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 المستخلص
 

 المدارس في االبتدائّية المرحلة معلّمات معرفة درجة على التعّرف إلى الحالي البحث هدف
 :محةةاورو وهةةي ث ثةةة خةة ل مةةن االنتبةةاه وتشةةتت الحركةةي النشةةاط بفةةرط جةةّدة بمدينةةة الحكومّيةةة
 البحةث التربةويو وقةد اسةتخدم التةدخل الصةفّيةو وأسةاليب االضةطرابو والبيئةة بأعراض معرفتهن
 المرحلةةة معلمةةات مةةن معلمةةة( 77) البحةةث مةةن  حيةةث تكونةةت عينةةة. التحليلةةي الوصةةفي المةةنه 

ةةةنس التلميةةةذاتو اللةةةواتي يعةةةانين جةةةدة بمدينةةةة الحكوميةةةة المةةةدارس فةةةي االبتدائيةةةة س  رن  مةةةن ممةةةن يردس
 .جدة بمدينة التعليم لوزارة التابع المبكر التشخيص مركز من رسمية تقارير لديهن و االضطرابو
 مكونةة اسةتبانة بإعةداد الباحثة قامت باالضطراب المعلمات معرفة البحثو وقياس أهداف ولتحقيق

و الصةفية بالبيئةة المعرفةةو بةاألعراض المعرفةة: )محةاور هةي ث ثةة علةى مقسمة عبارة( 13) من
ا البيانةات و وبتحليةل(التربةوي التدخل بأساليب المعرفة : التاليةة إلةى النتةائ  البحةث توصةل إحصةائّيا
ط الحكومّية المدارس في االبتدائية المرحلة معلّمات معرفة درجة بلغت  وتشّتت الحركي النشاط بفسر 

و وتةةةم ترتيةةةب (1778) بمتوسةةةط حسةةةابيو فةةةي جميةةةع المحةةةاور (كبيةةةرة) تحقةةةق درجةةةة االنتبةةةاه
يليةةا المعرفةةة بأسةةاليب التةةدخل  -المعرفةةة بالبيئةةة الصةةفية: أوالا :)اسةةتجاباتهن علةةى النحةةو التةةالي

كما أشارت النتائ  إلةى عةدم وجةود فةروق بةين و (وأخيراا المعرفة بأعراض االضطراب –التربوي 
التخصةص العلمةيو : )متوسطات درجات واقع معرفة المعلمات باالضطراب تبعةاا للمتغيةرات التاليةة

و وتوجد فروق بين المعلمات اللواتي حضرن دورات تدريبيةة (عدد سنوات الخبرةالمؤهل العلميو 
( الصةفية البيئةة معرفةة)ببرعديةا  باالضةطراب و اللواتي لم يحضةرن فةي المعرفةةالخاصة التربية في

أن معرفة المعلمةات عةن فةرط النشةاط الحركةي وتشةتت و يتبين مما سبق و (التربوي التدخل)و
االنتباه التي تم الحصةول عليهةا مةن نتةائ  االسةتبانة مرضةية إذا مةا تةم تطبيقهةا علةى أرض 

عض أفراد العينة أظهةرت أن الواقةع الواقع بالفعلو لكن المقاب ت التي طبقتها الباحثة على ب
 وبحاجة لتوعية وتدريب المعلمات على كيفية التعامةل بأسةاليب علميةة وعمليةة فعالةة الفعلي

أهمية تطوير برام  إعةداد معلمةات التعلةيم العةام مةن : وتقدمت الباحثة بجملة من التوصياتو منها
حةول التربيةة الخاصةة بوجةا عةام  خ ل إضافة مساقات أكاديميةة تهةدف لتطةوير كفايةات المعلمةات

وعةن فةرط النشةاط الحركةي وتشةتت االنتبةةاه بوجةا خةاصو وإعةداد دورات وورر عمةل عةن فةةرط 
النشاط الحركي وتشتت االنتباهو وإلةزام المعلمةات علةى حضةورها وإدراجهةا فةي سةيرتهن الذاتيةة  

 .ليزاولن مهنة التدريس 
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Abstract 

This research aims to identify the level of primary female school teachers' knowledge about 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in governmental schools and look from three 

different angles in Jeddah city: they are ( Teachers' knowledge of the symptoms of ADHD, the 

classroom environment, and the level of Educational intervention methods). The research used 

sample of a descriptive analytical method. The sample consisted of (77) primary school female 

teachers in the governmental schools in Jeddah who teach students suffering from ADHD and 

have official reports from the Early Diagnosis Center affiliated to the Ministry of Education in 

Jeddah. In order to achieve the objectives of the research, and to assess the female teachers' 

knowledge of "Disorder", the researcher prepared (35) questionnaire composed from three 

different angles: (knowledge of the symptoms - knowledge of the classroom environment - 

knowledge of the methods of educational intervention). Based on the statistical analysis data 

gathered the  researcher has arrived at the following results: The level of female primary school 

teachers’ knowledge of ADHD in governmental schools was (high) degree in all levels with an 

average rate amounting to (3.78), and their responses were classified as per the following: (First, 

the knowledge of classroom environment, followed by the knowledge of the educational 

intervention method, and lastly the knowledge of the symptoms of disorders), as well as the 

results showed that as there is no difference between those with  average marks and the reality of 

the teachers knowledge of disorder as per the following variables:  (First, the knowledge of 

classroom environment, followed by the knowledge of the educational intervention, and finally 

the knowledge of the symptoms). The results also indicated that there are no differences among 

the averages scorers knowledge reality knowledge of female teachers in disorders as per the 

following changes: (scientific specialization, academic qualification, and the number of years of 

experience). While there are differences among the teachers who attended training courses in 

special education and those who did not attend in knowledge of Disorders in the dimension 

regarding the knowledge of ADHD in its two dimensions;  (the knowledge of the classroom 

environment) and (educational intervention). It is clear from the above that the teachers' 

knowledge of hyperactivity and distraction obtained from the results of the questionnaire is 

satisfactory if applied on the ground. However, the interviews conducted by the researcher on 

some of the respondents showed that the actual reality needs to educate and train the teachers on 

how to deal she presented a number of recommendations, including: The importance of 

developing programs for the preparation of general education parameters through the adding of 

academic courses aimed at developing the competencies of teachers on special education in 

general and on hyperactivity and attention destruction in particular, and the preparation of courses 

and workshops she worked on motor hyperactivity and distraction, forcing teachers to attend and 

include them in their autobiography; 

 

 


