد  منبئمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والدساو   اضطراه التصرع واضطراه ار 

من النزالء لدار   (856) والصع السالع (868) والصع الرالع (849) أ دال  يف الصع اهول ىأجريت البحث  ل
املراهدة،   ها من الطفولة  ىت صائية وجو  ارتبامل لر االضطراابت السالدة واستمراريتاملال ظة. أوضحت التحليالت ا 

  ينبئ أما التالدم لر اضطراه التصرع وقصور االشتبا،  ، النزالء ةغار السن اانوح لدكاضطراه التصرع ابستمرارية  وينبئ
النزالء اه رب سنا   كالدساو  ابستمرارية اانوح لد  وتنبئ ، الرالع  مالصعالنزالء يف السن املتوس   ك ابستمرارية اانوح لد
 مالصع السالع .    

 & Dick, Viken, Kaprio, Pulkkinen ورود ولولكنر،  و الريو،  وايكر،   ي ،واجتهت  راسة  ل من   

Rose (2005)   ملصحوه  حبث أتثري العوامل البيئية والوراثية يف اختالمل  ل من اضطراه التصرع وارمل النشامل ا ىلل
معهم مداللة   يأجر  (600)  ينة من التوائم للغت ىلدصور االشتبا، والتحدي املصحوه ابملعارضة. وطبدت البحث  ل 

مت استددام مناهج وراثة السلوك لبحث أتثري العوامل البيئية والوراثية يف أ راض  ل   ، وقدسنة (14) مدننة يف  مر
مع وجو  أتثريات متوسطة   ، ل اضطراه   ىاثية ذات  اللة ا صائية  لأوضحت شتائج البحث وجو  أتثريات ور  ، اضطراه 

أن االختالمل لر اضطراه التصرع وارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   وتشري شتائج البحث لىل ،للعوامل البيئية 
وراثية ختص  ل  والتحدي املصحوه ابملعارضة يفسر يف ضوء العوامل الوراثية املشرت ة. ومع ذل  توجد أيضا أتثريات 

      د،. ى اضطراه منهم  ل
 الدراسات السابقة ميكن أن خنلص إل عدة نقاط هامة:  شتائج ومن خالل 

، و ثريًا ما خيتل  اضطراه التصرع مع اضطراه ارمل  تعد االضطراابت املدتلطة ظاهر  شائعة يف مر لة الطفولة  -
 النشامل املصحوه لدصور االشتبا،. 

 االضطرالر خيتلع  ن وجو  أ دمها اد ،  ما ميكن تفسري التالدم لينهما يف ضوء الوراثة. النم  املدتل  لكال  -
النم  املدتل  لكال االضطرالر يعد أ ثر خطور ؛ ول ا ميكن وضع تصنيع لنم  ار   يشمل اضطراه التصرع   -

 املرتب  ابضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،. 
 االضطراابت  لى مرا ل تعليمية لعد مر لة رايض اهطفال، ومل جترا  راسات  لى  ر زت مجيع  راسات التالدم لر  -

 التالدم لر االضطرالر يف مرا ل مبكر . 
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 مشكلة البحث:
يعد ظهور أ راض اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، يف مر لة ما قبل املدرسة  المة خطور   بري     

وتشمل السلو يات اةارجية: اضطراه التصرع   ى، لظهور مشكالت سلو ية خارجية أ ثر خطور  يف مر لة الطفولة الوسط
املنشأ املبكر الضطراه التصرع واضطراه   ي ر اإن اهطفال ذو خ اااشب اه ىواانوح والعدوان. و ل ،املنشأ املبكر  ذوي 

ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لديهم خطور  الستمرارية السلوك االجرام  واملضا  للمجتمع يف مر لة الرشد  
(Crowell, Beauchaine, Gatzke-Kopp, Sylvers, Mead & Chipman-Chacon, 2006). 

وسلو يات   االشتبا،،  ر واالشداا ية، وقصو  ،  ية اةارجية يف مر لة الطفولة ارمل النشاملتشمل االضطراابت السلو   
من   %(10-%5) أن  وا   دوا اهخرين. تشري الدراسات الوابئية لىل  مرا ا و دم  ، والعدوان  ،واملعارضة  التحدي، 
من اهطفال احملالر لىل  يا ات الصحة النفسية يعاشون من اضطراابت السلوك   %(50) و وا  واملراهدر، اهطفال 

اةارجية. و ندما ال يتم  الج ه ، االضطراابت يتعرض الطفل للنب  من الرااا، ومشكالت مدرسية، ومشكالت يف  
فاض املستوك االقتصا ي  التعامل مع الوالدين واملعلمر، اب ضااة لىل تعرضهم يف مر لة الرشد ملشكالت مهنية، وان 

االجتما  ، وتدين مستوك التحصيل، ومعدل مرتفع من التعرض حلوا ل السيارات، واملشكالت اهسرية، والسلوك املضا   
  (Waschbusch, 2002). للمجتمع، ومشكالت املزاج

ثة للحد من  ول ل  اإن الكشع املبكر  ن ه ، االضطراابت وتددمي التدخل املبكر يعد أ د التوجهات احلدي 
املشكالت السلو ية ومن تفاقمها يف املرا ل التالية، ول ا اجتهت البحث احلا  لىل الكشع  ن اضطراه التصرع  
واضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لدك أطفال الروضة، للتعرع  لى معدالت اشتشار تل  االضطراابت  

 مة. ومدك التالدم لينهما يف ل دك مرا ل النمو اهلا
 اآلتية:  اهسئلةومن مث ميكن أن تتحد  مشكلة البحث يف        

أطفال   ك ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  والتالدم لينهما لد -ما معدالت اشتشار اضطراابت مالتصرع  .1
 البا ة؟  يدينة الروضة 

لدك ال  ور  ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  والتالدم لينهما  -معدالت اشتشار اضطراابت مالتصرع ما  .2
 البا ة؟  يدينة أطفال الروضة وا عل من 

لر ال  ور وا عل  التصرع و ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  اضطرار اروا يف متوسطات  رجات هل توجد  .3
 أطفال الروضة؟   من
 البحث:أهداف 

أطفهال    لهدكاهرمل النشهامل املصهحوه لدصهور االشتبها، -شسب اشتشار االضطراابت السلو ية اةارجيهة مالتصهرع  حتديد 1.
 البا ة.  يدينةالروضة 

  لهدك اله  ور اهرمل النشهامل املصهحوه لدصهور االشتبها، -شسب اشتشار االضطراابت السلو ية اةارجية مالتصهرع  حتديد 2.
 البا ة. يدينةالروضة  من أطفالوا عل 
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أطفال   لر ال  ور وا عل من التصرع و ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  ن الفروا يف اضطرار الكشع  3.
 . الروضة 

  أمهية البحث:
تظهر أمهية البحث يف حبثها لفئة واسعة االشتشار من االضطراابت السلو ية،  ما اتض  أن ه ، االضطراابت تعد   -

 مؤشر ملشكالت أ ثر خطور  يف مرا ل النمو التالية. 
واليت تسا د يف احلد من االحنرااات السلو ية   املبكر،يسا د الكشع املبكر هل ، االضطراابت يف توجيه لرامج التدخل  -

 يف مرا ل النمو التالية. 
 حتديد احلجم الفعل  للمشكلة لتددمي اةدمات الرتلوية املناسبة. تسا د شتائج البحث يف  -
املعلمات لتدييم أ راض قصور االشتبا، والنشامل الزائد واضطراه   ل دا  مدياس لتددير سلوك طفل الروضة من جاشب  -

 التصرع. 
تفيد شتائج البحث الدائمر  لى ر اية أطفال الروضة يف وضع آلية مناسبة ملواجهة االضطراابت السلو ية الشائعة   -

 لينهم.  
هلم من جواشب الوقاية  الرشا ية الرتلوية واوتددمي اةدمات  اضطراابت متالدمة الكشع  ن اهطفال ال ين لديهم يعد  -

من  يعد التالدم لر ه ، االضطراابت  ،  يث لنيف مر لة رايض اهطفال تكون النتائج أاضل  شف تذا ل اهلامة واليت 
 . ع يف مرا ل النمو التاليةمؤشرات االحنرا

 تعريف املصطلحات:
 ينة   االشتبا، لدكالنشامل املصحوه لدصور : هو  د  احلاالت اليت تعاين من اضطراابت التصرع وارمل معدل االنتشار 

 من أطفال الروضة. 
 اضطراب التصرف: 

وميكن أن   ، هو اضطراه مستمر ومتكرر لدك اهطفال واملراهدر ال ين ينتهكون احلدوا اهساسية لآلخرين  
احليواعت، أو أن يتضمن  ا يهد  أو يتسبب يف ضرر جسم  لألشداص أو ا  ا ً ا  دواشيً يتضمن اضطراه التصرع سلو ً 

 ,Gall)  ما يوجد  طان ار يان الضطراه التصرع: اهول ذو منشأ الطفولة، الثاين ذو منشأ املراهدة  ،ا غري  دواين سلو ً 

1996.) 
ا يف البحث احلا  أبشه: اشتهاك اهطفال للحدوا اهساسية لألخرين وميكن قياسه  جرائيً لويعرع اضطراه التصرع  

 املدياس املستددم يف البحث.  ى  رجة الطفل  لمن خالل 
 :  اضطراب قصور االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد 

اضطراه ارمل النشامل املصحوه   DSM-5 الدليل التشديص  وا  صائ  لالضطراابت النفسية اةامس عرعي 
واللد أن   ، داخل مع أ اء الفر  أو تطور،لدصور االشتبا، أبشه    مستمر من  دم االشتبا، و/ أو ارمل النشامل/ االشداا ية ويت

وأن   ،النشاطات االجتما ية واال ا ميية واملهنية للفر    لى لدرجة أهنا تؤثر  ،اهقل ىتستمر اه راض ملد  ستة أشهر  ل
 .(DSM-5, 2014) كاضطراابت شفسية أو  دلية أخر  تكون اه راض ال ترجع لىل
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قصور   -االشداا ية -اهلعا  الثالثة للمدياس مارمل النشامل ىيف البحث احلا  أبشه  رجة الطفل  ل جرائياا لويعرع 
املدياس وطبدا للمعايري اليت مت ذ رها   ىويتم تشديص الطفل أب د اه امل الفر ية لالضطراه وادا لدرجاته  ل االشتبا، ،

 لعد املدياس. 
 حدود البحث:

ع البحث احلا  ابلكشع  ن معدالت اشتشار و رجات اضطرار التصرع وارمل النشامل يتحد  موضو احلدود املوضوعية: 
 .معاا  املصحوه لدصور االشتبا، و رجة اختالطها

 .طبدت البحث  لى أطفال الروضة ال  ور وا علاحلدود البشرية: 
 .هه 1438/1439 مت اجراء البحث يف الفصل الدراس  الثاين للعاماحلدود الزمنية: 
 يدينهةأطفهال الروضهة اله  ور وا عل ابلروضهات احلكوميهة واههليهة  ىاقتصرت البحث احلا  ابلتطبيق  له  احلدود املكانية:

 البا ة.
 اإلطار النظري:

 أوال اضطراب التصرف:
 التشخيص واملظاهر اإلكلينيكية الضطراب التصرف:

   متكرر ومستمر من السلوك،   الضطراه السلوك العام وهو أشه:   تعريفاً ( (DSM-5, 2014,166 ولدد وضعت
ويتض  ذل  لوجو  ثالل مأو   ،يتم ايه اشتهاك احلدوا اهساسية لآلخرين أو الدوا د واملعايري االجتما ية املالئمة لكل سن 

قل خالل الستة أشهر  املاضية، مع وجو  حم  وا د  لى اه  شر شهراا  االثين أ ثر  من حمكات االضطراه، وذل  خالل 
 وه ، احملكات ه :   ، املاضية 
   ل  االشسان واحليوان.  دوان -
 امللكية.حتطيم  -
 السرقة.اةداع أو  -
  للدوا د.االشتهاك احلا   -

 : وه  ما أشارت لىل وجو  أ امل ار ية تعتمد  لى  مر املنشأ 
  شر سنوات.تظهر أ د حمكات اضطراه التصرع  لى اهقل قبل  مر منط منشأ الطفولة: 
  دم ظهور أي حم  الضطراه التصرع قبل  مر  شر سنوات.منط منشأ املراهقة: 

 شديد.  –ووضعت  رجات شد  هل ا االضطراه ترتاوح من لسي  
 ايسبب ضررً  التصرع واضطراه  التشديص،  لوضع  املطلولة تل  تتجاود  وجدت  لذا السلوك  يف قليلة  مشا ل  :بسيط
 لذن،  الظالم  ون   لول لعد  املنزل  خارج  والبداء  املدرسة،   ن  التغيب  الك ه،  املثال،  سبيل  لآلخرين   لى  ا شسبيً  اا طفيف
 . ) للدوا د  سر  من وغريها

   لى م "الشديد" يف  املوجو    وتل   "خفيع " يف  احملد   تل  تتوس   اآلخرين   لى والتأثري السلو ية املشا ل   د   :متوسط
 .التدريب  الضحية،  مواجهة  ون  سرقة  ثال،سبيل امل
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 اا  بري راا  ضر  تسبب السلوك  يف  مشا ل أو التشديص، لوضع املطلولة  تل   تتجاود السلو ية املشا ل من  : الكثري شديد 
  . يواجه الضحية لينما  والسرقة  سالح،  استددام ااسدية،  والدسو  اب  را،، اانس  املثال،  سبيل لآلخرين   لى

 التصرف:منشأ اضطراب 
منههها مها يههرتب    ديهد ،وجههو  أسهباه  أجريهت  راسهات متعههد   للبحهث يف أسهباه اضههطراه التصهرع توةهلت لىل

 ،ومنههها مهها يههرتب  خبصههائص الفههر  الشدصههية ،يعههيش ايههها الفههر  الههيتلعوامههل ليولوجيههة خاةههة ابلفههر  ومنههها مهها يههرتب  ابلبيئههة 
 ايما يل : تل  اهسباه وشعرض

 للفرد:العوامل البيولوجية  •
 ذويجههاءت الههدالئل الههيت تههد م وجههو  خلههلر شيوروسههيكاترك لههدك اجملمو ههات اه ثههر  نفههاً مههن اهطفههال واملههراهدر 

مهن خهالل  اضطراه التصرع اليت تضمنت جممو ة الكاتيكوالمر من الناقالت العصبية. وميكن قيهاس النشهامل السهريوتوشيى
السههائل الشههو    املوجههو  يف (HIAA-5 هيدرو سهه  لشههدول اسههتي  5 قيههاس معههدل اهيههض اةههاص لههه ممههن خههالل  ههض

هامة يف  راسة اضطراه  HT-5 املد ، وال ي تكون مستوايته وراثية وضعيفة التأثر ابلعوامل البيئية، ول ل  تعد معراة  ور
  .2003 التصرع م وديول وآخرونى

 يئية:العوامل الب •
أن تهدخر اهم لىل  (Boden, Fergusson & Horwood, 2010)وههوروو   أشار  ل من لهو ن، واريجسهون،

خههالل اههرت  احلمههل يزيههد مههن  وامههل اةطههور  لتعههرض اهلنههاء الضههطراه التصههرع أو التحههدي املصههحوه ابملعارضههة يف مر لههة 
وتنهاول االم  للوالهدين،والسهلوك الالتكيفه   املتهدين،االقتصا ي االجتما    ك ما اتض  أيضا أن املستو   ،الطفولة أو املراهدة

واالنههرامل يف ااههرائم للوالههدين مجيعههها  وامههل تزيههد مههن خطههور  التعههرض الضههطراه  النفسههية،وتعههاط  املههوا   للكحههول،احلامههل 
 . و املراهدةالتصرع والتحدي املصحوه ابملعارضة يف مر لة الطفولة أ
  هدواين، وميكهنيدوم لسهلوك  –خاةة لساء  املعاملة ااسمية  - ما أن الطفل ال ي يتعرض للعنع لفرتات طويلة
، وتزيد ه ، الصعولة من اجتاههه للتعبهري  هن شفسهه جسهمياا  مشا ر،،أن يوجد لدك ه ا الطفل ةعولة يف التعبري اللفظ   ن 

لىل  يممها يهؤ  مفرطهة،ال ين تعرضوا  ساء  معاملة شهديد  ميكهن أن يوجهد لهديهم يدظهة اب ضااة لىل أن اهطفال واملراهدر 
 له ا تكهون اسهتجالتهم هلها  نيفهة حيتمهل معهها اشتهها هم حلدهوا اآلخهرين ،تلديهم للمواقع غهري اةطهري  أبسهلوه غهري ةهحي 

(Kaplan & Sadock, 1998). 
 اخلصائص الشخصية: •

أشهه توجهد جممو هة  (Boden, Fergusson & Horwood, 2010) ذ هر  هل مهن لهو ن، واريجسهون وههوروو   
 املندفضههة،والدههدر  املعرايههة  ااههنس،مههن العوامههل الشدصههية الههيت تههرتب  ابرتفههاع خطههور  التعههرض لالضههطراابت السههلو ية مثههل 

الهه  ور مدارشههة  كاابت السههلو ية تنتشههر أ ثههر لههد يههث أظهههرت الدراسههات أن االضههطر  الراههاا،واالشتمههاء اما ههة منحراههة مههن 
 .ةالددر  املعراية املندفض ذوي كولد ،اب عل
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 اثنيا اضطراب فرط النشاط املصحوب بقصور االنتباه:
وابلتهها  اهههتم  ؛يف مر لههة الطفولههة اضههطراه اههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها، مههن أ ثههر االضههطراابت اشتشههاراا  

 .(Wenar, 1994)لطبعاته املدتلفة إب راج ائة هل ا االضطراه   DSMالدليل ا  صائ  لالضطراابت العدلية 
مع سيطر  ه د اه امل  ،يتصع اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لثالل جممو ات من اه راض  

هه ا االضهطراه  وامل االشداا يهة والهنم  املدهتل . يعهاين اهطفهال ذو الفر ية لالضطراه:    قصور االشتبا، و   اهرمل النشه 
 مههها ميكهههن أن خيهههتل  ظههههور ههههه ا   االجتما يهههة،مهههن ةهههعوابت مدرسهههية وانفهههاض تدهههدير الههه ات ومشههههكالت يف العالقهههات 

 %(8.5-%5.5) طهاله املهدارس مها لهر كتهرتاوح معهدالت اشتشهار هه ا االضهطراه لهد ك،االضطراه مهع اضهطراابت أخهر 

 .(Ponde  & Freire, 2007) %( 6.6) توس  اشتشاري
 واشفعاليهههة،اهطفههال احملههولر للتديهههيم  حالههة اضههطراابت سههلو ية  كا لههدويعههد اههرمل النشههامل الشههكوك اه ثهههر شههيو ً   

مرتفع يف الوقت غري املالئمى وال ميكن ليدااه يجر  الطلهب مهن الطفهل ميف:  ك: ششامل يستو 1982)ويعراه روس وروس م 
  .2011 وأخرونى ،الناطور ،حي  ،احلديدي ،الروسان ،الصما ي ،اةطيب

 التشخيص واملظاهر اإلكلينيكية لالضطراب:   
احملكههات  DSM-IVتدسههم  ،ميكههن أن ينشهها اضههطراه اههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها، يف مر لههة الطفولههة

  والهنم  املدهتل   ،   ارمل النشهامل واالشداا يهة ،أ امل ه :    قصور االشتبا، املسيطر ةثالث التشديصية لالضطراه لىل

Wenar,1994) ؛ .(Kaplan & Sadock, 1998 
واللد أن يتم تشديص االضطراه يف سياا ارتدائ   يث يتم تديهيم اه هراض لذا  اشهت مفرطهة  مها ههو متوقهع مهن 

 & Rowland , Lessen)ال تتضههه  اه هههراض يف البيئهههة شهههديد  التدييهههد  االعمريهههة،  مههه الطفهههل يف شفهههس املر لهههة 

Abramowitz , 2002). 

أمهية اال تما   ل  قوائم تدديرات الوالدين واملعلمر   ى اسات  لومن خالل مراجعة أساليب التشديص أ دت الدر      
 ,Brown, Freeman, Perrin, Stein, Amler) التشديصواليت تديس لدقة أ راض االضطراه خالل  ملية 

Feldman & Wolraich, 2001) االطفال  ول ا مت اال تما  يف البحث احلا   لى قوائم جييب  نها معلمات رايض  ؛
 لكل من اضطرار التصرع وارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،. 

 لتشخيص االضطراب:   DSM-5حمكات 
ميكن تشديص اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، وادًا حملكات الدليل التشديص  ا  صائ   

  ما يل :   APA  يكيةورالطة الصحة النفسية اهمر   (DSM-5)لالضطراابت العدلية "الطبعة اةامسة" 
   .قصور االشتبا،  -
 ارمل النشامل.  -
 .(DSM-IV-5 , 2014)  االشداا ية  -
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 ة: احلالي  الشدة حتديد  
 لىل تؤ ي الراهن، واه راض الوقت يف موجو   التشديص لوضع املطلولة تل  تتجاود  وجدت لن قليلة، أ راض :بسيط
 .املهين  أو  واه ا مي ،  االجتما   اه اء يف طفيع ضعع 

 ."شديد"و"خفيع " لر  املوجو   الوظيف   الضعع  أو اه راض : املتوسط
 موجو   يف جداا  شديد  اه راض من  د  أو، التشديص لوضع املطلولة تل  تتجاود ، ضاه را :االضطراه  :شديد 
 ,DSM-IV-5)املهين  أو  واه ا مي ،  االجتما    اه اء  يف  ملحوظ  ضعع  لىل  تؤ ي اه راض  أن  أو  الراهن،  الوقت 

2014). 
 االضطراب: منشأ 

 يههث يبههدو أن ههه ا االضههطراه  ،ال يوجههد سههبب وا ههد ملنشههأ اضههطراه اههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها،  
وميكهن أن تكهون لعهض  ،اف  لعض احلاالت ميكن أن تسبب لةالة املهخ النشهامل الزائهد ،متغاير اةواص وله أسباه متعد  

العوامههل البيئيههة مسههئولة  ههن االضههطراه مثههل الههوال   املبكههر  وتههدخر اهم للسههجائر خههالل اههرت  احلمههل  مهها ميكههن أن يكههون 
 .(Rowland, Lesesne  & Abramowitz, 2002) (Hetherington & Parke, 1993)السبب وراثيا 

 العوامل البيولوجية:  •
 االتفااوذل  من خالل  االشتبا،،توجد  الئل توض  اهساس الوراث  الضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور    

أخههههو  اهطفههههال مفرطهههه  النشههههامل خطههههور  مضهههها فة لإلةههههالة  كالكبههههري لههههر التههههوائم املتماثلههههة وغههههري املتماثلههههة.  مهههها يوجههههد لههههد
 .(Kaplan & Sadock, 1998)و   (Wenar, 1994)ابالضطراه مدارشة ابهطفال العا ير 

 Thaper, Harington & McGuffinومكجههوار  وهههارينجتون، ،واتضهه  مههن البحههث الههيت أجراههها  لههر

ولكهن أوضهحت  ، وامل خطور  أسهرية أيضها  ما توجد  ضطراه،االأشه يوجد  امل وراث  مسئول  ن ظهور ه ا  (2001)
 الدراسات أن  وامل اةطور  اهسرية ه ، أيضا وراثية.  

ولدهههد ظههههرت  ،تهههرتب  العديهههد مهههن النهههاقالت العصهههبية أب هههراض اضهههطراه اهههرمل النشهههامل املصهههحوه لدصهههور االشتبههها،و
ا ومههههن أ ثرههههها شههههيو ً  االضههههطراه،االضههههطراه مههههن أتثههههري العديههههد مههههن اه ويههههة يف  ههههالج ههههه ا  الفههههروض  ههههول شيورو يميائيههههة

ولكهن ال حتسهن املنشهطات  ،(Kaplan & Sadock, 1998) هل مهن الهدوابمر والنهورالنفرين   ىوالهيت تهؤثر  له  ،املنشطات
تعلهم  ول ا حيتهاج هه ا الطفهل لىل راه،لالضطيف  د ذاهتا من أ اء الطفل  يث أهنا تتجاهل التأثريات النفسية واالجتما ية 

  .(Kail, 1998)تنظيم السلوك 
  كميكن أن حتدل أ راض اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، شتيجة وجو  قصور وظيف  ابملخ لد  ما
هؤالء اهطفال خالل مر لة احلمل أو الوال   أو ما لعد   ك وميكن أن حتدل لةالة املخ لد ،ه ا االضطراه  ياهطفال ذو 

 .(Kaplan & Sadock,1998)الوال   لواسطة التلول أو االلتهاه أو احلوا ل 
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 العوامل البيئية:  •
  ك الفدر واشفصال الوالدين وانفاض مستو  وجو   وامل أسرية مسئولة  ن االضطراه    لىلر يشري لعض البا ث 
  ك ولكن ما ثبت أن مثل ه ، العوامل ال ميكن أن تتسبب يف ظهور االضطراه لكنها جتعله يتفاقم أو يستمر لد  ،التعليم

  Hetherington & Parke,1993). ؛(Wenar, 1994ل ل  االستعدا   ياهطفال ذو 
 إجراءات البحث:

 منهج البحث:
التصرع   ضطرارا حتديد شسب اشتشار   وشه يناسب البحث احلا  من  يث   الوةف  املسح ، تتبع البحث املنهج 

   البا ة. يدينة  ال  ور وا عل  أطفال الروضة  ك املصحوه لدصور االشتبا، لد وارمل النشامل 
 جمتمع البحث: 

ال   ههى والب 1438/1439البا ة يف العام  يدينةيشمل جمتمع البحث مجيع اهطفال امللتحدر لرايض اهطفال 
 ار   ل ا   صائية وادً    سنوات، 6-4واههلية، ترتاوح أ مارهم ما لر م لرايض اهطفال احلكومية طفاًل  (1232) د هم 

    . 2017م التعليم ابلبا ة 
   عينة البحث:

من الروضات احلكومية   ى، طفلة أشث (314) و ، ذ ر طفاًل ) 387م منهم ،  طفاًل 701تكوشت  ينة البحث من م 
 البا ة.  يدينةواههلية 

 البحث: واتأد
 :املقاييسوصف 

ه راض  ادر )11)ويشمل  التصرع،اضطراه  املدياس اهول ديسي ، دا  البا ثةمدياسر من لمت استددام 
  -قصور االشتبا، -النشاملضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، مارمل اضطراه التصرع، واملدياس الثاين ال

  قصور االشتبا، الفدرات ى و (6-1) ارمل النشامل الفدرات من تتودع  ل  ثالثة ألعا   ما يل  ادر ، (23)ويشمل  ،االشداا ية 
 . (23-19) واالشداا ية الفدرات ،(7-18)

 :ملقياس اضطراب التصرف ةالسيكو مرتياخلصائص 
  ، ومت ةياغة الفدرات لالضطراه، (DSM-IV-5 , 2014)حمكات  ىمت االطالع  ل املدياسلصياغة ادرات    

 حبيث تشمل مجيع اه راض. 
 : املقياس صدق  

 هبدع ؛االختصاص  ذوي  من (8)جممو ة من احملكمر  ى  ل املدياسمت  رض  الصدق الظاهري )صدق احملكمني(: 
ومت   ،ايه  وضعت  ال ي للبعد  منها   ل  واشتماء ، الفدرات  ةياغة  وسالمة أجله،  أ دت من ملا اه ا   مناسبة  من التأ د 

    اأ ثر.  %(90)الفدرات اليت  ظيت لنسبة اتفاا   لىلداء ا 
والدرجة الكلية  من خالل  ساه معامل االرتبامل لر  ل ادر   املدياسمت التحدق من ةدا : التكوين الفرضيصدق 

 وتتض  النتائج من اادول التا :   للمدياس،
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 الكلية للمدياس الفدرات والدرجة  ى   معامالت االرتبامل لر الدرجة  ل1جدول م
 معامل االرتبامل  رقم الفدر 
24 0.728 
25 0.929 
26 0.934 
27 0.888 
28 0.940 
29 0.964 
30 0.639 
31 0.923 
32 0.922 
33 0.712 
34 0.935 

وه  معامالت ارتبامل مرتفعة   ،(0.964 -0.639)يتض  من اادول السالق أن معامالت االرتبامل تراو ت ما لر     
 (.0.01) ند مستوك ل صائياا و الة 
 : املقياس ثبات
 وتتض  النتائج من اادول التا :   ،ألفا لعد   ع الفدر   معا لة  روشباخ مت استددام   املدياس للتحدق من ثبات        

 لعد   ع الفدر   املدياسألفا لفدرات  خ  روشبا شتائج حتليل     2م جدول

مت  لذامعامل ثبات  روشباخ الفا  معامل متييز الفدر   الفدرات 
   ع الفدر  

  روشباخ الفا 

24 0.687 0.964 

0.963 

25 0.911 0.956 

26 0.915 0.956 

27 0.861 0.958 

28 0.925 0.956 

29 0.931 0.956 

30 0.413 0.971 

31 0.906 0.957 

32 0.901 0.957 

33 0.670 0.964 

34 0.918 0.956 

ومجيعها معامالت متييز   (0.931 -0.413) يتض  من اادول السالق أن معامالت متييز الفدرات تراو ت ما لر     
تمتع يعامالت ةدا  ياس يومما سبق يتض  أن املد  ، معامل ثبات جيد  و وه ،(0.963) ألفا  معامل  روشباخ  ولل  جيد ، 

 وثبات جيد  تربر استددامه يف البحث احلا .   
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 : املقياسمعايري 
ا للمح  ال ي  ويتم التشديص طبدً  ، يتم تشديص أي اضطراه من االضطراابت السلو ية طبدا لدرجة اه راض      
  ما يل : الضطراه التصرع   DSM-5 (2014) اقرت ته
ذا  لوتعد الدرجة لسيطة  ، لالضطراه  ا  رضً  ( 11) ذا اشطبق  ل  الطفل ثالثة أو أ ثر من ليتم التشديص ابالضطراه        

 أ راض تعد الدرجة شديد .  (5)  أما لذا اشطبق  ليه أ ثر من ،أ راض (5-3) اشطبق  ل  الطفل من 
 :ملقياس اضطراب فرط النشاط املصحوب بقصور االنتباه ةالسيكو مرتياخلصائص 

ومت ةياغة الفدرات حبيث تشمل مجيع   لالضطراه، (,-DSM)حمكات  ىمت االطالع  ل املدياسلصياغة ادرات      
 اه راض.

 : املقياس صدق  
 التأ د هبدع االختصاص ذوي  من   (8)جممو ة من احملكمر  ى  ل املدياس مت  رض  الصدق الظاهري )صدق احملكمني(: 

لداء  ل   ومت ا  ،ايه  وضعت ال ي للبعد منها   ل واشتماء ، الفدرات ةياغة وسالمة أجله،  أ دت من ملا اه ا  مناسبة من
    اأ ثر. %(90)الفدرات اليت  ظيت لنسبة اتفاا  

والدرجة الكلية  من خالل  ساه معامل االرتبامل لر  ل ادر   املدياسمت التحدق من ةدا : التكوين الفرضيصدق 
 وتتض  النتائج من اادول التا :  للبعد ال ي تنتم  لليه
 الدرجة  لى الفدرات والدرجة الكلية للبعد ال ي تنتم  لليه معامالت االرتبامل لر  (3)جدول 

 معامل االرتبامل  رقم الفدر   معامل االرتبامل  رقم الفدر  

 0.876 12 أوالا: لعد ارمل النشامل 

1 0.972 13 0.864 

2 0.960 14 0.898 

3 0.948 15 0.901 

4 0.946 16 0.930 

5 0.805 17 0.922 

6 0.930 18 0.924 

  لثاا: لعد االشداا ية   شياا: لعد قصور االشتبا، 
7 0.843 19 0.801 

8 0.786 20 0.877 

9 0.854 21 0.940 

10 0.683 22 0.774 

11 0.838 23 0.849 

وه  معامالت ارتبامل مرتفعة   ،(0.972 -0.683) يتض  من اادول السالق أن معامالت االرتبامل تراو ت ما لر    
 (.0.01)ك  ند مستو ل صائياا و الة 
 : املقياس ثبات
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 وتتض  النتائج من اادول التا :  الفدر ، ألفا لعد   ع   معا لة  روشباخمت استددام    املدياسللتحدق من ثبات    
 لعد   ع الفدر   املدياسألفا لفدرات   خ روشبا شتائج حتليل   (4) جدول

 معامل متييز الفدر   الفدرات  اهلعا  
مت  لذامعامل ثبات  روشباخ الفا 

   ع الفدر  
  روشباخ الفا 

 ارمل النشامل

1 0.958 0.995 

0.968 

2 0.941 0.957 

3 0.922 0.959 

4 0.921 0.959 

5 0.733 0.977 

6 0.899 0.961 

 قصور االشتبا، 

7 0.808 0.966 

0.988 

8 0.750 0.968 

9 0.827 0.966 

10 0.632 0.970 

11 0.806 0.966 

12 0.849 0.965 

13 0.835 0.965 

14 0.876 0.964 

15 0.879 0.964 

16 0.913 0.963 

17 0.905 0.964 

18 0.907 0.964 

 االشداا ية 

19 0.700 0.892 

0.902 

20 0.794 0.872 

21 0.901 0.849 

22 0.642 0.905 

23 0.756 0.880 

ومجيعها معامالت متييز   ،(0.958 -0.632) يتض  من اادول السالق أن معامالت متييز الفدرات تراو ت ما لر 
ومما سبق   ،وه  معامالت ثبات جيد  ،(0.988-0.902) وقد تراو ت معامالت  روشباخ ألفا لأللعا  ما لر ،جيد 

 تمتع يعامالت ةدا وثبات جيد  تربر استددامه يف البحث احلا .   ت اس ييتض  أن املد 
 : املقياسمعايري 

ا للمح  ال ي  ويتم التشديص طبدً  ،ا لدرجة اه راضلو ية طبدً يتم تشديص أي اضطراه من االضطراابت الس 
 ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  ما يل : الضطراه  DSM-5 (2014) اقرت ته

 لدصور االشتبا، اد .  (13) أ راض من  (9)    قصور االشتبا، املسيطر ويكون ابشطباا  -
 .  للنشامل الزائد واالشداا ية معاا   اا  رض (11) أ راض من   8م  ابشطباا    النشامل الزائد /االشداا ية املسيطر ويكون   -
 ا. النم  املدتل  الضطراه قصور االشتبا، املصحوه ابلنشامل الزائد ويكون ابشطباا احملكر السالدر معً  -

أ راض لدصور االشتبا، اد  يعين أشه يعاين من قصور االشتبا،   (9)ى ل ا ا تمدت البا ثة أن  صول الطفل  ل
شه يعاين من  رجة شديد  من قصور االشتبا،. و  ل      أ لىل  يشري)9)  رجة أ ثر من   لى أما لذا  صل  ، لدرجة لسيطة
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ا  وشديدً  ،أ راض اد  للنشامل الزائد واالشداا ية  (8) النشامل/ الزائد االشداا ية تكون  رجة الطفل لسيطة لذا اشطبق  ليه
 لذا اشطبق  ليه أ ثر من ذل . 

 األسلوب اإلحصائي:
واختبههار مههان ويتههين لداللههة  ،واختبههار تههو   ،وحتليههل التبههاين اه هها ي ،واالحنرااههات املعياريههة ،مت اسههتددام املتوسههطات

 ومعامل ارتبامل لريسون. ،الفروا لر اجملمو ات
 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:

 السؤال األول ومناقشتها وتفسريها:  يجةنت
"مههها معهههدالت اشتشهههار اضهههطراابت ماهههرمل النشهههامل املصهههحوه لدصهههور  ىالسهههؤال اهول والههه ي شهههص  لههه   هههنلإلجالهههة 

البا هههة؟ مت اسهههتددام التكهههرارات والنسهههب لأل هههراض لكهههل  يدينهههةأطفهههال الروضهههة  كدم لينهمههها لهههدالتصهههرع  والهههتال -االشتبههها،
 اضطراه  ما يتض  من اادول التا :

 معدالت اشتشار اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع والتالدم لينهما  (5)جدول 
 النسبة  العد   االضطراه م

 % 2.28 16    التالدم لر اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع  1

% 0.71 5    اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل   2  

 % 0.42 3    قصور االشتبا، املسيطر 3

 % 0.28 2    ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر  4

 % 0.14 1 ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر والتصرع  التالدم لر    5

( 16)العينة  كل  يث لل   د ها  كمعدل  ان لالضطراابت املتالدمة لد ىيتض  من اادول السالق أن أ ل 

لنسبة   (5)لل   د ،  املدتل   يثارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،     اضطراهيليها   % 2.28ملنسبة 
أما    ارمل النشامل / االشداا ية   ،%(0.42) لنسبة (3) يليه    قصور االشتبا، املسيطر  يث لل   د ، (0.71%)

  لنسبة  (1) ارمل النشامل /االشداا ية املسيطر والتصرع التالدم لر ولل   د      %(،0.28) لنسبة  (2) املسيطر لل   د ، 

(0.14.)% 
وتتفق ه ، النتيجة مع الدراسات السالدة   % 2.28م شسبة  اشت للتالدم لر االضطرالر  ى ما اتض  أن أ ل

تض  منها وجو  تالدم مرتفع لر  ل من اضطراه التصرع واضطراه ارمل النشامل  اريت  ل  التوائم واليت واليت أج
حمد    جيينوتوض   راسات التوائم أن التالدم املرتفع لر  ال االضطرالر يرجع لىل منشأ  ،املصحوه لدصور االشتبا،

(Thaper et al., 2001) امل املصحوه لدصور االشتبا، ال ي تستمر أ راضه  اضطراه ارمل النش يى  ما أن اهطفال ذو
 .(Kaplan & Sadock, 1998)يف مر لة الرشد يكوشون يف خطور  مرتفعة لإلةالة ابضطراه التصرع 
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 لى سبيل املثال، ميكن أن يؤ ك ارمل النشامل لىل اضطراه التصرع والعكس   ل ل ،متعد   تفسريات  وتوجد
واليت    ICD-10ويد م ذل  ةدا منحى  ،ولن التالدم لر االضطرالر معا هو اضطراه آخر مميز يف  د ذاته  ،ةحي 

 (Stahl et al., 1999). قدمت ائة ار ية تشمل اضطراه التصرع املرتب  لفرمل النشامل 
الوراثية   تداخل  بري لر العوامل  وجو   (Martin, et al., 2006)و ما اتض  من  راسة مارتر وأخرون 

  التصرع، وأوضحت الضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، واضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة واضطراه 
أن االختالمل لر اضطراه التصرع وارمل النشامل املصحوه    (Dick, et al., 2005)أيضا شتائج  راسة  ي  وأخرون 

ومع ذل  توجد أيضا أتثريات وراثية   ؛ ضوء العوامل الوراثية املشرت ة لدصور االشتبا، والتحدي املصحوه ابملعارضة يفسر يف
     ختص  ل اضطراه منهم  ل   د،.

 %(0.71) للغت  يتض  من النتائج أيضا أن شسبة اشتشار اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل 
أن اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   لىل وتتفق النتيجة مع اه ه النظري وال ي يشري  ، وه  املرتبة الثاشية 

لطبعاته   DSMوابلتا  اهتم الدليل ا  صائ  لالضطراابت العدلية  ؛ يف مر لة الطفولة من أ ثر االضطراابت اشتشاراً 
 .(Wenar, 1994)املدتلفة إب راج ائة هل ا االضطراه 

أن   واليت أشارت لىل (Suvarna et al., 2009) سواارع وأخرون  شتيجة  راسةوختتلع شتيجة البحث احلا  مع  
و  ل    %(.12.2) اهطفال يف  مر ما قبل املدرسة يف رايض اهطفال لل   كلد ADHDمعدل االشتشار الضطراه 

 ADHDن معدل اشتشار أ  توةلت لىل ، واليت   (Meysamie , et al., 2011)شتائج  راسة من  ل من ميسام  أخرون 
  لتدديرات الوالدين أما تدديرات املعلمر ابلغت  %(25.8) اهطفال ا يراشير يف مر لة ما قبل املدرسة للغت  كلد
(17)%. 

أ لى شسبة يف الرتتيب، وه ا   %(2.28) يتض  من شتيجة السؤال اهول أن معدل اشتشار االضطراابت املدتلطة       
يشري لىل أمهية الكشع  ن تل  االضطراابت املدتلطة يف مر لة رايض اهطفال، وخباةة أشه اتض  أن التالدم يعد  طًا  

يف ه ، املر لة للحد من تل  االضطراابت، و دم تفاقم أ راضها يف   أ ثر خطور ، ومن مث اللد أن تبدأ لرامج التدخل
 مرا ل النمو التالية. 

 السؤال الثاين ومناقشتها وتفسريها:  يجةنت
ارمل النشامل املصحوه   -معدالت اشتشار اضطراابت مالتصرع ما  " ى السؤال الثاين وال ي شص  ل  نلإلجالة 

مت استددام التكرارات والنسب  " البا ة؟  يدينة أطفال الروضة لدك ال  ور وا عل من لدصور االشتبا،  والتالدم لينهما 
 ال  ور وا عل  ما يتض  من اادول التا :  ك لأل راض لكل اضطراه لد

 
 
أطفال الروضة   كرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع والتالدم لينهما لدمعدالت اشتشار اضط (6)جدول 

 ال  ور وا عل 
 النسبة  العد   النوع  االضطراه م
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% 3.61 12 ال  ور    التالدم لر اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع  1  

% 1.27 4 ا عل  

% 0.77 3 ال  ور    اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل   2  

% 0.63 2 ا عل  

% 0.77 3 ال  ور    قصور االشتبا، املسيطر  3  

%0 0 ا عل  

% 0.51 2 ال  ور    ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر  4  

%0 0 ا عل  

 % 0.25 1 ال  ور ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر والتصرع  التالدم لر    5

 %0 0 ا عل

 %(3.61)  يث لل  معدل التالدم لر االضطرالر ، يتض  من اادول أن معدالت ال  ور تفوا معدالت ا عل
ولل      ى %(0.63) و  %(0.77) ى ولل     اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل %(1.27) و

ولل       ،%(0) و  %(0.51) ولل     ارمل النشامل/االشداا ية املسيطر ،%(0) و  %(0.77) قصور االشتبا، املسيطر
وتتفق   ،التوا   ىال  ور وا عل  ل كلد%( 0)و  % 0.25م التالدم  لر ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر والتصرع

ل  ور وا عل لذ تددر  وجو  ارا واض  يف االضطراابت السلو ية لر ا  ه ، النتيجة مع اه ه النظري وال ي يشري لىل 
احلديديى حي ى الناطورى وأخرونى   ، ماةطيبى الصما يى الروسان (8-1) ا عل  ال  ور لىل  ك شسبة االشتشار لد

  (, 2-1) فوا ا عل وترتاوح ه ، النسبة لر ت ال  ور  ك أن شسب االشتشار لد لىل ك ما أشارت  راسات أخر   ، 2013
  . 2015مخطاهى   (5-1) ويف لعض الدراسات

 السؤال الثالث ومناقشتها وتفسريها: يجةنت
اضطرار ارمل النشامل  متوسطات  رجات  اروا يف " هل توجد  ى السؤال الثالث وال ي شص  ل ن   لإلجالة 

اختبار مت  لداللة الفروا لر  أطفال الروضة؟ مت  ساه  لر ال  ور وا عل مناملصحوه لدصور االشتبا، والتصرع 
  ما يتض  من اادول التا :   املتوسطات وذل  لعد التحدق من التجاشس لر العينتر من خالل اختبار ليفر،

لر أطفال    ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع اضطرار متوسطات  رجات لر الفروا يوض  ( 5) جدول
 الروضة ال  ور وا عل 

 النوع  االضطراابت
 اختبار ليفر 

 املتوس  
االحنراع 
 املعياري 

 رجات 
 احلرية 

قيمة 
 الداللة  مت 

 الداللة  ع

 التصرع 
 ذ ور

0.078 0.767 
8.0833 3.215 

699 

 3.320 3.666 لعل 0.000 3.390

 ارمل النشامل
 ذ ور

0.069 0.768 
10.0833 3.016 

 3.212 5.600 لعل 0.000 4.780

 قصور االشتبا، 
 ذ ور

0.088 0.766 
18.833 2.412 

 2.516 9.333 لعل 0.000 5.521
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 االشداا ية 
 ذ ور

0.001 0.978 
6.708 2.614 

 2.8130 4.000 أعل 0.000 3.891

 متوسهطات  رجهات لهر (0.01م نهد مسهتوك الداللهة   صهائيةلذات  اللهة  اهروايتض  من ااهدول السهالق وجهو  
 لر أطفال الروضة ال  ور وا عل لصاحل ال  ور.اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع 

أشههه توجههد  (Boden, Fergusson & Horwood, 2010)و مهها أشههار  ههل مههن لههو ن واريجسههون وهههوروو  
والدهههدر  املعرايهههة  ،مثهههل ااهههنس خطهههور  التعهههرض لالضهههطراابت السهههلو ية ابرتفهههاعجممو هههة مهههن العوامهههل الشدصهههية الهههيت تهههرتب  

ال  ور  ك يث أظهرت الدراسات أن االضطراابت السلو ية تنتشر أ ثر لد  الرااا،واالشتماء اما ة منحراة من    ،املندفضة
 .الددر  املعراية املندفضة يذو  كولد اب عل،مدارشة 

اتض  من شتيجة السؤال الثاين والثالث أن معدالت االشتشهار لهدك أطفهال الروضهة اله  ور تفهوا معهدالت ا عل،  
وأشه توجد اروا لر متوسطات  رجات اضطرار التصهرع واهرمل النشهامل املصهحوه لدصهور االشتبها، لصهاحل اله  ور  ه ل ، 

 مههها أن هههه ا الفهههرا يوجهههد يف غالبيهههة ائهههات ذوي   انسهههر،اومهههن مث اللهههد أن يفسهههر ذلههه  يف ضهههوء الفهههروا البيولوجيهههة لهههر 
ممهها يهد م أن الفهروا البيولوجيهة لههر اانسهر ميكهن أن تكههون  الهتعلم،اال تياجهات اةاةهة مثهل اضههطراه التو هد وةهعوابت 

مهن مرا هل  أ د اهسباه لتل  الفروا. ول ا اللد من تر يز االهتمام  لى تدهدمي لهرامج تهدخل مبكهر يف تله  املر لهة اهلامهة
 مع تر يز االهتمام  لى أطفال الروضة ال  ور. النمو،

 ملخص لنتائج البحث:
 لنسهبة( 16) العينهة  كهل  يهث لله   هد ها كمعدل اشتشار هو لالضهطراابت املتالدمهة لهد ىان أ ل لىلأشارت النتائج  .1

 ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل .    اضطراهيليها  %(،2028)
 كمعههدالت اشتشههار االضههطراابت السههلو ية ماضههطراه اههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها، واضههطراه التصههرع  لههد .2

 ا عل.  كال  ور تفوا معدالت االشتشار لد
ار التصرع وارمل النشامل لر متوسطات  رجات اضطر ( 0.01اروا ذات  اللة ا صائية م ند مستوك الداللة توجد   .3

 .املصحوه لدصور االشتبا، لر أطفال الروضة ال  ور وا عل لصاحل ال  ور
 توصيات:

و مها اتضه  مهن اه ه  ،اتض  من شتائج البحث احلا  وجو  معدالت اشتشهار مرتفعهة لالضهطراابت السهلو ية املتالدمهة -1
ظههور اضهطراابت متالدمهة ماهرمل النشهامل املصهحوه لدصهور االشتبها، والتصهرع  يضهع الطفهل يف خطهور   أشهه  نهدالنظري 
ومهن مث االلهد مهن  ؛(Pardini, et al., 2006)  خهرونآاتض  ذل  من شتهائج  راسهة ابر يهين و  ا مايما لعد، للجنوح

 وتوجيه لرامج االرشا  املناسبة هلم  هىت االضطراابت املتالدمة ي ن  االت أطفال الروضة ذو املبكر االهتمام ابلكشع 
 ال يتعرضوا للجنوح ايما لعد.

أطفهال  كن معهدالت اشتشهار االضهطراابت السهلو ية سهواء املتالدمهة أو الفر يهة ترتفهع لهدأمهن شتهائج البحهث  ااتض  أيضه  -2
الروضة ال  ور وا عل   ما توجد اروا لر متوسطات  رجات االضطرالر لر أطفال  ،الروضة ال  ور مدارشة اب عل

 ومن مث االلد من تر يز االهتمام  ل  أطفال الروضة ال  ور وتوجيه الربامج االرشا ية املناسبة هلم.لصاحل ال  ور، 
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 حبثية: اقرتاحات
جهههراء  راسهههات  هههن العالقهههة لهههر االضهههطراابت السهههلو ية اةارجيهههة ولعهههض اةصهههائص الشدصهههية لتدهههرتح البحهههث احلههها   -1

 أطفال الروضة.  كاهخرك لد
 جراء  راسات  ن العوامل البيئية والوراثية لألطفال ذوي االضطراابت املتالدمة. ل -2
 مماثلة  لى أطفال الروضة يف مناطق أخرك ابململكة.جراء  راسة ل -3
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