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 ملخص
لمدرسي واالندماج المجتمعي الكفاءات المعرفية األساسية، ألنه يمثل شرطا ضروريا لعملية التفوق ا إحدىالنتباه يعد ا

ام ئقا أمتشكل عاوجدت التي إن االضطرابات، جموعة من هذه الكفاءة قد تعترضها مغير أن سيرورة اشتغال  .والمهني

هذا األخير  .نشاطاب عجز االنتباه وفرط الاضطرنجد  ،االضطرابات ز هذهمن أبرو ،الدراسي هتحصيله وتعلمالمتعلم خالل 

  لتعرف على ا  المقال هوا هذ الهدف منضطرابات العصبية النمائية تميزه أعراض واضحة ومحددة، فإن من بين اال وإن كان

تكونت عينة الدراسة   . وقدتدائياالب مالتعلياتذة سألدى يكوتربوي بهذا االضطراب السعي والمدى على  ، وكذلكهانتشارنسبة 

تائج نوقد خلصت  اعتمدنا على تقنية االستمارة.فقد أداة الدراسة  أما فيما يخص، بمدينة فاس يعملون وأستاذةأستاذ  100من 

اذ أستأن وكذلك إلى  ة فاس،بمدين التعليم االبتدائيساتذة أضطراب لدى بهذا اال السيكوتربوي توى الوعي تدني مس الدراسة إلى

ذا تصنيفه لهأن ، غير نشاطرط التعليم االبتدائي يستطيع التعرف على المتعلم الذي يعاني من اضطراب عجز االنتباه وفال

غير  سالى ومشاغبين والكن فئة الضميكون لمتعلمين ل  هيصتشخما أن ك .اعثرين دراسييكون ضمن فئة المتاالضطراب 

 . ينتجان عن عوامل مختلفةد اهي قاالنتبه واضطرابه نشاطن المهتمين دون وعي بأ

 .التعليم االبتدائيأساتذة  ؛نشاطط الفرمع أو بدون اضطراب عجز االنتباه : مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract 
Attention is regarded as of one the basic cognitive competencies, as it is necessary for 

academic excellence as well as social and professional integration, however, the functioning 
of this competence may be hampered by a range of disorders; the presence of which would 
constitute an obstacle to the learner during his learning and academic achievement. In this 
regard, Attention Deficit Disorder and Hyperactivity (ADHD henceforth) is one of the most 
famous disorders. The latter, though it is a neurodevelopmental disorder, it is characterized 
by clear and specific symptoms. Then, our aim in this article is then to identifiy the spread of 
this disorder, as well as to identify the extent of psychoeducational awarness of this disorder 
among primary school teachers in the county of Fes . The study sample consisted of 100 
teachers who work in the town of Fes, as for the research instrument used, we relied on the 
questionnaire. The study concluded that the level of psychoeducational awarness of this 
disorder among primary school teachers in the town of Fes is low, and that the primary 
education teachers can identify the learner who suffers from ADHD. However, when they 
classified the grade school child, they considered him as struggling academically. Such cases 
are, then, classified as trouble makers, lazy, uninterested without taking into consideration 
that his attention deficit-hyperactivity could be the result of different factors.  
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