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 المزاج التخريبي للمراهقين  مقياس اضطراب تقلباتالكفاءة السيكومترية ل

 على سليمان حممدوح صال
 
 

 مستخلص البحث
اضطراب تقلباا  إلى الكشف عن الكفاءة السيكومترية لمقياس هدف البحث الحالي 

ا  200لاد  المااراهقينك تكوعااة عيناة الدرا)ااة ماان  المااا   الترريبااي  فااي المااد  ( طالباا
 اال)تكشافي العاملي التحليل ا)تردمب ك وتم التحقق من النتائج( )نة15-13العمري  
 لهاوتلينجPrincipal Components (PC ) األ)ا)اية المكوعا   بطريقة المقياس لمفردا  
 ال  Kaiser كاازار محا  علاى واعتماد   كVarimax  الفاريمكس  بطريقة  المتعامد   والتدوير

 أ)افر وقاد  ك(الصاحي  الواحاد  عان  Eigenvalue  المميااة  القيمة  /الكامن  الجذر  قيمة  تقل
 ماان( %31.33  تفساار"  1.80 قيمتاا  كااامن بجااذر  عواماال ثاا    ظهااور عاان التحلياال
الشاااعور  -الثاااورا  المااجياااة -الشااادزدة العصااابيةهاااي    للمقيااااس الكلاااي التباااازن قيماااة

 باإلحباط(ك كما تم التحقق من الثبا  با)تردام ألفا كروعباخك والتجائة النصفية.
ــة  ــات المفتا:يـ تقلباااا  المااااا  الترريبااايك  اضاااطراب  الكفااااءة السااايكومتريةك الكلمـ

  .المراهقين
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 المزاج التخريبي للمراهقين  مقياس اضطراب تقلباتالكفاءة السيكومترية ل
 على سليمان حممدوح صال

 

Abstract 

The current study aimed at revealing the psychometric effectiveness of 

the Disruptive Mood Dysregulation Disorder Scale in adolescents. The 

study sample consisted of (200) students in the age range (13-15) years. The 

results was verified by using exploratory factor analysis for the scale’s 

vocabulary using the method of the Principal Components (PC) of Hotling, 

and the Orthogonal Rotation by Varimax method, based on Kaiser criterion 

(the value of the latent root/ the eigenvalue  is not less than the integer one). 

The analysis revealed the emergence of three factors with a latent root of 

1.80, explaining (31.33%) of the total variance value, which are: (severe 

irritability, temper outbursts, frustration). The reliability was also verified 

by using Cronbach's alpha and split half method . 

Key words: psychometric effectiveness, Disruptive Mood 

Dysregulation Disorder (DMDD), adolescents.. 
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 المزاج التخريبي للمراهقين  مقياس اضطراب تقلباتالكفاءة السيكومترية ل
 على سليمان حممدوح صال

 مقدمة
 (DSM-5 لقااااااد تداااااامن الاااااادليل التشريصااااااي واالحصااااااائي ل ضااااااطرابا  النفسااااااية 

 المااااا  تقلباااا   اضاااطراب ( APA,2013الصاااادر عااان جمعياااة علااام الااانفس األمريكياااة  
( والذي تام وضاع  Disruptive Mood Dysregulation Disorder  DMDD؛ الترريبي

السااااامة الرئساااااية لهاااااذا فاااااي فصااااال االضاااااطرابا  االكتعابياااااةك وتمثااااال العصااااابية الحاااااادة 
)ااانةك   (18  االضااطراب والتااي تصاايب األطفاااه والمااراهقين ماااا بااين )ااة )اانوا  إلااى

 إلاى الترريباي المااا  تقلباا   اضاطراب إلاى أ  إضاافة   Raman., et al (2016) وأشاار
 DSM-5) المااااا  باضاااطراب  الرااااطيء بالتشاااري   المتعلقاااة المرااااوف لتجااااو  جااااء 

 .الع   في اإلفراط من ذل  على زترتب  وما والمراهقينك األطفاه في القطب  ثنائي
 الحادة للعصبية تصنيفي تشري   إلى أع   Argyris, et al(2017  وأشار  كل من

 وباااين بينااا  الوثيقاااة الااارواب  علاااى للتأكياااد  ياااةاالكتعاب االضاااطرابا   قسااام تحاااة  ُمصااانف  
 منا  أضايق أعا  إال الحاادةك المااا  تقلباا   عان اعبثاق وقد ك الرئيسي  االكتعاب   اضطراب 
 . (اال)تثارة  التيقظ فرط أعراض  ال)تبعاد 

 قاد  االضاطراب  لهاذا" العصابي المااا " عطاا  أ  ,Axelson (2013  وأشار  درا)اة
 .المستقبل في قلق أو اكتعاب  الضطرابا   أعلى بمعدال   يقتر  

الصااا ار والشاااباب لاااذل  زاااتم تنااااوه العصااابية المدركاااة كحالاااة مرضاااية شاااائعة فاااي 
 , Argyris, et alباعتبارهااا مشااكلة مااجيااة وليسااة مجاارد ممهاار )االوكي محاا   

2017.) 
اضااااااطراب تقلبااااااا  الماااااااا  الترريبااااااي تمهاااااار علااااااى األطفاااااااه وكااااااو  أ  أعااااااراض 

ا أ)ا)ااياا فااي عمليااة مرحلااة المراهقااة يشااكل فيهااا فاا   والمااراهقينك  النمااو االعفعااالي جاعبااا
حيااث تتميااا فتارة المراهقااة بااالقلق واالضااطرابا  والتااوتر الشاادزد  للمراهااق؛النماو الشااامل 
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بسااابب الت يااارا  التاااي تنتااااب المراهاااق علاااى المساااتو  العداااوي والنفساااي واالجتمااااعي؛ 
 باالتوترا   تتمياا التاى النماو مرحلاة تعاد  المراهقةأ   Gilbert جيلبر  وهذا ما أكد علي  

 لااد  النفسااية االضااطرابا   وتاازااد  المتاازاادةك بالمراااطر المحفوفااة والساالوكيا   المرتفعااةك
 للمراهاااقك السااالبية الصاااورة فاااى يسااااهم قاااد  االعفعااااه تنمااايم )اااوء أ  ويفتااارض  المراهاااقك
  (.Gilbert, :2012  المراهقة فترة أثناء النفسية االضطرابا   لمهور وبداية

 مشكلة الدراسة
حيااث أشااار   ؛ااعتشااارا  النفسااية االضااطرابا   أكثاار ماان تعااد االضااطرابا  االكتعابيااة

 النفساااية الصاااحة وحااااال   االكتعااااب  عااابء  ( إلاااى أWHOمنمماااة الصاااحة العالمياااة  
 تمريااره تاام الااذي العالميااة الصااحة جمعيااة راراقاا ودعااا كاعالميااا  االرتفااا  فااي آخااذ  األخار  

 النفساية االضاطرابا   بشاأ  ومنساقة شااملة  ا)اتجابة  اترااذ   إلاى  2013  ماازو  /أياار  في
 .ي ر  ط  القُ  الصعيد  على
( توصاالة إلااى أ  APA, 2014فااي بحااث عشاارت  مجلااة الطااب النفسااي األمريكيااة  و 

 ا)اوءا  أكثار األحياا  مان كثيار فاي عاد يُ  األطفااه عناد   الترريباي  الماا   تقلبا    اضطراب 
ك وفااي درا)ااا  متابعااة وجااد كاال الطفولااة مرحلااة فااي األخاار   النفسااية االضااطرابا   ماان
 أ " إلااى (Barnhill  2014وفااي عفااس الساايا  أشااار  .(Copelandet al, 2014)ماان 

 أو ل كتعاااب  عرضااة أكثاار هاامباضااطراب تقلبااا  الماااا  الترريبااي  المصااابين األطفاااه
 أ  ,Melissa, et al (2016  درا)اااةأكاااد  و  ."البلاااو  مرحلاااة فاااي القلاااق اضاااطرابا  
 وفارط االعتبااه قصاور اضاطراب  حدة  من  ضاعف  قد   الترريبي  الماا   تقلبا    اضطراب 
 .االجتماعي باألداء زتعلق فيما وبراصة األطفاه عند  الحركة

وفااي حاادود علاام الباحااث ترلااو المكتبااة العربيااة ألداه قيا)ااية الضااطراب تقلبااا  الماااا  الترريبااي 
اضااطراب تقلبااا  الماااا   لتشااري  كماان مشااكلة الدرا)ااة الحاليااة فااي إعااداد مقياااسوبناااء علااى ذلاا  ت
 .الترريبي للمراهقين
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 ف الدراسةاهدأ
 تهدف الدرا)ة الحالية إلى 

 ألضطراب تقلبا  الماا  الترريبي للمراهقين.إعداد مقياس تشريصي  .1
التعرف على الكفاءة السيكومترية لمقياس اضطراب تقلبا  الماا  الترريبي   .2

 من حيث الصد  والثبا . 
  أهمية الدراسة 

تنباااه أهمياااة الدرا)اااة الحالياااة فاااي تناولهاااا الضاااطراب تقلباااا  المااااا  الترريباااي  .1
( حياث تحااوه الدرا)اة بنااء DSM-5الإلكتعابية ب  المدر  في قسم االضطرابا  

 خلفية عمري  عن .
 إضافة مقياس لتشري  اضطراب تقلبا  الماا  الترريبي للمكتبة العربية. .2
جدزادة كما تمهر أهمية الدرا)اة فاي تناولهاا لفعاة الماراهقين وهام يمثلاو  مرحلاة  .3

 .ك وما تحملة من ت يرا  يااذاتلمي د الفرد  
 ة مصطلحات الدراس

 Effectiveness  الكفاءة .1

  قادرة مقيااس اضاطراب تقلباا  المااا  الترريباي المعاد بأعا   ايعرفها الباحاث إجرائياا  
  على تحقيق النجاح والنتائج المرجوة من .في الدرا)ة 

 اضطراب تقلبات المزاج التخريبي  .2

Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD)   

راب اكتعابي زتميا "بت يرا  مااجية حادة واهتيا  وماا  )لبي مامن لمدة طاضهو  
 .(APA,2013:265  على األقل وتمهر قبل )ن العاشرة"عام 
او المقترعااة بثااورة مااجيااة ال تتفااق مااه المرحلاااة  الشاادزدةحالااة ماان العصاابية   إجرائيــ 

ك وتمهار فاي بيعتاين مرتلفتاينك ويعبار عنا  إلحبااطباعتيجاة الشاعور  التطورية للشار  
 التي يحصل عليها أفراد العينة على المقياس المستردم في الدرا)ة. بالدرجة
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 DSM5ماااااه المعااااااازير الاااااواردة فااااااي  الباحااااااث  )يسااااااتند إليااااا وهاااااو التعرياااااا  الاااااذي 
 APA:2013 اضااااطراب تقلبااااا  الماااااا  الترريبااااي المسااااتردم فااااي  فاااي بناااااء مقياااااس(ك

  الدرا)ة.
 
 المراهقة .3

. مراهق غ م  قولهم ومن ( في مادة "رهق"  2003  قاه ابن منمور  لغةالمراهقة  
 .قارب   الحلم وراهق للحلمك مقارب    أي
ك وهاي  الرشاد( النداجحتاى الوصاوه إلاى  البلاو  باين ماا تمتاد  التاي  الفتارة   إجرائي او

ا ك وتساااهدف الدرا)اااة الحالياااة المراهقاااة ماااا باااين  ث ثاااة عشااار( إلاااى  تساااعة عشااار( عاماااا
  ( عاماا.15-13المبكرة  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 أوال  اضطراب تقلبات المزاج التخريبي، التعريف والمفهوم.
التعريفااا  الل ويااة للمفااردا  وماان ثاام الوصااوه إلااى المفهااوم العلمااي زتناااوه الباحااث 

 الضطراب تقلبا  الماا  الترريبيك وذل  على النحو التالي 
 التعريف اللغوي  -أ

 وفي  التعري  بكل مفردة من مفردا  المصطل  في المعااجم العربياة والقاواميس
 اإلعجلياية والرجو  ألصل الجذور الل ويةك كما زلي.

   Disorderاضطراب  -1

تناولة المعاجم الل وية العربية واألجنبية كلمة "اضاراب" باالتعري  والتوضاي ك ففاي 
ربابُ   كلمااة أصاالالعربيااة   ط  ك(  اضاا  رببب  ثاام واحااد  أصاال والباااءك والااراء الداااد  ومااادة ضااب
تبعارُ  مبل   ُيس   [(.3/397 ]ها1399 فارسك ابن  علي  وُيح 

بُ  ر   والمااو ُ (. 295  المفاردا   األصابهاعيك الراغاب   شاايء علاى شايء   إيقاا ُ   والدار
طبربُ  اك بعدااُ  يدااربُ  أيك  يداا  رربُ  بعدااا  اباان  ومااا  تحاار  واضااراُبك الشاايءُ  وتبدااب
 .[(8/35  ]ها1414 منمورك
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 اعدااباط ك وعاادم واخت لاا  الشاايء ثبااا   وعاادم حركااة علااى تااده االضااطراب  وكلمااة
 [(12/17  ]2001األ هريك.  كلمتهم اختلفة  إذا القوم بين الحبل اضطرب   يقاه

 الترتيااب؛ عاادم ماان حالااةفوضااى" وهااي " -بمعنااى "خلاال Disorderوفااي اإلعكليايااة  
 (.https://www.oxfordlearnersdictionaries.com) "والتنميم الترتيب  إلى االفتقار أي

 اضاااطراب  (https://www.dictionary.com/browse/disorder  "قاااموس" موقاااهوفااي 
 خلاال أو اعاات هك أي النفسااية؛ أو الجساادية المااائف فااي أو النفساايةك أو الجساادية الصااحة فااي

  .وظيفي
ماان التناااوه الل ااوي للمفااردة أعهااا تعنااي "االخاات ه" وعلياا  فاالضااطراب هااو "حالااة  فـالمح: 

 من الرلل عما يجب أ  يكو ".
 الااااادولي للتصااااانيف العاشااااارة المراجعاااااة مقدماااااة فاااااي جااااااءومااااان حياااااث مفهومهاااااا فقاااااد 

 األعاراض  مان جملاة وجاود  عان ليعبار  يساتردم  االضاطراب   أ   (ICD-10:18 لألمراض 
ا تميياهااا يمكاان التااي التصاارفا   أو  الحاااال   معماام فااي مصااحوبة تكااو   والتااي إكلينيكيااا

  .الشرصية الوظائف في وتشوش بدائقة
 Dysregulationتقلبات  -2

ئااة هي هامن ف عها تتكو  من شقينك األوه  الكلمة  صلبالرجو  أل  ماان المااأخوذة  (dys) الباد 
  وتعنااي (regulation) كلمااة هااو الثاااعي والشااقك صااعب أو )اايءك  وتعنااي الحدزثااة؛ ال تينيااة
 .الدب  أو  التنميمك

 أو تنمااايمك )اااوء علاااى وياااده الطبااايك المجااااه فاااي إال اال)اااتردام  شاااائه غيااار والمصاااطل 
 https://en.wiktionary.org/wiki/dys  .حيوية أو  عفسية عملية  ضب   صعوبة

 (ضب   صعوبة  –اعتمام   )وء  –تقلبا   -اخت هوهي تعني  
 https://www.lexico.com/en/definition/regulation  

(؛ ففاي المعجام الو)اي   ]  وفي العربية،  لاببب لاببب أصل الكلمة مان  قب اِ  - الشايءب [ قب ل باا   قب
مالب ك يميناااب ُ  أو أب)ااافلب ك أبعااا ه جعااال بب ]و ظااااهبره باطناااب ُ  أبو شااا   فاااي مبال اااة  الشااايءب [ قلااار

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.lexico.com/en/definition/regulation
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بُ   وفاااي لساااا  العااارب   .(م1960/هاااا1379  العربياااة الل اااة مجمه .قلاااب  لااا  ويااالُ   القب  تبح 
ه     عبن   الشيء    .وبج 

بأعا  ت يارا  ( DMDD   والذ ميرا اضاطراب   (DSM-5 وبالرجو  إلى الدليل االحصائي  
ا مان   Dysregulationمااجية حاده.." ف     في هذا السيا  تكو  بمعناى تقلباا ك خروجاا

ا "اخااااات ه"ك كماااااا أ  األصااااال فاااااي  التاااااداخل ماااااه كلماااااة "اضاااااطراب" التاااااي تعناااااي أيداااااا
"ك واللتاا  تعنياا  ضااب  صعوبة  –اعتمام   )وءالمصطلحا  االختصار فلم يرتر الباحث "

 الترّقلُُّب.
 Moodالمزاج  -3

ساامي   ا)ااتعداد  فااي المعجاام الو)ااي     زنشااأُ  أبعاا  يعتقاادو   القاادماء كااا  خااا    عقلااي   ج 
ب  أ  عاان فراءك الااادمك  وهااي األربعاااةك العناصاار أبحاااد  الجساام فاااي زت لاار وداُءك والصاار  والسااار

فراوّيك الاادرموّيك  هااي أبماجااةك بأبربعااة يقولااو   كاااعوا ثاامر  وماان كوالاابل م وداو ّيك والصاار  والساار
 .والبل ميّ 
ا ثو   أبمااار دب  إ لاااى ترجاااه األبماجاااة أب  علاااى القااادماء فيوافقاااو   الااانفس علمااااء   مااان المحااا 
فرا ا   يعتاادُّو   إ ذ   وأب)اامائهاك األبماجااة عاادد  فااي يرااالفو   ولكاانهم ماعيةكسااجُ  ماارثرا    باااإل 
مُّك  ال دد   ُتف ر  ها  التي ة الصُّ قيةك كال در ة الدررب يارةك والُ در  األ)ا)ايةب  المارثرا    ويجعلوعهاا الُكل و 
ة  (  والجمه  .الماا  تكوين في  .أبم ا جب

ابا ُ  مااا  دب    وب ا ال باااب بب  ماااب لبيااا     ُركاااّ  نب  عب ائ ه   مااا  ك مرتاااار الااارا ي  بكااار أباااي بااان محماااد   .الطرباااب
 الصحاح(.

 بمعناااى تاااأتي وقاااد ك النفساااية الحالااة – المااجياااة الحالاااة – المااااا تتاارجم لاااا   Moodو
 وقاااة  فاااي بهاااا تشاااعر التاااي الحالاااةوهاااو  .للكلماااة قاااديم ا)اااتعماه وهاااو ك"غداااب  عوباااة"

  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ mood معين

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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وعااادة تكااو  )ااائدة فااي  ك)االو  الشاار  و الحالااة العاطفيااة السااائدة علااى فكاار "هااو و 
فترة ليسة قصيرة وتده على كيفية شعور اإلعسا  من الناحية العاطفيةك وعجد من هذه 

 (.641  2004 كالريماوي "  محمد عوده االضطرابا   االكتعاب النفسي

 Disruptiveالتخريبي   -4

 –تشااوي  – إ عااا  – إخاا ه – اضااطراب   بمعنااى" Disruption" ماان ُمشااتقة صاافة
 ُمشااتقة Disruption وكلمااةك (فوضااوي  –ترريبااي  ا)ااتردام الساالو  مااه وُيشااا ك عرقلااة
م يقطهك يكسرك  بمعنى "disrumpere  "ال تينية الكلمة من  .ص يرة أجااء إلى ُيحطّ 

https://www.etymonline.com/word/disruption   ,https://en.wiktionary.org 
/wiki/disrupt ) 

 ذلاا ك إلااى ومااا واإل عااا ك للمشااك  ك ُمساابّ ب وفااي قاااموس "أكساافورد" تعاارف بأعهااا  
 .ألجل  طبيعي بشكل ما شيء مااولة في اال)تمرار يمكن ال بحيث 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ definition/ English/ 

disruptive 

ُيو  " A highly disruptive group of studentsمثااه ذلا  " وّ  ضاب  مجموعاة طا ب فبو 
ُجو . / ببّيو / ُما ع  رر  (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com ُمرب

وبنااااء علاااى ماااا )ااابق يساااتطيه الباحاااث صاااياغة تعريااا  ل اااوي الضاااطراب تقلباااا  
 بأنه "اختحل عصبي في الحالة المزاجية". الماا  الترريبي

 التخريبيمفهوم اضطراب تقلبات المزاج  -ب

 ريصايشالت الادليل فاي الت ييارا   أهام أحاد إلاى أ  ,Mayes, et al  (2015  أشاار  
 تصاااااانيف وضااااااه هااااااو( (DSM-5) APA,2013  النفسااااااية ل ضااااااطرابا   واإلحصااااااائي
 تااام وقاااد  (.DMDD  الترريباااي المااااا  تقلباااا   با)ااام باألطفااااه متعلاااق جدزاااد  تشريصاااي

 حالاة هاو(. و Raman, et al, 2016  االكتعابياة باالضاطرابا   المتعلاق القسم في إدراج 
 . (APA, 2013  امنةكموال الحادة بالعصبية تتسم

  مثاال اضااطرابا   فااي مثلهااا زوصااف لاام مامنااة بعصاابية زتميااا ظاااهري  عماا  ويعااد 
 .الشارد  العناد  واضطراب  االكتعابك اضطراب 

https://www.etymonline.com/word/disruption
https://en.wiktionary.org/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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 ثاا    عاان يقاال ال مااا تحااد   ُمتكااررة شاادزدة مااجيااة ثااورا   (1   أعاا  علااى وُيعااررف
 مااه متسااقة وغياار فياا ك حاادثة  التااي الموقااف مااه متنا)اابة غياار وتكااو   اكأ)اابوعيا  ماارا  

 معمام المااا  ثاورا   باين فيماا متواصال عصابي مااا   (2   كللشر    النمائي  المستو  
 من النوعين ك  الترريبي الماا  تقلبا   اضطراب   يشمل  ولذل   كاتقريبا   زوم  وكل  اليومك

 ال اضب  الماا  أو" التوتُّرية" والعصبية الماا ك ثورا   أو"  الطورية"  العصبية  العصبية؛
ف وكما .(Copeland,et al, 2015  والُمتبرّ م  الطفال زتلقاى كي بأع  (DSM-5  في ُوص 
 متكاررة؛ حاادة مااا  بثاورا   يمار أ  ف بد  الترريبي الماا   تقلبا    باضطراب   تشري  
 فاااي أكثااار أو مااارا   ثااا    وتحاااد   للطفااالك النمائياااة المرحلاااة ماااه ُمتساااقة غيااار وتكاااو  
 .األ)بو 

 يكاو   أ  يجاب  المااا  ثاورا   حادو   باين فيماا الطفال مااا   فا    ذلا ؛  إلاى  وإضافة
 األعااراض  تكااو  ك و بالتقريااب  زااوم كاال وفااي اليااومك معماام با)ااتمرار اغاضاابا  أو اعصاابيا 
 ث ثااة اشاهرا  عشاار ثناااال هااذه زترلال أال ويجااب  األقالك علااى اشاهرا  عشاار الثناي موجاودة
 فاي تحاد   أ  يجاب  األعاراض  فا   وأيدااا؛ .األعاراض   مان  خالياة  تكو    زايد   أو  أشهر

 تكاو   أ  ويجب ك (األقرا  مه أو المدر)ةك البيةك  مثاه  ُمتعددة )ياقا   أو  ُمحيطا  
 )اة  مان األصا ر األطفااه ُيشارر   أال يجاب  ولكان العاشارة؛ )ان قبل األعراض   بداية
 معاااازير وافاااق قاااد  الطفااال يكاااو   أال يجاااب ك و المااااا  الترريباااي تقلباااا   باضاااطراب  أعاااوام
 أفدال تفسايراا  لألعاراض  يكاو   أال يجاب   كماا  الرفيفك  الهوس  عوبا    أو  الهوس  عوبا  
 (.Melissa, et al, ,2015  آخر عفسياا  اضطراباا  زوافق

ا الضااطراب تقلبااا  الماااا   ا إجرائيااا وبناااء علااى مااا )اابق فاا   الباحااث يقتاارح مفهومااا
 المرحلااة مااه تتفااق ال مااجيااة بثااورة المقترعااة الشاادزدة العصاابية ماان حالااة"الترريبااي بأعاا  

 ". مرتلفتين بيعتين في وتمهر باإلحباطك الشعور عتيجة للشر   التطورية
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 التخريبي المزاج تقلبات اضطرابثاني ا  تشخيص 
زتناااااوه الباحااااث تشااااري  اضااااطراب تقلبااااا  الماااااا  الترريبااااي ماااان حيااااث تصااااور 

قاي يوالتشاري  التفر   DSM-5التشريصية الاواردة فاي  المعازير والمحكا   االضطراب و 
 ل ضطرابك وذل  على النحو التالي 

 التخريبي المزاج تقلبات اضطراب تصور -1
نّ فب بقسام DSM-5أحاد الت يارا  التاي حادثة فاي    ((DMDDيعد اضطراب   (ك وصاُ

النساارة المنقحااة  (DSM االضااطرابا  االكتعابيااةك وبااالرجو  إلااى النساارة الرابعااة ماان 
 DSM-4_TR  ك زوجد بها أربعة أعوا  رئيسة من اضطرابا  المااا ؛ هاي  اضاطرابا]

ب الماااا  الراجااه االكتعااابك واضااطرابا  الماااا  ثنااائي القطااب  ذواالتجاااهين( واضااطرا
 إلاااى حالاااة مرضاااية أوع جيااااةك واضاااطرابا  المااااا  التاااي تتساااابب فيهاااا بعااا  المااااواد 

(APA, 2000). 
ويتطلااب التمييااا بااين تلاا  االضااطرابا ؛ معرفااة األعااوا  األربعااة ماان عوبااا  الماااا   
 االكتعاااااب الرئيساااايك والهااااوسك والنوبااااة الُمرتلطااااةك والهااااوس الرفيااااف(ك والتااااي يكااااو  

 (. Kaufman, et al, 2001 وجودها أوغيابها بحسب عو  االضطراب 
 والمااراهقين طفاااهلأل اتشريصاايا  مااأو   بمنالااة (DMDD) االضااطراب  ُيعتبااروعلياا  ف
 تاام بشاكل تتنا)ب  ال والتي  كغير متوافقة مه المرحلة النمائية  حادة  بعصبية  المصابين

(ك كماا DSM_4باضاطرابا  المااا  فاي   المدرجاة التشريصاية التصانيفا    مان  أي  مه
( أال يكااااو  تااااام DMDD( الضاااااطراب  DSM-5أ  ماااان المحكااااا  التشريصاااااية فااااي  

هاااوس قبااال ذلااا ك ولهاااذا لااام زااادر  ضااامن هاااذه االضاااطرابا  المااجياااة تشريصاااة بنوباااة 
 الماااا  تقلبااا   اضااطراب  إلااى بااالنمر باادزل اقتااراح ظهااروقااد (. DSM-4المااذكورة فااي  

ه أع   على  الترريبي رة عسرة اعتباره أي] الشارد  العناد  ُمحوّ رالضطراب  أو ُمعدّ   من ُمحور
   .(Raman, et al, 2016)  [الشارد  العناد  اضطراب 
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 تقلباااا    "تسااامى مت  ماااة ؛(NIMH) "العقلياااة للصاااحة الاااوطني المعهاااد " اقتااارح وقاااد 
 يعااعو   الاذزن لألطفااه المنهجاي التقيايم وتطاوير لتعاياا وذل   ؛(SMD)"  الحادة  الماا 
  .متواصل )لبي وماا  متكررةك ماا  ثورا   من

 مااان الحاااادة المااااا  تقلباااا   مااان الترريبااي المااااا  تقلباااا   اضاااطراب  اقتبااااس تااام وقااد 
 .(Raman , et al, : 2016) (اال)تثارة  التيقظ فرط معيار ا)تبعاد  خ ه

 األوضااااا  فااااي اعساااابيا  شااااائه االضااااطراب  هااااذا أ  إلااااى تشااااير الُمسااااتجدة األدلاااة أ و 
 ,Axelson et al. 2012) %30.5 إلاااى %26.0 مااان تتاااراوح بمعااادال   الساااريرية؛

Margulies et al. 2012). 
 ُيشاكل كاا  األطفااه؛ فاي  المااا   وثاورا    العصابي  للماا   المشتر   الحدو  إال أ    

؛ (DSM-5) فااي الترريبااي الماااا  تقلبااا   اضااطراب  إدرا  قباال كباار   تصاانيفية مشااكلة
 يشرصااو   –بالعرضااين المصااابو   –األطفاااه كااا  حيااث ك تمااة اإلشااارة إلياا وهااذا مااا 
 اعتشاااار معاااده لاياااادة أد  مماااا الطفولاااةك مرحلاااة فاااي القطاااب  ثناااائي المااااا  باضاااطراب 
 & Blader  المتحاادة الواليااا   فااي )اايما ال التسااعينيا ؛ منتصااف خاا ه االضااطراب 

Carlson, 2007)المداااادة واألدوياااة المااااا ك بمثبتاااا   العرضاااين لعااا   أد  ومماااا ك 
 (.Rao, 2014 للذها 
 وبعااا   التشريصااايةك االضاااطراب  لمعاااازير Lena, (2019) ا)اااتعراض  خااا ه مااانو 

 الماا  تقلبا   اضطراب  أ  إلى فقد خلصة   ل ؛ الُمصاحبة االضطرابا   عن البياعا  
ر الداخليااة فأمااا كوخارجيااة داخليااة أعااراض  أو )ااما   لاا  اضااطراب  هااو الترريبااي  فُيعبااّ 

 االضااطرابا   فااي فتتمثاال الرارجيااة وأمااا كاالعطااواء و)االوكيا   واالكتعااابك القلااقك عنهااا
 – فهام كُم ئ مة غير تكو   ما غالباا  التي  االعدفاعية  والتصرفا    الترريبيةك  أو  السلوكية

 ماااان عناااادهم مااااا ألجاااال داخليااااة؛ أعااااراض  ماااان ُيعاااااعو   –االضااااطراب  ذوو األطفاااااه أي
 وتبقاى كخارجياة )الوكيا   أعهاا  علاى  فُتصانرف  ال داب   ثاورا    وأما  كالمااجية  األعراض 

 الترريباي المااا  تقلبا   اضطراب  ُتميّ ا التي السما   عن معرفة   مايد  إلى  حاجة  هنا 
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 االعااات ه مااان الُمرتفعاااة الُمعااادال   بسااابب  وذلااا  األخااار ؛ الساااريرية االضاااطرابا   مااان
 التعبياااار فااااي الُمشااااتركة والقوا)اااام األخاااار ك واالضااااطرابا   االضااااطراب  بااااين الُمشااااتر 
 .الطفولة مرحلة اضطرابا   و)ائر االضطراب  بين السلوكي
   DSM-5معايير التشخيص الواردة  -2

( DMDDمجموعة من المعازير التشريصية الضطراب   DSM-5لقد ورد في 
 زذكرها الباحث كما ورد  بالصورة التالية  

Disruptive Mood Dysregulation Disorder (F34.8 ) 
 

 المعيــار  رمـز المعيار 
A 

 
 ماااث اك    ا)ااالوكيا  أو/ و ( اللفماااي االحتااادام ماااث اك    لفميااااا  تتجلاااى ال داااب مااان شااادزدة متكاااررة اعفجاااارا 

 أو للوضااه الماادة أو بالشاادة تقااار   ال صااارخ بشااكل   وهااي ( الممتلكا  أو  األشرا   على  الجسدي   االعتداء
 . ل )تفاا 

B  التطوري   المستو    مه  تتفق ال  ال دب  عوبا . 
C  اال)بو   في  أكثر أو  مرا   ث    المتو) ك  في  ال دبك   عوبا   تحد . 
D   ويمكاااان تقريباااااا  زااااوم كاااال اليااااومك  لمعماااام با)ااااتمرار غاضااااباا  أو ماااانفع ا  ال دااااب عوبااااا  بااااين الماااااا  يكااااو 

   . ( واألقرا   والمعلمينك   اآلباءك   مث اك     اآلخرين  قبل من  م حمتها
E 

 
 أو متتاليااة أشااهر لث ثااة الفاارد يراالُ  لاام الوقااةك  ذلاا  طااواه. أكثاار أو اشااهرا  12 لماادة A-D المعااازير تواجااد
 .  A-D  المعازير  أعراض من  أكثر

F معااازير  A وD مااه المدر)ااةك  فااي البيااةك  فااي أيك    مواضااه ث ثااة ماان اثنااين عاان يقاال ال مااا فااي موجااودة 
 . منها  األقل  على  واحدة  في  وشدزدة  ( األقرا 

G عاماا  18  )ن بعد  أو  )نوا  6 )ن  قبل  األولى  للمرة  التشري   زوضه  أ   زنب ي  ال .   
H معازير  بداية  عند فالعمر  المراقبةك   أو  التاريخ  بوا)طة A-E    أعوام  العشرة )ن  قبل يكو . 
I هااوس لنوبااة األعااراضك  معااازير خ لهااا ا)ااتوفية والتااي واحااد زااوم ماان أكثر ا)تمر  متمياة  فترة  تحصل  لم 

 المدة  با)تثناء  هوس  تحة  أو
 أال فينب ااي ترقباا ك  )اايا  فااي أو لل ايااة إيجااابي حااد  )اايا  فااي يحااد  كمااا للتطااورك  الموافااق الماااا  ارتفااا    مح:ظــة 

 . الهوس  تحة أو  الهوس  أعراض من  اعرضا   يعتبر
J خاا ه ماان أفداال بشااكل   ُتفساار وال جساايمك  اكتعااابي اضااطراب ماان عوبااة أثناااء احصاارا  الساالوكيا  تحااد  ال 

 القلااق واضااطراب الصاادمةك  بعااد مااا الكرب واضطراب التوحدك  طيف اضطراب   مثل    آخر  عقلي  اضطراب
 . [( الماا   )وء]  المستمر  االكتعابي  االضطراب  االعفصاليك 

 أو المتقطاااهك  االعفجااااري  االضاااطراب المعاااارضك  التحااادي  اضاااطراب ماااه زتواجاااد أ  يمكااان ال التشاااري  هاااذا   مح:ظـــة
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 االضاااطراب ذلااا  فاااي بماااا أخااار ك  اضاااطرابا  ماااه زتواجاااد أ  يمكااان أعااا  مااان الااارغم علاااى القطااابك  الثناااائي االضاااطراب
 . المواد  ا)تعماه  واضطرابا   المسل ك   اضطراب  الحركةك   فرط  / االعتباه  عق   اضطراب  الجسيمك   االكتعابي

 وضاااه فينب اااي المعاااارض التحااادي  واضاااطرابترريباااي ال المااااا  تقلباااا  اضاااطراب معاااازير مااان كااا ا  يساااتوفو   الاااذزن األفاااراد
 . فق   الترريبي   الماا   تقلبا   اضطراب  تشري 

 الترريبااي المتقلااب الماااا  اضااطراب فتشااري  هااوسك  تحااة أو هااوس عوبااة مدااى وقااة أي  فااي اختباار قااد الفاارد كااا  إذا
 . زوضه  أال  يجب

K أخر    عصبية  أو  طبية  لحالة  أو  لمادة  الفيايولوجية  التأثيرا   إلى  األعراض  ُتعا    ال . 

 قسااااام فاااااي الوحياااااد  التشاااااري   يعاااااد  ف عااااا  االضاااااطراب؛ هاااااذا حداثاااااة مااااان وباااااالرغم
 فاي األعاراض  بداياة تكاو   أ  زتطلاب  الاذي –DSM-5 ضمن– االكتعابية  االضطرابا  

 .الطفولة مرحلة
 المااا  ثاورا    هماا أ)ا)ايا  معياارا   الترريبياة  الماا   تقلبا    اضطرب   ولتشري  

 (.APA, 2013  النوبية غير المامنة والعصبية المتكررةك الحادة
واخرو    وأشار   أ   Raman, et al, 2016راما   إلى   تقلبا    اضطراب   معازير( 

  كا    وإ   ؛"الحادة  الماا   تقلبا  "  معازير  من  األصل  في   ُتستمد   الترريبي  الماا 
 . هامة تعدز    ذل  يصحب 
 األدبياااا  والدرا)اااا  الساااابقة الضاااطراب تقلباااا  المااااا  التررييبااايك تصااادد  وقاااد 

 لتشاري   األعساب   خا  البداياة( العتباة لتحدزاد  2019) ,Paola, et alدفت دراسـة  فهـ
 على التشري   قواعد  في الُمحتملة  الت يرا    وتأثير  الترريبيك  الماا   تقلبا    اضطراب 
 ثا    بحساب  الساريرية  العتباة  ُقيّ ماة   حياث ك  الُمجتماه  فاي  االضاطراب   اعتشار  مستويا  
 السااااااريري  التعرياااااا  ومسااااااتو   المت  مااااااةك ومسااااااتو   األعااااااراضك مسااااااتو    مسااااااتويا  
   عناصار مان عنصار لكال اإلجاباا   تصانيفا   فحادرد   األعاراض  عتباة  فأماا؛  اإلجرائي
 عاااان المعياااااري  الساااالو  )ااااوء تفصاااال بحيااااث  ؛(DAWBA  "النفسااااية الرفاهااااة و)اااالو 
ر  وجاااود  علاااى مرشاااراا ُتعاااد  وأزهاااا )ااالو ك )اااوء ُتعاااد  اإلجاباااا   أي  أي.]الساااريري  المرشاااّ 
 وثاورا   العصابي للمااا  التعارُّض   مارا    عادد   فحادرد    الُمت  ماة  عتباة  اوأمر   ك[اضطراب 
 التعريااااا  وأماااااا كالُمرتف عاااااة األعاااااراض  مساااااتويا   ذوي  األطفااااااه لتحدزاااااد  الااااا  م المااااااا 
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 المااااا  باااين الجماااه عناااد " أو" و" ماااه" قاعااادتي تاااأثيري  باااين فقاااار   اإلجرائاااي الساااريري 
 .النفسي االضطراب  مستويا   وعلى القصور على الماا  وثورا   العصبي
 جواعاااب  –المااجياااة والثاااورا   العصااابي المااااا  باااين جماااه الاااذي–التحليااال حااادد  وقاااد 

 اعتشاااار ُمعااده أفداال وكاااا  بدقااة؛ الُمتداخلااة غياار الترريبياااة الماااا  تقلبااا   اضااطراب 
 .%4هو الترريبية الماا  تقلبا   لمعازيراضطراب 

 المااراهقين علااى ُأجريااة  التااي – السااابقة الدرا)ااا  وأكااد  هااذه الدرا)ااة علااى إشااارة 
 زتنباااار   المااجيااااة والثااااورا   العصاااابي الماااااا  أ  إلااااى– المراهقااااة ُمقتباااال فااااي واألطفاااااه
 .الوقة  بمرور ببعدهما

  هماوثاعي العصبي الماا  ُجاء  أولهماا)تردمة الدرا)ة ا)تبيا  مكو  من جائين  
اء م المااجيااةك الثااورا   جااُ ا الدرا)ااة فااي ا)ااُترد  " والصااعوبا   القااوة مااواطن ا)ااتبيا " أيدااا

Strengths and Difficulties Questionnaire)) كالُبعدياة النفساية االضاطرابا   لقيااس 
م أبعااد  خمساة  ذو  ُعنصاراا  25  من  ا)تبيا   وهو  االعفعالياةك  السالوكيا   لفحا   ُيساتردب

 الساااالوكيا   ودرجااااا   األقاااارا ك مااااه والع قااااا   الحركااااةك وفاااارط التصاااارفك و)اااالوكيا  
  (.والتأثير اإليجابية االجتماعية

 فاي لطفال النفساية الع جياة العملية تحليل Ramires, et al, (2017)استهدفت دراسة 
 تااام وقاااد  ترريبااايك )ااالو  اضاااطراب  حالاااة أعهاااا علاااى حالتااا  تشاااري   تااام المدر)اااة )ااان
 مان أعمااط أربعاة إلى التوصل وتم لها  خده  التي  الع    جلسا    من  جلسة12  تحليل
 بينماا العا   جلساا   طيلة ل  ممياين عمطين  بمثابة  منهما  اثنا   أصب   التفاعل  أعماط
 أظهار   فقاد  األهمياةك عاحياة مان  كاذل   اختلفوا  كما  اكتكرارا   أقل  اآلخرا   النمطا   أصب 
 النفسااي العاا   فااي ُمثاليااة تعااد  التااي النماااذ  مااه تتوافااق خصااائ   الع جيااة العمليااة

 لهاذا طبقااا  المعرفاي السالوكي  والعا    ك(التأملياة   االععكا)ية  األداء  وعملية  الدزناميكيك
 إلااى الااداعم التاادخل أهميااة علااى الدااوء الدرا)ااة ألقااة  كمااا األهميااةك جهااة ماان الترتيااب 
 الماااااا  تقلبااااا   اضااااطراب  ذوي  ماااان األطفاااااه معالجااااة أثناااااء التعبيااااري  التاااادخل جاعااااب 

 فهاام وأهميااة النفسااية للع جااا   التكامليااة الطبيعااة كااذل  النتااائج أظهاار   كمااا الترريباايك
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 فااي تتااوافر أ  يمكاان التااي المعالجااا   أعااوا  ماان باادالا  بهااا واالعتااراف الماارثرة العناصاار
 .الع جية األعماط

 إلاى (2017  دلكـي هيـام بكـر، أبـو نسرين  السلمان،  طارق   إيمانوهدفت دراسة  
 ارتباطهاااا فاااي والتحقياااق باااالقلق والمرتبطاااة المااجياااة االضاااطرابا   اعتشاااار ماااد  تقااادزر
. المااااراهقين الطاااا ب  صاااافوف فااااي السااااكاعية-االجتماعيااااة العواماااال ماااان وغيرهااااا بااااالنو 
 ط ب  1103 من عينة وا)ُتردمة  كالدرا)ة هذه في  وصفي  مقطعي  تصميم  وا)ُتردم
 وبلا  كالماراهقين المرضى صحة ا)تبيا  في األولين القسمين ا)تكملوا مراهقين  مدارس
 االضاطرابا   اعتشاار معاده وبل  كالمائة في 28.6 النفسية االضطرابا    اعتشار  معده

 ع قااا   وجااود  وتباايرن كالتااوالي ىلااع%  16.3و%  22.4 بااالقلق والمرتبطااة المااجيااة
 المعيشاي الوضه أو العمر أو والنو  النفسية الصحة اضطرابا   بين  داللة  ذا    ارتباط
 .واألمها   اآلباء مه النفسية الصحة وضه أو واألمها   اآلباء مه

درا)ااة كلينيكيااة ا)تكشااافية الضااطراب تقلبااا    Rashmi, et al, (2016)وأجــر  
الماا  الترريبي لد  األطفاه والمراهقين في الهندك هدفة إلى تحدزد اضاطراب تقلباا  

ا  األخر  األطفاه والمراهقين في الهند ومد  اعتشاره واالضطرابالماا  الترريبي عند 
ماااا تصااااحب ك تااام تقاااويم مجموعااا  مااان األطفااااه تتاااراوح أعماااارهم ماااا باااين  اِا التاااي غالاااب 

الساد)ة والستة عشر يعاعو  مان التهايج فيماا زرباو علاى العاام وذلا  با)اتردام معاازير 
فساااية للوقاااوف علاااى مااااد  الااادليل اإلحصاااائي والتشريصاااي الراااامس ل ضاااطرابا  الن

ك وتاام تقياايم مااد  حاادة التهاايج عاان طريااق اضااطراب تقلبااا  الماااا  الترريباايإصااابتهم ب
(ك وتام تحدزاد االضاطرابا  المصااحبة با)اتردام جادوه ARIمرشر التفاعل الوجاداعي  

( بنااااء علاااى KSADS-PLكيااادي ل ضاااطرابا  الوجداعياااة واالعفصاااام فاااي الشرصاااية  
. أماا فيماا زتعلاق والتشريصاي الراامس ل ضاطرابا  النفساية  اإلحصائيالدليل  معازير  

بالمشاااك   السااالوكية العاماااة فقاااد تااام تقييمهاااا با)اااتردام ا)اااتبيا  كاااوعر  للوالااادزن أماااا 
القصاااااور فاااااي األداء فقاااااد تااااام تقييمااااا  بوا)اااااطة المقيااااااس العاااااالمي ألداء األطفااااااهك تااااام 

ك وجاااء  رريبااياضااطراب تقلبااا  الماااا  التحالااة علااى أعهااا تعاااعي ماان  21تشااري  
عاام  12إلي  6( في المرحلة العمرية ما بين %71.4حالة بواقه   15غالبية الحاال   
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حالاة  16)نة( أما األغلبية فكاعاة مان الاذكور  عادد  2.9  -+  11.1 متو)  العمر  
 دااب (ك وجاااء  معماام الشااكاو  متمثلااة فااي التهاايج المتكاارر وعوبااا  ال%76.2بواقااه 
ك أما عدم وجود اهتمام كافي بالدرا)ة فقد تجسد في %100حالة أي ما يعاده    21في  
حالااااة بواقااااه  18ماااان الحاااااال ك وكاعااااة غالبيااااة الحاااااال    %95.2حالااااة بواقااااه  20

( مااااان %61.9حالاااااة   13( تعااااااعي مااااان تهااااايج متو)ااااا  إلاااااى حاااااادك وعاعاااااة 85.7%
ك وكاعاااة 6.9 -+ 46.1اضاااطرابا  مصااااحبة وجااااء متو)ااا  مقيااااس مساااتو  األداء 

يسااية ماان هاارالء األطفاااه تتمثاال فااي الهيااا  والمشااك   الدرا)اايةك وعاااعى الشااكو  الرئ
 .معمم هرالء األطفاه من االضطرابا  المصاحبة وضعف متو)  في األداء

 تقلباا   اضاطراب  وأثار طبيعاة تحدزاد  Melissa, et al, (2016)واستقصـت دراسـة 
 الحركاة وفرط االعتباه قصور اضطراب  من يعاعو   الذزن  األطفاه  لد   الترريبي  الماا 
 وقاد  ..اليوميك األداء على وتأثيره االضطرابا   من غيره مه  حدوث   تاامن  ذل   في  بما
 اضاااطراب  ماان عناصااار طريااق عااان الترريبااي الماااا  تقلباااا   اضااطراب  مااان التأكااد  تاام

 التشريصاااية المقااااب    لجااادوه اطبقاااا  الشااادزد  االكتعااااب  واضاااطراب  المعاااارض  التحااادي
 عساابة يعاااده ماا أي طفاال 179 أصاال مان طفاا ا  وتسااعين ثا    أ  وتبااين .. لألطفااهك
 باضاطراب  أصيبوا قد  الحركة وفرط االعتباه قصور اضطراب  من  يعاعو    ممن  21.8%
 االضااطرابين ماان يعاااعو   الااذزن األطفاااه أمااا الوقااةك عفااس فااي الترريبااي الماااا  تقلبااا  
 وكااذل ( %89.7  مرتفعاة المعاارض  التحادي باضاطراب  إصاابتهم عسابة كاعاة  فقاد  معااا 
 طفال أ  النتاائج مان ظهار  كما  ك..(%41.0   القلق  اضطرابا    من  بأي    إصابتهم  عسبة
 فااي أطفاااه خمسااة كاال بااين ماان الحركااة وفاارط االعتباااه قصااور باضااطراب  مصاااب  واحااد 

 المااا  تقلباا   اضاطراب  اإلصاابة  أعاراض   عليا   ظهار    قاد   لهم  الدرا)ي  الثاعي  الصف
 قصاور اضاطراب  حادة مان الترريبي الماا  تقلبا   اضطراب  ضاعف وقد   ..الترريبيك
 . االجتماعي باألداء زتعلق فيما وبراصة األطفاه عند  الحركة وفرط االعتباه

 التأويال عاعاة لتادريب  معلناة ا)تكشاافية درا)اة Stoddard, et. al, (2016 وأجـر  
 اضاطراب  فاي العصبية تقتر   قد و  كالترريبي الماا  تقلبا   اضطراب  لمعالجة العدائي؛
 الملتبساة أو المبهماة الوجا  تعبيارا   علاى للحكام تحُياياة  بناعاة  الترريباي  الماا   تقلبا  
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 حيااث  .العاا   بهاادف الناعااة هااذه ال)تكشاااف تجااارب  ثاا    واأجاار  وقااد  .غدااب  بأعهااا
 ُزباادو   الترريبياة المااا  تقلباا   باضاطراب  المصاابو   الشاباب  كاا  ماا إذا( 1  وااختبار 
 .شااباب  فااي المبهمااة الم ماا  علااى الحكاام ت يياار يمكاان كااا  مااا إذا( 2.  الناعااة هااذه

 .التدريب  طريق عن أصحاء
 المااااا  تقلباااا   باضاااطراب  المصاااابو   الشاااباب  فاااي التااادريب  هاااذا كاااا  ماااا إذا( 3 

 .الدما  وظيفة في لها المصاحبة والت يرا   العصبيةك بتقليل ُمقترعاا  الترريبة
 الوجااوه علااى ال دااب  ماان باادالا  بالسااعادة بااالحكم التجااارب  كاال فااي المشاااركو   قااامو 
 .با)تمرارية ال اضبة إلى السعيدة من بعدها بجاعب  ترتلف التي

 الااذي الوجاا  تعبياار هااي والتااي ك"التااوا    عقطااة" لتحدزااد  األحكااام هااذه ا)ااُتردمة  وقااد 
 .االولاى بالدرجاة ال داب  إلاى  األولاىك  بالدرجة  السعادة  من  المشار   حكم  زتحوه  عنده

 الماا  تقلبا   باضطراب  المصابين الشباب  في التوا    عقاط بمقارعة أوالا وقام الباحثو  
 (.26 بعدد   األصحاء الشباب  مقابل في ك(63 بعدد   الترريبية
اة ُمندااطبة تجربااة ذلاا ؛ بعااد  واأجاار  ثاام  تااوا    عقطااة لتاادريب  -التعميااة ثنائيااة- ُمعشاار
 .اصحيحا  اشابا  19 في وذل  مايفة؛ توا    عقطة مقابل في فعلية

 امصااااابا  اشااااابا  (14  فاااي التااااوا    لنقطاااة معلاااان فعلاااي تاااادريب  واجربااا األخياااار؛ وفاااي
 م ناطيساااي رعاااين تصاااوير أتماااوا قاااد  (10  ماااه الترريبياااة؛ المااااا  تقلباااا   باضاااطراب 
 ماان قريااب  عحااو علااى  النتااائج وتوصاالة  كالوجاا  تعااابير معالجااة لمهمااة ضاامني وظيفااي
 الترريبيااة الماااا  تقلبااا   باضااطراب  المصااابو   الشااباب  أظهاار فقااد  األصااحاء؛ الشااباب 
 أو المبهمااة الوجااوه لتصاانيف عاعااة باعتبارهااا عنهااا التعبياار يمكاان متحولااةك تااوا    عقطااة

 والشاااباب  األصاااحاءك الشاااباب  مااان كااال وفاااي .)اااعيدة مااان بااادالا  غاضااابة أعهاااا الملتبساااة
 فااي بتحااوه الفعلااي التاادريب  اقتاار   فقااد  الترريبيااة؛ الماااا  تقلبااا   باضااطراب  المصااابو  

 الماااا  تقلبااا   اضااطراب  حالااة وفااي .بالسااعادة األحكااام ماان المايااد  تجاااه التااوا    عقطااة
 فاي وبت يارا   أقالك بعصابية الفعلاي التادريب  يقتار   قد  أع  إلى النتائج  فتشير  الترريبية؛
 مان لماياد  الطرياق تمهاد  النتاائج هاذه .الجاعبياة األمامياة الجبيهاة المرياة  للقشرة  التنشي 
 وجاوه إلاى التأويال عاعاة لعا   زهادف الاذي الكمبياوتر علاى القائم  الع    عن  األبحا  
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 ماااان يقلاااال قااااد  العاااا  ؛ هااااذا ومثاااال .الترريبيااااة الماااااا  تقلبااااا   اضااااطراب  فااااي غاضاااابة
 .وال دب  للسعادة دقيقة تعبيرا   إلى العصبية اال)تجابا   وي ير العصبيةك

 تقلبااا   اضااطراب  أعااراض  ثبااا  التحقااق ماان  Mayes,  (2015واســتهدفت دراســة  
واعتمااد  علااى تقياايم  عامااة مجتمااه عينااة فااي والمراهقااة الطفولااة أثناااء الترريبااي الماااا 

 ماان تتكااو   مجتمعيااة عينااة فااي الترريبااي الماااا  تقلبااا   اضااطراب  عااراض أل ألمهااا  ا
 وتام عشارة والثاعياة الساد)اة باين ماا العمرياة  المرحلاة  فاي  ذكاور  %54  منهم  طف ا   376

 ال دااب  ماااا  درجااا   متو)اا  جاااء وقااد  )اانوا ك ثمااا  مدااي بعااد  أخاار   ماارة تقااويمهم
 بعا   فاي المشاكلة مستو   تحة  والمتابعة القاعدة خ   على  االعفعاه  وفورا    العصبي
 المتابعاااةك فاااي منهاااا أعلاااى القاعااادة خااا  مساااتو   علاااى جااااء   الااادرجا   لكنهاااا األحياااا 
 فاي يشاك   كاعاا االعفعااه وهباا   العصابي ال داب  مااا  من ك   أ   النتائج  وأظهر  
 ماان %6و  القاعاادة خا  عنااد  األطفاااه مان %9 إلااى تصاال لنسابة مشااكلة األعاام األغلاب 
 عساابة وبقيااة  معااااك والمتابعااة القاعاادة خاا  فااي االطفاااه ماان %3و المتابعااة فااي األطفاااه

 غالااب  بشااكل القاعاادة خاا  أعااراض  لاادزهم تمهاار كاعااة  الااذزن األطفاااه ماان فقاا  29%
 بينماااا ك(%71 تبلااا  النقاهاااة عسااابة  المساااتو   هاااذا عناااد  المتابعاااة أعاااراض  مااان يعااااعو  
 ماان أقاال عساابة فااي( جدزاادة حاااال   %55  )اانوا   ثمااا  لماادة الحقااا األعااراض  ا)ااتمر  
 ومان المتابعاةك فاي  اغالباا  األعاراض  علايهم تمهار الاذزن األطفااه  مان(  %45   النصف
 زتباين الجدزادة الحااال   مان %55و النقاهاة حااال   مان %71 لا  الدرا)ة  اكتشاف  خ ه
 إال )انوا ك ثماا  مادار علاى الترريباي المااا  تقلباا   اضاطراب  أعاراض  ثبا    عدم  لنا
 بعااد  األعاراض  مان األحياا  أغلاب  فاي تعااعي بقياة  الحااال   مان %29 أ  اكتشاافنا أ 

 المااا  تقلباا   اضاطراب  أعاراض  اكتشااف تام لقاد  هاماةك مرضية  داللة  ل   )نوا    ثما 
 التحاادي اضااطراب  أعااراض  ماان يعاااعي ال الطفاال وذلاا  فقاا  واحااد  طفاال فااي الترريبااي
 وال القلق وال الحركة وفرط االعتباه قصور اضطراب  وال السلو   اضطراب   وال  المعارض 
 هااي الترريبااي الماااا  تقلبااا   اضااطراب  أعااراض  أ  إلااى تشااير النتيجااة وهااذه االكتعااابك

 المعاارض  التحادي اضاطراب  وبراصة  المتعددة  األخر    االضطرابا    م م   من  ملم 
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 اضاطراب  كاو   برصاو   التساؤال   من الكثير زثير وهذا عنها  بمعاه  تحد    ال  وأعها
 .اوفريدا  مستق  اتشريصا  الترريبي الماا  تقلبا  

 The American Journal ofدراسة منشورة بمجلة الطب النفسي األمريكية  وفي  

Psychiatry,2014الضااطراب  التشريصااية المعااازير وجااود  كااا  إذا مااا معرفااة( هاادفة ل 
 ل ضااطرابا   واإلحصااائي التشريصااي األمريكااي للاادليل طبقاااا  الترريبااي الماااا  تقلبااا  
 تشريصااية عتااائج وجااود  إمكاعيااة إلااى يشااير الطفولااة فااي كالرامسااة عساارت  فااي النفسااية
كمااااا  تنباااري ؟ واعتمااااد  الدرا)اااة علاااى المااانهج الال أم مساااتقب ا  الباااال ين عناااد  ووظيفياااة

 لمادة ممنهجة مقاب    خ ه من األفراد  تقويم تمو  كالمجتمه  على  األ)اس  في    عتمد ا 
 الترريباي المااا  تقلباا   اضاطراب  أعاراض  عان  بحثااا   والمراهقاة  الطفولاة  فاي  مرا    )ة 
 ك(شااب  1420 لاا 5336 الم حماا   عادد  وبلا  )انةك 16  إلاى  10  باين  ماا  األعمار 

 و 21 و 19 األعمااار  الشااباب  مرحلااة بدايااة فااي ماارا   لااث    مقاااب    إجااراء تاام كمااا
 النتاائج عان ابحثاا ( الشاباب  مان 1273 لاا  3215  الم حماا    عادد   وبلا   ك26  إلى  24

 واألداء بالمراااااطرةك المتساااام أو مشاااارو ال غياااار والساااالو  الصااااحةك  والنفسااااية الوظيفيااااة
 (.االجتماعي األداء إلى باإلضافة والتعليمي المالي
 المااا  تقلباا   اضاطراب  ماه المرضاي التااريخ ذوي  من الشباب   أ   النتائج  أظهر  و 

 فترة اضطرابا   من اضطراب  من أكثر  لمهور  غيرهم  من  عرضة  أكثر  كاعوا  الترريبي
 النفسية االضطرابا   مه  )ابق  تاريخ  لدزهم ليس  الذزن األفراد  مه  بالمقارعة  لدزهم البلو 
 المااا  تقلبا   اضطراب  بر ف أخر   اضطرابا   مه  المرضي  التاريخ  ذوي   األفراد   أو

 مااااه المرضاااي التاااااريخ ذا   الحااااال   أظهاااار   لقاااد .  والمراهقااااة الطفولاااة فااااي الترريباااي
 العنيفاة الصاحية اآلثاار مان للمعاعااة قابلياة أكثار أعها الترريبي الماا   تقلبا    اضطراب 
 تكان لام التي بالحاال   مقارعة الكبر في التعليم  من  المتدعية  التعليمية  المستويا    والفقر
 براا ف أخاار   اضااطرابا   ماان عاعااة  التااي تلاا  أو امساابقا  اضااطرابا   أيااة ماان تعاااعي

 . الترريبي الماا  تقلبا   اضطراب 
من أوائل الدرا)ا  التي تناولة اضطراب تقلباا    Axelson,. (2013)دراسةتعتبر 

ك واعتماااد  هاااذه قياااادة الختباااار ضاااطراب اال أخاااذ  المااااا  الترريباااي وذلااا  عااان طرياااق 
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 الاذزن األوائال األشارا   باين مانحياث إعهام   وآخرو ؛"  كوب عد "الدرا)ة على درا)ا   
 )ااد  زباادأ وبهااذا الترريباايك الماااا  تقلبااا   اضااطراب  لفحاا   تجريبيااة بياعااا   ا)ااتردموا
 .العملية المرلفا   في والحرجة الكبيرة الفجوة

 ماد  ت طاي كبيارة وبائياة عيناا   من الموجودة   االبياع مع   ومن"  كوب عد "  ا)تردم
 و)ان ك()انوا   5 إلى 2 من  المدر)ة قبل ما )ن في مجموعا    شاملةا   وا)هك  عمري 
 (.)نة 17 إلى 9 من   المدر)ة مرحلة
 بتقياايم تقااوم منممااةك تشريصااية و)ااائل با)ااتردام والمااراهقين األطفاااه تقياايم تاام وقااد 
 تقلبااا   معااازير تطبيااق يمكاان بحيااث  وذلاا  كالعصاابي والماااا  ال داابك ثااورا  تركيبااا  
 االضاطراب  اعتشار أ  إلى النتائجك وأشار  عالية دقة مه رجعي بأثر  الترريبي  الماا 
 وقاد  كالبقااء ومادة واال)اتمراريةك التكارارك معاازير تطبياق  علاى  كبير  بشكل  يعتمد   الجدزد 
 بمعاادال   يقتاار   قااد  االضااطراب  لهااذا" العصاابي الماااا " عطااا  أ  فينالماارل بعاا   وجااد 
 فصااال أ  احتمالياااة مااان زاياااد  مماااا المساااتقبلك فاااي قلاااق أو اكتعااااب  الضاااطرابا   أعلاااى
 العصابية؛ مان عالياة مساتويا   لدزهم  الذزن  الشارد   العناد   باضطراب   المصابو    الشباب 

 .التشريصية الناحية من اهاما  اأمرا  يكو    قد 
ا علااى هااذه الدرا)ااا  فقااد  ض اضااطراب تقلباااا  اتيااابن أ  تقياايم مسااتو  أعاار وتعقيبااا

إعتمد على ا)تبيا  الماا  العصابي والثاورا  المااجياة كماا فاي درا)اة   يالماا  الترريب
 Paola, et al, 2019 لمقياااس المسااتهدف فااي الدرا)ااة الحاليااةك ل(ك وهمااا ماان أبعاااد

( علااى ا)ااتبيا  كااوعر  لألطفاااهك واعتمااد  Rashmi, et al, 2016واعتمااد  درا)ااة  
على عقااط تشاري  اضاطراب التحادي المعاارض واالكتعاابك   (Melissa,2015درا)ة  

وكاااذل  ا)اااتردام جااادوه المقااااب   التشريصاااة لألطفااااهك واتبعاااة درا)اااة مجلاااة الطاااب 
ك وقااااد أخااااذ الباحااااث بهااااذه DSM-5المعااااازير الااااواردة فااااي ( 2014الاااانفس األمريكيااااة  

 عادم وجاود مقيااس مرصا  لتشاري  المعازير في بناء المقياس الحاليك كما زتدا  
 االضطراب وأ  الحاجة ما)ة لبنائ .

 
 



 

125 

 

 الدرسةجراءات إ
 المتبع المنهجأوال   

اعتمااااد  الدرا)ااااة علااااى الماااانهج الوصاااافي لمنا)اااابت  طبيعااااة البحااااث فااااي وصااااف 
 لمراهقين. رابا  تقلبا  الماا  الترريبي لالرصائ  السكومترية الضط

 الدراسة ثاني ا  عينة
 عينة الدراسة االستطحعية -1

ا ماان الطاا ب فااي المرحلااة العمريااة ماان ( مراهقااا 20العينااة اال)ااتط عية  بلاا  عاادد 
لتحدزاد  األ)ا)اية ا)اةر الد  عيناة علاي تطبيقا  قبال عليهم المقياستم عرض   (13-15 
للفحوصااين والوقااوف علااى مااد  صااعوبتها ووضااوحها باالضااافة الفقاارا   م ئمااةد   ماا

 للصعوبا  التي قد تواج  أثناء التطبيق.
 الدراسة األساسيةعينة  -2

-13المااراهقين فااي المااد  العمااري   الطلبااة ماان( 200ماان   تكااو  مجتمااه الدرا)ااة
مدزرياة إدارة مصر الجدزدة ب( )نة والذزن يمثلهم ط ب المرحلة اإلعدادية بمدارس 15

 التربية والتعليم بمحافمة القاهرة.
 ات إعداد المقياسو خط

 إلعداد المقياس زوضحها فيما زلي اتبه الباحث مجموعة من الرطوا  
 فكرة المقياس ومبررات تصميمه  -1

قاماااة فكااارة المقيااااس علاااى جماااه وتحدزاااد األعاااراض واالعفعااااال  والسااالوكيا  التاااي 
تمهار علااى األفااراد الااذزن يعاااعو  ماان اضاطراب تقلبااا  الماااا  الترريبااي وذلاا  معتماادا 

المبارر لاذل  عادم وجاود مقيااس (ك وكاا   DSM-5على معازير التشاري  الاواردة فاي  
ذلااا  فاااي –( بالمكتباااة العربياااة أو األجنبياااة حتاااى اآل  DMDDلتشاااري  اضاااطراب  

 وقد زرجه ذل  لحداثة ورود االضطراب.  -حدود علم الباحث 

  المقياس من الهدف -2

 حدد الباحث للمقياس أهدافاا تتمثل في اآلتي 
 الترريبي للمراهقين.بناء مقياس خا  بتشري  اضطراب تقلبا  الماا   •
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 (.DSM-5التأكيد على فعالية معازير التشري  الواردة في   •
 ومصادره  االطار النظري للمقياس -3

األ)اس النمري الذي اعتمد علي  الباحث في بناء المقياس هاو الاذي تنااوه األبعااد 
ك المااا  وثاورا   العصابي لماا ا  والمت يرا  التي صاغها الباحث كأبعاد للمقياس وهي

 وقد تناوه الباحث ذل  في االطار النمري.
 وقد اعتمد الباحث في بناء المقياس على المصادر التالية 

الصااادر عااان  (DSM-5 التشريصااي واالحصاااائي ل ضااطرابا  النفساااية الاادليل  -
ك فصاااال االضااااطرابا  االكتعابيااااة والتااااي (APA,2013جمعيااااة علاااام الاااانفس األمريكيااااة  

 المعازير التشريصية الضطراب تقلبا  الماا  الترريبي.تناولة 

التاي تناولاة االضاطرابا  االكتعابياة بالبحاث والدرا)اة حساب ماا   األطر النظريـة -
ورد في االطار النماري والدرا)اا  الساابقة ال)ايما ماا تناولاة اضاطراب تقلباا  المااا  

 الترريبي.

ــاس  - ــاب بيرلســون مقي ــد لحكتئ ــال عن  Birlesonك(الحااد   تااأثير مقياااس  األطف

Depression Scale-Questionnaire،  ثابة  العايا عبد  كترجمة.  

 والماااراهقين األطفااااه عناااد  االكتعااااب  درجاااة لتقيااايم كلينيكياااة كاااأداة  المقيااااس هاااذا تطاااور
 Birleson et al , 1987 )فقا  موجاود  االكتعاب  أ  عدزدة لسنوا   يعتقد  كا  أ  بعد  ك 

 أعاراض  معمام وُت طاي لألطفااهك منا)ابة بناود  مان المقيااس هذا ويتكو    المراهقين  عند 
 ال أ  يجاااب  اإلكلينيكاااي التشاااري   فااا   ذلااا  وماااه األطفااااهك لاااد  المساااجلة االكتعااااب 
 هاذا تعبعاة كيفياة إرشاادا   وتكاو   كلوحاده المقيااس هذا في العالية  الدرجا    على  يعتمد 

 أي إلااي يحكمااوا أ  األطفاااه ماان وُيطلااب  المقياااسك صاافحة أعلااى فااي مكتوبااة المقياااس
 بناادك 18 ماان المقياااس هااذا زتكااو  ك )ااابق أ)اابو  فتاارة خاا ه علاايهم البنااد  زنطبااق مااد 

 وهاذه حالت ك على تنطبق التي الراعة في بند  كل على إجابت   وضه  الطفل  من  وُيطلب 
 (.Yule et al, 1990) (دائماا  أحياعااك الك  هي الراعا  
 (The Irritability Questionnaire  Kevin, et al, 2008   العصبيةاستبيان  -

للمفحااو  وملحااق ( فقاارةك موجاا  21عبااارة عاان   وهااو ا)ااتبيا  مكااو  ماان ملحقااين  أ(
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وهي فقرا  تادور حاوه المشااعر التاي  الرعايةك يلمقدمعبارة عن عشر عبارا ك    ب(
   يمر بها األفراد من وقة ألخر.

 هاو( CBQ; Rothbart, et al. 2001  الطفـ  إعـداد روثبـارتاسـتبيان سـلو   -
 يقاوم عنصاراا  194 مان مكاو   )انوا   7إلاى )انوا   3 )ان مان األطفااه لمااا   مقياس
 الساالبي االعفعاااه  وهااي ئيسااة؛ر  أبعاااد  ث ثااة اال)ااتبيا  هااذا يقاايمك األبااوين تقااارير علااى
 وعاماااال ك(الاااانفس تهدئااااة علااااى القاااادرة ضااااعف الرااااوفك الحااااا ك اإلحباطك/ال دااااب   
د  والدااب  ك"االعفعااالي واالعاادفا  الحما)ااة"  التركياااا الكاااب ك أو الماااعه الااتحكم   الُمجهاا 

 (.الشدة منرفدة متعة االعتباهيك

وهو مكو    (،R-MOAS   اال)ترجا   بطريقة-الُمعدره الصريحة مقياس العدائية -
ك الثالثااااة  اآلخاااارين تجاااااه الحااااواد  ك والثاعيااااة  اللفميااااة الحااااواد  ث ثااااة فعااااا ك األولااااى  

 .الُممتلكا   تجاه  الحواد  
 خطوات بناء المقياس -4
المقاااااازيس التاااااي تقااااايس العصااااابية والثاااااورا  المااجياااااة قاااااام الباحاااااث بمراجعاااااة  -

 والعدواعية وال دبك )واء كاعة تقيسها مجتمع  أو تقيس أي منها.

)ااااااايما تااااااام مراجعاااااااة الكتاااااااب العلمياااااااة فاااااااي مجااااااااه االضاااااااطرابا  النفساااااااية ال  -
االضااطرابا  االكتعابيااة واضااطرابا  الماااا ك وعلااى وجاا  الرصااوه الاادليل اإلحصااائي 

 .(ICD( والتصنيف الدولي لألمراض  DSMل ضطرابا  النفسية  
بناء على الرطوتين السابقتين تم اختيار مجموعة من العبارا  التي يمكن بها  -

 قياس االضطرابك ومن ثم تحدزد األبعاد.
   اسيأبعاد المق -

 تم بناء المقياس على ث ثة أبعاد هي 
 .الشديدة العصبيةالبعد األول  

 المسااتو   عفااس فااي باااألقرا  مقارعااة لل دااب  الاائااد  المياال " عهااابأ العصــبية عرياا تُ  
وغالباا ما تتدمن العدزد من االضطرابا  النفساية   .(Brotman., et al, 2017) "النمائي

بماا فاي ذلا  اضاطرابا  المااا ك والقلاقك واالضاطرابا  المرتلفة التاي يشاكوها الشاباب 
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 ,Katharina, et alاالكتعابيااةك واالضااطرابا  النمائيااة العصاابية؛ شااكو  العصاابية  

2018) 
لذل  تحمى العصبية باهتمام بحثي متاازد عمراا العتشارها وللتكاليف المرتبطاة بهااك 

الدرا)اا  السالوكية ودرا)اا  العلاوم فمن عاحياة األبحاا  الفيايولوجياة المرضاية؛ ُتشاير  
العصاابية إلااى اقتاارا  العصااابية باااخت ه وظيفااي فااي اال)اااتجابة للشااعور الُمحااب  بعااادم 

 (. Brotman, et al,  2017اإلثابة والشعور بالتهدزد  

وتتميا العصبية بطريقة اال)اتجابا  الشااذة للتهدزاد  مثااه ذلا   اال)اتجابة بطريقاة 
دائية(    (.Brotman, et al, 2017ع 
"اعفعاه عفسي طارئ قوي وم حظ يحد  عتيجة تعرض الذا  إلى   بالغضبويقصد  

معو  أو فشل أو إحباط أو شعور بالعجا وقلاة الحيلاة".  أ)اماء عباد العاياا الحساينك 
 (.16-1(.  ويتمثل هذا البعد في العبارا   2005

 . المزاجية  الثوراتالبعد الثاني  
ررُف  ا بأعهااااا "ُتعااااب )اااالو   صااااورة فااااي يمهاااار عشاااااط إلااااى تاااادعو يااااةاعفعال حالااااةإجرائيااااا
 ك زترطى الحد المنا)ب للموقف والمستو  النمائي للفرد.اعدفاعي

ــدفا  رُ   اعااادفهب    التسااار كواالنـ ك تقالياااد  أو دزااان   مااان خاااوف دو   أقااادم تساااّر ك الشااار
افبهب  دب هم دفااه  القااومُ  وتااب  المعجاام الو)ااي (. ويتمثاال هااذا البعااد فااي العبااارا   ابعدااا  بعدااُ

 17-31.) 
 البعد الثالث  الشعور باإل:باط.

يعرف إجرائياا بأعا   حالاة اعفعالياة تانجم مان عادم تحقاق هادف معاين أو عادم تحقاق 
 (.42-32المكافأة المتوقعة. ويتمثل هذا البعد في العبارا   
ى الحالااة التااي تنااتج عناادما ال يحصاال حيااث ُيشااير الشااعور الُمحااب  بعاادم اإلثابااة إلاا

الكائن الحي على المكافا ة المتوقعاة  أي  عنادما ُيعاا  عان تحقياق هدفا ( وهاي مقترعاة 
باإلحبااااط وال داااب فاااي البشااارك وأماااا التهدزااادا  فُتشاااير إلاااى الُمثيااارا  التاااي يمكااان أ  

 (.  LeDoux, & Pine.,2016تحمل ضرراا على الكائن الحي  
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 التطبيقاالستجابة و  ةقيلمقياس وطر اشك   -5
حيااث ( مفااردة زااتم اال)ااتجابة عليهااا ماان قباال المفحوصااينك 42تكااور  المقياااس ماان  

تقيس كل عبارة من فقرا  المقيااس حالاة اعفعالياة تشاير اال)اتجابة لعادد مارا  حادوثها 
 ومد  شدتها.

طريقااة مقياااس "ليكاار " الث ثااي فااي اإلجابااة ماان ويااتم تصااحي  المقياااس با)ااتردام 
 ث ثة عقاط خ ه 

 الوزن  االستجابة 
 3 دائماا
 2 أحياعاا 
 1 عادراا 

 للمقياسالخصائص السيكومترية  -6
 صدق المقياس 

للمقيااس  Factorial Structure هادفة هاذه الرطاوة إلاي الكشاف عان البنياة العاملياة
وا)ااااتردم  ك( طالااااب 200وتحدزااااد العواماااال المتمااااازاة فياااا ك وقااااد طبااااق المقياااااس علااااي  

مفردة( بطريقة المكوعا  األ)ا)ية   42التحليل العاملي اال)تكشافي لمفردا  المقياس  
Principal Components (PC)  لهااااوتلينج والتاااادوير المتعامااااد بطريقااااة الفاااااريمكس

Varimax  ك واعتماااد علاااى محااا  كاااازارKaiser  ال تقااال قيماااة الجاااذر الكاااامن/ القيماااة 
حاد الصاحي (ك وا)اتبعد  المفاردا  ذا  التشابعا  األقال عن الوا  Eigenvalueالممياة  
"  1.80(. وقد أ)افر التحليال عان ظهاور ثا   عوامال  بجاذر كاامن قيمتا  0.30من  

( مااان قيماااة التباااازن الكلاااي للمقيااااس. ويمكااان عااارض عتاااائج التحليااال %31.33تفسااار  
 العاملي في الجدوه التالى 
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تقلبا  الماا  الترريبي بعد   تشري  اضطراب مقياس ( تشبعا  مفردا  1جدوه  
 با)تردام التحليل العاملي اال)تكشافي  التدوير 

 العامل

 املفردة

 الثالث الثان  األول

2 0.7   

4 0.69   

12 0.67   

8 0.59   

3 0.57   

5 0.54   

7 0.41   

15 0.40   

6 0.40   

9 0.38   

1 0.35   

11 0.34   

13 0.34   

16 0.32   

10 0.32   

14 0.3   

19  0.69  
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 العامل

 املفردة

 الثالث الثان  األول

30  0.51  

25  0.5  

29  0.48  

17  0.48  

18  0.47  

27  0.45  

26  0.45  

28  0.44  

23  0.44  

20  0.43  

24  0.43  

22  0.42  

31  0.4  

21  0.38  

41   0.67 

33   0.58 

37   0.56 

32   0.51 

40   0.50 
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 العامل

 املفردة

 الثالث الثان  األول

35   0.49 

39   0.46 

42   0.45 

34   0.42 

38   0.40 

36   0.38 

 1.80 2.24 4.73 القيمة املميزة 

 8.12 11.45 11.76 % للتباين املفسر لكل عامل

 31.33 قيمة التباين املفسر للمقياس ككل                                               

( ظهور ث ثة عوامل  األوه كا  عادد المفاردا  التاى تشابعة 2زتد  من جدوه  
 %11.76ك وفسر هذا العامال 0.70إلي   0.30مفردة امتد  تشبعاتها من    16علي    

ك ويمكااان (4.73بوا)اااطة المقيااااسك وبل اااة قيمتااا  المميااااة  مااان التباااازن الكلاااي المفسااار 
 تسمية هذا العامل فى ضوء أعلى تشبعا  "العصبية الشدزدة".

امتااد  تشاابعاتها ماان مفااردة  15والثاااعى  كااا  عاادد المفااردا  التااى تشاابعة علياا   
% ماان التبااازن الكلااي المفساار بوا)ااطة  11.45ك وفساار هااذا العاماال 0.69إلااي  0.38
هااذا العاماال فااى ضااوء أعلااى (ك ويمكاان تساامية 2.24ل ااة قيمتاا  الممياااة   ك وبالمقياااس
 الثورا  المااجية".تشبعا  "

مفااردة امتااد  تشاابعاتها ماان  11والثالااث   كااا  عاادد المفااردا  التااى تشاابعة علياا  
% ماان التبااازن الكلااي المفساار بوا)ااطة  8.12ك وفساار هااذا العاماال  0.67إلااي  0.38

( ويمكاان تساامية هااذا العاماال فااى ضااوء أعلااى 1.80ة   المقياااسك وبل ااة قيمتاا  المميااا 
 "الشعور باإل:باطتشبعا  "
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 االتساق الداخلي 
تم حسااب  عان طرياق إيجااد معامال االرتبااط باين العباارة والدرجاة الكلياة للبعاد الاذ  

 تنتمى إلي  والجدوه التالى زوض  هذه المعام   
 تشخيص اضطراب تقلبات المزاج التخريبي االتساق الداخلي لعبارات مقياس ( 2جدول   

 الشعور ابإلحباط   الثورات املزاجية  العصبية الشديدة 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

2 0.74** 19 0.64** 41 0.62** 

4 0.68** 30 0.45** 33 0.57** 

12 0.74** 25 0.75** 37 0.51** 

8 0.72** 29 0.63** 32 0.47** 

3 0.54** 17 0.68** 40 0.62** 

5 0.78** 18 0.63** 35 0.49** 

7 0.81** 27 0.69** 39 0.48** 

15 0.66** 26 0.72** 42 0.54** 

6 0.77** 28 0.73** 34 0.45** 

9 0.45** 23 0.43** 38 0.49** 

1 0.48** 20 0.56** 36 0.55** 

11 0.47** 24 0.47**   

13 0.49** 22 0.47**   

16 0.58** 31 0.51**   

10 0.57** 21 0.54**   
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14 0.47**     

 0.01** دالة عند                           

جدوه   من  الم2زتد   أبعاد  مفردا   جميه  أ   دالة(  كاعة  مستو    قياس  عند 
والذ  زركد االتسا  الداخلي للمقياسك كما تم حساب االرتباط بين األبعاد ك   0.01

 الفرعية والدرجة الكلية للمقياس وكاعة النتائج كما بالجدوه التالي 
 االرتباط بين األبعاد الفرعية  والدرجة الكلية   معام  جدوه  ( 

 تشري  اضطراب تقلبا  الماا  الترريبي مقياس ل
 االرتباط ابلدرجة الكلية معامل   البعد 

 ** 0.89       العصبية الشديدة  

 ** 0.86       الثورات املزاجية

 ** 0.87       الشعور ابإلحباط  

 0.01** دال عند                            

المقياس ككل حيث تتراوح معام   2زتد  من جدوه   ( أ  األبعاد تتسق مه 
( مما يشير إلى 0.01وجميعها دالة عند مستو    (  0.89   -  0.86االرتباط بين   

أ  هنا  اتساقاا بين جميه أبعاد المقياس ك وأع  بوج  عام صاد  في قياس ما وضه 
 لقيا) . 

 ثبات المقياس   -
والتجائة  كروعباخ   ألفا  معامل  با)تردام  الفرعية  للعوامل  الثبا   قيمة  حسبة 

   النصفيةك  والجدوه التالى زوض  هذه المعام   
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 تشخيص اضطراب تقلبات المزاج التخريبي والمقياس كك  قياس ( يوضح ثبات م3جدول  

 التجزئة النصفية   معامل ألفا كرونباخ العامل
 ) سبريمان براون( 

 0.80 0.85 العصبية الشديدة  

 0.84 0.88 الثورات املزاجية

 0.78 0.80 الشعور ابإلحباط  

 0.87 0.91 املقياس ككل 

( أ  جميه معام   الثبا  مرتفعة والذ  زركد ثبا  3الجدوه السابق  زتد  من 
كاعاااة  المقيااااس وذلااا  مااان خااا ه أ  قااايم معاااام   ألفاااا كروعبااااخ والتجائاااة النصااافية 

 .امرتفعةك وبذل  ف   األداة المستردمة تتميا بالصد  والثبا  ويمكن ا)تردامها علميا 
 التوصيات 

  الماااااا  الترريبااااي فااااي الدرا)ااااا  ضاااارورة تداااامين درا)ااااة اضااااطراب تقلبااااا -
 المستقبلية.

ضاارورة التمتااه بدااب  الاانفس والبعااد عاان المثياارا  العصاابية واإلحباطااا  التااي  -
 تردي إلى ال دب.  

 
 البحوث المقتر:ة

 إجراء مايد من الدرا)ا  حوه اضطراب تقلبا  الماا  الترريبي وأبعاده. -

إجاااراء درا)اااا  تتدااامن بااارامج ع جياااة وإرشاااادية للحاااد أو خفااا  اضاااطراب  -
 تقلبا  الماا  الترريبي. 
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