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 وعي املعلمني واملعلمات باضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة
 املنطقة الشرقية بالسعودية()دراسة ميدانية يف 

 دادإـع

 (*) / طارق يوسف مصطفى ملحمد

 ص ــــــــملخ

باضطراب تشتت  هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى وعي المعلمين والمعلمات
االنتباااو وفاارح الحروااةش وال شاا  عاان  ااار اليةاارا التدر ساايةش والتيساا،ش والساا ة الدراساايةش وال اا  ش 

المعلماين والمعلماات باالضاطرابت لتح يار   ارار الدراساة واا  الباها  الما    في مساتوى وعاي 
( معلمة 47)و ( معلماً 79( معلمًا ومعلمة م  م )126الوصفي التحليليت ت ونت عي ة الدراسة من )

 مااان العااااملين بالمااادارف العاماااة فاااي الم ط اااة الشاااراية بالساااعو اة تااام ا تياااارهم بالطر  اااة العشاااوا ية
ستيدم الباه  مقياف وعي المعلمين والمعلمات باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروةش ش واالطبقية

ماان إعاادا وش هياا  تاام التصاااد ماان  سا سااع السااقومتر ة بعااد تطةي ااع علااى عي ااة اسااتط  ية  والتااي 
 شارت إلى تمتع المقياف بدالالت صدق وابات مرتفعت  ا رت نتا   الدراسة إلى  ن  رجة مستوى 

واناااات متوساااطة علااااى الدرجااااة ال ليااااة وم اااااالت المقياااااف  بين والمعلمااااات باالضااااطراوعاااي المعلماااا
الث ااااااااةش وجاااااااالت مرتباااااااة علاااااااى التاااااااوالي )اليساااااااا ، والتشااااااايي،ش العااااااا  ش والمعرفاااااااة العاماااااااة 
باالضطراب(ش وما  ا رت ال تا   عدم وجو  فروق ذات  اللة بين المعلمين والمعلمات فاي مساتوى 

تيس، واليةرا التدر سيةش في هاين  ا ارت وعي م الضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة تعزى لل
نتااا   الدراسااة فروبااًا بااين المعلمااين والمعلمااات فااي مسااتوى وعااي م الضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح 
الحرواااااة تعااااازى لمتايااااار السااااا ة الدراساااااية ولساااااالع المرهلاااااة المتوساااااطة فاااااي م اااااا  المعرفاااااة العاماااااة 

لمااات فااي مسااتوى وعااي م باضااطراب باالضااطرابش بااضااافة إلااى وجااو  فااروق بااين المعلمااين والمع
تشتت االنتباو وفرح الحروة تعزى لمتاير ال    ولسالع المعلماات علاى الدرجاة ال لياة وفاي م اا  

  تاليسا ، والتشيي،

 تاضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروةش مستوى الوعي المعلمين والمعلمات :الكلمات املفتاحية
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Level of Awareness among Teachers about Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) 
(A field study in the Eastern Province of Saudi Arabia) 

By 

Dr. Tareq Yousef Melhem 
(*) 

Abstract 
The present study aimed to identify the Level of Awareness among 

Public Schools' Teachers about Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) in the Eastern Province of Saudi Arabia. For the purposes of the 
study, the researcher employed the descriptive analytical method. The 
study sample consisted of (126) teachers whom (79) male and (47) female 
of the public school workers in the eastern province of Saudi Arabia that 
they were chosen in a simple random manner. The researcher designed the 
teachers' awareness scale for ADHD, extracted its connotations validity and 
reliability acceptable for the purposes of measuring level of awareness 
among public schools' teachers about ADHD.  

The results showed that the level of awareness of teachers of public 
schools of the disorder was medium on the total score of scale and its' the 
three domains, the three domains were arranged consecutively (characteristics 
and diagnosis, treatment, and general knowledge of the disorder). The results 
also showed that there were no significant differences between male and 
female teachers in their level of awareness about ADHD due to specialization 
and teaching experience variables. Additionally, the results of the study 
showed that there were significant differences between male and female 
teachers in their level of awareness about ADHD due to school year variable 
in favor of the middle stage in the general knowledge domain. Moreover, the 
results indicated that there were statistically significant differences between 
male and female teachers in their level of awareness about ADHD due to the 
gender variable in favor of female teachers on the Total score of scale and in 
the characteristics and diagnosis domain. 

Key words: Level of Awareness among Teachers, Attention deficit 

hyperactivity disorder. 
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 ة:ــــــــدمــــــمق
 Attention Deficit Hyperactivityاضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة  اعتةار

Disorder (ADHD) هي  تل ى اهتماًما  لل د ش اثر اضطرابات الطفولة المتواصلة والمثيرا  من
 ;Funk, 2011)اةيااًرا ماان الباااهثين وعامااة ال اااف ووسااا ل ااعاا م فااي الع ااو  الث اااة الماضااية 

Musser, Galloway-Long, Frick, & Nigg, 2013)اشاقل  اثار االضاطرابات اماا اناع  ت
ال فساااية تشييًساااا ع اااد اعمفاااا  فاااي عمااار المااادارفت هيااا  اشاااير الااادليل التشييساااي وااهساااا ي 

 Diagnostic and statistical manual of mental لل معية اعمر قية للطب ال فسياليام  

disorders (DSM-5) لتشاايي، فاارح ال شاااح ون اا، االنتباااو  ن  والاا ي اعااد المساادر الرساامي
م مل اعمفا  في عمر  من %7-3نسبة انتشار اضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة تتراوح من 

المدرسااةت و دوااد  ن معاادالت إصااابة الاا وور ب اا ا االضااطراب  علااى ماان اانااا  بحااوالي ماارتين إلااى 
الدليل جملة من المظاهر التي ت در  تحات نمان ن ا، االنتبااوش وال شااح الحرواي تسع مراتت و ور  

واالندفا يةت و شترح اابات ه و المظاهر  ن تستمر لمدا ستة  ش ر على اعبل وبدرجة تدار على 
مستوى ال مو بسورا سلةيةت و اضًاش ف دالل الفئة من اعمفا  لدي م مشق ت في االستمرار م تة اين 

 ت(APA, 2013) و ل االنتباووفي تح
سلوك  ير م  ام ت موي يتميز ب اضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة هو اضطراب بيولوجي

والت ظايم  المشاتتاتشوم اوماة  المساتمرش واالنتبااو السالوكشين مع الع ز في تثةا (APA, 2013)لل مو 
فااي  نشااطة هياااا  معوباااتت ي اات  عاان اضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة (Rief, 2016) الاا اتي

الفاااار  الر يساااايةش بمااااا فااااي ذلااااو الع بااااات االجتما يااااة واع ال اعاااااا امي واعسااااري والم  ااااي واالاتفااااال 
ت (Barkley, 2014) والتعليمااات وال ااوانيناالجتما ياةش واععاارافش  بالعااا اتااللتاازام  الساايما الا اتيش

را عن اضطراب ع لي ياتم تشييساع  باهو على الر م من  ن اضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة 
ش تشاير الادال ل إلاى (APA, 2013) و الطفولة  و المراه اة  المبقرا عا ًا عو  مرا في مرهلة الطفولة

عارار مع ام ها و اعستمر ت الحاالت اعمفا  المشيسون ب  ا االضطرابش٪ من 65 - 50 نع في 
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االنتبااو  يادار اضاطراب تشاتت ت(Lougy, DeRuvo, & Rosenthal, 2007)فاي مرهلاة الةلاو  
والضااان الااا ي افرضااع علااى ا باااال  الماليااةشوفاارح الحروااة بشااقل وةيااار علااى الم تمااع بساااةب ت لفتااع 

والضارر  ب ااشوال تاا   اعاا امياة والم  ياة  يار المر اوب في اا التاي يارتبن  ساوالشوالمدرسين على هاد 
 (Poznanski, Hart, & Cramer, 2018). ال ي اعاني م ع ال ات للشي، ال ي يلح ع بت دير

اال  علاى الساعيد العاالمي واابليماي والمحلايشاضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة  ي تشر
التااااي تزو نااااا ب سااااب انتشااااارو بليلااااة بالم ارنااااة ببااااابي فئااااات ذوي  المسااااحية االهسااااا يةالدراسااااات  ان

الاادو  الاربيااة وعلااى ر ساا ا الوالاااات المتحاادا االمر قيااة وبر طانيااا فااي واال ماان  االهتياجااات الياصااة
اعمفااا  المسااابين بااع  اتساااا انتشااار اعاادا فااي الااومن العرباايش اذ تشااير الدراسااات إلااى وشااحيحة 
اعمر قيااة للطااب ال فسااي إلااى  ن نسةاااة انتشااارو تتاااراوح مااا بيااان   معيااة شااارت الففااي  مر قااا عالميااًا 

و شاااير وااا  مااان ت (APA, 2013) ( سااا ة19-6( لااادى اعمفاااا  فاااي سااان المدرساااة )%5-3)%
ية لااابع  إلاااى ان الت ااديرات المساااحية ااهسااا  (Fowler, 2002)وفلاااو ر  (Chu, 2003)شااو

% مااان م ماااوا  مفاااا  المااادراف االمر قياااة مساااابون ب ااا ا 20الدراساااات وصااالت إلاااى نسااابة هاااوالي 
%( لاادى اعمفااا  فااي 14 -% 5.4االضااطرابت فااي هااين بلااات نساابة االنتشااار فااي و اادا مااا بااين )

ر طانياااا والااادو  اعوروبياااة بلاااات نسااابة االنتشاااار ت اال  ن فاااي ب(Dilaimi, 2013)سااان المدرساااة 
 ت (Lazarus, 2011)( لدى اعمفا  في سن المدرسة 1.8بم دار )

علاى السااعيد العربااي ه اااك شااع واضااع فاي الدراسااات المسااحية ااهسااا ية الداي ااة ل اا و الاااااةش 
 هياا  اشااارت  راسااة فااي مساار ان نساابة انتشااار اضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة بلااات مااا بااين 

( 2001)(ت و شاير الزعةااي 2009( ساا ة )ال اوبيش 12 -6%( مان اعمفاا  فااي سان المدرساة )4-20)
%( لاادى اعمفااا   10-5   بعاا  الدراسااات ان معااد  انتشااار االضااطراب تااراوح مااا بااين )إلااى  ن نتااا

اعر نيين في سن المدرسةت وفي الممل ة العربية السعو اة اشارت  هاد  الدراساات التاي جارت فاي الشار 
( 12-6الاربي من الممل ة في مدي ة جدا ان نسبة انتشار االضطراب لادى اعمفاا  فاي سان المدرساة )

ت وعلاى (AlZaben et al., 2018) % لادى الا وور 4.7% لادى االناا  و 5.3% بواباع 5بلااة  سا ة
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ية  جر ت في الشر الشربي من الممل ة العربية الساعو اة فاي مدي اة ال قي  من ذلو  شارت  راسة مسح
% لاادى عي ااة الدراسااة والبالاااة 16.4الاادمام ان نساابة انتشااار اضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة بلاا  

 ت(Al Hamed, Taha, Sabra, & Bella, 2008)( من الط ب ال وور 1287)

 مشكـلــــة الــدراســـــة:
 اعسااابابشتبحااا  فاااي علاااى الااار م مااان وجاااو  وتاااوافر العدياااد مااان الدراساااات الت ر ةياااة التاااي 

 راسااات بليلااة اال  ن ش تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااةاضااطراب بعاا   وال ضااااا المرتبطااة الو  والت ياايمش
 ,Anderson)الحروة  والمعلمات باضطراب تشتت االنتباو وفرح المعلمين نسةًيا  جر ت هو  وعي

Watt, Noble, & Shanley, 2012) ت علاى الار م مان ذلاو ف اد  شاارت نتاا   البحا  فاي بواعاد
م فااي واا  ماان 2014-2003 راسااة  ج ةيااة  جر اات فااي الفتاارا ماان  30انااات العالميااة عاان تااوفر الةي

  ت(2016 ش)سليمان الوالاات المتحدا اعمر قيةش و سترالياش ونيوز ل داش و وروباش والشرق اعوسن
لااومن العربااي هاادفت لمراجعااة الدراسااات التااي ت اولاات تشااتت وفااي  راسااة تحليلااع هديثااة فااي ا

معظم اا يادور فاي  راساة  58فرح الحروة في الةلدان العربيةش  سفرت الدراساة عان مراجعاة و  االنتباو
تشتت اضطراب بوع   ال ضااا ال فسية واالجتما ية المرتبطة  والت ييمش ش واعسبابشنتشارسياق اال

 ومعت ااادات م والمعلماااات المعلماااين ين ان الدراساااات التاااي ت اولااات وعااايفاااي هااا االنتبااااو وفااارح الحرواااة
 ن ه اااك   لساات الدراسااة إلااى تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة واناات ااا    راسااات ف اانشاضااطراب ب

فاااي الةلااادان العربياااة فاااي تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااة  والدراساااات هاااو  بحاااا اعفاااي هقي اااة ز اااا ا 
هاا ا البحاا  ال ياازا  م يفًضااا نسااةًيا و سااتيدم مرًبااا و جاارالات تحااد  مسااتوى الساا وات اع يااراش إال  ن 

 ت (Alkhateeb & Alhadidi, 2019) من تعميم ال تا  
والمعلماااات باضاااطراب نشاااتت  المعلماااين ه اااا ن هاااا بلاااة الدراساااات التاااي ت اولااات وعاااي مااان

مما يد  على وجو  بسور في مثل تلو الدراسات ال سيما وانع بدون المعرفة  االنتباو وفرح الحروةت
تلةياة اهتياجاات الطلباة ذوي  عوالمعلماات فاصن المادارف ال تساتطي المعلماينالتي ا ب ان يتمتع ب اا 

 وعاايان الدراسااات التااي ت اولاات  ت عاا وا علااى ذلااوش(2010 ش)الحمااداالنتباااو وفاارح الحروااة تشااتت 
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وهاااي  ة واهااادا ف ااانباضاااطراب تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااة روااازت علاااى عي ااا والمعلماااات المعلماااين
 ,Al-Moghamsi) راساة وا  مان  ش علاى ساةيل المثاا المرهلة االبتدا يةمن  والمعلمات المعلمين

2018; Alkahtani, 2013; Dilaimi, 2013; Pearson, Clarke, & Chambers, 2014  
ت فااااي هااااين تااااصتي الدراسااااة الحاليااااة لتت اااااو  (2013  عةيااااداتش 2016انش   سااااليم2017الشااااةو ش 

 المعلمين من جميع المراهل الدراسية في الم ط ة الشراية بالممل ة العربية السعو اةت 
وب ااااًل علاااى ماااا ساااةرش فاااةن مشاااقلة الدراساااة الحالياااة تتمثااال فاااي ال شااا  عااان وعاااي معلماااي 

باضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة فااي الم ط ااة الشااراية فااي ضااول  الماادارف العامااة ومعلمااات
 بع  المتايرات الدامو رافيةت 

 أسئلـــــة الــدراســـــــة:  

 تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت ا تية: 

باااااو تشااااتت االنت بالعامااااة باضااااطراالماااادارف  : مااااا مسااااتوى وعااااي معلمااااي ومعلماااااتؤال األولــــــــالس
 ؟الحروةفرح و 

متوسااطات  بااين α) ≤ 0.05: هال توجااد فاروق  الااة إهسااا يًا ع اد مسااتوى الداللااة )الســؤال النــ   
تشاااتت االنتبااااو  بالعاماااة باضاااطراوعاااي معلماااي ومعلماااات المااادارف  ت ااادير مساااتوى 
 ُتعزى إلى التيس، واليةرا التدر سيةش والمرهلة الدراسيةش وال   ؟  وفرح الحروة

 ـــدراســـــة:  أهـــــداف ال

 :التالية اعهداف تح ير إلى الدراسة ه و تسعى
  التعاااااارف علاااااااى مساااااااتوى وعاااااااي معلماااااااي ومعلماااااااات المااااااادارف العاماااااااة باضاااااااطراب تشاااااااتت

 االنتباو وفرح الحروةت

  ال ش  عن  اللة الفروق ااهسا ية باين متوساطات ت ادير مساتوى وعاي معلماي ومعلماات
وفااارح الحرواااة ُتعااازى إلاااى التيسااا، واليةااارا المااادارف العاماااة باضاااطراب تشاااتت االنتبااااو 

 التدر سيةش والمرهلة الدراسيةش وال   ت
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 :الــدراســـــةـــة ــــأهميـ
معلماي ومعلماات المادارف  تسالين الضاول علاى وعاي تصتى  همية الدراسة الحالياة مان  ا  

وفاارح االنتباااو تشااتت اضااطراب المسااابين ب شاار حة وةياارا ماان الطلبااة بتاادر   ا ومااون  نالعامااة الاا ي
الحروااة فااي الم ط ااة الشاارايةش الساايما ان ااا الدراسااة اعولااى ماان نوع ااا فااي هاا و الم ط ااة )هسااب علاام 

ومعلمات على  رجة عالية من ال فالاش معلمين لبحاجة  الطلبة ن هدالل الباه (ت  ض  إلى ذلوش 
ةش وبالتااالي ا ااب  ن اسااتطيعون التفاعاال مع اام و  ارا صاافوف م المدرسااية بقفااالا وم  يااة عالياا بحياا 

اقون لدي م ال در ال افي مان المعلوماات المتعل اة بيساا ، ها ا االضاطراب واساتراتي يات التاد ل 
  همية الدراسة الحالية فيما يلي: ت وعمليًا تتمثلالياصة بع

  مفيااادا هاااو   معلومااااتة وتعلااايم الم ط اااة الشااارايفاااي إ ارا  للمسااادولينت ااادم الدارساااة الحالياااة
وماان ااام  وفاارحاالنتباااو  تشااتت باضااطراب معلمااي ومعلمااات الماادارف العامااة وعاايمسااتوى 

 وعيالتدر ةية ال زمة لرفع مستوى  الةرام إعدا  وت في   علىالعمل في ضول نتا   الدارسة 
 تبالعامة باالضطراالمدارف  معلمي ومعلمات

  رفااع  اا    نالعامااة ماامعلمااي ومعلمااات الماادارف المعرفااي لال انااب الدراسااة الحاليااة تثااري
 تبيسا ، ه ا االضطراب واستراتي يات التد ل الياصة بعمستوى الوعي لدي م 

  الموجاع  مقيااف الاوعي باضاطراب تشاتت االنتبااو وفارح الحرواةتوجيع الباهثين إلى توايف
 ت راسات م وابحاا م يالعامة فمعلمي ومعلمات المدارف نحو 

 ة:ـــــــدراســدود الــــــــح

 مساتوى وعاي المعلماين والمعلمااتالدراساة الحالياة فاي التعارف علاى  ت تسار :الموضـوية  الحـوو 
 تالم ط ة الشرايةفي  باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة

المراهال الدراساية فاي  ةعلاى عي اة مان المادارف العاماة ل افاتطةير ها و الدراساة  تم :المك  ة  الحوو 
 تالم ط ة الشراية

 1439مااااان العاااااام  االو م تطةيااااار هااااا و الدراساااااة  ااااا   الفسااااال الدراساااااي : تاااااالحـــــوو  الة   ةـــــ 
 هات1440/الدراسي
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المراهاال  ةالعامااة ل افاامعلمااي ومعلمااات الماادارف فااي : تشاامل هاا و الدراسااة جميااع الحــوو  الريــ   
 تالم ط ة الشرايةفي علمية او إنسانية( )الدراسية لميتل  التيسسات 

 مصطلحــــــات الدراســـــة:
 Attention Deficit Hyperactivity) ب تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااةاضاااطرا

Disorder (ADHD)) : اليسااا ، التااي تشااير إلااى اضااطراب تشااتت االنتباااو م موعااة ماان هااو
وفرح الحروةش تظ ر بةل سبع س وات من العمر وتتس  باالستمرار ة وتظ ر في  اثر من موب ش 

وفً ااااا للاااادليل التشييسااااي  واالاا اميااااة  و الت يليااااة للفاااار  شوتاااادارا ساااالبا علااااى ال وانااااب االجتما يااااة 
 ت(APA, 2013) ااصدار اليام  ال فسيةشوااهسا ي ل ضطرابات 

 Level of) مسااتوى وعااي المعلمااين والمعلمااات باضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة

Teachers' awareness about attention deficit hyperactivity disorder) المعرفاة :
ال ظر ة التي يتمتع ب اا المعلماين/ المعلماات هاو  اضاطراب تشاتت االنتبااو وفارح الحرواة مان هيا  

واعسباب والع  ش التي هسلوا علي ا من التعليم الرسميش واليةرا العملياة االعرارش واليسا ،ش 
 والممارسة المتعاابةش والتي ت من ورال افعالعت 

و تمثااال اجرا ياااًا فاااي الدراساااة الحالياااة بالدرجاااة ال لياااة للمعلااام/ المعلماااة علاااى مقيااااف الاااوعي 
 ت باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة وعلى م االتع الميتلفة

 :اإلطــار النظــري والدراســـات السابقـــة
المدرسااية اع اارى التااي يتوبااع  الةيئاااتا ضااي معظاام اعمفااا  وباات م فااي الفسااو  الدراسااية و 

 والمشاااااروة فااااي اجتما ًياااااشمر وبااااة  والتساااارف بطر  ااااة والتعليماااااتش االمتثااااا  لل واعاااادش ماااا  م في ااااا
تعطياال الااتعلم  و  نشااطة الطاا ب ي ي اات  ع  ااا إاااارا الفوضااى التااواالمت اااا عاان  التعليميااةشاعنشااطة 

ت (Perold, Louw, & Kleynhans, 2010)  اما  ار ن الا ين اشااروون م بيئات م التعليمياة مع
 المدرسايةش اثار وضاوًها فاي الةيئاات اضاطراب تشاتت االنتبااو وفارح الحرواة ت ون  عارار  البًا ما 

 المحاد اهي  تتطلب بيئاة الفسال الدراساي  ن يتسارف الطا ب بطارق ال تتفار ماع ها و اععارار 
(Kos, Richdale, & Hay, 2006)ت 
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ان اضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح  (Barkley, 2014) وفااي هاا ا السااياق اشااير بااارولي
الحروة  البا ما اقون واضحا للعيان في المراهل المبقرا مان الدراساةش هيا  اظ ار المساابون ب ا ا 
االضاطراب العدياد مان المشاق ت ذات الع فاة بااال واهي االاا امياة والسالوويةش وذلاو بساةب مةيعااة 

ال لااوف لفتاارا  ىياا  ال اادرا علاامتطلبااات المرهلااة والتااي تتعااارر مااع  سااا ، االضااطراب ماان ه
تعير السالوويات التاي  وفي معظم االهيان معي ة و تمام الواجباتش وترويز االنتباو واتباا التعليماتت

 والفسليةشال شامات االجتما ية باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة الط ب المسابون اظ رها 
  ااضًات الط ببقية وتعطل العملية التعليمية وتعربل تعلم 

باضاااطراب تشاااتت االنتبااااو وفااارح  الًباااا ماااا افت ااار الطااا ب المساااابون  ذلاااوشبااضاااافة إلاااى 
و واج اااون صاااعوبات فاااي  االمتحانااااتشوالضاااع  فااي اال تباااارات  و  الدراساااةشإلاااى م اااارات الحروااة 
 المدرسينتعليم ل و  لل  اشات ال ما ية م تة ينو ير  و فاترهمش وم اعدهم الدراسيةش م ام مشت ظيم 

علااى اع ال المدرساااي  تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااةياادار اضااطراب وعااا ًا مااا  ت(2013 ش)عةياادات
يتعارر الطا ب  لا لوشنتي اة ت (Al-Moghamsi, 2018) والتروياز والاتحقم الا اتي فاي المدرساة

علاى الار م  الدراساي الما يف شليطار التحسايل باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة المسابون 
اعمفااااا   ت وت اااادر ااشااااارا  ن(2017 ش)الشااااةو المتوساااان  و  علااااى  ان اااام يتمتعااااون باااا وال ضاااامن

زم   ام بةال ًا  اةر من االهتمام من بدر باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة احتاجون المسابون 
 ,Soroa, Gorostiaga) معلمي م من ج ة   ارى  اةر من بشقل ومساهمة  الفسل من ج ةشفي 

& Balluerka, 2013)  التحسيل الدراسي ع دما ال ياتم التعارف علاى تدني  يةيز ا  اهتمالت هي
-Barkley, 2014; Shroff, Hardikar). م اساابةاضااطراب الطالااب وال يااتم إ ارتااع بطر  ااة 

Sawant, & Prabhudesai, 2017) ش وتادني التحساايل يةالمدرساا ساعوباتال ومااا ان مواج اة
ياااد ي إلاااى تااادني ت ااادير الااا ات لااادى الطلباااة ذوي اضاااطراب تشاااتت  الدراسااايش والمشااااال ماااع اعباااران

 ت (Barkley, 2011) االنتباو وفرح الحروة
 فساااال وفاااارح الحروااااة فااااان واااالاالنتباااااو  تشااااتتواساااات ا ا إلااااى ت ااااديرات انتشااااار اضااااطراب 

ش وفااااارح الحرواااااةاالنتبااااااو  تشاااااتتاضاااااطراب  لدااااااعمفااااال واهاااااد  اعبااااال علاااااى علاااااى  راساااااي احتاااااوي 
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الفسااااو  الدراسااااية ماااان اعمفااااا  الاااا ين اعااااانون ماااان  الشاااااب والفوضااااى فاااايممااااا ا عاااال الحااااد ماااان 
 الترباااااوي  العاااااملين فااااي ال ااااا رم ااااااًل يثياااار بلاااار جميااااع  وفاااارح الحروااااةاالنتباااااو  تشااااتتاضااااطراب 

(Prinstein, Youngstrom, Mash, & Barkley, 2019) ت 
عاااا ًا عو  مااارا  ااا   وفااارح الحرواااة االنتبااااو  تشاااتتاضاااطراب بتظ ااار الميااااوف المتعل اااة 

عن الع ز المرتبن باالضطراب لاع تاصاير ضاار علاى  الرسميشالس وات اعولى من التعليم المدرسي 
ت  الًباا (Prinstein et al., 2019) امي و د ي إلى سلوك مدمر فاي الفسال الدراساي اع ال اعاا

عن ام  م ب امشلادى  وفارح الحرواةاالنتبااو  تشاتتماا اقاون المعلماون هام  و  مان اشاتبع باضاطراب 
وياااف يتسااارف الطااا ب العاااا يون عاااا ا فاااي موابااا  الفسااال اقوناااون مع ااام ماااوا  الياااوم و عرفاااون 

المعلماااين هااام  تشاااير الااادال ل إلاااى  ن ذلاااوشبااضاااافة إلاااى ت (Al-Moghamsi, 2018) الدراساااي
 ت(Stroh, Frankenberger, Wood, & Pahl, 2008) شيوًعاااهالة اعولي اعاثر  مسدر

 تشااتتضااطراب الاعتةاار المعلمااون ماان بااين  هاام مسااا ر المعلومااات  اا   الت ياايم اعولااي 
ذات السالة  الموابا اتساال م الياومي باعمفاا  فاي م موعاة مان وذلو بسةب  وفرح الحروةاالنتباو 

مساهمة المعلمين فاي عملياة  ت وتسبع  همية(Barkley, 2014) الدراسيباالضطراب     اليوم 
د ا فااي المعااايير التشييسااية فااي ال ظاار فااي المتطلبااات المحااامعااان تشاايي،  اثاار وضااوًها ع ااد ال

 ن ت اااااون والتاااااي مااااان ضااااام  ا  ش(APA)ال فساااااية الااااادليل التشييساااااي وااهساااااا ي ل ضاااااطرابات 
 Prinstein) و  اثر  بيئتين )مقانين(اععرار اعساسية لفرح الحروة ون ، االنتباو موجو ا في 

et al., 2019) وفارحاالنتبااو  تشاتتغيااب الفحوصاات الطةياة لل شا  عان اضاطراب ش فضً  عان 
 ت (Perold et al., 2010)الحروة 

اعتمادوا  اعولياةشلرعاااة ا  مباال نسا   ن  اثار مان (Dilaimi, 2013)وباد  اادت  ليماي 
وةهااليين ت وبالتاالي ف انعلى ت ار ر المدرسة وفرح الحروة االنتباو  تشتتضطراب ال  متشييس في

إلاى ف ام ويلياة  المعلماين احتاا هيا  ا ب تزو د المعلمين بمعلومات  اي ة هو  ها ا االضاطرابت 
 & Kauffman) التميياز بااين اضااطراب فاارح الحروااة ون اا، االنتباااو وساالوك الطفولااة ال مااوذجي

Landrum, 2013) المعرفاااة  ياار ال افياااة  و  ياار الساااحيحة فيمااا يتعلااار ت  ضااا  إلااى ذلااو ان
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باااد تسااا م فاااي اافاااراح فاااي تحدياااد هو اااة اعمفاااا   تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااةبطةيعاااة اضاااطراب 
  (Reebye, 2008).  علي م و عدم التعرف  تشتت االنتباو وفرح الحروةاضطراب بلمسابين ا

ات اعاااد الفسااال الدراساااي مقاًناااا ا ضاااي فياااع اعمفاااا  وبتًاااا ماااو ً  فاااي الاااتعلم وتطاااو ر م اااار 
الت ياافت تتطااور إلااى بيئااة ايمااة وم اساابة امقاان ماان   ل ااا ت اادام تااد  ت تساا ل ال مااو الشيسااي 

 Poznanski).تشاتت االنتبااو وفارح الحرواةاضاطراب بواالجتماعي واعاا امي للط ب المساابين 

et al., 2018)  اتت فياا  م ماالفااي وثياار ماان اعهيااان   ورًا محور اااً  المعلمااينول اا ا السااةب يلعااب 
فااي  تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااةالتعليميااة والساالووية للطاا ب الاا ين اعااانون ماان اضااطراب  لالتااد 
مان (DuPaul & Stoner, 2014; Snider, Busch, & Arrowood, 2003).   الفساو 

-Al)  ي فا ووهتى لو لم  للع  شلمعلمون الت دم ال ي  هرزو الطالب نتي ة المتوبع عا ًا  ن يرابب ا

Moghamsi, 2018)  اعتمد اعمبال وثيرًا على م هظات  ولياال  المثا  ال الحسرشعلى سةيل ش
مراابااة االعاارار واالاااار ال انةيااة ع اادما يةااد  االمفااا  المسااابون باضااطراب المعلمااين فااي و  اعمااور

 من ه ا ن د هاجة المعلمينت (2013 ش)عةيدات فرح الحروة بت او  الع ابير الطةيةو  تشتت االنتباو
 ن ااااح التاااد  ت اضاااا  انااابشمااان ج إلاااى معرفاااة اععااارار  و السااالوويات التاااي اسااات دف ا العااا  

معرفاااة اعتماااد إلاااى هاااد وةيااار علاااى  تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااة الضاااطراب الع جياااة فاااي المدرساااة
 (Perold et al., 2010).باالضطراب من جانب آ ر المعلمين

 ماا يف ف اام المعلمااين مسااتوى  نااع ع اادما اقااون  الدراسااات فااي نفاا  السااياق اشااارت نتااا  
بااارام   تساااميمفاااةن محااااوالت ش علياااع المترتباااةاااااارو وال تاااا   اسااابابع و  مااان هيااا لطةيعاااة االضاااطراب 

 ت (2017 ش)الشةو   ا ل الفسل الدراسي لن اقون ل ا تصاير إا ابي وةير ع جية
وفااي إمااار الدراسااات الساااب ة  جر اات العديااد ماان الدراسااات هااو  اضااطراب تشااتت االنتباااو 

وعااا   ال ضاااااا ال فساااية  والت يااايمش وفااارح الحرواااة إال ان معظم اااا واااان هاااو  االنتشاااارش واعسااابابش
 فاي هاين ان الدراساات التاي ت اولات تشاتت االنتبااو وفارح الحرواةشاضاطراب بواالجتما ية المرتبطاة 

تشتت االنتباو وفرح الحروة على السعيد العالمي وانت بليلة اضطراب ب معرفة المعلمين ومعت دات م
نسةيًا بالم ارنة مع الدراسات اع رى مان ج اةش وناا را جادا علاى الساعيدين العرباي والمحلايت هيا  
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إلااى ان الدراساات التاي ت اولاات  (Alkhateeb & Alhadidi, 2019)اشاير اليطياب والحديادي 
تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة فااي الااومن العربااي لاام تت اااوز اضااطراب ب معرفااة المعلمااين ومعت اادات م

 ت2015-1995فترا من  راسة تم مراجعت ا والتي نشرت     ال 58 راسات من بين   الث 
اضااطراب ب معرفااة المعلمااين ومعت اادات موساايتم فيمااا يلااي ساار  عباارز الدراسااات التااي ت اولاات 

 تشتت االنتباو وفرح الحروة: 
 اعرفااع معلمااو الماادارف االبتدا يااة والثانو ااة هااو  اضااطراب فااي  راسااة هاادفت لتحديااد مسااتوى مااا

علااى عي اااة اياااف االسااتةيان فااي جماااع الةيانااات ش هياا  تاام تو اعمفاااا لاادى االنتباااو فااارح الحروااة  تشااتت
 نتاا   ا ارت ت الدنماروياةمادارف االبتدا ياة والثانو اة لل مدرساا ومدرساة ممثلاين 528مقونع من عشوا ية 

ب ساابة ون اا، االنتباااو  تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة عاارار اضااطراب هااد  معظاام المعلمااين  الدراسااة  ن
وماااا  ا ااارت ٪(ت  98-٪  75ب سااابة ) التاااد ل الفسااال الفعاااا اساااتراتي يات وااا لو و (ش ٪ 96-٪  79)

-%56نتااا   الدراسااة  اضااا نتااا   م يفضااة هااو  اعسااباب وماارق العاا   الميتلفااة تراوهاات مااا بااين ) 
17 )%(Mohr-Jensen, Steen-Jensen, Bang-Schnack, & Thingvad, 2019)ت  

وفااي اسااقتل دا  جر اات  راسااة هاادفت إلااى التح اار ماان تااصاير المعرفااة باضااطراب تشااتت االنتباااو 
وفرح الحروة والوصمة على ات اهات الم  يين في التعليم الشامل للطلباة المساابين باضاطراب تشاتت 

 اهاات متعاد  االبعاا  االنتباو وفرح الحروةت تم اساتيدام ا ااة م اايي  فاي جماع الةياناات )مقيااف االت
تشتت االنتباو وفرح الحروة(  بنحو التعليم الشاملش مقياف الوصمةش مقياف معرفة المعلمين باضطرا

مشاروًا ممن اعملون في نظام التعليم اعسقتل دي ما بين معلماين  135من عي ة الدراسة والمقونة من 
ت  ا اارت نتااا   نمااال الاا ف  التربااو يو اعمااين للفسااو  الدراساايةش ومااديري الماادارفش وم موعااة ماان عل

الدراسااة مسااتوى معرفيااًا عاليااًا لاادى علمااال الاا ف  التربااو ين ماان بااابي الم  يااين )المعلمااين و ياارهمتتت(ش 
وواان لاادي م معت اادات اباال وصاامةش وات اهااًا اا ابيااًا  اةار نحااو التعلاايم الشااامل لاادى اعمفااا  المسااابين 

لسااات الدراساااة  ن المشااااروين الااا ين لااادي م معرفاااة  اثااار باضاااطراب تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااةت و 
باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروةش ومعت دات ابل وصمة وانت لدي م ات اهات  اثر إا ابية نحو 

 ت (Toye, Wilson, & Wardle, 2019) التعليم الشامل ل  و الفئة من الطلبة
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 راساة هادفت إلاى  (Poznanski et al., 2018)آ ارون و  اماا اجارى وا  مان بوزنانساقي
هفاااا م علااى و  فاارح الحروااةو  بةاال اليدمااة باضااطراب تشااتت االنتباااو ف اام معرفااة المعلمااين الطاا ب

استراتي يات إ ارا الفسل مع ه و الفئة من الطلبة في الوالاات المتحدا االمر قيةت ت ونات عي اة مان 
ت االسااتبانات فااي جميااع بيانااات ماان المعلمااين والمعلمااات الطلبااة ماان  صاال اساابانيش اسااتيدم 107

الدراسةت اشارت نتا   الدراسة إلى مستوى ما يف  مان  باة المعرفاة هاو  اضاطراب تشاتت االنتبااو 
%ش بااضافة إلى مستوى متوسن علاى اساتراتي يات إ ارا الفسالت  لسات 49وفرح الحروة ب سبة 

يدماااة واساااتراتي يات إ ارا الدراساااة إلاااى وجاااو  ااااارات وةيااارا علاااى معاااارف المعلماااين الطااا ب بةااال ال
 الفسل مع وجو  ملبة مسابون باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروةت 

فاي  راساتع التاي هادفت إلاى تحدياد مساتوى  (Yarde-Leavett, 2018)و شاير اار ليفيات 
معرفاااة المعلماااين هاااو  اضاااطراب تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااة وات اهاااات م نحاااو هااا ا االضاااطرابت 
استيدم الباه  الم    البحثي الميتلنش هي  استيدم االساتبانة والم ابلاة واص وات فاي جماع بياناات 

مدرساة فاي  47( مدرساا للمرهلاة المتوساطة مان 112راسة من افارا  عي اة الدراساة والمقوناة مان )الد
إلااااى  ن معرفااااة المعلمااااين مدي ااااة ويااااب تاااااون الاربيااااة فااااي ج ااااوب افر قيااااات  ا اااارت نتااااا   الدراسااااة 

مشااعر المعلماين هاو  تادر   الطا ب اال ان  باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة وانات وافياةش
 شاارت الاالةياة العظماى مان  وماا .سالةية إلاى هاد وةيار اانات ناواها ا اظ رون سلوويات مان ال ين 

المعلمااين إلااى الرغبااة فااي الحسااو  علااى مز ااد ماان المعلومااات هااو  اضااطراب فاارح الحروااة ون اا، 
الفساااال الدراسااااي للمساااااعدا فااااي تثقيااااف المتعلمااااين المسااااابين والتااااد  ت الع جيااااة  ا اااال االنتباااااو 

 تالنتباو وفرح الحروةباضطراب تشتت ا
 راسة هادفت إلاى ت يايم  (Shroff et al., 2017) وفي نف  السياق  جرى شروف وآ رون 

التساااورات اليامئاااة باضاااطراب تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااة للمعلماااين ال  اااو  فاااي مدي اااة و  المعرفاااة
 12( مدرساًا ماان 106مومباايت تام توايااف االساتةيان فااي جماع بيانااات الدراساات ماان عي اة بلااات )

وسااطة للاااة اان ليز ااةت اشااارت نتااا   الدراسااة إلااى افت ااار المعلمااين إلااى المعرفااة ال افيااة مدرسااة مت
و لست الدراسة  % من ااجابات السحيحة ف نت49باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة ب سبة 
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إلااى هاجااة المعلمااين إلااى التاادر ب علااى المعلومااات العامااة وعاا   اضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح 
هااادفت إلاااى التعااارف علاااى تساااورات معلماااي المااادراف اعساساااية  (2017الشاااةو  )و جااارى الحرواااةت 

باااعر ن عاان اضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااةت اسااتيدم الباهاا  مقياسااًا ماان تسااميمع لقياااف 
( معلماًا 377تسورات المعلمين باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحرواةت ت ونات عي اة الدراساة مان )

بالااادارف اعساساااية فاااي مدير اااة التربياااة والتعلااايم لم ط اااة عماااان اعولاااىش اشاااارت نتاااا   مااان العااااملين 
الدراسااة إلااى ان  رجااة تسااورات المعلمااين باضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة متوسااطة بشااقل 
عاااامش فاااي هاااين وانااات م يفضاااة فاااي تساااورهم ل شااااح فااارح الحرواااةش ولااام ت اااد الدراساااة فاااروق باااين 

 رهم ل ضطراب تعزى للتيس، واليةرا التدر سيةت المعلمين في ت دير تسو 
 راسااااة هاااادفت إلااااى التعاااارف علااااى معااااارف المعلمااااين هااااو   (2016سااااليمان )امااااا  جاااارى 

مسارت ت ونات  اضطراب تشتت االنتباو وفارح الحرواة بالمرهلاة االبتدا ياة بمحافظاة ب اي ساو ف فاي
( معلمًا ومعلمةش وا  الباه  االستةيان في جماع بياناات الدراساةش اشاارت 102عي ة الدراسة من )

نتا   الدراسة  ن  رجة معرفة المعلمين باضطراب تشتت االنتبااو وفارح الحرواة ضاعيفةش وماا اناع ال 
اليةارا وال ا   مان  توجد فروق ذات  اللة إهسا ية بين معاارف المعلماين والمعلماات تعازى لمتايار

ج ةش في هاين  ا ارت ال تاا   إلاى وجاو  فاروق ذات  اللاة فاي مساتوى معرفاة المعلماين والمعلماات 
 تعزى لمتاير ال    في م ا  اليسا ، والتشيي، من ج ة   رىت

والمعلمااات  معرفااة ومعت اادات المعلمااينوفااي  راسااة   اارى هاادفت إلااى التعاارف علااى مسااتوى 
اساتيدم البااهثون الما    المياتلن  تضطراب تشتت االنتباو وفرح الحرواةباهو  اعمفا  المسابين 

ت وناات عي اة الدراسااة  مان  ا   توايااف االساتبانة والم اااب ت الشيساية فااي جماع بيانااات الدراساةت
 إلااى  ن المعلمااينالدراسااة ت  شااارت نتااا   ( معلمااًا ومعلمااة ماان الم ط ااة الاربيااة بالسااعو اة54ماان )

تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة متوسااطةش فااي يسااا ، اضااطراب معاارفت م ب والمعلمااات وااان مسااتوى 
 الضاارور ةحاجااة اوصاات الدراسااة بالت االضااطراب واناات م يفضااة بصسااباب وعاا   هااين  ن معاارفت م
تشاتت االنتبااو وفارح فيماا يتعلار ب مياع جواناب اضاطراب  والمعلمات  ا اال اليدماة لتدر ب المعلمين

 ت(Abed, Pearson, Clarke, & Chambers, 2014) الحروة
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 فت إلااى التعاارف علااى معااارف وتسااورات المعلمااينوفااي نيوزل اادا  جر اات مااد رًا  راسااًة هااد
المعلمات على الط ب ال ين اعانون من اضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروةش استيدمت الباهثة و 

ت الشيساااية فاااي جماااع بياناااات الم ااااب و  اعسااالوب المياااتلن فاااي  راسااات ا عةااار تواياااف االساااتبانة
ت نتا   الدراسة إلى ان معظم معلمي المادارف مشاروًاش اشار  84ش ت ونت عي ة الدراسة من الدراسة

فاارح الحروااةش و  االبتدا ياة فااي نيوزل اادا لادي م مسااتوى ماا يف  مان المعرفااة باضااطراب تشاتت االنتباااو
اما  ا رت ال تا   انع ال توجد فروق ذات  اللة فاي مساتوى معرفاة المعلماين تعازى لمتايار ال ا   

في هين  ا رت ال تاا   إلاى وجاو  فاروق ذات  اللاة  والمدهل العلمي وعد  س وات اليةرا من ج ةش
المعلمات تعازى لمتايار ال ا   فاي م اا  اليساا ، والتشايي، مان و  في مستوى معرفة المعلمين

 ت(Dilaimi, 2013) ج ة   رى 
رات م اليامئااااة هااااو  معرفااااة المعلمااااين وتسااااو  إلااااى است شااااافهاااادفت  امااااا  جر اااات  راسااااة

المااا    الوصااافي  وافااات الباهثاااةاضاااطراب تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااةت لتح يااار  هاااداف الدراساااة 
تشاااتت االنتبااااو وفااارح اضاااطراب بمعرفاااة الاساااتيدام مقيااااف فاااي جماااع بياناااات الدراساااة باالهساااا ي 

ت الساعو اةمعلماًا ومعلماة مان الم ط اة الوساطى فاي ( 429)الحروةش هي  ت ونت عي ة الدراسة من 
تشااتت االنتباااو وفاارح  والمعلمااات باضااطراب معرفااة المعلمااينمسااتوى إلااى  ن نتااا   الدراسااة  شااارت 
 والمعلمات باضطراب معرفة المعلمينمستوى  م يفضة جدَات وما  وضحت ال تا    نوانت  الحروة

  اضطراب فارح بشقل إا ابي بتدر ة م و ةرات م الساب ة في م ا ارتبن تشتت االنتباو وفرح الحروة
 ت (Alkahtani, 2013) الحروة ون ، االنتباو

 راسااااة هاااادفت إلااااى ت ياااايم مسااااتوى معرفااااة معلمااااي التعلاااايم العااااام  (2013عةياااادات ) و جاااارى 
و اة ش ت ونات فارح الحرواة فاي مدي اة جادا فاي الم ط اة الاربياة مان الساعو  باضطراب تشاتت االنتبااو

( معلمااًا ومعلمااةش اسااتيدم الباهاا   ساالوب البحاا  الوصاافي االهسااا ي فااي 616عي ااة الدراسااة ماان )
( ف ااارات  شاااارت نتاااا   الدراساااة إلاااى ان مساااتوى 30جماااع بياناااات الدراساااة عةااار اساااتبانة مقوناااة مااان )

بي اات  معرفااة المعلمااين والمعلمااات باضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة واناات م يفضااةش وواا لو
ال تااا   انااع ال توجااد فااروق ذات  اللااة فااي مسااتوى معرفااة المعلمااين والمعلمااات تعاازى لمتاياار ال اا   

 والمدهل العلمي وعد  س وات اليةرا والمستوى السفيت
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بدراساة هادفت إلاى التعارف علاى  (Anderson et al., 2012) ا ارون و  اماا باام اندرساون 
هاو   ةم ارنت اا ماع مساتوى معرفاة المعلماين اا اال اليدماو  لادى المعلماين بةال اليدماة معرفةمستوى 

اعاانون مان اضاطراب  تعلايم اعمفاا  الا ينات اهاات م نحاو و  تشتت االنتباو وفارح الحرواةشاضطراب 
اساتيدم البااهثون الم   اي الوصافي االهساا ي  المعلماين اعساتراليينت تشتت االنتبااو وفارح الحرواة

معلمااين فااي اجاارال الدراسااةش هياا  جمعاات بيانااات الدراسااة ماان  اا   االسااتبانات )مقياااف معرفااة ال
باضطراب تشتت االنتباو وفارح الحرواةش ومقيااف ات اهاات المعلماين نحاو تعلايم اعمفاا  المساابين 

( معلمااًا مااا بةاال 218)و ( معلمااًا  ا ااال اليدمااة127ب اا ا االضااطراب(ت ت وناات عي ااة الدراسااة ماان )
ساااة  ن ( معلماااًا ماااا بةااال اليدماااة بااادون  ةااارات  شاااارت نتاااا   الدرا109اليدماااة ماااع وجاااو  اليةاااراش )

ولادي م  شتشاتت االنتبااو وفارح الحرواةمعرفاة شااملة  اثار عان اضاطراب لادي م المعلمون فاي اليدماة 
علاى الاار م ماان ذلااو واناات  تتشااتت االنتباااو وفاارح الحروااةمعرفااة  اثاار باليسااا ، اضاطراب ااضاًا 

شفت مستوى المعرفة بع   االضطراب م يفضًا لدى جميع المعلمين المشاروين في الدراسةت وما و
اليدماااة بتااادر   اعمفاااا  المساااابين باضاااطراب  نتاااا   الدراساااة عااان ضاااع  اهتماااام المعلماااين  ا اااال

 ماعبةال اليدماة  والمعلماين  ةارا ون مان م ارناًة بمدرساين بةال اليدماة  تشتت االنتباو وفارح الحرواة
للمعلمااين  وم ااررات  راساايةاليدمااة   ا ااالتدر ةيااة  باارام  و لساات الدراسااة إلااى ضاارورا ت ااداماليةاارات 

 ذات صلة باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروةت  اليدمة الط ب بةل
وفاااي ال زا ااار  جر ااات  راساااة هااادفت إلاااى ال شااا  عااان معاااارف معلماااي المرهلاااة االبتدا ياااة 

وربلااةش وال شاا  عاان  -باضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة علااى عي ااة ماان معلمااي مدي ااة ت اارت
رهلااة االبتدا يااة باضااطراب تشااتت االنتباااو وفاارح الحروااة وف ااًا الفااروق فااي مسااتوى معااارف معلمااي الم

( ف را على عي ة 30إلى المدهل العلميش واليةرا الم  يةش ولاة التدر  ت مب ت استبانة مقونة من )
( معلماااًات  ا ااارت نتاااا   الدراساااة مساااتوا متوساااطًا مااان المعرفاااة باضاااطراب تشاااتت 450مقوناااع مااان )

مش ومستوى ضعيف في جانب التد ل الع جيش وما  ا ارت ال تاا   االنتباو وفرح الحروة بشقل عا
)ممااا ي أ  بااي  عاان عاادم وجااو  فااروق فااي مسااتوى المعرفااة تعاازى للمدهاال العلمااي واليةاارا واللاااات

 ت (2012 شميلو 
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 راسة في ج وب افر قيا هادفت إلاى ت يايم  (Perold et al., 2010)و جرى يةرولد وا رون 
رح الحرواة المعرفاة والمفااميم اليامئاة لمعلماي المادارف االبتدا ياة هاو  اضاطراب تشاتت االنتبااو وفا

وا  الباها  اعسالوب الوصافي المساحي فاي جماع بياناات الدراساة  في مدي ة ويب تاون متروبو ت
 ( معلما من المادارف االبتدا ياةت552( ف رات ت ونت عي ة الدراسة من )41عةر استبانة مقونة من )

الحرواة وانات  شارت نتا   الدراسة إلى ان مستوى معرفة المعلماين باضاطراب تشاتت االنتبااو وفارح 
ضعيفة جادًاش اشاارت ال تاا   ااضاًا ان المعلماين واانوا  اثار  راااة بااععرار والتشايي،ش فاي هاين 
اانت  ضع  في الع   والمعرفة الفر ية العامة باالضطرابش وما  ا رت ال تاا   عان عادم وجاو  

 فروق في مستوى المعرفة تعزى للمدهل العلمي واليةرا التدر سيةت
بدراسااااة هاااادفت إلااااى التعاااارف علااااى مسااااتوى معااااارف معلمااااي التربيااااة  (2010الحمااااد )وبااااام 

ى بالممل اة العربياة بمدي اة الر اار بالم ط اة الوساط فرح الحروةو  الياصة باضطراب تشتت االنتباو
( معلماًاش اساتيدم الباها  مقيااف مقاون مان ا ااة 166السعو اةش هي  ت ونات عي اة الدراساة مان )

الع جيااةش اشااارت نتااا   الدراسااة عاان مسااتوى مرتفااع ماان و  التشييساايةو  ابعااا  اقااي  المعرفااة العامااة
فااروق فااي مسااتوى المعرفااة الدرجااة ال ليااةش ومااا  ا اارت ال تااا   عاان وجااو  و  المعرفااة باعبعااا  الث اااة

 تتعزى للمدهل العلمي واليةرا التدر سية

 املنهجيــــة واإلجـــراءات:

صساالوب المسااع الميااداني فااي جماااع الةياناااات ب تحليلاايتعتمااد الدراسااة علااى الماا    الوصاافي ال
 ت    اا الدراسة بواساطة

فااي الم ط ااة  ةمعلمااي ومعلمااات الماادارف العامااة الحقومياام تمااع الدراسااة ماان جميااع  ت ااون 
ت ونات ت ه(1440-1439الشراية بالممل اة العربياة الساعو اة  ا   الفسال الدراساي اعو  للعاام )

الم ط اة الشاراية بالممل اة  ي( معلماًا ومعلماة اعملاون فاي المادارف العاماة فا126عي ة الدراسة مان )
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( توز ااع  فاارا  عي ااة 1و ظ اار ال اادو  ) سااعو اة تاام ا تيااارهم بالطر  ااة العشااوا ية الطبقيااةشالعربيااة ال
 تالتيس، واليةرا التدر سيةش والمرهلة الدراسيةش وال   الدراسة هسب متايرات 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية والوظيفية1دول )ــــــــــج
 ةــــويــــة املئــــالنسب رارــــــــــالتك ةــــــــــــالفئ ريـــــــــــــاملتغ

 التيس،

 %41.3 52 علوم علمية

 %58.7 74 علوم إنسانية

 %100 126 الم موا

 المرهلة الدراسية

 %47.6 60 ابتدا ي

 %26.2 33 متوسن

 %26.2 33 اانوي 

 %100 126 الم موا

 ال   

 %62.7 79 ذور

 %37.3 47  نثى

 %100 126 الم موا

 اليةرا

 %45.2 57 س وات 1-5

 %30.2 38 س وات 6-10

 %24.6 31 س وات 10 اثر من 

 %100 126 الم موا

من  جل تح ير   رار الدراسة الحاليةش بام الباه  بة ال مقيااف الاوعي باضاطراب تشاتت 
مستوى وعي المعلمين والمعلمات في الم ط ة الشراية باضطراب  دف تحديد االنتباو وفرح الحروة ب

  تشتت االنتباو وفرح الحروةت
دا  الساورا اعولياة للمقيااف بعاد االمعا ا علاى اع ب ال ظاري ونتاا   بعا  البحاو  إعتم 

 ;Al-Moghamsi, 2018) مثاال  راسااة واال والدراسااات الساااب ة ذات الساالة بموضااوا الدراسااة

Alkahtani, 2013; Anderson et al., 2012; Dilaimi, 2013; Pearson et al., 2014; 

Yarde-Leavett, 2018)فاارح الحروااةش بيااات المتيسسااة بتشااتت االنتباااو و ش بااضااافة إلااى اع 
للمعلماين ش و شاتمل علاى الةياناات اعولياة ال ازل اعو  جاز ينش بساورتع اعولياة المقياافوبد تضمن 
 علاىو شاتمل ش و ماا ال ازل الثاانيش ال   ش اليةرا التدر سية المرهلة الدراسيةالتيس،ش من هي : 
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ف ااارات المقيااااف الااا ي اقاااي  مساااتوى وعاااي المعلماااين والمعلماااات باضاااطراب تشاااتت االنتبااااو وفااارح 
)المعرفااااة العامااااة باالضااااطرابش  ت( م اااااال3) ( ف ااااراش واناااات موزعااااة علااااى37وعااااد ها ) الحروااااةش

 اوفً اا المقياااف لف ااراتاالساات ابة  وت ااون  (تعاا   االضااطرابو  اليسااا ، والتشاايي، ل ضااطرابش
( فاي هاا   جااب 1(ش وبحي  اص   المست يب الدرجة )ال  عرفش  امئةش صحيحة) لث اة  يارات:

 امئاة وبالتااالي ت اون   نااى بطر  اة صااحيحة علاى الف ااراش والدرجاة )صاافر( فاي هااا   جااب بطر  ااة 
  رجة و على  رجة على المقياف وم االتع الث اة وما يلي:

 العالمات الدنيا والعليا على مقياس الدراسة وجماالته الثالث (2) جدول
 ةـــــالمـــــى عـــــأعل ةـــــالمـــــى عـــــأدن اســــــــــــــاالت املقيــــــــــــــجم

 15 0 العامة باالضطرابم ا  المعرفة 

 9 0 م ا  اليسا ، والتشيي، ل ضطراب

 13 0 م ا  ع   االضطراب

 37 0 المقياف )ال لي(

 دق األداةـــــــــــــص
 الصــدق الظــاهــري 

علاااااى م موعاااااة مااااان المحقماااااين مااااان ذوي اليةااااارا بساااااورتع اعولياااااة  تااااام عااااارر المقيااااااف
وما ور  في  طاب التحقيم الموجع إلي مش وبعد إعا ا ُنسخ اع اا  المقيافتحقيم  وتمت واال تساص

وفاي ضاول من المحقمينش بام الباه  بدراسة تعادا ت م وم ترهاات مش و جارال التعادا ت الضارور ةش 
 ب ي المقيااف ت وبعد إجرال التعدا تشالتعدا ت والسيا ة اللاو ة لبع  الف راتبع  إجرال ذلو 

 ت موزعة في الم االت الث اة ف را( 37)من  مقوناً بعد التحقيم 

   الصــــدق الــــداخلــــي

 على عي ة استط  ية عمقياف تم تطةي اللاااات التصاد من صدق االتساق الدا لي لف رات 
ش ومااان اااام اساااتيرا  معاااام ت صااادق االتسااااق الااادا لي باساااتيدام معلماااًا ومعلماااة( 30مقوناااة مااان )

الدرجااة ال ليااة واال ف اارا ماان الف اارات مااع  بااين (Correlation شPearson)رتباااح بيرسااون امعاماال 
 مقيافتال( ايم معام ت االرتباح لف رات 3ت و ةين ال دو  )للم ا  الوار ا فيع
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 للمجال الواردة فيهفقرات، مع الدرجة الكلية لقيم معامالت االرتباط لقياس مدى االتساق الداخلي ل (3)دول ــــج

 العامة باالضطرابجمال املعرفة 
جمال اخلصائص والتشخيص 

 لالضطراب
 جمال عالج االضطراب

 االرتباط معامل الفقرة رقم االرتباط معامل الفقرة رقم االرتباط معامل الفقرة رقم
1 0.665** 3 0.551** 2 0.545** 

4 0.684** 5 0.549** 8 0.494** 

6 0.524** 7 0.479** 10 0.467** 

13 0.499** 9 0.559** 12 0.567** 

17 0.532** 11 0.480** 15 0.490** 

19 0.501** 14 0.592** 18 0.576** 

22 0.455* 16 0.757** 20 0.658** 

24 0.654** 21 0.549** 23 0.584** 

27 0.466** 26 0.492** 25 0.474** 

28 0.574** --- ------ 34 0.753** 

29 0.643** --- ------ 35 0.502** 

30 0.579** --- ------ 36 0.494** 

31 0.555** --- ------ 37 0.460* 

32 0.466** --- ------ --- ------ 

33 0.566** --- ------ --- ------ 

 .α) ≤ 0.05) * معامل االرتباح  ا  إهسا يًّا ع د مستوى الداللة
 .α) ≤ 0.01) * معامل االرتباح  ا  إهسا يًّا ع د مستوى الداللة*

جميع ف رات مقياف الاوعي باضاطراب تشاتت االنتبااو  ( إلى  ن3تشير ال تا   في ال دو  )
 و  α) ≤ 0.05) إهساا يًّا ع اد مساتوى  ة الاوفارح الحرواة هسالت علاى معاام ت ارتبااح م ةولاة و 

(0.01 ≥ (α مساتوى لقيااف المقيااف  ف اراتياد ع علاى م اسابة  إلياعت وها االا ي ت تماي  الم اا  ماع
تتمتاع بدرجاة  اع اا ش وه ا يدواد  ن المعلمين والمعلمات باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروةوعي 

 جيدا من االتساق الدا ليش مما اطمئن الباه  إلى تطةي  ا على عي ة الدراسةت
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 ات األداةــــــــثب

(ش Alpha Cronbach'sللتح اار ماان ابااات الدراسااةش تاام اسااتيدام معاماال  لفااا ورونبااا  )

  تمرتفع( مما يد  على  ن اع اا تتمتع بمدشرات ابات 0.891معامل الثبات العام لأل اا ) وا ر

الدراساةش مان  ا    م ااالتتم استيدام العديد من اال تبارات ااهساا ية بماا يت اساب ماع 

اسااااااااتيدام مقياااااااااف ااهسااااااااال الوصاااااااافي ش هياااااااا  تاااااااام (SPSS)الةرنااااااااام  االهسااااااااا ي اسااااااااتيدام 

(Descriptive Statistic)   اسااااتيرا  )الت ااااراراتش وال سااااب المئو ااااةش والمتوسااااطات  ماااان  اااا

(  ا تباااار تحليااال التبااااين اعهاااا ي T-testالحساااابيةش واالنحرافاااات المعيار اااةش والمااادى  ا تباااار ت )

(One-way-Anova ش و اضاااًا اساااتيدام) لبعدااااة لل شااا  عااان مسااادر الفاااروق الم ارناااات اا تباااار

لل شاااا  عاااان ات اااااو الفااااروق وذلااااو   (LSD)   باااال فاااارق  ا الدالااااة إهسااااا ياش باسااااتيدام مر  ااااة  

 تلم اسةت ا  هداف الدراسة الحالية

 نتـــــــائـــج الدراســـــة:

  سئلة الدراسة بوص  المتعل ة ال تا  

 لإلجاباااااااة عااااااان هااااااا ا السااااااادا  تااااااام اهتسااااااااب المتوسااااااان الحساااااااابيش واالنحاااااااراف المعيااااااااري 

بشاااااقل عاااااامش  علاااااى م ااااااالت مقيااااااف الدراساااااة  فااااارا  العي اااااةوالترتياااااب اجاباااااات  وال سااااابة المئو اااااة

 تلم االتامن  م ا ام لف رات ول 

والترتيااب  وال سااب المئو ااة ة( المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعيار اا4و ةااين ال اادو  )

 بشقل عامت على م االت مقياف الدراسة عي ة الدراسةاجابات 
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وعي معلمي ومعلمات والرتتيب ملستوى  والنسب املئوية ة( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري4)دول ــــــــــج
 فرط احلركة، بشكل عام تشتت االنتباه/ باملدارس العامة باضطرا

املتوسط  جماالت املقياس الرتتيب
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة 
 املئوية

مستوى 
 الوعي

 متوسن %38.53 2.18 5.78 المعرفة العامة باالضطرابم ا   3
 متوسن %56.33 1.52 5.07 اليسا ، والتشيي، ل ضطرابم ا   1
 متوسن %38.92 2.08 5.06 ع   االضطرابم ا   2
 متوسن %42.97 4.47 15.90 المقياف )ال لعي( -

تشاتت  بوعي معلمي ومعلمات المدارف العامة باضاطرا( إلى  ن مستوى 4اشير ال دو  )
(ش وبلا  %42.97وب سابة مئو اة )ش فرح الحرواة فاي الم ط اة الشاراية جاال بمساتوى متوسان االنتباو/

 (ت4.47( وبانحراف معياري )15.90)المتوسن الحسابي الست ابات العي ة على المقياف وقل 
م اااااا   ت جميع اااااا ضااااامن مساااااتوى الاااااوعي المتوسااااانش هيااااا ف اااااد جاااااال للم ااااااالتوبال سااااابة 

بمتوسان ( و %56.33وهسال علاى نسابة مئو اة ) الترتياب اعو ب اليسا ، والتشيي، ل ضاطراب
( %38.92ب سابة مئو اة )عا   االضاطراب م اا  (ش يلياع 1.52معيااري ) ( وانحراف5.07هسابي )

فااي  المعرفااة العامااة باالضااطرابوجااال م ااا  (ش 2.08( وانحااراف معياااري )5.06بمتوساان هسااابي )و 
 (ت2.18( وانحراف معياري )5.78بمتوسن هسابي )( و %38.53الترتيب الثال  وب سبة مئو ة )

≥ (α 

 Independent) تاااام إجاااارال ا تبااااار  ت  للعي ااااات المساااات لةلإلجابااااة عاااان هاااا ا الساااادا  

Samples T-test)   مسااتوى وعااي م العي ااة هااو    فاارا اساات ابة  بااينلل شاا  عاان  اللااة الفااروق
ش وواا لو تحلياال التباااين ي التيساا،ش وال اا  لمتاياار  اتبًعااباضااطراب تشااتت االنتباااو /فاارح الحروااة 

 االعي ااة تبًعاا  فاارا لل شاا  عاان  اللااة الفااروق بااين اساات ابة   (One Way ANOVA)اعهااا ي 
 بال   ش بااضافة إلى اساتيدام الم ارناات البعدااة بطر  اةي اليةرا التدر سيةش والمرهلة الدراسيةلمتاير 



 مــايـــو   –الثــانـي  زء ــاجلـ  ()دد ــالع  ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

23 

وفيماا  المرهلة الدراسيةت ا لمتايرا تبعً مسدر الفروق الدالة إهسا يًّ على  للتعرف (LSD)  فرق  ا 
 :ه و اال تباراتيلي نتا   

توى وعــي م باضــطراب تشــتت  مســالعينــة حــول  أفــراداســتجابة  بــنالفروق بــالنتــائا املتعلقــة  -1
 .التخصص ملتغري اتبًعفرط احلركة  /االنتباه

استجابة  بن الفروق للكشف عن داللة (Independent Samples T-test)نتائا اختبار  (5) جدول
 (124التخصص )د.ح=ملتغري  اتبًع فرط احلركة، باضطراب تشتت االنتباه/مستوى وعي م العينة حول  أفراد

 العدد التخصص جماالت املقياس
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

اجتاه 
 الداللة

المعرفة العامة م ا  
 باالضطراب

 2.23 5.58 74 إنسانيةعلوم   ير  الة 0.229 1.209 2.10 6.06 52 علوم علمية

اليسا ، م ا  
 والتشيي، ل ضطراب

 1.65 5.00 74 إنسانيةعلوم   ير  الة 0.531 0.628 1.32 5.17 52 علوم علمية

 2.06 5.22 74 إنسانيةعلوم   ير  الة 0.302 1.037- 2.09 4.83 52 علوم علمية ع   االضطرابم ا  

 4.55 15.80 74 إنسانيةعلوم   ير  الة 0.749 0.321 4.41 16.06 52 علوم علمية )ال لي( المقياف

ااع  فاارا   ةااااهري بااين اساات اب ا اات ف( وجااو  5المتوسااطات الحسااابية فااي ال اادو  ) توضع
تشاتت االنتبااو /فارح الحرواة  بمستوى وعي معلماي ومعلماات المادارف العاماة باضاطراالعي ة هو  

(ش وبااد تاام إجاارال إنسااانيةعلااوم ش )علااوم علميااة التيساا،ش وذلااو تبًعااا لمتاياار فااي الم ط ااة الشااراية
 فاارا  العي ااة فااي ضااول متاياار  بااين اساات ابة  للعي ااات المساات لةش لل شاا  عاان  اللااة الفااروق tتحلياال  

 فارا  العي اة  ة(ش هي   ا رت ال تا    ن الفاروق باين اسات ابإنسانيةعلوم ش )علوم علمية التيس،
تشااتت االنتباااو /فاارح الحروااة فااي  بي معلمااي ومعلمااات الماادارف العامااة باضااطرامسااتوى وعااهااو  

  tااايم  ش هياا  تراوهاات  الااة إهسااا ياً  لاام ت اان الم اااالت الث اااةشبشااقل عااام وفااي  الم ط ااة الشااراية
 ا ع اد مساتوى الداللاة الاة إهساا يًّ  يار (ش وها و القايم 1.209)و (1.037-ق باين )و المحسوبة للفر 

(0.05 ≥(α  بوهاا و ال تي ااة تع ااي  ن مسااتوى وعااي معلمااي ومعلمااات الماادارف العامااة باضااطرات 
 ال ايتل  با ت ف تيسسات مت فرح الحروة في الم ط ة الشراية تشتت االنتباو/
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توى وعــي م باضــطراب تشــتت مســالعينــة حــول  أفــراداســتجابة  بــنالفروق بــالنتــائا املتعلقــة  -2
 .ربة التدريسيةاخل ملتغري اتبًعفرط احلركة  /االنتباه

مستوى وعي م باضطراب ستجابات عينة الدراسة حول ال املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية( 6جدول )
 اخلربة التدريسيةملتغري  اتبًع فرط احلركة، تشتت االنتباه/

 اإلحصاءات الوصفية املقياس جماالت
 اخلربة التدريسيةمتغري 

 سنوات 10مناكثر  سنوات 10-5 سنوات 1-5

المعرفة العامة م ا  
 باالضطراب

 31 38 57 العد 

 5.77 5.97 5.65 المتوسن الحسابي

 2.20 2.22 2.18 االنحراف المعياري 

اليسا ، م ا  
 والتشيي، ل ضطراب

 31 38 57 العد 

 5.19 4.95 5.09 المتوسن الحسابي

 1.54 1.41 1.60 االنحراف المعياري 

ع   م ا  
 االضطراب

 31 38 57 العد 

 4.42 5.24 5.28 المتوسن الحسابي

 2.25 2.05 1.96 االنحراف المعياري 

 )ال لي( المقياف
 31 38 57 العد 

 15.39 16.16 16.02 المتوسن الحسابي

 4.55 4.33 4.58 االنحراف المعياري 

 فارا   ةاااهري باين اسات اب ا ات فجاو  و ( إلاى 6تشير المتوسطات الحسابية في ال دو  )
فارح الحرواة  تشاتت االنتبااو/ بمستوى وعي معلماي ومعلماات المادارف العاماة باضاطراالعي ة هو  

 ش  اثااارسااا وات 10-5ش سااا وات 5-1) اليةااارا التدر سااايةش وذلاااو تبًعاااا لمتايااار فاااي الم ط اااة الشاااراية
ع اد مساتوى  (One Way ANOVA) تاام اساتيدام تحليال التبااين اعهااا يوباد سا وات(ش  10مان

  (ت9ش ووانت ال تا   وما في ال دو  )لل ش  عن  اللة الفروق  α) ≤ 0.05) الداللة
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 أفراداستجابة  بن الفروق للكشف عن داللة (One Way ANOVA)نتائا حتليل التباين األحادي ( 7جدول )
 اخلربة التدريسيةملتغري  اتبًع فرط احلركة، مستوى وعي م باضطراب تشتت االنتباه/العينة حول 

 مصدر التباين جماالت املقياس
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 fقيمة

 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

اجتاه 
 الداللة

المعرفة م ا  
 العامة باالضطراب

 1.201 2 2.402 بين الم موعات

0.249 0.780 
 ير 
  الة

 4.824 123 593.375  ا ل الم موعات

 125 595.778 الم موا
 

اليسا ، م ا  
والتشيي، 
 ل ضطراب

 0.531 2 1.062 بين الم موعات

0.227 0.797 
 ير 
  الة

 2.336 123 287.295  ا ل الم موعات

 125 288.357 الم موا
 

ع   م ا  
 االضطراب

 8.343 2 16.686 بين الم موعات

1.966 0.144 
 ير 
  الة

 4.243 123 521.926  ا ل الم موعات

 125 538.611 الم موا
 

 )ال لي( المقياف
 5.734 2 11.467 بين الم موعات

0.283 0.754 
 ير 
  الة

 20.239 123 2489.390  ا ل الم موعات

  125 2500.857 الم موا

 فارا  العي اة  ةباين اسات اب عدم وجو  فروق  الة إهساا يا( إلى 7تشير ال تا   في ال دو  )
فاارح الحروااة فااي  /تشااتت االنتباااو بمسااتوى وعااي معلمااي ومعلمااات الماادارف العامااة باضااطراهااو  

 تراوهتش هي  اليةرا التدر سيةا لمتاير وذلو تبعً الم االت الث اة بشقل عام وفي  الم ط ة الشراية
 يار وها و القايم ش (1.966و)( 0.227)بين فئات اليةارا الاث   ماا باين   المحسوبة للفروق f ايم  

وهاااا و ال تي ااااة تع ااااي  ن مسااااتوى وعااااي معلمااااي  .α)≤ 0.05) ا ع ااااد مسااااتوى الداللااااة الااااة إهسااااا يًّ 
ال ايتلاا   فاارح الحروااة فااي الم ط ااة الشااراية تشااتت االنتباااو/ بومعلمااات الماادارف العامااة باضااطرا

 با ت ف  ةرات م التدر سيةت
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ت مســتوى وعــي م باضــطراب تشــت العينــة حــول  أفــراداســتجابة  بــنالفروق بــالنتــائا املتعلقــة  -3
 .املرحلة الدراسية ملتغري اتبًعفرط احلركة  /االنتباه

توى وعي م باضطراب مسستجابات عينة الدراسة حول ال املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية( 8جدول )
 املرحلة الدراسيةملتغري  اتبًع فرط احلركة، /تشتت االنتباه

 الوصفية اإلحصاءات املقياس جماالت
 املرحلة الدراسيةمتغري 

 ثانوي متوسط ابتدائي

المعرفة العامة م ا  
 باالضطراب

 33 33 60 العد 

 5.30 6.58 5.60 المتوسن الحسابي

 2.16 1.90 2.26 االنحراف المعياري 

اليسا ، م ا  
 والتشيي، ل ضطراب

 33 33 60 العد 

 4.70 5.15 5.23 المتوسن الحسابي

 1.51 1.33 1.61 االنحراف المعياري 

 ع   االضطرابم ا  
 33 33 60 العد 

 4.85 5.45 4.95 المتوسن الحسابي

 2.17 1.99 2.08 االنحراف المعياري 

 )ال لي( المقياف
 33 33 60 العد 

 14.85 17.18 15.78 المتوسن الحسابي

 4.35 3.88 4.74 االنحراف المعياري 

 فرا  العي ة  ةااهري بين است اب ا ت فجو  و ( 8المتوسطات الحسابية في ال دو  ) ُتةين
فاارح الحروااة فااي  /تشااتت االنتباااو بمسااتوى وعااي معلمااي ومعلمااات الماادارف العامااة باضااطراهااو  

تااام اسااتيدام وبااد اااانوي(ش ش متوساانش )ابتاادا ي المرهلااة الدراساايةش وذلااو تبًعااا لمتاياار الم ط ااة الشااراية
لل شا  عان  α) ≤ 0.05) ع اد مساتوى الداللاة (One Way ANOVA) تحليال التبااين اعهااا ي

  (ت9ش ووانت ال تا   وما في ال دو  ) اللة الفروق 



 مــايـــو   –الثــانـي  زء ــاجلـ  ()دد ــالع  ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

27 

 أفراداستجابة  بن الفروق للكشف عن داللة (One Way ANOVA)نتائا حتليل التباين األحادي ( 9جدول )
 املرحلة الدراسيةملتغري  اتبًع فرط احلركة، /االنتباهتوى وعي م باضطراب تشتت مسالعينة حول 

 مصدر التباين جماالت املقياس
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 fقيمة

 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

اجتاه 
 الداللة

المعرفة م ا  
العامة 

 باالضطراب

 15.174 2 30.347 بين الم موعات

 4.597 123 565.430 الم موعات ا ل   الة 0.040 3.301

 125 595.778 الم موا
 

اليسا ، م ا  
والتشيي، 
 ل ضطراب

 3.206 2 6.412 بين الم موعات

1.399 0.251 
 ير 
  الة

 2.292 123 281.945  ا ل الم موعات

 125 288.357 الم موا
 

ع   م ا  
 االضطراب

 3.668 2 7.337 بين الم موعات

0.849 0.430 
 ير 
  الة

 4.319 123 531.274  ا ل الم موعات

 125 538.611 الم موا
 

 )ال لي( المقياف
 45.761 2 91.522 بين الم موعات

2.336 0.101 
 ير 
  الة

 19.588 123 2409.335  ا ل الم موعات

  125 2500.857 الم موا

المرهلااة لمتاياار  ُتعاازى  فااروق  الااة إهسااا ياعاادم وجااو  ( إلااى 9تشااير ال تااا   فااي ال اادو  )
 بمساتوى وعااي معلماي ومعلمااات المادارف العامااة باضااطرا فاارا  العي اة هااو   ةبااين اسات اب الدراساية

اليساا ، والتشايي، م االي )بشاقل عاام وفاي  تشتت االنتباو / فرح الحروة فاي الم ط اة الشاراية
بااين المراهاال الدراسااية حسااوبة للفااروق   المfااايم   تراوهااتش هياا  (عاا   االضااطرابو  شل ضااطراب

ا  الاة إهساا يًّ  يار وها و القايم ش (2.336( و)0.849)الث اة على المقياف وقل والم الين ما بين 
مساتوى وعاي معلماي  فرا  العي ة هو   ة ن الفروق بين است ابفي هين  .α) ≤ 0.05ع د مستوى )

اانت  الة إهساا ياش هيا  بلاات  (باالضطرابالمعرفة العامة م ا  ) يومعلمات المدارف العامة ف
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ا ع اااد مساااتوى  الاااة إهساااا يًّ  ( وهاااي ايماااة3.301علاااى هااا ا الم اااا  )  المحساااوبة للفاااروق f  ايماااة 
(0.05 ≥(α بت وهاا و ال تي ااة تع ااي  ن مسااتوى وعااي معلمااي ومعلمااات الماادارف العامااة باضااطرا 

عاا   و  شوالتشاايي، ل ضااطراباليسااا ، فاارح الحروااة بشااقل عااام وفاي م ااالي ) تشاتت االنتباااو/
ال ايتلااا  باااا ت ف المرهلاااة الدراساااية التاااي اعملاااون ب ااااش فاااي هاااين  ن مساااتوى وعاااي  (االضاااطراب

ايتلا  باا ت ف المرهلاة  (المعرفة العامة باالضاطرابم ا  ) يمعلمي ومعلمات المدارف العامة ف
 ةفاي اسات اب لاة الدراسايةالمرهمسدر الفروق لوجاو   اللاة إهساا ية لمتايار  ولل ش  عنالدراسيةت 

 باال فاارق   ش تاام إجاارال م ارنااات بعداااة بطر  ااة(المعرفااة العامااة باالضااطرابم ااا  ) علااى فاارا  العي ااة 
 (ت10وما في ال دو  )ش (LSD)   ا 

أفراد العينة حول  ة" للكشف عن مصدر الفروق يف استجابLSD" نتائا املقارنات البعدية بطريقة (13) جدول
 املرحلة الدراسيةاملعرفة العامة باالضطراب، تبعًا ملتغري جمال  ومعلمات املدارس العامة يفمستوى وعي معلمي 

 املرحلة الدراسية متغري
 ثانوي متوسط ابتدائي 

 5.60 6.58 5.30 

 0.30 *0.98 - 5.60 ابتدا ي

 *1.28 - - 6.58 متوسن

 - - - 5.30 اانوي 
  α) ≤ 0.05إهسا يًا ع د مستوى )  ا ايمة الفرق في المتوسطات الحسابية * 

عي ة الدراساة  ة(  ن مسدر الفروق الدالة إهسا يا في است اب10 دو  )التةين ال تا   في 
وااان بش المعرفااة العامااة باالضااطرام ااا   يمسااتوى وعااي معلمااي ومعلمااات الماادارف العامااة فاا هااو 

ة  فاارا  العي ااة ماان المرهلااة اساات اب وبااين شماان ج ااة ة  فاارا  العي ااة ماان المرهلااة المتوسااطةبااين اساات اب
وهااا و  ش فااارا  العي اااة مااان المرهلاااة المتوساااطةولساااالع  االبتدا ياااة والمرهلاااة الثانو اااة مااان ج اااة   ااارىش

المعرفاااة العامااااة م اااا  فااااي مسااااتوى وعاااي معلماااي ومعلمااااات المرهلاااة المتوساااطة  ن  ال تي اااة تع اااي
 المرهلتين االبتدا ية والثانو ةتيز ا  بالم ارنة مع زم   م من معلمي ومعلمات  باالضطرابش



X
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توى وعــي م باضــطراب تشــتت  مســالعينــة حــول  أفــراداســتجابة  بــنالفروق بــالنتــائا املتعلقــة  -4
 .اجلنس ملتغري اتبًعفرط احلركة  /االنتباه

استجابة  بن الفروق للكشف عن داللة (Independent Samples T-test)نتائا اختبار  (11) جدول
 (124اجلنس )د.ح=ملتغري  اتبًع فرط احلركة، /توى وعي م باضطراب تشتت االنتباهمسالعينة حول  أفراد

 العدد اجلنس جماالت املقياس
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

اجتاه 
 الداللة

المعرفة العامة م ا  
 باالضطراب

 2.12 5.59 79 ذور
  ير  الة 0.224 1.221-

 2.27 6.09 47  نثى

اليسا ، م ا  
 والتشيي، ل ضطراب

 1.47 4.70 79 ذور
  الة 0.000 3.782-

 1.40 5.70 47  نثى

 ع   االضطرابم ا  
 1.99 4.89 79 ذور

  ير  الة 0.236 1.190-
 2.20 5.34 47  نثى

 )ال لي( المقياف
 4.12 15.18 79 ذور

  الة 0.017 2.412-
 4.82 17.13 47  نثى

اع  فاارا   ةاااهري بااين اسات اب ا اات ف( وجاو  11المتوساطات الحسااابية فاي ال اادو  ) توضع
فارح الحرواة  تشاتت االنتبااو/ بمستوى وعي معلماي ومعلماات المادارف العاماة باضاطراالعي ة هو  

  للعي اااات t(ش وباااد تااام إجااارال تحليااال  ذوااارش  نثاااى) ال ااا  ش وذلاااو تبًعاااا لمتايااار فااي الم ط اااة الشاااراية
(ش ذوارش  نثاى) ال    فرا  العي ة في ضول متاير  بين است ابةالمست لةش لل ش  عن  اللة الفروق 

مساااتوى وعاااي معلماااي ومعلماااات  فااارا  العي اااة هاااو   ةهيااا   ا ااارت ال تاااا    ن الفاااروق باااين اسااات اب
م اا  وفاي  بشاقل عاام فارح الحرواة فاي الم ط اة الشاراية /تشتت االنتباو بالمدارف العامة باضطرا

 ق و   المحسااوبة للفاار tااايم  ش هياا  بلااات  الااة إهسااا ياً ( واناات اليسااا ، والتشاايي، ل ضااطراب)
ا ع اد مساتوى ش وها و القايم  الاة إهساا يًّ علاى التاوالي( 3.782-)و (2.412-) بين ال وور وااناا 

ابية ت هياا  واناات الداللااة لسااالع المعلمااات اانااا ش وااون المتوسااطات الحساا α)≤ 0.05) الداللااة
الست ابات ن وانت  علاى مان المتوساطات الحساابية السات ابات زم   ان مان المعلماين الا وورش فاي 
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 فاارا  العي ااة  ةبااين اسات ابهاين  ا اارت ال تاا   فااي ال اادو  الساابر عاادم وجاو  فااروق  الااة إهساا يا 
 (تع   االضطرابش و المعرفة العامة باالضطراب) على م الي

تشتت االنتباو /فرح  بى وعي معلمات المدارف العامة باضطراوه و ال تي ة تع ي  ن مستو 
ياااز ا  لااادى المعلماااات م ارناااة  اليساااا ، والتشااايي، ل ضاااطراب الحرواااة بشاااقل عاااام وفاااي م اااا 

ش المعرفاة العاماة باالضاطراببالمعلمينش في هين  ن مساتوى وعاي المعلماين والمعلماات فاي م االي 
 تال ايتل  با ت ف ج س م ع   االضطرابو 

 ج:  ــــائـــة النتـــاقشــــمن
 يهدفت الدراساة الحالياة إلاى التح ار مان مساتوى وعاي معلماي ومعلماات المادارف العاماة فا

الم ط اااة الشاااراية فاااي الممل اااة العربياااة الساااعو اة باضاااطراب تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااة وع بت اااا 
وا التيسا، )علماايش انساااني(ش بابع  المتاياارات ا تياة: ال ااوا االجتمااعيش واليةاارا التدر سايةش وناا

ومسااتوى الساا ة الدراساايةت  شااارت نتااا   الدراسااة ان مسااتوى وعااي معلمااي ومعلمااات الماادارف العامااة 
تشاااتت االنتبااااو وفااارح الحرواااة واااان متوساااطًا علاااى المقيااااف ال لاااي هيااا  بلااا  المتوسااان  بباضاااطرا

 Abed)راسات ول من تتفر ه و ال تي ة مع نتا    و  (ت42.97%)( وبدرجة  همية بدرها 15.90)

et al., 2014; Alkahtani, 2013; Dilaimi, 2013; Poznanski et al., 2018; Shroff 

et al., 2017; Toye et al., 2019 معلمااينالتااي اشااارت إلااى تمتااع ال (2017  الشااةو ش 
اد و  باضاطراب تشاتت االنتبااو المعلماات بمساتوى متوسان مان الاوعي المعرفايو  فارح الحرواة  مماا يدوع

 ن امة مفاميم  امئة وثيرا لدى جم ور المعلمين والمعلماات هاو  ها ا االضاطرابت و مقان تفساير 
ثقيااف تلااو ال تي ااة الم طقيااة إلااى ضااع  االهتمااام وبلااة ال  ااو  الموج ااة نحااو هاا ا االضااطراب فااي ت

ونشاار الااوعي المعرفااي لاادى المعلمااين والمعلماااتش بااضااافة إلااى عاادم تاادر ب المعلمااين والمعلمااات 
علاااى الةااارام  التدر ةياااة والتصهيلياااة هاااو  هااا ا االضاااطراب  ا اااال اليدماااة مااان ج اااةش وماااا  ن الةااارام  

هااا و لااام تت ااااو   - ماااا بةااال اليدماااة -االاا امياااة التاااي يدرسااا ا المعلماااين والمعلماااات فاااي ال امعاااات 
ج ااة   اارى  ومااا  ن المعرفااة المقتساابة عاان االضااطراب جااالت فااي سااياق  نالشاار حة ماان الطلبااة ماا

 الةراهين العلميةت و  الوسا ن ااع مية الميتلفة والتي بد ت ون مالومة وليست با مة على اع لة
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 ;Alkahtani, 2013)وتيتلاا  نتااا   هاا و الدراسااة عمااا توصاالت اليااع  راسااة وااً  ماان 

Perold et al., 2010 التاي  (2012  مماا ي أ  باي ميلاو ش 2013  عةياداتش 2016  سليمانش
 المعرفاة العاماةو  التشايي،شو  بيسا ، االضطراب المعلمات وانت معرفت مو   ا رت  ن المعلمين

فاي م االي  (Abed et al., 2014)آ ارون و  ة عاباد اضاا  راساو  التاد  ت الع جياة م يفضاةشو 
م يفضااًات ولعاال الساااةب فااي ذلااو يرجااع إلاااى  العاا   وااان مسااتوى معرفاااة المعلمااين ب ماااو  اعسااباب

ا اات ف الةيئااات التااي  جر اات في ااا تلااو الدراسااات  والتااي  شااارت فااي نتا   ااا إلااى انيفااار مسااتوى 
وعااااي المعلمااااين والمعلمااااات باضااااطراب تشااااتت االنتباااااو وفاااارح الحروااااة بسااااةب بلااااة االهتمااااام ب اااا ا 

اع اي  ن المعلماين  بال و ياًا ب ا ا  االضطراب في بع  الدو _ السايما_  و  العاالم الثالا ش وذلاو
االضطرابش وعلى ال قي  من ذلو ه اك اهتمام متزايد ب  ا االضطراب في الدو  اع رى وبالتالي 
مسااتوى وعااي المعلماااين والمعلمااات  علاااىت واا لو ا اات ف الم اااايي  المسااتيدمة فاااي تلااو الدراساااات 

 او وفرح الحروةت لقياف مستوى وعي المعلمين والمعلمات باضطراب تشتت االنتب
 Anderson)من ج ة   رى تيتل  نتا   الدراسة الحالية  اضًا مع نتا    راسات ول من 

et al., 2012; Mohr-Jensen et al., 2019 التااي  ا اارت  ن المعلمااين  (2010  الحماادش
بيسا ، االضطراب والتشايي،ش والمعرفاة العاماة والتاد  ت الع جياة  المعلمات وانت معرفت مو 

وعي اة تلاو الدراساات  ةراساة الحاليامرتفعةش ولعال الساةب فاي ذلاو يرجاع إلاى اال ات ف فاي عي اة الد
التااي  جر اات علااى معلمااي المرهلااة االبتدا يااة ف اانش فااي هااين  جر اات الدراسااة الحاليااة علااى المراهاال 

ر ااات علاااى معلماااي التربياااة  ج (2010الحماااد )ابتااادا يش متوسااانش وااااانوي(ت وماااا ان  راساااة   )الاااث 
وما هو معلاوم لادى جمياع المتيسساين  ن هادالل المعلماين يتل اون تعليماًا مروازًا ومقثفاُا الياصةش و 

وواسااااعًا علااااى ويليااااة التعااااامي مااااع الشاااارا ع الميتلفااااة ماااان ذوي االهتياجااااات الياصااااةش وماااا  م تلااااو 
  ة باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروةتالمساب الشر حة

جااال م ااا   ت جميع ااا ضاامن مسااتوى الااوعي المتوساانش هياا ف ااد جااال للم اااالتوبال ساابة 
( %56.33وهساال علااى  رجااة  هميااة باادرها ) الترتيااب اعو ب اليسااا ، والتشاايي، ل ضااطراب

بمتوسن ( و %38.92بدرجة  همية بدرها )ع   االضطراب م ا  (ش يليع 5.07بمتوسن هسابي )و 
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فااي الترتيااب الثالاا  بدرجااة  هميااة باادرها  المعرفااة العامااة باالضااطرابوجااال م ااا  (ش 5.06هسااابي )
 ت (5.78بمتوسن هسابي )( و 38.53%)

 بوبااال ظر إلاااى ترتياااب م ااااالت مقيااااف وعااي معلماااي ومعلماااات المااادارف العاماااة باضاااطرا
ن د  ن المعلمين والمعلمات على  رااة  تشتت االنتباو وفرح الحروة وف ًا للمتوسطات الحسابية  ع و

بشاااقل  فضااال مااان  يرهاااا مااان هيااا  الاااوعي بم اااا  اليساااا ، والتشااايي، ل ضاااطراب اااام م اااا  
 ,Dilaimi) تتفاار هاا و ال تي ااة مااع نتااا    راسااات واال ماانو  العاا   و  ياارًا م ااا  المعرفااة العامااةت

2013; Shroff et al., 2017 مةيعية تعو  إلى استفا ا المعلمين ش وه و نتي ة (2016  سليمانش
والمعلمات من بعضا م الابع  فاي التعارف وال شا  والتشايي، االولاي لحااالت الطلباة المساابون 
باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروة وذلو من     الم هظاة المباشارا للسالوويات التاي اظ رهاا 

ميااازهم عااان  يااارهم مااان الطلباااةش فااارح الحرواااة مماااا او  الطلباااة المساااابون باضاااطراب تشاااتت االنتبااااو
 بااضافة إلى تبا   المعلمين لليةرات في ه ا السياقت

علااى الاار م ماان ذلااو يب ااى مسااتوى وعااي م ب ميااع م اااالت المقياااف متوسااطًا وال ي بااص عاان 
الدور الم وح ب م الن المعلماين والمعلماات هام  بادر اعشاياص علاى لعاب  ور م ام وفعاا  بمعرفاة 

وتصايراتاااع علاااى بيئاااة الطالاااب االجتما ياااة واالاا امياااة بحقااام الفتااارا التاااي  تفاصااايل هااا ا االضاااطراب
ب ضاااي ا الطالاااب مع ااامت وماااا يلعةاااون  ورًا وةيااارًا فاااي ت ااادام الةااارام  الع جياااة ل ااا و الفئاااة مااان الطلباااة 

 و رابةون مدى تطورهم وتحس  م على المدى البعيدت 
لمعلمين والمعلمات باالضطراب اما بي ت نتا   الدراسة عدم وجو  فروق في مستوى وعي ا

تتفااار هااا و ال تي اااة ماااع نتاااا   و  إنساااانيةش علمياااة(ش واليةااارا التدر سااايةش)تعاااو  لمتايااارات التيسااا، 
 ش  الشاةو Dilaimi, 2013; Perold et al., 2010; Shroff et al., 2017) راساات وال مان 

ت فاااي هاااين  ن هااا و (2012 ش  مماااا ي أ  باااي ميلاااو 2013 ش  عةيااادات2016 ش  ساااليمان2017
 ,.Alkahtani, 2013; Anderson et al)ال تي اة تيتلا  عماا توصالت الياع  راساات وال مان 

ين ت و مقاااان تفسااااير هاااا و ال تي ااااة بااااصن الةاااارام  اعاا اميااااة الم دمااااة للمعلماااا(2010 ش  الحمااااد2012
والمعلماااات فاااي مرهلاااة ااعااادا  فاااي المدسساااات التعليمياااة بةااال اليدماااة ترواااز بالدرجاااة اعولاااى علاااى 
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الم ررات ذات السلة بالتيس، اعاا امية البحتة سوال وانت علمياة  و إنساانيةش بي ماا ت اا  ت اون 
لبة  ا ل  الية من الم ررات التي تت او  االضطرابات والمشق ت السلووية التي بد تظ ر على الط

ربمااا سااتواجع المعلمااين والمعلمااات ممااا اعرباال ساايرهم فااي  يالااارف الساالية فااي الماادارف العامااة التاا
وبااد تعاازى عاادم وجااو  فااروق لمتاياار اليةاارا التدر سااية فااي مسااتوى وعااي المعلمااين  العمليااة التعليميااةت

التدر ةياة التاي ت ادم والمعلمات باالضطراب إلاى بلاة التادر ب والتصهيال ب ا ا ال اناب  وماا  ن الةارام  
ل اام  ا ااال اليدمااة تت اااو  م اااالت ل ااا ع بااة بتوساايع وتطااو ر م ااارات م ومعااارف م بمااوا  التيساا، 
التاااي يدرساااون اش فاااي هاااين  ن اااا تافااال عااان الم ااااالت التاااي ل اااا ع باااة باالضاااطرابات والمشاااق ت 

 السلووية التي بد تظ ر على الطلبة  ا ل الارف السليةت 
راسااااة إلااااى عاااادم وجااااو  فااااروق فااااي مسااااتوى وعااااي المعلمااااين والمعلمااااات و شااااارت نتااااا   الد

باالضاااطراب تعاااو  لمتايااار المرهلاااة الدراساااية فااااي م اااالي اليساااا ، والتشااايي، والعااا   وعلااااى 
ت فاااي هاااين  شاااارت (2013 ش)عةياااداتنتاااا    راساااة  تتفااار هااا و ال تي اااة ماااعو  المقيااااف بشاااقل عاااامش

ل تااا    اضااا إلااى وجااو  فااروق فااي مسااتوى وعااي المعلمااين والمعلمااات باالضااطراب لمتاياار المرهلااة ا
الدراسااية فااي م ااا  المعرفااة العامااة باالضااطراب ولسااالع المرهلااة المتوسااطةش و مقاان عاازو ذلااو  ن 
المعلمااين والمعلمااات يت  ةااون ترويااز اهتمااام م علااى هاا و الفئااة ماان الطلبااة ماان  اا   اهااالت م إلااى 

ياات، االجتماااعي او المرشااد الط بااي إن اضااطر للتعاماال مع اام  وهاا ا نتي ااة ترويااز المعلمااين الم
والمعلمااات علااى ال ااواهي التعليميااة للمااا ا العلميااة التااي ا ومااون بتدر ساا ا لبقيااة الطلبااة بااا  ال ظاار 

 عن المستوى السفي ال ي يدرسونعت
المعلماااين والمعلماااات اماااا  لسااات نتاااا   الدراساااة إلاااى عااادم وجاااو  فاااروق فاااي مساااتوى وعاااي 

باالضااطراب تعااو  لمتاياار ال اا   فااي م ااالي المعرفااة العامااة والعاا  ش وتتفاار هاا و ال تي ااة مااع نتااا   
ت في هين  شارت ال تاا   إلاى (2013  عةيداتش 2016  سليمانش Dilaimi, 2013) راسة ول من 

وجاااو  فاااروق فاااي مساااتوى وعاااي المعلماااين والمعلماااات باالضاااطراب تعاااو  لمتايااار ال ااا   فاااي م اااا  
يي، وعلى المقياف بشقل عام لسالع االنا ت وتتفر ه و ال تي ة ماع نتاا    راساة اليسا ، والتش

ش و مقان تعليال ها و ال تي اة إلاى  ن االناا  العاام ت (2016  ساليمانش Dilaimi, 2013)اال مان 
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ش فيع ف ي بالمدرسة تاد ي  ور المعلماة ا من بعدا   وار اجتما ية االجتماعي في الم تمع ال ي تعي
وفااي الةياات تااد ي  ور اعم والمربيااة ال ا مااة علااى رعااااة  مفال ااا فااي الةياات  ونتي ااة لاا لو هااي  جاادر 
علااى مرااباااة سااالوويات وتسااارفات  مفال اااا فاااي بيئااة الةيااات وفاااي الةيئاااات اع ااارى _ والمدرساااة_ وهااا ا 

 ته ا االضطراب  اثر من المعلمين بطةيعة الحا  زا  من مستوى وعي نع بيسا ، وتشيي،

 ات:ـــــــــيـوصـــــالت
 ت دام التوصيات التالية: الدارسة الحالية امقننتا    عفي ضول ما  سفرت ع 

  إعااااا ا ال ظاااار فااااي الم ااااررات الدراسااااية الم دمااااة فااااي الةاااارام  االاا اميااااة اعاااادا  المعلمااااين
اضاطراب تشاتت االنتبااو وفارح والمعلمات بةل اليدمةش بحي  تتضمن مواضيع ذات صالة ب

 الحروة بااضافة إلى االضطرابات السلووية اع رى 

 ت دام برام  تدر ةية وتربو ة است ا ًا إلى هاجة المعلمين والمعلمات  ا ال اليدمةت 

  ت فيااا  بااارام  تدر ةياااة للمعلماااين والمعلماااات  ا اااال اليدماااة لتحساااين وتعز اااز مساااتو ات وعاااي م
 تشتت االنتباو وفرح الحروةت  بباضطرا

  جارال  راسااات شاابع ت ر ةيااة ماان  اا   تطةياار برنااام  تاادر ةي للتح اار ماان آاااارو علااى عي ااة 
  من المعلمين والمعلمات لتحسين مستو ات وعي م باضطراب تشتت االنتباو وفرح الحروةت

  جاال تعماايم إعااا ا تطةياار الدراسااة الحاليااة علااى عي ااات وةياارا ماان المعلمااين والمعلماااتش ماان 
  نتا   الدراسة التي انت ت الي ات
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