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املوائمة للتالميذ الذين لديهم اضطراب فرط احلركة  ةمستوى توافر الفصول الدراسيَّ

 وتشتت االنتباه يف مدارس التعليم العام

 عود عبدالرمحن بن عبداهلل أبا

 البحث ملخص

احلالي إىل التعرف على مستوى توافر الفصول الدراسية املوائمةة للتمميةا الةا ن    هدف البحث 
لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف مدارس التعليم العام باملرحلة االبتدائية. والكشف عةن  

ميةا يف  يف جمال التعليم، واملرحلة الدراسةية للتمميةا، وعةدد التم    للمعلم أثر متغري عدد سنوات اخلدمة
من معلمةي املرحلةة االبتدائيةة يف املةدارس      ًما( معل355الصف الدراسي. وتكونت عينة الدراسة من )

احلكومية امللحق بها برامج اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه يف مد نةة الر ةاا. اتبعةت الدراسةة      
دراسية املمئمة يف مستوى يف توافر الفصول ال املحوًظ ااملنهج الوصفي، وتوصلت إىل أن هنالك اخنفاًض

مة املهام املطلوبة. وأظهرت النتائج أن هنةا  فروًًةا   ءتنظيم البيئة الصفية، وإدارة الصف الدراسي، وموا
ذات داللة إحصائية يف مستوى توافر الفصول الدراسية املوائمة ُتعزى ملتغري املرحلة الدراسةية للتمميةا    

فة إىل أن هنا  فروًًا ذات داللة إحصائية ُتعزى ملتغري عةدد  إضا ،وذلك لصاحل معلمي الصفوف األولية
 تلمياًا(. 26-35التمميا يف الصف الدراسي، وذلك لصاحل العدد )

 : تنظيم البيئة الصفية، إدارة الصف الدراسي، مواءمة املهام املطلوبة.الكلمات املفتاحية
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Level of Availability of Classrooms Appropriate for Students with 
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in General Education Schools 

Abdulrahman Abdullah Abaoud, Ph.D. 

 
Abstract: 

The present research aims to identify the level of availability of classrooms 
appropriate for students with attention deficit/hyperactivity disorder in public education 
schools at the elementary level, and the effect of the variable on the number of years of 
service in the field of education, the school stage of students, and the number of students in 
the classroom. The study sample consisted of (355) elementary school teachers in public 
schools, which included programs of hyperactivity disorder and attention deficit in Riyadh 
city. The study followed the descriptive approach and found that there was a significant 
decrease in the availability of appropriate classrooms at the level of organization of the 
classroom environment, classroom management, and matching the required tasks. The 
results showed that there were statistically significant differences  at the level of availability 
of the appropriate classrooms due to the variable of the school stage of students; to the 
advantage of teachers of primary grades. In addition, there were differences of statistical 
significance due to the variable number of students in the classroom, in favor of the number 
(26 - 35 students). 

Keywords: Classroom environment, Classroom management, Required tasks 

 املقدمة:

التمميةةا املشخوصةةون باضةةطراب فةةرط احلركةةة وتشةةتت االنتبةةاه لةةد هم بعةة   
املشكمت السلوكية يف اجلوانب الشخصية، واالجتماعيةة، واألكادييةة، تزكةز بالًبةا يف     
كةةونهم ال يتولةةون لروامةةر، ويارسةةون التخر ةةب، ولةةد هم انةةدفاي وإهمةةال أكةةاديي  

(Alkahtani, 2013; DuPaul & Weyandt, 2006    ويتّد ذلك يف سةلوكياتهم دالة  .)
فصوهلم الدراسية، و لحظ عليهم أنهم ال جيلسون يف مقاعةدهم، و توولةون يف الصةف    
الدراسي، و تحّدثون دون حاجة، وال  نخرطون يف األنشطة الصةفية، وال  ةودون املهةام    

(  David, 2013; Guerra & Brown, 2012املطلوبة منهم، إضافة إىل مقاطعة معلميهم )
وهاه السلوكيات تستدعي احلاجة إىل ز ادة وًت تعليمهم، وبال جهد إضةايف  قةوم بة     

 (.Alkahtani, 2013; David, 2013معلموهم )
هاه الفئة من التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه لةد هم   

بةارات التحصةيلية   ضعف يف التحصي  الدراسي،  نتج عنة  اخنفةاا يف درجةات االلت   
(. والصعوبات األكاديية David, 2013; DuPaul, Weyandt, & Janusis, 2011األكاديية )

اليت  واجهها هوالء التمميا إمنا هي نتيوة املشكمت السلوكية املرتبطة باضةطراب فةرط   
 & Corkum, McGonnell, & Schachar, 2010; Raggiاحلركةة وتشةتت االنتبةاه )   

Chronis, 2006 .) 
والتوجهات الزبو ة احلد وة على املستوى احمللي والةدولي ُتةولي هةاه الفئةة مةن      
التمميا عنا ة لاصة، وتعم  على تةوفري الوسةائ  الةيت  تغلبةون بواسةطتها علةى هةاه        
املشكمت اليت تظهر عليهم، وتبال اململكةة العربيةة السةعود ة جهةوًدا مسةتمرة خلدمةة       

راب فرط احلركة وتشتت االنتباه من تلقي اخلةدمات الزبو ةة   التمميا الا ن لد هم اضط
( 351722493اخلاصة بهم يف بيئاتهم املدرسية، وًةد نةص ًةرار وزارة التعلةيم رًةم )     

هة، على اعتماد فتح برامج فرط احلركةة  1435الصادر يف العاشر من شهر رمضان لعام 
ي  تلك الربامج بشك  تةدرجيي يف  وتشتت االنتباه يف املدارس االبتدائية، والتوسع يف تفع
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هةةة )وزارة   1436/1435كافة املدن واحملافظات، بدًءا من الفص  الدراسي األول لعام 
 هة(.  1439التعليم،

هاا التوج   ستلزم أن  كون معلمو التمميا الا ن لد هم اضطراب فةرط احلركةة   
مة  مةع املشةكمت    وتشتت االنتباه علةى اسةتعداد لتعلةيمهم وفةق احتياجةاتهم، والتعا     

(  ألنهةم  Guerra & Brown, 2012السلوكية والزبو ة اليت تظهر عليهم بطر قة إجيابية )
العنصر األساسي يف تعليم هوالء التمميا، والقائمون على تنفيا اخلطط والربامج املقدمة 

 & ,Guerra & Brown, 2012; Üstüner, Demirtasهلةةم يف فصةةوهلم الدراسةةية )

Cömert, 2009  .) 
من لةمل مراجعةة نتةائج الدراسةات السةابقة، وًةف الباحةث علةى عةدد مةن           
الدراسات املرتبطة بالفصول الدراسية املوائمةة للتمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط       
احلركة وتشتت االنتباه. ومن تلك الدراسات دراسةة أر كةا وفرانةك وسانشيزةة الكةا       

( الةيت هةدفت إىل   Arcia, Frank, Sanchez-LaCay, & Fernáindez, 2000وفرناند ز )
التعرف على مستوى معرفةة املعلمةب بالتمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة         

. وكشفت ا( معلًم21وتشتت االنتباه، واسزاتيويات اإلدارة الصفية، عن طر ق مقابلة )
وكية الةيت  نتائج الدراسة أن املعلمب لد هم اخنفاا يف مستوى معرفتهم باملشكمت السل

سةزاتيويات اإلدارة  إتظهر على اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه، وكيفيةة تطبيةق    
 الصفية يف فصوهلم الدراسية.

( دراسة هدفت إىل معرفة رأ  Myers & Holland, 2000وأجرى ما رز وهولند )
فية مةن التةدلمت السةلوكية الصة     ااملعلمب يف التقييم السلو  الوظيفي  واعتباره جةزءً 

للتمميا الا ن لد هم مشكمت سلوكية يف صفوفهم الدراسية. تكونت عينة الدراسة من 
وأشارت نتةائج الدراسةة إىل أن أبلبيةة املعلمةب ال  عةدون تقيةيم        ،( من املعلمب209)

يف التةدلمت السةةلوكية الصةفية، إضةافة إىل أن الفةرو  بةةب      االسةلو  الةوظيفي مهم ة   
 إىل حد كبري. االعام ومعلمي التعليم اخلاص مل تظهر التمًف استوابات معلمي التعليم

 سزاتيوياتاإل فعالية مستوى تقييم( إىل Mulligan, 2001وهدفت دراسة موليوان )
التعليمية اليت  طبقها املعلمون مع تممياهم الا ن  ظهر عليهم اضةطراب فةرط احلركةة    

. وأظهرت نتةائج الدراسةة أن   اعلًم( م151وتشتت االنتباه. وتكونت عينة الدراسة من )
سزاتيوية فرا وبناء روتب حمدد هي أكور فعالية، بينمةا جةاءت   إاملعلمب ييلون إىل أن 

سةزاتيويات الفاعليةة مةع التمميةا     سزاتيوية األبعاد لبع  الوًت أً  التوًعةات ل  إ
 الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.

 ,Lopes, Monteiro, Silوسةي  ورذرفةورد وكةو ن )    وهةدف لةوبيز ومةونتريو   

Rutherford, & Quinn, 2004   يف دراستهم إىل تقييم آراء املعلمب حنو تعلةيم التمميةا )
الا ن لد هم مشةكمت تعليميةة وسةلوكية يف فصةوهلم الدراسةية. واسةتخدم البةاحوون        

وبينت نتائج الدراسة أن  .ا( معلًم430االستبانة أداة للدراسة، وبعد توز عها استكملها )
وأنهةم ال   ،آراء املشاركب يف عينة الدراسة تكةون أًة  إجيابيةة كلمةا ازاد عمةر التمميةا      

 رفضون تعليم هوالء التمميا يف فصوهلم الدراسية  على الةربم مةن أنهةم ال  قومةون     
 بتعليمهم بالطر قة املأمولة. 

 & Curtis, Pisecco, Hamiltonوًةام كةورتيو وبيسةيكو وهةاملتون ومةور )     

Moore, 2006    مبقارنة وجهة نظر املعلمب يف التدلمت الصفية للتمميةا الةا ن  ظهةر )
عليهم اضطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه يف أمر كةا ونيوز لنةدا. ونلةت عينةة         

، أظهروا يف نتائج مشاركتهم أن املعلمب بأمر كا كانوا أكور إجيابية ا( معلًم420الدراسة )
فعالية التدلمت السلوكية والطبية للتمميا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة       حنو

 وتشتت االنتباه مقارنًة باملعلمب النيوز لند ب. 
( إىل معرفة وجهة نظةر  Rosas & West, 2009وسعت دراسة روساس وو ست )

ستبانة أداة معلمي ما ًب  اخلدمة وأثنائها، يف ثقتهم بإدارة الصف الدراسي. واستعم  اإل
( 1159( من معلمات ما ًب  اخلدمة، و)5306جلمع البيانات، وبعد توز عها استكملها )

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن ك  املعلمات )ما ًب  اخلدمة وأثنائها(  ،معلمة أثناء اخلدمة
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 بتعليمهم بالطر قة املأمولة. 

 & Curtis, Pisecco, Hamiltonوًةام كةورتيو وبيسةيكو وهةاملتون ومةور )     

Moore, 2006    مبقارنة وجهة نظر املعلمب يف التدلمت الصفية للتمميةا الةا ن  ظهةر )
عليهم اضطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه يف أمر كةا ونيوز لنةدا. ونلةت عينةة         

، أظهروا يف نتائج مشاركتهم أن املعلمب بأمر كا كانوا أكور إجيابية ا( معلًم420الدراسة )
فعالية التدلمت السلوكية والطبية للتمميا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة       حنو

 وتشتت االنتباه مقارنًة باملعلمب النيوز لند ب. 
( إىل معرفة وجهة نظةر  Rosas & West, 2009وسعت دراسة روساس وو ست )

ستبانة أداة معلمي ما ًب  اخلدمة وأثنائها، يف ثقتهم بإدارة الصف الدراسي. واستعم  اإل
( 1159( من معلمات ما ًب  اخلدمة، و)5306جلمع البيانات، وبعد توز عها استكملها )

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن ك  املعلمات )ما ًب  اخلدمة وأثنائها(  ،معلمة أثناء اخلدمة
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يف وجهةات نظةرهم    اوأظهرت أن هنةا  التمًفة   ،لد هم ثقة يف إدارة الصفوف الدراسية
سزاتيويات الفاعلةة إلدارة الصةفوف   ورة تركيز برامج إعداد املعلمات على اإلجتاه ضر

 الدراسية، ليتمكنو من التعام  مع التمميا املعرضب خلطر السلو  التخر يب.
 &، Tillery ،Varjas ،Meyersوأجةةرى تةةيلري  وفةةارجو ومةةا رز وكةةولينز )   

Collins ،2010ت إىل التعرف علةى تصةورات معلمةي ر ةاا األطفةال      (  دراسة هدف
سةزاتيويات التةدل  األكةاديي وإدارة سةلو      إومعلمي الصف األول االبتدائي حول 

( 50تممياهم، واعتمدت الدراسة على املنهج النوعي عن طر ق إجراء مقةابمت مةع )  
املقةابمت إىل أن  معلًما لكم املرحلتب، وبالبية املشاركب من املعلمات. توصةلت نتةائج   

سزاتيويات املناسبة إلدارة سلوكيات التمميةا الفرد ةة أفضة  مةن     املعملب  دركون اإل
سزاتيويات املناسبة إدارة السلو  بشك  مجةاعي. وكشةفت نتةائج الدراسةة     إدراكهم اإل

أ ًضا وجود نقص يف مسةتوى معةرفتهم بأسةلوب االسةتوابة للتةدل  ودعةم السةلو         
 أهمية دورهم يف تطو ر سلوكيات التمميا. و رون  ،اإلجيابي

 & ,Evans, Weissوهةدفت دراسةة ألةرى ًةام بهةا ا فنةز ووا ةو وكولينةان )        

Cullinan, 2012 إىل ًياس املشكمت السلوكية املرتبطة خبصائص التمميا الا ن لد هم )
ل  التةد سةزاتيويات  إاضطرابات انفعالية يف ثمث بيئات مدرسةية تتلفةة، إضةافة إىل    

سةزاتيويات  السلوكية املطّبقة يف تعليمهم، وًد تركزت يف جوانةب إدارة السةلو ، واإل  
( معلًمةا.  94) األكاديية للتدل  الةيت  سةتخدمها املعلمةون. شةار  يف إكمةال املقيةاس      

وأظهرت نتائج الدراسة أن املعلمب  رون التمًفا يف املشاك  السةلوكية للتمميةا الةا ن    
نفعالية يف البيئات املدرسية املختلفة. وأظهرت أ ًضا أن هنا  التمًفةا  لد هم اضطرابات ا

سةةزاتيويات التةةدل  األكةةاديي، الةةيت  سةةتخدمها إيف مسةةتوى تطبيةةق إدارة السةةلو  و
 املعلمون مع تممياهم الا ن لد هم مشكمت انفعالية.

وية سةزاتي إ( بدراسةة هةدفت إىل تطبيةق املعلمةب     Abaoud, 2016عود )ووًام أب
تعليم األًران يف تعليم التمميا الا ن لد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه،      

( معلًمةا،  538وًياس أثر بع  املتغريات املرتبطةة بهةا. وتكونةت عينةة الدراسةة مةن )      
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن املعلمةب   ،ستبانة مكونة من أربعة حماوراستوابوا مجيًعا إل
سزاتيوية يف تعليم التمميا، لكنها ال تطبق بالطر قةة املأمولةة يف   ك اإل دركون أهمية تل

الفصول الدراسية، نظًرا لوجود معيقات تواجههم يف تطبيقها. وأظهرت النتائج أ ًضةا أن  
هنا  فروًًا بب متغريات جنو املشاركب، ووظيفتهم يف املدرسةة، ولةربتهم السةابقة يف    

 االنتباه. فرط احلركة وتشتت ضطرابالتمميا الا ن لد هم اتعليم 

( يف دراسةتهما بةب رأ  املعلمةب    Lee & Witruk, 2016وًةارن لةي ووتةرا  )   
سزاتيويات إدارة الصف الدراسي للتمميةا الةا ن لةد هم    إالكور ب واألملان يف تطبيق 

( معلًمةا،  528اضطراب فرط احلركة وتشةتت االنتبةاه. وتكونةت عينةة الدراسةة مةن )      
ستبانة، واعتمدت على نظر يت السلو  املنطقةي والسةلو  املخطةط.    اجلميع ل استواب 

سةزاتيويات  إوأوضحت نتائج الدارسة إجيابية آراء املشاركب يف الدراسة وموًفهم مةن  
إدارة الصف الدراسي، و رون أن لد هم القدرة على إدارة فصوهلم الدراسية مةن لةمل   

 سزاتيويات إدارة الصف الدراسي.إ

 كلة الدراسةمش

تشري الدراسات السابقة إىل أن أكور األطفال الا ن لد هم حتد ات سةلوكية كةبرية   
يف مدارس التعليم العام هم التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  
وبسبب ذلك تظهر عليهم صعوبات أكادييةة، وسةلوكية، واجتماعيةة، تةوثر يف مسةتوى      

و قضي معظم هوالء التمميا وًتهم يف فصوهلم الدراسية  اليت متو  حتصيلهم الدراسي. 
 ,DuPaul & Weyandtواحدة من أصعب األماكن اليت  واجهونها يف البيئات املدرسية )

2006; Guerra & Brown, 2012; Kos, Richdale, & Hay, 2006; Zentall & 
Javorsky, 2007تليب احتياجات هوالء التمميا (  لاا جاءت الفصول الدراسية املوائمة ل

دال  فصوهلم الدراسةية، عةن طر ةق تنظةيم البيئةة الصةفية، وإدارة الصةف الدراسةي،         
ومواءمة املهام املطلوبة مةنهم  لتتناسةب مةع احتياجةاتهم الزبو ةة اخلاصةة، وتسةهم يف        

 (. Mulligan, 2001جناحهم الدراسي )
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( معلًمةا،  538وًياس أثر بع  املتغريات املرتبطةة بهةا. وتكونةت عينةة الدراسةة مةن )      
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن املعلمةب   ،ستبانة مكونة من أربعة حماوراستوابوا مجيًعا إل
سزاتيوية يف تعليم التمميا، لكنها ال تطبق بالطر قةة املأمولةة يف   ك اإل دركون أهمية تل

الفصول الدراسية، نظًرا لوجود معيقات تواجههم يف تطبيقها. وأظهرت النتائج أ ًضةا أن  
هنا  فروًًا بب متغريات جنو املشاركب، ووظيفتهم يف املدرسةة، ولةربتهم السةابقة يف    

 االنتباه. فرط احلركة وتشتت ضطرابالتمميا الا ن لد هم اتعليم 

( يف دراسةتهما بةب رأ  املعلمةب    Lee & Witruk, 2016وًةارن لةي ووتةرا  )   
سزاتيويات إدارة الصف الدراسي للتمميةا الةا ن لةد هم    إالكور ب واألملان يف تطبيق 

( معلًمةا،  528اضطراب فرط احلركة وتشةتت االنتبةاه. وتكونةت عينةة الدراسةة مةن )      
ستبانة، واعتمدت على نظر يت السلو  املنطقةي والسةلو  املخطةط.    اجلميع ل استواب 

سةزاتيويات  إوأوضحت نتائج الدارسة إجيابية آراء املشاركب يف الدراسة وموًفهم مةن  
إدارة الصف الدراسي، و رون أن لد هم القدرة على إدارة فصوهلم الدراسية مةن لةمل   

 سزاتيويات إدارة الصف الدراسي.إ

 كلة الدراسةمش

تشري الدراسات السابقة إىل أن أكور األطفال الا ن لد هم حتد ات سةلوكية كةبرية   
يف مدارس التعليم العام هم التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  
وبسبب ذلك تظهر عليهم صعوبات أكادييةة، وسةلوكية، واجتماعيةة، تةوثر يف مسةتوى      

و قضي معظم هوالء التمميا وًتهم يف فصوهلم الدراسية  اليت متو  حتصيلهم الدراسي. 
 ,DuPaul & Weyandtواحدة من أصعب األماكن اليت  واجهونها يف البيئات املدرسية )

2006; Guerra & Brown, 2012; Kos, Richdale, & Hay, 2006; Zentall & 
Javorsky, 2007تليب احتياجات هوالء التمميا (  لاا جاءت الفصول الدراسية املوائمة ل

دال  فصوهلم الدراسةية، عةن طر ةق تنظةيم البيئةة الصةفية، وإدارة الصةف الدراسةي،         
ومواءمة املهام املطلوبة مةنهم  لتتناسةب مةع احتياجةاتهم الزبو ةة اخلاصةة، وتسةهم يف        

 (. Mulligan, 2001جناحهم الدراسي )
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مةن التةدلمت الزبو ةة للتمميةا     الفصول الدراسية املوائمة تشك  جزًءا رئيًسةا  
الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، وتوفرها  ساعد معلمي التعليم العام 
يف إدارة السلوكيات اليت تظهر عليهم دال  فصوهلم الدراسةية. و عتمةد جنةال التمميةا     

لدراسةية  الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، على توافر تلك الفصةول ا 
املوائمة، والتطبيق الفاع  هلا  ومتى حتقةق ذلةك فإنة   قةود إىل نتةائج إجيابيةة يف التقةدم        

(  لاا سعت الدراسةة احلاليةة للكشةف عةن     Lee & Witruk, 2016الدراسي للتمميا )
مستوى توافر الفصول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة     

 مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائية.  وتشتت االنتباه يف

 أسئلة الدراسة
ما مستوى توافر الفصول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط   -1

 احلركة وتشتت االنتباه يف مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائية؟
ملوائمةة  ه  هنا  فرو  ذات داللة إحصائية يف مستوى تةوافر الفصةول الدراسةية ا     -2

للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف مدارس التعليم العام 
يف جمةال التعلةيم، املرحلةة     للمعلةم  عزى للمتغريات اآلتية: )عدد سةنوات اخلدمةة  ُت

 عدد التمميا يف الصف الدراسي(؟والدراسية للتمميا، 

 هدف الدراسة

 هدفت الدراسة احلالية إىل:
تةوافر الفصةول الدراسةية املوائمةة للتمميةا الةا ن لةد هم        لةى مسةتوى   التعرف ع  -1

 .االبتدائية يف مدارس التعليم العام للمرحلةاضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 
التعرف على الفرو  بب املشةاركب يف مسةتوى تةوافر الفصةول الدراسةية املوائمةة         -2

نتباه يف مدارس التعليم العام للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت اال
يف جمةال التعلةيم، واملرحلةة     للمعلةم  عزى للمتغريات اآلتية: )عدد سنوات اخلدمةُت

 الدراسية للتمميا، وعدد التمميا يف الصف الدراسي(.

 أهمية الدراسة

 تربز أهمية الدراسة يف اآلتي:
حسةب  -العربية السعود ة هاا الدراسة من أوائ  الدراسات العلمية يف اململكة  دًُّعُت  -1

اليت تناولت موضوعات الفصول الدراسية املوائمةة للتمميةا الةا ن     -علم الباحث
لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  وستسهم يف فتح اجملال أمةام البةاحوب   

 إلجراء مز د من الدراسات يف هاا االجتاه.
ر املسةوولب يف وزارة التعلةيم   يكن االستفادة من نتائج هاه الدراسة يف توجية  نظة    -2

لتطو ر اخلدمات املقدمة والربامج القائمةة للتمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط       
 احلركة وتشتت االنتباه يف مدارس التعليم العام.

ستقدم الدراسة توصيات عملية تساعد على ز ادة الدعم وتوافر الفصول الدراسةية    -3
فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه يف مةدارس      املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب 

 التعليم العام.  

 حدود الدراسة

طّبقت الدراسة احلالية على معلمةي التعلةيم العةام يف املرحلةة االبتدائيةة، الةا ن       
 عملون يف مدارس البنب احلكومية امللحق بها بةرامج اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت      

ر ةاا باململكةة العربيةة السةعود ة. وجةرى      ، يف مد نةة ال ا( برناجًم15االنتباه، وعددها )
 هةة.1439/38  تنفياها يف نها ة الفص  الدراسي الواني من العام الدراسي

 مصطلحات الدراسة

 قصد بها الفصول الدراسية املنظمة، واملعّدة، لتتناسب الفصول الدراسية املوائمة: 
ة الصةفية، وإدارة الصةف   مع االحتياجات الزبو ة اخلاصة للتمميا، وتشم  تنظيم البيئة 

 الدراسي، وموائمة املهام املطلوبة منهم.
هم فئة من التمميا التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه: 

 ظهر عليهم أعراا تشتت االنتباه و/أو فرط احلركة، واالندفاي  مما  ةوثر يف حتصةيلهم   
 الدراسي دال  فصوهلم الدراسية.
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 أهمية الدراسة

 تربز أهمية الدراسة يف اآلتي:
حسةب  -العربية السعود ة هاا الدراسة من أوائ  الدراسات العلمية يف اململكة  دًُّعُت  -1

اليت تناولت موضوعات الفصول الدراسية املوائمةة للتمميةا الةا ن     -علم الباحث
لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  وستسهم يف فتح اجملال أمةام البةاحوب   

 إلجراء مز د من الدراسات يف هاا االجتاه.
ر املسةوولب يف وزارة التعلةيم   يكن االستفادة من نتائج هاه الدراسة يف توجية  نظة    -2

لتطو ر اخلدمات املقدمة والربامج القائمةة للتمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط       
 احلركة وتشتت االنتباه يف مدارس التعليم العام.

ستقدم الدراسة توصيات عملية تساعد على ز ادة الدعم وتوافر الفصول الدراسةية    -3
فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه يف مةدارس      املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب 

 التعليم العام.  

 حدود الدراسة

طّبقت الدراسة احلالية على معلمةي التعلةيم العةام يف املرحلةة االبتدائيةة، الةا ن       
 عملون يف مدارس البنب احلكومية امللحق بها بةرامج اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت      

ر ةاا باململكةة العربيةة السةعود ة. وجةرى      ، يف مد نةة ال ا( برناجًم15االنتباه، وعددها )
 هةة.1439/38  تنفياها يف نها ة الفص  الدراسي الواني من العام الدراسي

 مصطلحات الدراسة

 قصد بها الفصول الدراسية املنظمة، واملعّدة، لتتناسب الفصول الدراسية املوائمة: 
ة الصةفية، وإدارة الصةف   مع االحتياجات الزبو ة اخلاصة للتمميا، وتشم  تنظيم البيئة 

 الدراسي، وموائمة املهام املطلوبة منهم.
هم فئة من التمميا التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه: 

 ظهر عليهم أعراا تشتت االنتباه و/أو فرط احلركة، واالندفاي  مما  ةوثر يف حتصةيلهم   
 الدراسي دال  فصوهلم الدراسية.
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املوسسات التعليمية التابعةة لةوزارة التعلةيم، الةيت تقةّدم       م العام: مدارس التعلي
اخلدمات التعليمية اجملانية لكافةة التمميةا يف مجيةع مسةتو ات التعلةيم مةا ًبة  املرحلةة         

 االبتدائية إىل نها ة املرحلة الوانو ة.

 منهج الدراسة
سةًبا ألهةداف   اعتمد الباحث يف الدراسة احلالية على املةنهج الوصةفي لكونة  منا   

دراست  اليت تسعى الدراسة لتحقيقها، واحلصول على نتائج كميةة تسةاعده علةى تفسةري     
 (. Park & Park, 2016نتائج الدراسة بأسلوب حتليلي )

 جمتمع الدراسة وعينة
تكون جمتمع الدراسة من املعلمب الا ن  عملون يف املدارس احلكوميةة للبةنب، يف   

حق بها برامج اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، التابعة لوزارة املرحلة االبتدائية، املل
، وفق إحصةائيات وزارة التعلةيم للعةام    ا( برناجًم15التعليم. وًد بلغ عدد تلك الربامج )

بعةد   ،وهة(. وتكونت عينة الدراسة من مجيع أفراد جمتمةع الدراسةة  1439/38الدراسي )
(  وضح توز ع أفراد 1. واجلدول )ا( معلًم355توز ع االستبانة عليهم، استواب منهم )
 عينة الدراسة بناء على متغريات الدراسة.

 (1) جدول
 ملتغريات الدراسة. اتوز ع أفراد عينة الدراسة وفًق

 املتغريات مستو ات  العدد النسبة املئو ة
يف جمال  للمعلم عدد سنوات اخلدمة سنوات فأً  5 82 24.5

 سنوات 10إىل  6 109 32.5 التعليم
 سنوات 10أكور من  144 43.0

49.0 164 
 معلم صفوف أولية 

 املرحلة الدراسية للتمميا )من الصف األوىل إىل الوالث(
 معلم صفوف العليا  171 51.0

 )من الصف الرابع إىل السادس(
 تلميًاا 25إىل 15 66 19.7

 اتلميًا 35إىل  26 169 50.4 عدد التمميا يف الصف الدراسي
 تلميًاا 35أكور من  100 29.9
 اجملموي 355 100

 أداة الدراسة

ًام الباحث ببناء أداة دراسةت  بعةد مراجعتة  األدبيةات العلميةة السةابقة املرتبطةة        
بأهداف الدراسة. وتكونت األداة من ًسةمب: القسةم األول: لصةص جلمةع البيانةات      

يف جمةال التعلةيم، واملرحلةة     لمعلةم ل العامة من املشاركب، وتضمن: عدد سنوات اخلدمة
الدراسية للتمميا، وعدد التمميا يف الصف الدراسي. أمةا القسةم الوةاني لةرداة فوةاء      

( عبارة، موزعة على ثمثةة حمةاور، احملةور األول: تنظةيم البيئةة الصةفية،       30مكوًنا من )
 9مةةن )عبةةارة(. أمةةا احملةةور الوةةاني: إدارة الصةةف الدراسةةي، فتكةةّون   12وتضةةمنت )

عبةارات(.   9عبارات(. وجاء احملور الوالةث لقيةاس موائمةة املهةام املطلوبةة، وتضةّمن )      
ولتحد د مستوى توافر الفصول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضةطراب فةرط   
احلركة وتشتت االنتباه يف مدارس التعليم العةام للمرحلةة االبتدائيةة اسةتخدام الباحةث      

سةةي للتعةةرف علةى مسةةتوى اسةةتوابات املشةةاركب يف الدراسةةة.  مقيةاس ليكةةرت اخلما 
(، وطول فئتة   ا= منخف  جد 1، ا= عاٍل جد 5واملتدرج من واحد إىل مخو استوابات )

، اوأً  لفئة منخف  جةد   1.80( للحكم على درجة األداء، اليت تراوحت من 0.80)
 3.41وسط، ومن لفئة مت 3.40إىل  2.61لفئة منخف ، ومن  2.60إىل  1.81ومن 

 .اوأكور لفئة عاٍل جد  4.21لفئة عاٍل، ومن  4.20إىل 

 صدق أداة الدراسة

 صد  احملكمب:  -1
ًام الباحث بعرا أداة الدراسة على مخسة حمكمب من املختصةب، ومةن لةد هم    
اهتمام مبوضوي الدراسة، يف ًسم الزبية اخلاصة جبامعة امللةك سةعود  لقيةاس صةدًها،     

ل عباراتها ودًتها، وسممتها من األلطاء اللغو ة، والتأكد من ممءمةة  والتأكد من وضو
(  وبناًء على ٪ 90) حتكيمها جاء االتفا  بب احملكمب بنسبةأبعادها ملوضوي الدراسة. وبعد 

 املمحظات واملقزحات اليت أوصى بها احملكمون، أجرى الباحث التعد مت المزمة.
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 أداة الدراسة

ًام الباحث ببناء أداة دراسةت  بعةد مراجعتة  األدبيةات العلميةة السةابقة املرتبطةة        
بأهداف الدراسة. وتكونت األداة من ًسةمب: القسةم األول: لصةص جلمةع البيانةات      

يف جمةال التعلةيم، واملرحلةة     لمعلةم ل العامة من املشاركب، وتضمن: عدد سنوات اخلدمة
الدراسية للتمميا، وعدد التمميا يف الصف الدراسي. أمةا القسةم الوةاني لةرداة فوةاء      

( عبارة، موزعة على ثمثةة حمةاور، احملةور األول: تنظةيم البيئةة الصةفية،       30مكوًنا من )
 9مةةن )عبةةارة(. أمةةا احملةةور الوةةاني: إدارة الصةةف الدراسةةي، فتكةةّون   12وتضةةمنت )

عبةارات(.   9عبارات(. وجاء احملور الوالةث لقيةاس موائمةة املهةام املطلوبةة، وتضةّمن )      
ولتحد د مستوى توافر الفصول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضةطراب فةرط   
احلركة وتشتت االنتباه يف مدارس التعليم العةام للمرحلةة االبتدائيةة اسةتخدام الباحةث      

سةةي للتعةةرف علةى مسةةتوى اسةةتوابات املشةةاركب يف الدراسةةة.  مقيةاس ليكةةرت اخلما 
(، وطول فئتة   ا= منخف  جد 1، ا= عاٍل جد 5واملتدرج من واحد إىل مخو استوابات )

، اوأً  لفئة منخف  جةد   1.80( للحكم على درجة األداء، اليت تراوحت من 0.80)
 3.41وسط، ومن لفئة مت 3.40إىل  2.61لفئة منخف ، ومن  2.60إىل  1.81ومن 

 .اوأكور لفئة عاٍل جد  4.21لفئة عاٍل، ومن  4.20إىل 

 صدق أداة الدراسة

 صد  احملكمب:  -1
ًام الباحث بعرا أداة الدراسة على مخسة حمكمب من املختصةب، ومةن لةد هم    
اهتمام مبوضوي الدراسة، يف ًسم الزبية اخلاصة جبامعة امللةك سةعود  لقيةاس صةدًها،     

ل عباراتها ودًتها، وسممتها من األلطاء اللغو ة، والتأكد من ممءمةة  والتأكد من وضو
(  وبناًء على ٪ 90) حتكيمها جاء االتفا  بب احملكمب بنسبةأبعادها ملوضوي الدراسة. وبعد 

 املمحظات واملقزحات اليت أوصى بها احملكمون، أجرى الباحث التعد مت المزمة.
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 صد  االتسا  الداللي:    -2
اب االتسا  الداللي ًام الباحث حبساب عمًة االرتباط بطر قة بريسون بب حلس

درجات أفراد العينة على ك  فقرة مةع الدرجةة الكليةة لكة  ُبعةد مةن األبعةاد الرئيسةة         
 للمقياس، اليت تنتمي إليها تلك الفقرات. واجلدول اآلتي  وضح ذلك:

 ( 2جدول رًم )
 وافر الفصول الدراسية وأبعاده الرئيسةمعاممت االرتباط بب فقرات مقياس ت

 مواءمة املهام املطلوبة إدارة الصف الدراسي تنظيم البيئة الصفية
 دالفقرة مع البعارتباط  الفقرة دالفقرة مع البعارتباط  الفقرة دالفقرة مع البعارتباط  الفقرة

1 0.744** 1 0.806** 1 0.805** 
2 0.789** 2 0.848** 2 0.826** 
3 0.806** 3 0.850** 3 0.831** 
4 0.789** 4 0.792** 4 0.770** 
5 0.803** 5 0.823** 5 0.831** 
6 0.765** 6 0.826** 6 0.792** 
7 0.651** 7 0.858** 7 0.811** 
8 0.748** 8 0.808 ** 8 0.831** 
9 0.581** 9 0.804** 9 0.769** 

10 0.669**     
11 0.709**     
12 0.730**     

 ** (0.01دالة عند مستوى )

( أن مجيع الفقرات متسقة، ومرتبطة مع األبعاد الةيت تنتمةي   2 تضح من اجلدول )
(  وهاا  دل على أن املقياس  تمتع بدرجة عالية 0.01إليها، وذلك عند مستوى داللة )

 من االتسا  الداللي. 

 ثبات أداة الدراسة

ها، ونسةبة موثوًيتهةا، ًةام    للتحقق مةن ثبةات أداة الدراسةة، ومسةتوى صةمحيت     
(  وضةح  3(. واجلةدول ) Cronbach's Alphaكرونبةا  ) -الباحث باستخدام معام  ألفا

نتائج معاممت الوبات حملاور أداة الدراسة، اليت توكةد يف نتائوهةا علةى أن األداة تتمتةع     
 مبوشرات ثبات عاٍل.

 

 ( 3جدول )
 معاممت ثبات حماور أداة الدراسة.

 ثبات احملور عدد العبارات نةستباحماور اإل
 .922 12 تنظيم البيئة الصفية

 .941 9 إدارة الصف الدراسي
 .933 9 مواءمة املهام املطلوبة

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

السوال األول: مةا مسةتوى تةوافر الفصةول الدراسةية املوائمةة للتمميةا الةا ن لةد هم          
 رس التعليم العام؟اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف مدا

ل جابة عن السوال األول مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيار ةة،  
جملموي ك  حمور، ولك  فقرة من فقرات احملاور الومثة ألداة الدراسة، إضةافة إىل الرتبةة.   

(  وضةةح املتوسةةطات احلسةةابية، واالحنرافةةات املعيار ةةة، والرتةةب   4واجلةةدول رًةةم )
ت أفراد عينة الدراسة، لعبةارات احملةور األول نتنظةيم البيئةة الصةفيةن، وجةاءت       الستوابا

 النتائج كما  وضحها اجلدول اآلتي:  
 ( 4جدول رًم )

 حسب املتوسطات. ااستوابات أفراد عينة الدراسة على عبارات تنظيم البيئة الصفية مرتبة تنازلي 

 الرتبة
االحنراف 
 املعيار 

املتوسط 
 احلسابي

 ارةالعب
رًم 
 العبارة

1 1.212 2.80 
توجد إضاءة ممئمة وكافية يف الصف الدراسي تناسةب التمميةا   

 الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
11 

2 1.261 2.75 
الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط     تكون السبورة ًر بة من التمميةا  

 مباشرة. وأمامهماحلركة وتشتت االنتباه 
3 

االنتبةاه  الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت جيلو التمميا  2.72 1.263 3
 .بالقرب من معلميهم، و بقون على اتصال بصر  مباشر معهم

4 

4 1.222 2.66 
جيلةو التمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت         

 الدراسي. املقاعد األمامية يف الصفاالنتباه يف 
1 
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نتائج معاممت الوبات حملاور أداة الدراسة، اليت توكةد يف نتائوهةا علةى أن األداة تتمتةع     
 مبوشرات ثبات عاٍل.

 

 ( 3جدول )
 معاممت ثبات حماور أداة الدراسة.

 ثبات احملور عدد العبارات نةستباحماور اإل
 .922 12 تنظيم البيئة الصفية

 .941 9 إدارة الصف الدراسي
 .933 9 مواءمة املهام املطلوبة

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

السوال األول: مةا مسةتوى تةوافر الفصةول الدراسةية املوائمةة للتمميةا الةا ن لةد هم          
 رس التعليم العام؟اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف مدا

ل جابة عن السوال األول مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيار ةة،  
جملموي ك  حمور، ولك  فقرة من فقرات احملاور الومثة ألداة الدراسة، إضةافة إىل الرتبةة.   

(  وضةةح املتوسةةطات احلسةةابية، واالحنرافةةات املعيار ةةة، والرتةةب   4واجلةةدول رًةةم )
ت أفراد عينة الدراسة، لعبةارات احملةور األول نتنظةيم البيئةة الصةفيةن، وجةاءت       الستوابا

 النتائج كما  وضحها اجلدول اآلتي:  
 ( 4جدول رًم )

 حسب املتوسطات. ااستوابات أفراد عينة الدراسة على عبارات تنظيم البيئة الصفية مرتبة تنازلي 

 الرتبة
االحنراف 
 املعيار 

املتوسط 
 احلسابي

 ارةالعب
رًم 
 العبارة

1 1.212 2.80 
توجد إضاءة ممئمة وكافية يف الصف الدراسي تناسةب التمميةا   

 الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
11 

2 1.261 2.75 
الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط     تكون السبورة ًر بة من التمميةا  

 مباشرة. وأمامهماحلركة وتشتت االنتباه 
3 

االنتبةاه  الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت جيلو التمميا  2.72 1.263 3
 .بالقرب من معلميهم، و بقون على اتصال بصر  مباشر معهم

4 

4 1.222 2.66 
جيلةو التمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت         

 الدراسي. املقاعد األمامية يف الصفاالنتباه يف 
1 
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االحنراف  الرتبة
 املعيار 

املتوسط 
 احلسابي

رًم  ارةالعب
 العبارة

التمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة        ما  كةون  ادائًم  2.63 1.194 5
 األبواب. بعيد ن عن النوافا وعناالنتباه وتشتت 

5 

6 1.226 2.51 
خيلةةو الصةةف الدراسةةي مةةن الضوضةةاء اخلارجيةةة املشةةتتة انتبةةاه  

 التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
12 

7 1.313 2.46 
طراب فرط احلركة وتشةتت االنتبةاه   ُ هّيأ للتمميا الا ن لد هم اض

 اجملتهد ن.جبانب زممئهم أن  كونوا 
2 

8 1.121 2.43 
الوسائ  التعليميةة املوجةودة بالصةف الدراسةي ال تشةتت انتبةاه       

 التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
9 

لةد هم   الةا ن هنا  مسافة مناسبة بةب مقاعةد جلةوس التمميةا      2.42 1.231 9
 6 يف الصف الدراسي.اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 

10 1.277 2.26 
توجد لوحة تعز ز دال  الصف الدراسي لتعز ز من  كم  مهاّم  
املطلوبة من التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت  

 االنتباه.
8 

الةيت   األدواتالدراسةي صةناد ق وأدراج حلفةظ     وجد دالة  الصةف    2.08 1.163 11
 10 االنتباه. لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتتحيتاجها التمميا الا ن 

وتشةتت االنتبةاه    الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة      عطى للتمميا  2.05 1.076 12
 7 كتب مدرسية إضافية ليحتفظوا بها يف منازهلم

 املتوسط العام 2.48 1.21 

د العينة لد هم مسةتوى مةنخف  مةن تنظةيم     ( أن أفرا4 ظهر من نتائج اجلدول )
(، وبةاحنراف  2.05إىل 2.80البيئة الصفّية  حيث تراوحت املتوسطات احلسةابية بةب )  

(. 1.21(، وباحنراف معيار  عام )2.48، ومبتوسط عام ))1.076ة 1.212معيار  )
لصف حصول العبارة نتوجد إضاءة ممئمة وكافية يف ا اوتوضح نتائج اجلدول أعمه أ ًض

الدراسي تناسب التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباهن على املرتبة 
(. وجةاءت عبةارة   2.212(، وباحنراف معيار  ًةدره ) 2.80األوىل، مبتوسط حسابي )

نتكون السبورة ًر بة من التمميا الا ن لد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه      
(، وبةةاحنراف معيةةار  2.75تبةةة الوانيةةة، مبتوسةةط حسةةابي ) وأمةةامهم مباشةةرةن يف املر

(، وبعد ذلك جاءت عبارة نجيلو التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركةة  1.261)
وتشتت االنتباه بالقرب من معلميهم، و بقون على اتصال بصر  مباشر معهمن يف املرتبةة  

، ويف املرتبةة الرابعةة   (1.263(، وبةاحنراف معيةار  )  2.72الوالوة، مبتوسةط حسةابي )  
جاءت عبارة نجيلو التمميا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه يف        

(، وبةاحنراف معيةار    2.66املقاعد األماميةة يف الصةف الدراسةين، مبتوسةط حسةابي )     
ما  كون التمميةا الةا ن لةد هم     ا(، أما املرتبة اخلامسة فواءت فيها عبارة ندائًم1.222)

ب فرط احلركة وتشتت االنتباه بعيد ن عن النوافا وعن األبوابن، مبتوسط حسابي اضطرا
(، بعد ذلك جاءت العبةارة اآلتيةة نخيلةو الصةف     1.194(، وباحنراف معيار  )2.63)

الدراسي من الضوضاء اخلارجية املشةتتة انتبةاه التمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط        
(، وباحنراف معيةار   2.51سادسة، مبتوسط حسابي )احلركة وتشتت االنتباهن يف املرتبة ال

(، ثم جاءت العبارة نُ هّيأ للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت  1.226)
(، 2.46االنتباه أن  كونوا جبانب زممئهم اجملتهد نن يف املرتبة السابعة، مبتوسط حسابي )

اءت العبةارة نالوسةائ  التعليميةة    (، ويف املرتبة اليت تليهةا جة  1.313وباحنراف معيار  )
املوجودة بالصف الدراسي ال تشتت انتباه التمميا الا ن لد هم اضطراب فةرط احلركةة   

(. ويف املرتبةة  1.121(، وبةاحنراف معيةار  )  2.43وتشتت االنتباهن، مبتوسط حسةابي ) 
هم التاسعة جاءت العبارة نهنا  مسافة مناسبة بةب مقاعةد جلةوس التمميةا الةا ن لةد       

(، 2.42اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف الصف الدراسةين، مبتوسةط حسةابي )   
(، ثةم جةاءت العبةارة نتوجةد لوحةة تعز ةز دالة  الصةف         1.231معيةار  )  وباحنراف

الدراسي لتعز ز من  كم  مهام  املطلوبة من التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة 
(، وبةةاحنراف معيةةار  2.26ة، مبتوسةةط حسةةابي )وتشةةتت االنتبةةاهن يف املرتبةةة العاشةةر 

(، ويف املرتبة احلاد ة عشر جاءت العبارة ن وجد دال  الصف الدراسي صناد ق 1.277)
وأدراج حلفظ األدوات اليت حيتاجها التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت 

جاءت العبارة  ا(، وألرًي1.163(، وباحنراف معيار  )2.08االنتباهن، مبتوسط حسابي )
ن عطى للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه كتب مدرسية إضةافية  

( وبةاحنراف  2.05ليحتفظوا بها يف منةازهلمن يف املرتبةة الوانيةة عشةر، مبتوسةط حسةابي )      
 (. 1.076معيار  )
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، ويف املرتبةة الرابعةة   (1.263(، وبةاحنراف معيةار  )  2.72الوالوة، مبتوسةط حسةابي )  
جاءت عبارة نجيلو التمميا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه يف        

(، وبةاحنراف معيةار    2.66املقاعد األماميةة يف الصةف الدراسةين، مبتوسةط حسةابي )     
ما  كون التمميةا الةا ن لةد هم     ا(، أما املرتبة اخلامسة فواءت فيها عبارة ندائًم1.222)

ب فرط احلركة وتشتت االنتباه بعيد ن عن النوافا وعن األبوابن، مبتوسط حسابي اضطرا
(، بعد ذلك جاءت العبةارة اآلتيةة نخيلةو الصةف     1.194(، وباحنراف معيار  )2.63)

الدراسي من الضوضاء اخلارجية املشةتتة انتبةاه التمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط        
(، وباحنراف معيةار   2.51سادسة، مبتوسط حسابي )احلركة وتشتت االنتباهن يف املرتبة ال

(، ثم جاءت العبارة نُ هّيأ للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت  1.226)
(، 2.46االنتباه أن  كونوا جبانب زممئهم اجملتهد نن يف املرتبة السابعة، مبتوسط حسابي )

اءت العبةارة نالوسةائ  التعليميةة    (، ويف املرتبة اليت تليهةا جة  1.313وباحنراف معيار  )
املوجودة بالصف الدراسي ال تشتت انتباه التمميا الا ن لد هم اضطراب فةرط احلركةة   

(. ويف املرتبةة  1.121(، وبةاحنراف معيةار  )  2.43وتشتت االنتباهن، مبتوسط حسةابي ) 
هم التاسعة جاءت العبارة نهنا  مسافة مناسبة بةب مقاعةد جلةوس التمميةا الةا ن لةد       

(، 2.42اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف الصف الدراسةين، مبتوسةط حسةابي )   
(، ثةم جةاءت العبةارة نتوجةد لوحةة تعز ةز دالة  الصةف         1.231معيةار  )  وباحنراف

الدراسي لتعز ز من  كم  مهام  املطلوبة من التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة 
(، وبةةاحنراف معيةةار  2.26ة، مبتوسةةط حسةةابي )وتشةةتت االنتبةةاهن يف املرتبةةة العاشةةر 

(، ويف املرتبة احلاد ة عشر جاءت العبارة ن وجد دال  الصف الدراسي صناد ق 1.277)
وأدراج حلفظ األدوات اليت حيتاجها التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت 

جاءت العبارة  ا(، وألرًي1.163(، وباحنراف معيار  )2.08االنتباهن، مبتوسط حسابي )
ن عطى للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه كتب مدرسية إضةافية  

( وبةاحنراف  2.05ليحتفظوا بها يف منةازهلمن يف املرتبةة الوانيةة عشةر، مبتوسةط حسةابي )      
 (. 1.076معيار  )
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دراسةين  لنتائج احملور الوةاني نإدارة الصةف ال   ا( فتضمن توضيًح5أما جدول رًم )
اليت ُتظهر أن أفراد عينة الدراسةة لةد هم مسةتوى مةنخف  يف إدارة الصةف الدراسةي        

(، وبةةاحنراف معيةةار   2.39- 2.76حيةةث تراوحةةت املتوسةةطات احلسةةابية بةةب )   
 (.  1.22(، واحنراف معيار  )2.58(، ومبتوسط عام )1.224 -1.190)

 (5جدول رًم )
 ات حمور إدارة الصف الدراسي مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات.استوابات أفراد عينة الدراسة على عبار 

االحنراف  الرتبة
 املعيار 

املتوسط 
 احلسابي

رًم  العبارة
 العبارة

1 1.190 2.76 
الا ن لد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت      طلب من التمميا 

التعلم مةع أًةرانهم يف األنشةطة املتاحةة لز ةادة فةرص مةا        االنتباه 
 .لصف الدراسيتعلموه يف ا

1 

2 1.251 2.68 
 تم تعز ز التمميا الا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت      

 االنتباه مباشرة عند أداء السلو  االجتماعي املناسب.
8 

3 1.211 2.61 
االنتبةةاه  الةةا ن لةةد هم اضةةطراب فةةرط احلركةةة وتشةةتت شةةوع التمميةةا 

 على أداء املهمة التعليمية مع بعضهم.وأًرانهم 
3 

4 1.210 2.59 
الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت االنتبةاه   للتمميا  تال 

 فرصة التعلم عن طر ق اللعب.
5 

5 1.233 2.58 
الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه  ُ قسم التمميا 
إىل جمموعات صغرية بري متوانسة  ليتعاونوا يف حتقيةق  مع أًرانهم 
 هدف حمدد.

2 

 زود التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت االنتبةاه    2.57 1.204 6
 بتغا ة راجعة عند ظهور السلو  بري املربوب في  مباشرًة.

7 

7 1.229 2.56 
 عطى التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه  
تعليمات واضحة وموجزة حول ما جيب أن  قوموا ب  ًب  عةرا  

 لتعليمي.الدرس ا
6 

8 1.247 2.52 
 شر  املعلمون تمميةاهم الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة       

 وتشتت االنتباه يف عرا الدرس التعليمي
4 

9 1.224 2.39 
الةةا ن  ُتعةةد تقةةار ر أسةةبوعية عةةن مسةةتوى التحصةةي  الدراسةةي للتمميةةا

 لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
9 

 املتوسط العام 2.58 1.22

(  ظهر حصول العبةارة ن طلةب مةن التمميةا الةا ن لةد هم       5من نتائج اجلدول )
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه التعلم مع أًرانهم يف األنشطة املتاحة لز ادة فرص 

(، وبةاحنراف  2.76ما تعلموه يف الصف الدراسين على املرتبة األوىل، مبتوسط حسةابي ) 
الوانية جاءت العبارة ن ةتم تعز ةز التمميةا الةا ن لةد هم      (، ويف املرتبة 1.190معيار  )

املناسبن مبتوسط  أداء السلو  االجتماعياضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه مباشرة عند 
(. وجاءت العبارة ن شوع التمميا الةا ن  1.251(، وباحنراف معيار  )2.68حسابي )

علةى أداء املهمةة التعليميةة مةع      لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه وأًةرانهم  
(، بعةد  1.211(، وباحنراف معيةار  ) 2.61بعضهمن يف املرتبة الوالوة، مبتوسط حسابي )

ذلك جاءت العبارة ن تال للتمميا الا ن لد هم اضطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه     
راف (، وبةاحن 2.59فرصة التعلم عن طر ق اللعبن يف املرتبة الرابعة، مبتوسةط حسةابي )  

(، تلتها العبارة نُ قسم التمميا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة      1.210معيار  )
وتشتت االنتباه مع أًرانهم إىل جمموعات صغرية بري متوانسة  ليتعاونوا يف حتقيق هدف 

(، ويف 1.233(، وبةاحنراف معيةار  )  2.58حمددن يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط حسابي )
ت العبارة ن زود التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت  املرتبة السادسة جاء

االنتباه بتغا ة راجعة عند ظهور السلو  بةري املربةوب فية  مباشةرًةن، مبتوسةط حسةابي       
(، وجاءت العبارة نُ عطى التمميةا الةا ن لةد هم    1.204(، وباحنراف معيار  )2.57)

ضةحة ومةوجزة حةول مةا جيةب أن      اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه تعليمةات وا  
(، 2.56 قوموا ب  ًب  عرا الدرس التعليمةين يف املرتبةة السةابعة، مبتوسةط حسةابي )     

ويف املرتبةة الةيت تليهةا جةاءت العبةارة ن شةر  املعلمةون         ،(1.229وباحنراف معيةار  ) 
تمميةةاهم الةةا ن لةةد هم اضةةطراب فةةرط احلركةةة وتشةةتت االنتبةةاه يف عةةرا الةةدرس 

(، ويف املرتبة األلةرية  1.247(، وباحنراف معيار  )2.52توسط حسابي )التعليمين، مب
جاءت العبارة نُتعد تقار ر أسبوعية عن مستوى التحصي  الدراسي للتمميا الا ن لد هم 

(، وبةاحنراف معيةار    2.39اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباهن، مبتوسةط حسةابي )  
(1.224 .) 
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(  ظهر حصول العبةارة ن طلةب مةن التمميةا الةا ن لةد هم       5من نتائج اجلدول )
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه التعلم مع أًرانهم يف األنشطة املتاحة لز ادة فرص 

(، وبةاحنراف  2.76ما تعلموه يف الصف الدراسين على املرتبة األوىل، مبتوسط حسةابي ) 
الوانية جاءت العبارة ن ةتم تعز ةز التمميةا الةا ن لةد هم      (، ويف املرتبة 1.190معيار  )

املناسبن مبتوسط  أداء السلو  االجتماعياضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه مباشرة عند 
(. وجاءت العبارة ن شوع التمميا الةا ن  1.251(، وباحنراف معيار  )2.68حسابي )

علةى أداء املهمةة التعليميةة مةع      لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه وأًةرانهم  
(، بعةد  1.211(، وباحنراف معيةار  ) 2.61بعضهمن يف املرتبة الوالوة، مبتوسط حسابي )

ذلك جاءت العبارة ن تال للتمميا الا ن لد هم اضطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه     
راف (، وبةاحن 2.59فرصة التعلم عن طر ق اللعبن يف املرتبة الرابعة، مبتوسةط حسةابي )  

(، تلتها العبارة نُ قسم التمميا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة      1.210معيار  )
وتشتت االنتباه مع أًرانهم إىل جمموعات صغرية بري متوانسة  ليتعاونوا يف حتقيق هدف 

(، ويف 1.233(، وبةاحنراف معيةار  )  2.58حمددن يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط حسابي )
ت العبارة ن زود التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت  املرتبة السادسة جاء

االنتباه بتغا ة راجعة عند ظهور السلو  بةري املربةوب فية  مباشةرًةن، مبتوسةط حسةابي       
(، وجاءت العبارة نُ عطى التمميةا الةا ن لةد هم    1.204(، وباحنراف معيار  )2.57)

ضةحة ومةوجزة حةول مةا جيةب أن      اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه تعليمةات وا  
(، 2.56 قوموا ب  ًب  عرا الدرس التعليمةين يف املرتبةة السةابعة، مبتوسةط حسةابي )     

ويف املرتبةة الةيت تليهةا جةاءت العبةارة ن شةر  املعلمةون         ،(1.229وباحنراف معيةار  ) 
تمميةةاهم الةةا ن لةةد هم اضةةطراب فةةرط احلركةةة وتشةةتت االنتبةةاه يف عةةرا الةةدرس 

(، ويف املرتبة األلةرية  1.247(، وباحنراف معيار  )2.52توسط حسابي )التعليمين، مب
جاءت العبارة نُتعد تقار ر أسبوعية عن مستوى التحصي  الدراسي للتمميا الا ن لد هم 

(، وبةاحنراف معيةار    2.39اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباهن، مبتوسةط حسةابي )  
(1.224 .) 
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ور الوالث نمواءمة املهام املطلوبةن، وًد ظهةر أن  ( نتائج احمل6و وضح اجلدول رًم )
أفراد عينة الدراسة لد هم مستوى منخف  يف مواءمة املهةام املطلوبةة  حيةث تراوحةت     

( 1.274ةةة 1.162(، وباحنراف معيةار  ) 2.26إىل  2.70املتوسطات احلسابية بب )
 (.1.24(، وباحنراف معيار  )2.54ومبتوسط عام )

 (6جدول رًم )
 حسب املتوسطات. ابات أفراد عّينة الدراسة على عبارات حمور مواءمة املهام املطلوبة مرتبة تنازلي استوا

االحنراف  الرتبة
 املعيار 

املتوسط 
 احلسابي

رًم  العبارة
 العبارة

1 1.162 2.70 
الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت ُ تأكد من فهم التمميا 

 .ملطلوبة منهمًب  البدء باملهمة ااالنتباه 
1 

2 1.279 2.69 
الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت االنتبةاه   ُ قدم للتمميا 

 وصف مكتوب باملهام والواجبات اليومية.   
2 

3 1.215 2.59 
الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه  ُ عطى للتمميا 

 .وًت إضايف إلكمال املهام املطلوبة منهم
5 

3 1.372 2.59 
ُ عطى التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه  

 دفز واجبات تساعدهم على تنظيم املهام املطلوبة منهم.
8 

4 1.233 2.57 
الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتبةاه  ُ قسم التمميا 

إىل جمموعات صغرية بري متوانسة  ليتعاونوا يف حتقيةق  مع أًرانهم 
 حمدد. هدف

6 

الةا ن لةد هم اضةطراب    املهام الكتابية املطولة تكون أً  للتمميا  2.53 1.271 5
 .مقارنًة بأًرانهم اآللر نفرط احلركة وتشتت االنتباه 

3 

6 1.235 2.50 
 زود التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت االنتبةاه   

 .جبدول مكتوب بالروتب اليومي للمهام الصفية
7 

7 1.088 2.41 
الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة عدد الواجبات املنزلية للتمميا 

 أً  من أًرانهم اآللر ن.وتشتت االنتباه 
4 

8 1.274 2.26 
ُ ستخدم موٌِّت لبدء وإنهةاء املهمةة املطلوبةة مةن التمميةا الةا ن       

 لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
9 

  اماملتوسط الع 2.54 1.24

( حصةول العبةارة نُ تأكةد مةن فهةم التمميةا الةا ن لةد هم         6 تبب من اجلةدول ) 
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه ًب  البدء باملهمة املطلوبة منهمن على املرتبة األوىل، 

(، ويف املرتبةةة الوانيةةة جةةاءت 1.162(، وبةةاحنراف معيةةار  )2.70مبتوسةةط حسةةابي )
ا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه وصف مكتوب العبارة ن قدم للتمميا ال

(. 1.279(، وبةاحنراف معيةار  )  2.69باملهام والواجبات اليوميةن، مبتوسةط حسةابي )  
وجاءت العبارة ن عطى للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه وًت 

(، وباحنراف 2.59وة، مبتوسط حسابي )إضايف إلكمال املهام املطلوبة منهمن يف املرتبة الوال
(، ويف املرتبةةة نفسةةها جةاءت العبةةارة ن عطةةى التمميةا الةةا ن لةةد هم   1.215معيةار  ) 

اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه دفز واجبات تساعدهم على تنظيم املهام املطلوبةة  
بعةةة (، ويف املرتبةة الرا 1.372(، وبةاحنراف معيةار  )  2.59مةنهمن، مبتوسةط حسةابي )   

جاءت العبارة نُ قسم التمميا الا ن لد هم اضطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه مةع      
أًرانهم إىل جمموعات صغرية بري متوانسةة  ليتعةاونوا يف حتقيةق هةدف حمةددن، مبتوسةط       

(، ثم جاءت العبارة ناملهام الكتابية املطولة 1.223(، وباحنراف معيار  )2.57حسابي )
لا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه مقارنةًة بةأًرانهم   تكون أً  للتمميا ا

(. 1.271(، وبةاحنراف معيةار  )  2.53اآللر نن يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط حسةابي ) 
وجاءت العبارة ن زود التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه جبدول 

(، 2.50املرتبة السادسة، مبتوسةط حسةابي )  مكتوب بالروتب اليومي للمهام الصفيةن يف 
(، ويف املرتبة السابعة جاءت العبارة نعدد الواجبةات املنزليةة   1.235وباحنراف معيار  )

للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه أً  من أًةرانهم اآللةر نن،   
العبارة نُ ستخدم  جاءت ا(، وألرًي1.088(، وباحنراف معيار  )2.41مبتوسط حسابي )

موًٌِّت لبدء وإنهاء املهمة املطلوبةة مةن التمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة         
(، وبةةاحنراف معيةةار  2.26وتشةةتت االنتبةةاهن يف املرتبةةة األلةةرية، مبتوسةةط حسةةابي ) 

(1.274.) 

 تضح من العرا السابق لنتائج احملةاور الومثةة السةابقة املتعلقةة مبسةتوى تةوافر       
ول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت االنتبةاه،   الفص

ملموًسةا يف مسةتوى تنظةيم البيئةة الصةفية، وإدارة الصةف الدراسةي،         اأن هنا  اخنفاًض
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(، ويف املرتبةةة الوانيةةة جةةاءت 1.162(، وبةةاحنراف معيةةار  )2.70مبتوسةةط حسةةابي )
ا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه وصف مكتوب العبارة ن قدم للتمميا ال

(. 1.279(، وبةاحنراف معيةار  )  2.69باملهام والواجبات اليوميةن، مبتوسةط حسةابي )  
وجاءت العبارة ن عطى للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه وًت 

(، وباحنراف 2.59وة، مبتوسط حسابي )إضايف إلكمال املهام املطلوبة منهمن يف املرتبة الوال
(، ويف املرتبةةة نفسةةها جةاءت العبةةارة ن عطةةى التمميةا الةةا ن لةةد هم   1.215معيةار  ) 

اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه دفز واجبات تساعدهم على تنظيم املهام املطلوبةة  
بعةةة (، ويف املرتبةة الرا 1.372(، وبةاحنراف معيةار  )  2.59مةنهمن، مبتوسةط حسةابي )   

جاءت العبارة نُ قسم التمميا الا ن لد هم اضطراب فةرط احلركةة وتشةتت االنتبةاه مةع      
أًرانهم إىل جمموعات صغرية بري متوانسةة  ليتعةاونوا يف حتقيةق هةدف حمةددن، مبتوسةط       

(، ثم جاءت العبارة ناملهام الكتابية املطولة 1.223(، وباحنراف معيار  )2.57حسابي )
لا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه مقارنةًة بةأًرانهم   تكون أً  للتمميا ا

(. 1.271(، وبةاحنراف معيةار  )  2.53اآللر نن يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط حسةابي ) 
وجاءت العبارة ن زود التمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه جبدول 

(، 2.50املرتبة السادسة، مبتوسةط حسةابي )  مكتوب بالروتب اليومي للمهام الصفيةن يف 
(، ويف املرتبة السابعة جاءت العبارة نعدد الواجبةات املنزليةة   1.235وباحنراف معيار  )

للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه أً  من أًةرانهم اآللةر نن،   
العبارة نُ ستخدم  جاءت ا(، وألرًي1.088(، وباحنراف معيار  )2.41مبتوسط حسابي )

موًٌِّت لبدء وإنهاء املهمة املطلوبةة مةن التمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب فةرط احلركةة         
(، وبةةاحنراف معيةةار  2.26وتشةةتت االنتبةةاهن يف املرتبةةة األلةةرية، مبتوسةةط حسةةابي ) 

(1.274.) 

 تضح من العرا السابق لنتائج احملةاور الومثةة السةابقة املتعلقةة مبسةتوى تةوافر       
ول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشةتت االنتبةاه،   الفص

ملموًسةا يف مسةتوى تنظةيم البيئةة الصةفية، وإدارة الصةف الدراسةي،         اأن هنا  اخنفاًض



ة  ... م�ستوى تو�فر �لف�سول �لدر��سيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 508

ومواءمة املهام املطلوبة يف الفصول الدراسية يف مدارس التعليم العام امللحةق بهةا بةرامج    
تباه. ويكن تفسري تلك النتيوة بأن برامج فرط احلركةة وتشةتت   فرط احلركة وتشتت االن

االنتباه احلالية تفتقد إىل آلية عم  واضةحة ُتسةهم بفعاليةة يف تهيئةة الفصةول الدراسةية       
املوائمة يف مدارس التعليم العام، وكالك مسةاعدة املعلمةب يف كيفيةة مواءمةة فصةوهلم      

ئج تربز أهمية القيةام بتطةو ر دلية  إجرائةي     الدراسية لتتناسب مع تممياهم. وهاه النتا
لربامج فرط احلركة وتشتت االنتباه،  سةاعد يف مواءمةة الفصةول الدراسةية يف مةدارس      
التعليم العام، إضافة إىل تبين دورات تدر بية متخصصة للمعلمب مرتبطةة بأهميةة تهيئةة    

هلم الدراسةية  الفصول الدراسية املناسةبة، ورفةع مسةتوى معةرفتهم بكيفيةة تهيئةة فصةو       
للتمميا الا ن  ظهر عليهم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه. وتتفق نتائج الدراسةة  

 ,.Arcia et al)احلالية مع ما توصلت إلي  عدد من الدراسات، كدراسة أر كةا وآلةرون   

. لكنها ال تتفق مع ما توصلت إلي  (Evans et al., 2012)ن  ، ودراسة ا فنز وآلر(2000
 ,Rosas & West(، وروسةاس وو سةت )  Lee & Witruk, 2016لي ووتةرا  )  دراستا

2009.) 
السوال الواني: ه  هنا  فرو  ذات داللة إحصائية يف مستوى توافر الفصول الدراسةية  
املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف مةدارس التعلةيم   

يف جمةال التعلةيم، واملرحلةة     للمعلم عدد سنوات اخلدمةالعام ُتعزى للمتغريات اآلتية: )
 الدراسية للتمميا، وعدد التمميا يف الصف الدراسي(؟

 يف جمال التعليم:  للمعلم . عدد سنوات اخلدمة1

 اللتعرف على وجود فرو  ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة وفًق
ال التعليم، مت اسةتخدام التبةار نحتلية  التبةا ن     اللتمف متغري عدد سنوات اخلربة يف جم

( ملعرفة الفرو  بب إجابات أفراد عينةة الدراسةة، و تضةح    One way Anovaاألحاد ن )
 ذلك كاآلتي:

 (7جدول رًم )
 يف جمال التعليم للمعلم الوصف اإلحصائي ملتغري عدد سنوات اخلدمة 

 حنراف املعيار اال املتوسط احلسابي عدد العينة عدد سنوات اخلدمة

 تنظيم البيئة الصفية

 10.125 29.90 82 سنوات فأً  5
 10.990 29.52 109 سنوات 10 – 6

 10.528 29.90 144 سنوات 10أكور من 
 10.555 29.78 335 اجملموي

 إدارة الصف الدراسي

 8.696 23.77 82 سنوات فأً  5
 9.248 22.98 109 سنوات 10 – 6

 9.117 23.17 144 اتسنو 10أكور من 
 9.063 23.25 335 اجملموي

 مواءمة املهام املطلوبة

 9.255 23.61 82 سنوات فأً  5
 8.890 21.85 109 سنوات 10 – 6

 8.900 23.13 144 سنوات 10أكور من 
 8.985 22.83 335 اجملموي

وافر يف اجلدول السابق ُ ظهر اإلحصاءات الوصفية ملتوسطات االستوابات حول ت
الفصول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف 

يف جمال التعليم  وبلغ أعلى  للمعلم ملتغري عدد سنوات اخلدمة امدارس التعليم العام وفًق
سنوات فأً ( مبحور تنظةيم البيئةة الصةفية،     5(، وكان للفئة العمر ة )29.90متوسط )
سنوات( مبحور مواءمة  10إىل  6(، وكان للفئة العمر ة )من 21.85متوسط )وبلغ أً  

 املهام املطلوبة. 
 
 (8جدول رًم )

نتائج التبار نحتلي  التبا ن األحاد ن لداللة الفرو  بب متوسطات أفراد عينة الدراسة وفق متغري عدد سنوات 
 يف جمال التعليم. للمعلم اخلدمة

درجة  عاتجمموي املرب مصدر التبا ن
 احلر ة

متوسط الفر  
 Fًيمة  بب املربعات

مستوى 
 الداللة

تنظيم البيئة 
 الصفية

 5.180 2 10.359 بب اجملموعات
 112.042 332 37197.850 دال  اجملموعات 0.955 0.046

  334 37208.209 اجملموي
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 (7جدول رًم )
 يف جمال التعليم للمعلم الوصف اإلحصائي ملتغري عدد سنوات اخلدمة 

 حنراف املعيار اال املتوسط احلسابي عدد العينة عدد سنوات اخلدمة

 تنظيم البيئة الصفية

 10.125 29.90 82 سنوات فأً  5
 10.990 29.52 109 سنوات 10 – 6

 10.528 29.90 144 سنوات 10أكور من 
 10.555 29.78 335 اجملموي

 إدارة الصف الدراسي

 8.696 23.77 82 سنوات فأً  5
 9.248 22.98 109 سنوات 10 – 6

 9.117 23.17 144 اتسنو 10أكور من 
 9.063 23.25 335 اجملموي

 مواءمة املهام املطلوبة

 9.255 23.61 82 سنوات فأً  5
 8.890 21.85 109 سنوات 10 – 6

 8.900 23.13 144 سنوات 10أكور من 
 8.985 22.83 335 اجملموي

وافر يف اجلدول السابق ُ ظهر اإلحصاءات الوصفية ملتوسطات االستوابات حول ت
الفصول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف 

يف جمال التعليم  وبلغ أعلى  للمعلم ملتغري عدد سنوات اخلدمة امدارس التعليم العام وفًق
سنوات فأً ( مبحور تنظةيم البيئةة الصةفية،     5(، وكان للفئة العمر ة )29.90متوسط )
سنوات( مبحور مواءمة  10إىل  6(، وكان للفئة العمر ة )من 21.85متوسط )وبلغ أً  

 املهام املطلوبة. 
 
 (8جدول رًم )

نتائج التبار نحتلي  التبا ن األحاد ن لداللة الفرو  بب متوسطات أفراد عينة الدراسة وفق متغري عدد سنوات 
 يف جمال التعليم. للمعلم اخلدمة

درجة  عاتجمموي املرب مصدر التبا ن
 احلر ة

متوسط الفر  
 Fًيمة  بب املربعات

مستوى 
 الداللة

تنظيم البيئة 
 الصفية

 5.180 2 10.359 بب اجملموعات
 112.042 332 37197.850 دال  اجملموعات 0.955 0.046

  334 37208.209 اجملموي
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درجة  عاتجمموي املرب مصدر التبا ن
 احلر ة

متوسط الفر  
 Fًيمة  بب املربعات

مستوى 
 الداللة

إدارة الصف 
 الدراسي

 15.436 2 30.872 بب اجملموعات
 82.538 332 27402.561 دال  اجملموعات 0.830 0.187

  334 27433.433 اجملموي

مواءمة املهام 
 املطلوبة

 83.491 3 166.982 بب اجملموعات
 80.722 332 26799.657 دال  اجملموعات 0.357 1.034

  334 26966.639 اجملموي

حملةاور الومثةة لةدى    يف ا ا شري اجلدول السابق إىل عدم وجود فرو  دالة إحصةائي  
 6سنوات فأً ،  5يف جمال التعليم ) للمعلم عزى ملتغري عدد سنوات اخلدمةأفراد العينة ُت

 F) الصةفية سنوات(  حيث كانت النتائج حملور تنظيم البيئة  10سنوات، أكور من  10 –
(2:232) =0.046, p=0.955( وكانةةت النتةةائج حملةةور إدارة الصةةف الدراسةةي ،)(F 
(2:232) =0.187, p=0.830       ( فيمةا كانةت النتةائج حملةور مواءمةة املهةام املطلوبةة ،F 

(2:232) =1.034, p=0.357 عنةةد مسةةتوى داللةةة  ا(، وهةةي ًةةيم بةةري دالةةة إحصةةائي
( فأً . وُ فّسر الباحث هاه النتيوة بأن املعلم حةد ث اخلةربة رمبةا كةان يتلةك      0.05)

يف إدارة صةفه  اكتسةبها لةمل    تطبيقها  عم  على حد وة مهارات واسزاتيويات تربو ة 
فيحقق النتائج نفسها اليت حيققها من هو أكور لربة  وأن التمميا لد هم دراست  اجلامعية، 

ًابلية لتقب  التعليمات واالنضباط متى ما وجد من حيسن إدارتهم حتى وإن مل  كن لد   
 لربة طو لة. 

 . املرحلة الدراسية للتمميا:2
 اود فرو  ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة وفًقللتعرف على وج

ن لعينةتب  t-testاللتمف مةتغري املرحلةة الدراسةية للتمميةا، مت اسةتخدام التبةار )ت( ن      
هلاا املتغّير، واجلةدول اآلتةي    امستقلتب للتأكد من وجود فرو  ذات داللة إحصائية وفًق

  وضح ذلك:
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    (0.05توى )دالة عن مس  * 

  (0.01عند مستوى ) دال  **

ُ ظهر اجلدول السابق أن هنا  فروًًا لدى أفراد العينةة، يف بعة  احملةاور املتعلقةة     
مبتغّير املرحلة الدراسية للتمميا )معلم صفوف أولية من الصف األول إىل الوالث، معلم 

ور تنظةيم البيئةة   صفوف عليا من الصف الرابع إىل السةادس(  وأظهةرت النتةائج أن حمة    
  حيةث  ا(، وهي بةري دالةة إحصةائي    t=1.95, df=333, p=0.274الصفية بلغت ًيمت  )

(، أما حمور إدارة الصف الدراسي فبلغت ًيمتة   0.05ن املقزنة أكرب من )sigبلغت ًيمة ن
(t=2.212, df=333, p=0.028 وهي دالة إحصائي ،)حيث بلغةت ًيمةة ن  ا  sig  ن املقزنةة
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ُ ظهر اجلدول السابق أن هنا  فروًًا لدى أفراد العينةة، يف بعة  احملةاور املتعلقةة     
مبتغّير املرحلة الدراسية للتمميا )معلم صفوف أولية من الصف األول إىل الوالث، معلم 

ور تنظةيم البيئةة   صفوف عليا من الصف الرابع إىل السةادس(  وأظهةرت النتةائج أن حمة    
  حيةث  ا(، وهي بةري دالةة إحصةائي    t=1.95, df=333, p=0.274الصفية بلغت ًيمت  )

(، أما حمور إدارة الصف الدراسي فبلغت ًيمتة   0.05ن املقزنة أكرب من )sigبلغت ًيمة ن
(t=2.212, df=333, p=0.028 وهي دالة إحصائي ،)حيث بلغةت ًيمةة ن  ا  sig  ن املقزنةة
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(، لصةاحل معلةم الصةفوف األوليةة )مةن الصةف األول إىل الوالةث(،        0.05أً  من )
 ,t=2.669(، يف حةةب بلغةةت ًيمةةة حمةةور مواءمةةة املهةةام املطلوبةةة )24.37مبتوسةةط )

df=333, p=0.008  حيةث بلغةت ًيمةة ن   ا(، وهي دالة إحصةائي  sig    ن املقزنةة أًة  مةن
والةةث(، مبتوسةةط (، لصةةاحل معلةةم صةةفوف أوليةةة )مةةن الصةةف األول إىل ال  0.05)
(. هاه النتيوة  عزوها الباحث ألحد احتمالب، أحدهما: أن معلمي الصفوف 24.16)

األولية يف مدارس التعليم العام،  ةتم التيةارهم بعنا ةة يف مدارسةهم، مبةا  تناسةب مةع        
مهامهم ليكونوا أكور متيةًزا، ولةد هم مقةدرة علةى تأسةيو تمميةاهم ومهةارات إلدارة        

مة هلم يف فصوهلم الدراسية، وإذا كانةت هةاا   ئ توفري بيئة تعليمية ممصفوفهم، لاصًة يف
االحتمال صحيًحا فإن   عكةو توجة  ًطةاي التعلةيم للعنا ةة بهةاه الفئةة العمر ةة  ألن         
تأسيسهم  عين تلبية احتياجاتهم يف مراح  مبكرة، وتقلي  االحتياج يف املراح  المحقةة.  

ميا عموًما من ذو  االحتياجةات الزبو ةة اخلاصةة أو    هو أن التمفأما االحتمال اآللر: 
بريهم  كونون أسه  يف الضبط وإدارة الصف ممةن هةم يف الصةفوف الدراسةية العليةا،      

 و كونون أكور حرًصا على أدى التكاليف واملهام املطلوبة منهم.
 . عدد التمميا يف الصف الدراسي:  3

 اإجابات أفراد عينة الدراسة وفًق للتعرف على وجود فرو  ذات داللة إحصائية يف
اللتمف متغري عدد التمميا يف الصف الدراسي، استخدام الباحث التبار نحتلي  التبا ن 

ملعرفة الفرو  بب إجابات أفراد عينةة الدراسةة، واجلةدول     (One way Anova)األحاد ن 
 اآلتي  وضح ذلك:

 
 (10جدول رًم )

 يا يف الصف الدراسيالوصف اإلحصائي ملتغري عدد التمم 
 االحنراف املعيار  املتوسط احلسابي عدد العينة عدد التمميا يف الصف الدراسي

 تنظيم البيئة الصفية

 8.430 28.98 66 اتلميًا 25 – 15
 10.703 31.08 169 اتلميًا 35 - 26

 11.339 28.09 100 اتلميًا 35أكور من 
 10.555 29.78 335 اجملموي

 االحنراف املعيار  املتوسط احلسابي عدد العينة عدد التمميا يف الصف الدراسي

 الدراسي إدارة الصف

 7.257 23.02 66 اتلميًا 25 – 15
 9.383 24.37 168 اتلميًا 35 - 26

 9.379 21.57 100 اتلميًا 35أكور من 
 9.063 23.25 335 اجملموي

 مواءمة املهام املطلوبة

 7.430 22.70 66 اتلميًا 25 – 15
 8.996 23.93 169 اتلميًا 35 - 26

 9.675 21.07 100 اتلميًا 35أكور من 
 8.985 22.83 335 اجملموي

اجلدول السابق  بب اإلحصاءات الوصفية ملتوسطات االستوابات املتعلقة مبحةور  
توافر الفصول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت     

(، 31.08ملتغري عدد التمميا يف الصف الدراسي  حيث بلغ أعلى متوسط ) ااالنتباه وفًق
( 21.07( مبحور تنظيم البيئةة الصةفية، وبلةغ أًة  متوسةط )     اتلميًا 35 - 26للعدد )

 مة املهام املطلوبة.ء( مبحور موااتلميًا 35للعدد )أكور من 
 (11جدول رًم )

يف  نتائج التبار نحتلي  التبا ن األحاد ن لداللة الفرو  بب متوسطات أفراد عينة الدراسة وفق متغري عدد التمميا 
 الصف الدراسي

درجة  جمموي املربعات مصدر التبا ن
 احلر ة

متوسط الفر  
مستوى  Fًيمة  بب املربعات

 الداللة

تنظيم البيئة 
 الصفية

 307.097 2 614.194 بب اجملموعات
 110.223 332 36594.015 دال  اجملموعات 0.063 2.786

  334 37208.209 اجملموي

إدارة الصف 
 الدراسي

 255.142 2 510.284 بب اجملموعات
 81.094 332 26923.149 دال  اجملموعات 0.044 3.146

  334 27433.433 اجملموي

مواءمة املهام 
 املطلوبة

 257.521 2 515.041 بب اجملموعات
 79.673 332 26451.597 دال  اجملموعات 0.041 3.232

  334 26966.639 اجملموي
 (0.05عن مستوى )دالة    *
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 االحنراف املعيار  املتوسط احلسابي عدد العينة عدد التمميا يف الصف الدراسي

 الدراسي إدارة الصف

 7.257 23.02 66 اتلميًا 25 – 15
 9.383 24.37 168 اتلميًا 35 - 26

 9.379 21.57 100 اتلميًا 35أكور من 
 9.063 23.25 335 اجملموي

 مواءمة املهام املطلوبة

 7.430 22.70 66 اتلميًا 25 – 15
 8.996 23.93 169 اتلميًا 35 - 26

 9.675 21.07 100 اتلميًا 35أكور من 
 8.985 22.83 335 اجملموي

اجلدول السابق  بب اإلحصاءات الوصفية ملتوسطات االستوابات املتعلقة مبحةور  
توافر الفصول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضةطراب فةرط احلركةة وتشةتت     

(، 31.08ملتغري عدد التمميا يف الصف الدراسي  حيث بلغ أعلى متوسط ) ااالنتباه وفًق
( 21.07( مبحور تنظيم البيئةة الصةفية، وبلةغ أًة  متوسةط )     اتلميًا 35 - 26للعدد )

 مة املهام املطلوبة.ء( مبحور موااتلميًا 35للعدد )أكور من 
 (11جدول رًم )

يف  نتائج التبار نحتلي  التبا ن األحاد ن لداللة الفرو  بب متوسطات أفراد عينة الدراسة وفق متغري عدد التمميا 
 الصف الدراسي

درجة  جمموي املربعات مصدر التبا ن
 احلر ة

متوسط الفر  
مستوى  Fًيمة  بب املربعات

 الداللة

تنظيم البيئة 
 الصفية

 307.097 2 614.194 بب اجملموعات
 110.223 332 36594.015 دال  اجملموعات 0.063 2.786

  334 37208.209 اجملموي

إدارة الصف 
 الدراسي

 255.142 2 510.284 بب اجملموعات
 81.094 332 26923.149 دال  اجملموعات 0.044 3.146

  334 27433.433 اجملموي

مواءمة املهام 
 املطلوبة

 257.521 2 515.041 بب اجملموعات
 79.673 332 26451.597 دال  اجملموعات 0.041 3.232

  334 26966.639 اجملموي
 (0.05عن مستوى )دالة    *
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يف حمةور تنظةيم البيئةة     ا ظهر من اجلدول السابق عدم وجود فرو  دالةة إحصةائي   
، اتلميًا 25–15عزى ملتغري عدد التمميا يف الصف الدراسي )الصفية لدى أفراد العينة ُت

 ,F (2:232) =2.786(، حيةث كانةت النتةائج )   اتلميةاً  35، أكوةر مةن   اتلميًا 35–26
p=0.063 حيةث بلغةت ًيمةة ن   اًيمة بري دالةة إحصةائي   (، وهي  sig    ن املقزنةة أكةرب مةن

يف حمور إدارة الصف الدراسةي    ا(، وأظهرت النتائج أن هنا  فروًًا دالة إحصائي 0.05)
((F (2:232) =3.146, p=0.044   حيةث بلغةت ًيمةة ن   ا، وهي ًيمة دالةة إحصةائي  sig ن

يف حمةور مواءمةة    انا  فروًًةا دالةة إحصةائي    (، وتبب كالك أن ه0.05املقزنة أً  من )
  حيث بلغت ا(، وهي ًيمة دالة إحصائي F (2:232) =3.232, p=0.041املهام املطلوبة )

 (. 0.05ن املقزنة أً  من )sigًيمة ن
وللتعرف على التوانو بب احملاور الومثة لةرداة ككة  ًةام الباحةث باسةتخراج      

 ح ذلك:ًيمة ليفب، واجلدول اآلتي  وض
 

 ( 12جدول رًم )
 ًيمة ليفب للمحاور الومثة

 مستوى الداللة (2درجة احلر ة ) (1درجة احلر ة ) ًيمة ليفب احملاور
 0.025 332 2 3.713 تنظيم البيئة الصفية

 0.018 332 2 4.076 إدارة الصف الدراسي
 0.022 332 2 3.879 موائمة املهام املطلوبة

ملةتغري   ااخلاص فيما خيص جتانو جمموعات العينة وفًقة   تضح من اجلدول السابق
عدد التمميا يف الصف الدراسي لرداة كك  واحملاور الفرعية هلا أن ًيمة ليفب دالة، وال 
 وجد جتانو يف احملاور كلها  ولةالك ًةام الباحةث بةإجراء االلتبةار البعةد  لتمهةان،        

التمميةا، واجلةدول اآلتةي  وضةح      للتعرف على اجتاه الفرو  بب مستو ات متغري عدد
 ذلك:

 

 (13جدول رًم )
 نتائج التبار متهان، للمقارنات املتعددة وفق متغري عدد التمميا يف الصف الدراسي

 تلمياًا 35أكور من  تلمياًا 35 - 26 تلمياًا 25 – 15 عدد التمميا يف الصف الدراسي احملاور
تنظيم 
البيئة 
 الصفية

 0.895 2.098- ةةةة 28.98= تلمياًا م  25 – 15
 2.993 ةةةة 2.098 31.08تلمياًا م =  35 - 26

 ةةةة 2.993- 0.895- 28.09تلمياًا م = 35أكور من 
إدارة 

الصف 
 الدراسي

 1.485 1.352- ةةةة 23.02تلمياًا م =  25 – 15
 2.837 ةةةة 1.352 24.37تلمياًا م =  35 - 26

 ةةةة 2.837- 1.485- 21.53تلمياًا م =  35أكور من 
مواءمة 
املهام 
 املطلوبة

 1.627 1.232- ةةةة 22.70تلمياًا م =  25 – 15
 2.859 ةةةة 1.232 23.93تلمياًا م =  35 - 26

 ةةةة 2.859- 1.627- 21.07=  تلمياًا م 35أكور من 

صةف  يف حمةور إدارة ال  ا تبب من اجلةدول السةابق أن هنةا  فروًًةا دالةة إحصةائي       
الدراسي، وحمور مواءمة املهام املطلوبة، وفقًا ملتغري عدد التمميا يف الصف الدراسي عند 

( و)أكور من اتلميًا 35 - 26( فأً ، وذلك بب عدد التمميا من )0.05مستوى داللة )
( حيةث بلغةت املتوسةطات احلسةابية لة       اتلميةاً  35 - 26تلمياًا( لصاحل العةدد )  35

 35هي أعلى من املتوسطات احلسابية لعدد التمميا )أكوةر مةن   (، و23.93، 24.37)
(. وهاه النتيوة  عزوها الباحث ألحةد  21.07، 21.53ا(، والا  بلغ مقدارها )تلميًا

احتمالب: أحدهما: أن أبلب املستويبب هلاه الدراسة هم من املعلمب الا ن  درسون يف 
االحتمةال اآللةر: أن معلمةي هةاه     و (،35 -26فصول  زاول عدد التمميا فيها بب )

الفصول يتلكون مهارات متكِّنهم من التغلب على ز ادة أعداد التمميا، ولد هم القةدرة  
على إدارة صفوفهم بنوال، إضافة إىل أن هاه الصفوف ًد تكون من األول االبتدائي إىل 

والتمميا أكوةر   ،االوالث االبتدائي، وسبق بيان أن هاه الصفوف كان معلموها أكور ضبًط
ا فهاا  عين أن هنا  مهةارات جيةب   أداء للمهام املطلوبة، وإذا كان هاا االحتمال صحيًح

أن  كتسبها املعلمون أو  وضع هلم برنامج لتنميتها وتطو رها، أو  عقد هلم ورش لتبةادل  
 اخلربات. 
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 (13جدول رًم )
 نتائج التبار متهان، للمقارنات املتعددة وفق متغري عدد التمميا يف الصف الدراسي

 تلمياًا 35أكور من  تلمياًا 35 - 26 تلمياًا 25 – 15 عدد التمميا يف الصف الدراسي احملاور
تنظيم 
البيئة 
 الصفية

 0.895 2.098- ةةةة 28.98= تلمياًا م  25 – 15
 2.993 ةةةة 2.098 31.08تلمياًا م =  35 - 26

 ةةةة 2.993- 0.895- 28.09تلمياًا م = 35أكور من 
إدارة 

الصف 
 الدراسي

 1.485 1.352- ةةةة 23.02تلمياًا م =  25 – 15
 2.837 ةةةة 1.352 24.37تلمياًا م =  35 - 26

 ةةةة 2.837- 1.485- 21.53تلمياًا م =  35أكور من 
مواءمة 
املهام 
 املطلوبة

 1.627 1.232- ةةةة 22.70تلمياًا م =  25 – 15
 2.859 ةةةة 1.232 23.93تلمياًا م =  35 - 26

 ةةةة 2.859- 1.627- 21.07=  تلمياًا م 35أكور من 

صةف  يف حمةور إدارة ال  ا تبب من اجلةدول السةابق أن هنةا  فروًًةا دالةة إحصةائي       
الدراسي، وحمور مواءمة املهام املطلوبة، وفقًا ملتغري عدد التمميا يف الصف الدراسي عند 

( و)أكور من اتلميًا 35 - 26( فأً ، وذلك بب عدد التمميا من )0.05مستوى داللة )
( حيةث بلغةت املتوسةطات احلسةابية لة       اتلميةاً  35 - 26تلمياًا( لصاحل العةدد )  35

 35هي أعلى من املتوسطات احلسابية لعدد التمميا )أكوةر مةن   (، و23.93، 24.37)
(. وهاه النتيوة  عزوها الباحث ألحةد  21.07، 21.53ا(، والا  بلغ مقدارها )تلميًا

احتمالب: أحدهما: أن أبلب املستويبب هلاه الدراسة هم من املعلمب الا ن  درسون يف 
االحتمةال اآللةر: أن معلمةي هةاه     و (،35 -26فصول  زاول عدد التمميا فيها بب )

الفصول يتلكون مهارات متكِّنهم من التغلب على ز ادة أعداد التمميا، ولد هم القةدرة  
على إدارة صفوفهم بنوال، إضافة إىل أن هاه الصفوف ًد تكون من األول االبتدائي إىل 

والتمميا أكوةر   ،االوالث االبتدائي، وسبق بيان أن هاه الصفوف كان معلموها أكور ضبًط
ا فهاا  عين أن هنا  مهةارات جيةب   أداء للمهام املطلوبة، وإذا كان هاا االحتمال صحيًح

أن  كتسبها املعلمون أو  وضع هلم برنامج لتنميتها وتطو رها، أو  عقد هلم ورش لتبةادل  
 اخلربات. 
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  توصيات الدراسة

ادة وعةي املعلمةب   ضرورة إعداد وتنفيا برامج تدر بية وورش عم  متخصصة لز ة   -1
بأهمية توافر الفصول الدراسية املوائمة يف تعليم التمميةا الةا ن لةد هم اضةطراب     
فرط احلركة وتشتت االنتباه. و وصي الباحث بعقد مو  هاه الدورات والورش ًب  
بدا ة العام الدراسي بأسبوي عم  أو مع بدا ة العام  حبيةث  ةنعكو أثرهةا مباشةرة     

 ئات الصفية.على التمميا والبي
على معلمي برامج فرط احلركة وتشتت االنتباه مسةاعدة معلمةي التعلةيم العةام يف       -2

تهيئة وتوفري الفصول الدراسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة 
 وتشتت االنتباه.

الزكيز على لف  أعداد التمميا يف فصوهلم الدراسية  لضمان جنال تهيئة الفصول   -3
 اسية املوائمة للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.الدر

أهمية العم  على دلية  إجرائةي  وضةح كيفيةة تهيئةة الفصةول الدراسةية املوائمةة           -4
 وتطبيقها للتمميا الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.

راسية املوائمة للتمميةا  إجراء مز د من الدراسات تتناول معيقات توافر الفصول الد  -5
  الا ن لد هم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه يف مدارس التعليم العام.
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