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 البحثملخص 
 ــــــــ

 
تهــ ا در سد ــى ارــر درتىــسا هاــر دتلميــما درلىالــي  لدرلىالــما  ــ  درلــ دس  

وأثس كـ  لـ  درل ـتول درتىايلـ  هايهـم   مدرحكوليى    ل ينى دسب  نحو درلىمقي  حسكي  
ولىالــى  م( لىال ـ250ودرلـن   ودرببـس   ودرلسحاـى درت سي ـيى  وقــ  تكونـا درىينـى لـ   

سب   وتم ح مب درلتو ـاما درح ـمبيى ودحنحسد ـما وليى    ل ينى احكل  درل دس  در
درلىيمسيـــى  كـــ رس تـــم د ـــتب دم تحايـــ  درتبـــمي  راتىـــسا هاـــر دحبـــت ا  ـــ  دتلميـــما 

ـــ ـــمس  ا(  مدرلىالي لدرلىالـــما تبى  ـــس   ود ـــتب م دبتب ـــس درل ـــتول درتىايلـــ  ودربب رلتغي
ر سد ــــى ارــــر أ  دتلميــــما رح ــــمب لتغيــــس درلــــن  ودرلسحاــــى درت سي ــــيى  وتو ــــاا د

كمنـــا ديلمبيـــى  ألـــم  يلـــم يتىاـــ  بمرل ـــتول  مدرلىالي لدرلىالـــما نحـــو درلىـــمقي  حسكي ـــ
كـــ  ينـــمس  ـــسو   دا  حرـــى رببـــس  أو درلسحاـــى درت سي ـــيى  اـــم تدرتىايلـــ  أو  ـــنودا د

اح مئيى    دتلميـما درلىالي لدرلىالـما  و يلـم يتىاـ  بـمبت ا درلـن   تـ  كمنـا 
 نمث أكثس ديلمبيى ل  در كوس. دتلميما دإل

وأو ـــا در سد ـــى بـــبىت درتو ـــيما لنهـــما  ـــسوس  هتـــ   وسدا ولحم ـــسدا 
  وتح ـــي  دك ـــمريب مرالىالـــي  وأوريـــمر دكلـــوس ركيميـــى درتىملـــ  لـــ  درلىـــمقي  حسكي ـــ

ودح ــتسدتيليما درلتبىــى  ــ  تىاــيلهم و للهــم لــ  أقــسدنهم  لــ   ــسوس  قيــمم درلىالــي  
 وي دححتيملــما دربم ــى و للهــم لــ  أقــسدنهم أثنــمر درح ــ  بإشــسدس دراــ ب لــ  

ــــ  ت ــــليم  ــــمس هن ــــى وقــــ سدتهم بىــــي  دحهتب ــــس درمئ ودرنشــــماما  وو ــــ  دحتيملــــما تا
درلــ دس  درحكوليــى ودربم ــى. وتمىيــ   وس و ــمئ  دإلهــ م درلسئــ  ودرل ــلو  رتوهيــى 

 درللتل  حو  دإلهمقى درحسكيى.
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 واملعلمات يف املدارس احلكومية اجتاهات املعلمني
 يف مدينة اربد حنو اإلعاقة احلركية

 إعـداد      

 )*( ماجدة السيد عبيدد . 
_______________________________ 

 
 مقدمة :

تبـس  أيليـى دحتلميـما لــ  كونهـم تىكـ   ـاوس درمــس  وأقودرـت وأ ىمرـت وتممهاــت 
اوس ودرتنبــب بـــت  ويــ  لــ  أيـــم   كــ رس يـــ  اسيتــى هاليــى رتم ـــيس در ــ لــ  دربــسي 

ــمدرلمــمييم درنم ــيى ودحلتلمهيــى  رــ د ا د أس نــم   ــ   ربــسدلد  لــد دراابــى درلىــمقي  حسكي 
يلــب أ  ن ــ   ــ  دحهتبــمس  مدرلــ دس  درىم يــى أ  تحتــ  أي قــ س لــ  درنلــم   ىاي ــ

  دراــــمئ   دتلميــــما درلىالــــي  ودرلىالــــما  ــــ  درلــــ دس  درىم يــــى نحــــو يــــ   درمئــــى 
وتىتبــــس دإلهمقــــى درحسكيــــى أحــــ  دإلهمقــــما درتــــ  تــــبثس هاــــر ه قــــى درمــــس     (2008

ــــس لــــ  أقسدنــــت  ــــت  وقــــ  ت ــــيب درلىــــم  ب ــــور درتود ــــ  أكث بمكشــــبم  درلحياــــي  ب
درىــم يي   وتــب ي ارــر ولــو  درى يــ  لــ  درلشــك ا ر يــت  ودرليــو  درى ودنيــى  ويتــ ثس 

ـــــ           يلمبيـــــى ودر كمنـــــا ا ـــــ بمتلميـــــما درلىالـــــي  نحـــــويم م ـــــور درتود ـــــ  رالىـــــمقي  حسكي 
  حيــث  أرهــسا  سد ــى درسب ــ  ( Frith & Edwards,1982 )    أم  ــابيى

يمــــو  لثاــــت رــــ ل  م( ارـــر أ  ل ــــتول درلىمنــــم  رــــ ل دإلنــــمث درلىمقــــما حسكي ــــ1990 
درــ كوس  وولــو  لشــك ا بــي  درمــس  و دتــت  ودرمــس  ودرللتلــ   ولــ  أبــس  درلشــك ا 

                                                 

 . يايىأ تم  ل مه ا لملىى دسب  دك (*) 
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ــدرتــ  يىــمن  لنهــم درلىــمق تلثاــا  ــ  هــ م درثتــى بمرــ دا  وهــ م شــىوس درمــس   مي  حسكي 
درلىـــم  بإن ـــمنيتت  ودرشـــىوس بمربلـــ   ودرتاـــ   ودإلحبـــما  وهـــ م لتـــ س  درمـــس  درلىـــم  
هاــــر درحسكــــى بنم ــــت  وهــــ م درتبــــو  دحلتلــــمه   وهــــ م درس ــــم هــــ  درــــنم   وهــــ م 

 دحالئنم   وه م دح تتسدس درىمام . 

ــ دس  لــ  ينــم يت ــل أ  رالىاــم  و    م ــ  درتىملــ  لــ  دراابــى درلىــمقي  حسكي ــ ميمل 
          حيــــث يىتبــــس درلىاــــم حلــــس در دويــــى  ــــ  درىلايــــى درتسبويــــى ر امــــم   يــــس درىــــم يي 

( Smith, 2007 ) ودرلىاـم درـ ي يلاـس دركمميـما دك م ـيى دربم ـى بتـ سي  يـبحر  
يم راتغاــب هاــر لــم دك ــسد  ودرتىملــ  لىهــم يــو درتــم س هاــر درتىــمو  لىهــم ولــ  أ ــس 

  وتشـيس در سد ـما   ( Goodman & yasumura,1980)  هنـ يم لـ  لشـك ا
ــ يتــ ثس بمحتلميــما درتــ  يحلاهــم  مارــر أ   ــاوس درلىاــم نحــو دكامــم  درلىــمقي  حسكي 

ـــ  ـــإ  دحتلميــــما تـــبثس  ـــ  تشـــكي  توقىـــما درلىالـــي  نحــــو  منحـــو يـــ   درمئـــى  أي  
 (2005   درن ـس أبـو      تح ـياهم دككـم يل   للم يبثس مدكامم  درلىمقي  حسكي  

ديلمبيــى   إنهــم ت ــهم  م   ــإ  كمنــا دتلميــما درلىالي لدرلىالــما نحــو درلىــمقي  حسكي ــ
ارر حـ  كبيـس  ـ  نلـم  درىلـ  درتسبـوي درلتـ م رهـم  ألـم ا د كمنـا  ـابيى  إنهـم لىوقـت 

ــ  يــ د وتتــ ثس دحتلميــما نحــو  لــد د(Hill,1999) وقــ  تمشــات كايــى   مرلىــمقي  حسكي 
درلـن   ودرببـس   ودرل ـتول درتىايلـ   ا  ودر ديلمبيى أم  ابيى بى   ل  درىودل  لث  

  وقــ  قــمم هــ   لــ   ( Hart & Williams, 1995 )   ودر ــ   ونلــا دروريمــى
درلىــمقي   دربــمحثي  ب سد ــى تــ ثيس دحتلميــما هاــر دربنــمر درنم ــ  ولمهــوم درــ دا رــ ل

ـــم  ولـــ  يـــ   در سد ودرتـــ  أو ـــحا ولـــو   (Nwga,1985) ـــما  سد ـــى نولـــم حسكي 
ــم ودرىــم يي   ــ  دحتلــم  نحــو درــ دا    ــسو   دا  حرــى اح ــمئيى بــي  درلىــمقي  حسكي 
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لولـــب  د  حرـــى اح ـــمئيى بـــي  تتـــ يس درـــ دا درلـــنبمت ودرشـــىوس  كلـــم ولـــ  دستبـــما
 (2005  لحل   بمرىل . 

لىالـي  درتـمئم هاـر ارـر تـ سيب در ( Mc Namara, 1992 )ويشـيس لكنلـمسد 
دركمميـما درــ ي يـب ي ارــر تح ـي  نوهيــى تسبيـى درلىالــي   ويـ د لــم يبكـ  هايــت لــبتل  

(  ــ  أ  لهنــى درتــ سي  يتااــب دلــت س كمميــما لىس يــى 1994( ودرىوثــمن   1997 
ن منيى ودرت  يلك  دكت مبهم وتىليتهم وتاويسيـم  حتـر يلتاـس كمميـما تلكنـت  ولهنيى ود 

رلودقا درلهنيى درلبتامى درت  تودلهت  كـ رس أو ـل سديـ  و سدن ـي  ل  درتىمل  ل  د
( Rayn & Frances, 1982)  أنــت يلـب درتسكيـ  هاـر أيليـى دركمميـما درلتىاتــى

بـمرنلو دحنمىـمر  ودحلتلــمه  رـ ل درلىالــي   وكـ رس  ــبا ود  دس  در ـا  وتنريلــت  
ردا دإل دسيــى  ودركمميــما  دا ودإلهـ د  ودرتباــيا راتىاــيم  ودرى قــما درلهنيـى  ودإللــسد

 (2004  در سديس   درى قى بمرلنهد  ودرتود   ل  دكي . 

ــم  ــل  درتىاــيم درىــمم يتااــب لىس ــى دتلميــما  ورلــم كــم  ارحــم  درلىــم  حسكي 
ـــم   إنـــت لـــ   درلىالي لدرلىالـــما  ـــ  درلـــ دس  درىم يـــى نحـــو دكامـــم  درلىـــمقي  حسكي 

لىالــما نحــو دإلهمقــى درحسكيــى  ودرىودلــ  درتــ  در ــسوسي  سد ــى دتلميــما درلىالي لدر
تــبثس  يهــم  ك   رــس يىتبــس لــ  أيــم درىودلــ  درتــ  تــبثس هاــر تكــيمهم  ــل  درل س ــى 
درىم يـــى  كـــ رس راتغاـــب هاـــر درلشـــك ا  درتسبويـــى ودر ـــاوكيى( درتـــ  تودلـــت درلىـــمقي  

ـــم ا  قيـــم  دحتلميـــما ودرتىـــسا هايهـــم  ي و نـــم حسكي ـــم  ـــل  درل س ـــى درىم يـــى  أي  
بمرلىاولما درت  ت مه  هار درتكه  بس و  درمى  ودرتوقىما درلحتلاى ر اوس كـ  لـ  

  ولـ  تاـوس درمكـس درتسبـوي ورهـوس أ كـمس ( Noel, 1993 )  دراـ ب ودرلىالـي  
 تـ    تسبويى تامرب بمحيتلمم بمرلىمقي  حسكي م وتىايلهم  ل  نرمم درل س ى درىم يـى 
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( ودرــ ي يــن  هاــر  ــسوس  تتــ يم دربــ لما 2007ل31   ــ س درتــمنو  دكس نــ  سقــم
دركملاــــــى ودرلنم ــــــبى ركــــــ  لىــــــم   ــــــ  للــــــم  درتىاــــــيم ودرتــــــ سيب ودرىنميــــــى در ــــــحيى 

 ( 2005   بامينى ولتمباى ودحلتلمهيى.  

 مشكلة الدراسة وأغراضها:
تىسا دتلميما درلىالي لدرلىالما    درلـ دس  درحكوليـى ته ا در سد ى ارر 

  نحو درلىمقي  حسكي م وأثـس كـ  لـ  درل ـتول درتىايلـ  هايهـم  ودرلـن      ل ينى دسب
 ودرببس   ودرلسحاى درت سي يى.

 مشكلة الدراسة:
تىسا دتلميـما درلىالي لدرلىالـما نحـو  لـد درلىـمقي  حسكي ـم تحمو  در سد ى 

وأثــس درل ــتول درتىايلــ   كايــى  بكــمروسيو   لمل ــتيس   كتــوسد (  ودرلــن   ودرببــس   
رلسحاى درت سي يى هار دتلميما لىال للىالـما درلـ دس  درحكوليـى  ـ  ل ينـى دسبـ  ود

 نحو درلىمقي  حسكي م.

 أسئلة الدراسة:
 لم دتلميما درلىالي لدرلىالما نحو دإلهمقى درحسكيى؟  -1
يــــ  تبتاــــا دتلميــــما درلىالي لدرلىالــــما نحــــو دإلهمقــــى درحسكيــــى بــــمبت ا  -2

  كتوسد ( ؟ روسيو   لمل تيس ل توديم درتىايل   كايى  بكم
يــــ  تبتاــــا دتلميــــما درلىالي لدرلىالــــما نحــــو دإلهمقــــى درحسكيــــى بــــمبت ا  -3

 درلن    كس  أنثر(؟
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يــــ  تبتاــــا دتلميــــما درلىالي لدرلىالــــما نحــــو دإلهمقــــى درحسكيــــى بــــمبت ا   -4
ــــــــــــــس                  - ــــــــــــــنودا( 10-5  -(  ــــــــــــــنودا 5لــــــــــــــ    أقــــــــــــــ  - ــــــــــــــنودا دربب

 ؟ نى( 20-15  - نى( 10-15 
يــــ  تبتاــــا دتلميــــما درلىالي لدرلىالــــما نحــــو دإلهمقــــى درحسكيــــى بــــمبت ا   -5

 (؟10-6(  5-1درلسحاى درت سي يى ل   

 سلدرسلةة  لةةوو اوت سروبةةار سل ةةرو  هةة ا سئلةةفإ   ةة   عةة  ولإلجابةة 
 سلوالي :

درلىالي لدرلىالـــما نحـــو  ح تولـــ   ـــسو   دا  حرـــى اح ـــمئيى بـــي  دتلميـــما -1
 درحسكيى. دإلهمقى

درلىالي لدرلىالـــما نحـــو  ح تولـــ   ـــسو   دا  حرـــى اح ـــمئيى بـــي  دتلميـــما -2
دإلهمقــى درحسكيــى تىــ ل ارــر درل ــتول درتىايلــ   كايــى  بكــمروسيو   لمل ــتيس  

  كتوسد (.
ح تولـــ   ـــسو   دا  حرـــى اح ـــمئيى بـــي  دتلميـــما درلىالي لدرلىالـــما نحـــو  -3

 دإلهمقى درحسكيى تى ل ارر درلن .
ح تولـــ   ـــسو   دا  حرـــى اح ـــمئيى بـــي  دتلميـــما درلىالي لدرلىالـــما نحـــو  -4

             - ـــــــنودا ( 5لـــــــ    أقـــــــ دإلهمقـــــــى درحسكيـــــــى تىـــــــ ل ارـــــــر  ـــــــنودا درببـــــــس  
 (.  نى 20-15   -(   نى 15-10   - نودا(  5-10 

ح تولـــ   ـــسو   دا  حرـــى اح ـــمئيى بـــي  دتلميـــما درلىالي لدرلىالـــما نحـــو  -5
 (.10-6  (5-1مقى درحسكيى تى ل ارر درلسحاى درت سي يى  دإله
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 أهمية الدراسة:
تكلــــ  أيليــــى در سد ــــى  ــــ  أنهــــم باــــو  أورــــر  ــــ  درتىــــسا هاــــر دتلميــــما 
لىال للىالـما درلــ دس  درحكوليــى  ــ  ل ينــى دسبـ  نحــو درلىــمقي  حسكي ــم و رــس رــ لد 

ـــس درمئـــى لـــ  درىـــم يي   ودرـــ ي يهـــ ا ارـــر و ـــ  درلىـــمقي  حسكي ـــ م درتـــم سي  هاـــر تا
دح ــتمم   لــ  بــسدلد درل س ــى درىم يــى لــ  دكامــم  درىــم يي  لــ  بــ   بــسدلد لنرلــى 

رــ د يلكــ   ؛يم  ــى تت ــل  يهــم ل ــبوريى درتــمئلي  هاــر تىاــيم دكامــم  درلىــمقي  حسكي ــم
 أ  ي تمي  درلبااو  را لد ل  نتمئد ي   در سد ى.

 : راءاتـــاإلج
 جمتمع الدراسة:

دس  درحكوليـــى  ـــ  ل ينـــى دسبـــ  و رـــس لـــ  بـــ   و دس  درتسبيـــى تـــم ح ـــس درلـــ 
ودرتىاــيم  ثــم تــم دبتيــمس بلــ  لــ دس  راــ كوس وبلــ  ر،نــمث بشــك  هشــودئ   وتــم 

( لىاــــم ولىالــــى لــــ  250( د ــــتبمنى ركــــ  ل س ــــى  حيــــث باغـــا درىينــــى  25تو يـــ   
 درل دس  درحكوليى.   

 أداة الدراسة:
ــــم بنــــمر دح ــــ  أيــــ دا در سد ــــى ت  ــــتبمنى بىــــ  دحاــــ   هاــــر هــــ   لــــ  رتحتي

( 24در سد ــــما درلتىاتــــى بمحتلميــــما  حيــــث تــــم اهــــ د  دح ــــتبمنى بحيــــث ت ــــلنا  
 هبمس .
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تـم هـست دك د  هاـر لللوهـى لـ  دك ـمت   درـ ي  يىلاـو  صدق سلمحكمي : 
 ــــ  ق ــــم درتسبيــــى دربم ــــى ودإلسشــــم  درنم ــــ  ودرتسبــــوي  حيــــث باغــــا ن ــــبى در ــــ   

 86%.) 

 ( عإى جميع سلمجاالت.%85.1بإغ )  قد  ا ألم درثبماثبما دك د

تـم ح ـمب درلتو ـاما درح ـمبيى ودحنحسد ـما درلىيمسيـى  سلوصميم سإلحصافي: 
ـــــــ  دتلميـــــــما  ـــــــر دحبـــــــت ا   ـــــــ  درتبـــــــمي  راتىـــــــسا ها ـــــــم د ـــــــتب دم تحاي كـــــــ رس ت

ـــمدرلىالي لدرلىالـــما  رلتغيـــس درل ـــتول درتىايلـــ  ودرببـــس   ود ـــتب دم دبتبـــمس  ا(  تبى 
 .ح مب لتغيس درلن  ودرلسحاى درت سي يىر

 التعريفات اإلجرائية:
          حمرـــــــــى لـــــــــ  دح ـــــــــتى د  أو درت يـــــــــب درنم ـــــــــ  تنـــــــــترم ب رهـــــــــم ا سالوجةةةةةةةةةاا -

 ببسدا درمس . 
ا وهـــ  درلىاملدرلىالـــى بلشـــمهس سوجاهةةةات سلميإمةةةي   حةةةو سإلعاةةةة  سلحركيةةة  -

ــــــــس ت إلهــــــــمقتهم ود ــــــــتلمبما دراــــــــ ب  ــــــــمرتبو  أو در -Folsom) ــــــــودر ب

Meek&Nearing,1994). 

يـو درمـس  درـ ي يىـمن  لـ  هلـ  وريمـ   ـ  ا سلمياق حركًيا  ي ه ا سلدرسلة  -
ـــس أو درىـــس   أاسد ـــت در ـــمايى  أو درىاويـــى  أو يىـــمن  لـــ  شـــا  دكامـــم    و ر

 . (2011 هبي    ب بب هودل  باتيى أو لكت بى

لـــست أ ـــمب أي شـــب  يىـــمن  لـــ   تـــ د  أو باـــ  أو ا سإلعاةةةة  سلحركيةةة  -
ه ــــ تت  أو لمم ــــات أو هرملــــت باسيتــــى تحــــ  لــــ  وريمتهــــم. وتــــب ي ارــــر 
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أو كايهلـــم لى ـــم  ـــ    ـــلوس درى ـــ ا أو  تـــ د  درتـــ س  درحسكيـــى أو درح ـــيى
 شــوديي     ي ارــر دبـت    ـ  درتــود   درحسكـ دكاـسدا درىايـم أو در ــمار وتـب 

 (2010 سيمما  شنيوس  

السحاــى دك م ــيى و  ريــم درــ ي  ي س ــا ميإمةةو وميإمةةات سلمةةدسرو سلحكوميةة  -
 ودرلسحاى درثمنويى    درل دس  درحكوليى.

ا يـــ  در سلـــى درىاليــى درتـــ  ح ــ  هايهـــم درلىاملدرلىالـــى سلملةةووا سلويإيمةةةي -
  كايى  بكمروسيو   لمل تيس   كتوسد (.

 حمددات الدراسة:
 تـ  لثاـا   تتح   نتمئد در سد ى بلـم و ستـت لـ  رـسوا درتابيـ  وحلـم درىينـى  -

 دسب   تا. درىينى لىال  ولىالما درل دس  درحكوليى    ل ينى
        ا  نتــــــمئد در سد ــــــى ح يلكــــــ  تىليلهــــــم هاــــــر لليــــــ  درلىالــــــي  ودرلىالــــــما  -

    دكس  .
 (  تا.10-1  تتت س نتمئد در سد ى درحمريى هار درلسحاى در سد يى ل  -

 :الدراسات السابقة
حتلميما نحو درلىمقي  حسكي م ق  حرـ  بت ـا لـ  هار درس م ل  أ  لي د  د

در سد ما ودربحوث درىاليى اح أ  در سد ما رم تبحـث لتغيـس درل ـتول درتىايلـ   ولـ  
( ودرتـــ  يـــ  ا ارـــر لىس ـــى دتلميـــما درلىالـــي  2005يـــ   در سد ـــما  سد ـــى لحلـــ   

ــم كلــم يــ سكهم دراــ ب وه قتهــم بتتبــ  درــ دا ودرشــىوس بمروحــ     نحــو درلىــمقي  حسكي 
 وتو ـــاا در سد ـــى ارــــر ولـــو  دستبــــما بـــي   سلــــما دراـــ ب رتتبــــ  درـــ دا  ودروحــــ  
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ـــم درنم ـــيى  ودرشـــىوس بمروحـــ    وح ت ـــى  أي   ولـــ   ـــسو   ـــ  بىـــ  درلهـــمسدا دحلتلمهي
(  سد ــى حــو  دتلميـما درلىاــم درىــم ي نحـو أ ــاوب درــ لد 1998ألـسل  ــي  ودرغـتم  

درىم يى    رهسا در سد ى أ  درـ لد يتـيل راامرـب رالىمقي  حسكي م     موا در سد ى 
درلىم  حسكي م درلشمسكى    درللتل  ويشىس  ب يليتت  ويبما شىوس  بـمحبت ا هـ  
ـــم ا  درـــ لد يشـــىس درامرـــب ب نـــت أكثـــس تود ت ـــم لـــ    ل ئـــت  ودإلح ـــم  بمر ونيـــى  أي  

ـــم  تـــا  و  درنمحيـــى درنم ـــيى  كـــ رس يود ـــ  درلىالـــي  هاـــر  كـــس   لـــد درلىـــمقي  حس  كي 
(  1998دستبـــما اهـــمقتهم بلشـــك ا أبـــسل كـــمرتباا درىتاـــ   كـــ رس ألـــسل هبـــ  د   

 سد ــى يــ  ا ارــر درتىــسا هاــر دتلميــما لىالــ  درلــ دس  دك م ــيى ولــ يسيهم نحــو 
 لـد درلىـمقي  حسكي ـم  وأشـمسا درنتـمئد ارــر ولـو  دتلميـما ديلمبيـى رلىالـ  درلــ دس  

 (2004درلىمقي     درتىايم درىمم.  در سديس   دك م يى ول يسيهم نحو  لد 

(  تـــــــــ  ألـــــــــسل  سد ـــــــــى يـــــــــ  ا ارـــــــــر 1995ألـــــــــم در ـــــــــلم ي ودرلـــــــــولن   
دركشـــــــا هـــــــ  أثـــــــس درلـــــــن  ودرل ـــــــتول درتىايلـــــــ  ودحقت ـــــــم ي  ولمهـــــــوم درـــــــ دا 
ــــــــى  ــــــــر لب  ــــــــما درسهمي ــــــــم  ودرلنتلــــــــي  ار ــــــــ ل درلىــــــــمقي  حسكي  ولسكــــــــ  در ــــــــبا ر

ــــــ  دك ــــــمئد ولــــــو   ــــــسو  دربم ــــــى ر  ــــــسد  درلىــــــمقي  حسكي ــــــم   س    وأرهــــــسا درنت
 دا  حرــــــى اح ــــــمئيى  ــــــ  لمهــــــوم درــــــ دا ولسكــــــ  در ــــــبا تىــــــ ل ارــــــر درل ــــــتول 

ــــــى دربكــــــمروسيو   كــــــ رس ألــــــسل درتسياــــــ    (  سد ــــــى 1992درتىايلــــــ  ر ــــــمرل حلا
ـــــى درتسبيـــــى  ودرب لـــــى  ـــــسو  بـــــي  دتلميـــــما اـــــ ب درلملىـــــى  كاي بهـــــ ا لىس ـــــى درم

ــــــم  ــــــ   ــــــور دبــــــت ا نــــــو  دركايــــــى دحلتلمهيــــــى  ودرتلــــــمس ( نحــــــو درلىــــــمقي   حسكي 
ـــــــر ولـــــــو  دتلميـــــــما ديلمبيـــــــى تتبـــــــمي  ابت ـــــــم  ودرلـــــــن   وكمنـــــــا درنتـــــــمئد تشـــــــيس ار
ــــــسدنهم لــــــ   ــــــو  دتلميــــــما أق ــــــى تم ــــــى درتسبي ــــــا كاي ــــــث كمن راتب ــــــ  در سد ــــــ   حي
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ــــــى ودرتلــــــمس   ــــــى درب لــــــى دحلتلمهي ــــــم   كاي ــــــمم شــــــيبلم   2006 درىمن ( 1990(  وق
تلميـــــما نحـــــو درلىـــــمقي  حسكي ـــــم  حيـــــث أرهـــــسا ب سد ـــــى رلىس ـــــى درمـــــسو   ـــــ  دح

ـــــم   ـــــ كوس نحـــــو درلىـــــمقي  حسكي  ـــــى لـــــ  در ـــــس ديلمبي ـــــمث أكث ـــــمئد أ  دتلميـــــما دإلن درنت
(  تـــــ  يـــــ  ا ارـــــر درتىـــــسا هاـــــر دتلميـــــما لـــــ يسي 1989ألـــــم  سد ـــــى درهنينـــــ   

ـــــث أرهـــــسا در سد ـــــى  ـــــم  حي ـــــى نحـــــو  لـــــد درلىـــــمقي  حسكي  ولىالـــــ  درلـــــ دس  درىم ي
ورـــــنلا دروريمـــــى  ـــــ  دتلميـــــما لـــــ يسي ولىالـــــ  درلـــــ دس   رالـــــن  دأ  ينـــــمس أثـــــس  

ــــي  ينــــمس أثــــس  ــــي  ينــــمس أثــــس رالبيــــ  درىالــــ  ور ــــنودا درببــــس   ور دحبت دئيــــى  ور
راتممهـــــ  بـــــي  لتغيـــــسدا درلـــــن  ودرلبيـــــ  درىالـــــ  و ـــــنودا درببـــــس  ونلـــــا دروريمـــــى 
 ــــــــ  دتلميــــــــما لــــــــ يسي ولىالــــــــ  درلــــــــ دس  دحبت دئيــــــــى درحكوليــــــــى نحــــــــو  لــــــــد 

ــــــم  كــــــ رس  سد ــــــى ح ــــــي   درلىــــــمقي  حس  تىــــــسا دتلميــــــما ا ارــــــر ( يــــــ  1989كي 
ــــــــى  وأشــــــــمسا درنتــــــــمئد ارــــــــر ولــــــــو   درلىالــــــــي  ودرلىالــــــــما نحــــــــو دإلهمقــــــــى درحسكي
دتلميــــــما ديلمبيــــــى نحــــــو درلىــــــمقي  حسكي ــــــم ر ــــــمرل دإلنــــــمث  ودرىلــــــس  ودرل ــــــتول 

 (2004درتىايل .  در سديس   

ي  درىــــــم يي  (  سد ــــــى هــــــ  درتممهــــــ  دحلتلــــــمه  بــــــ1989وألــــــسل  شــــــتي   
ودرلىـــــمقي  حسكي ـــــم  حيـــــث تو ـــــاا ارـــــر أ  درىـــــم يي  كـــــمنود أكثـــــس لـــــي   ودستبما ـــــم 

دستبما ــــم راتىملــــ  لــــ  درلىــــمقي  حسكي ــــم   أقــــ راتىملــــ  لــــ  درىــــم يي  لــــ  ألثــــمرهم  و 
ـــــــم  هبـــــــ              ويـــــــو لـــــــم يـــــــ   هاـــــــر هـــــــ م قبـــــــو  درللتلـــــــ  رالىـــــــمقي  حسكي 

ــــــا  ــــــر 1988 سد ــــــى هــــــمم  ألــــــسل (  ألــــــم لىــــــمس   تــــــ   2001 درااي ( يــــــ  ا ار
 تىـــــــسا دتلميـــــــما درلىالـــــــي   ـــــــ  درلـــــــ دس  درحكوليـــــــى نحـــــــو درلىـــــــمقي  حسكي ـــــــم 
ـــــــمس  ـــــــسو   ـــــــس درلـــــــن   وين ـــــــت ح يولـــــــ   ـــــــسو  ح ـــــــب لتغي ـــــــمئد ب ن وكمنـــــــا درنت
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ـــــم ينـــــمس  ـــــسو  ح ـــــب لتغيـــــس درىلـــــس  ر ـــــمرل درـــــ باوم لتمسنـــــى بمربكـــــمروسيو   أي  
 (. 36-31ر مرل  

سد ــــــى راكشــــــا هــــــ  دتلميــــــما بىــــــت (  1986كــــــ رس ألــــــسل درشــــــب   
ــــــمئد ولــــــو   ــــــم  أو ــــــحا درنت ــــــيم نحــــــو درلىــــــمقي  هلول  ــــــ  للــــــم  درتىا درىــــــملاي   
دتلميــــما ديلمبيــــى نحــــو درلىــــمقي  لــــ  لمنــــب يــــبحر درىــــملاي   وهــــ م ولــــو   ــــسو  
لويسيــــى بــــي  دتلميــــما لللــــوهت  درىــــملاي   ــــ  درلــــ دس  درىم يــــى درتــــ  ح ت ــــم 

(   2004   در ــــــسديس    يـــــى ت ـــــم لىـــــمقي  لىـــــمقي   ودرىـــــملاي   ـــــ  لــــــ دس  هم 
 تــــ  يــــ  ا ارــــر تح يــــ  دتلميــــما  ( Ashman,1984 )ألــــم  سد ــــى أشــــلم  

ـــــمس  ـــــ   أ  ين ـــــمئد ت ـــــا درنت ـــــم  كمن ـــــم وهتاي  درلىالـــــي  درىـــــم يي  نحـــــو درلىـــــمقي  حسكي 
ــــــم   سوق ــــــم  دا  حرــــــى بــــــي  تتبــــــ  درلىالــــــي   ــــــ  درلــــــ دس  درىم يــــــى رالىــــــمقي  حسكي 

نحـــــو درلىـــــمقي  حسكي ـــــم ديلمبيـــــى   و ـــــابيى نحـــــو درلىـــــمقي  حيــــث كمنـــــا دحتلميـــــما 
ـــــم قـــــمم شـــــيلك   تىــــــسا ب سد ـــــى يـــــ  ا  ( Schemcl,1982 )هتاي ـــــم  أي  

دتلميــــما درلىالــــي  درىـــــم يي  نحــــو درلىـــــمقي  حسكيــــم  وأشــــمسا درنتـــــمئد ارــــر ولـــــو  
             تتبــــــــ  ديلـــــــــمب  هنــــــــ  درلىالـــــــــي  درىــــــــم يي  نحـــــــــو درلىــــــــمقي  حسكي ـــــــــم 

 تـــــ  ألـــــسل  سد ـــــى رلىس ـــــى  ( Frith,1981 )(  ألـــــم  سيـــــث 1988 لىـــــمس  
سكي ـــــم  درلمــــمييم دربمائـــــى درتــــ  يحلاهـــــم لىالـــــو درلــــ دس  درىم يـــــى نحــــو درلىـــــمقي  ح

   ــــ  درلــــ دس  درىم يــــى يحلاــــو  أ كــــمس د بمائــــى نحــــو وأشــــمسا درنتــــمئد أ  درلىالــــي
ــــــــى دربم ــــــــى.  ــــــــس لــــــــ  لىالــــــــ  درتسبي ــــــــم أكث  )             درلىــــــــمقي  حسكي 

Frith,1981) 
ــــــيل    سد ــــــى د ــــــته  ا لىس ــــــى  ( Williams,1977 )وألــــــسل ور

ــــــــم   ــــــــتىام  درلىــــــــمقي  هتاي  ــــــــم  بايئــــــــ  در لودقــــــــا درلىالــــــــي  نحــــــــو درلىــــــــمقي  حسكي 
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ـــــم  وأرهـــــسا درنتـــــمئد أ  ينـــــمس ت ا ـــــ    ـــــ  قبـــــو   ـــــم ودلتلمهي  ودرل ـــــاسبي  دنمىمري 
حسكي ــــم درىلــــ  لــــ  يــــ   دك ــــنما   ــــ   هــــ  ولــــو  تتبــــ  راىلــــ  لــــ  درلىــــمقي  
ــــــم  وس ــــــت   ــــــم ودرلتبامــــــي  هتاي  ــــــم ودلتلمهي  ( %55أكثــــــس لــــــ  درل ــــــاسبي  دنمىمري 

   لـــــــ  أ ـــــــسد  درىينــــــــى درتىملـــــــ  لـــــــ  دراــــــــ ب درل ـــــــاسبي  دنمىمري ـــــــم ودلتلمهي ــــــــم 
ب سد ـــى يـــ  ا ارـــر  ( Kailask,1972 )  وقـــمم كمر ـــيمس  ( 2000 دركبي ـــ  

ـــــم  لىس ـــــى تـــــ ثيس درببـــــس  وو ـــــو  درلمـــــمييم هاـــــر دحتلميـــــما  نحـــــو درلىـــــمقي  حسكي 
ــــــم  ــــــابي م  ــــــ   وأشــــــمسا درنتــــــمئد ارــــــر أ  تتيــــــيم درلىالــــــي  ر امــــــم  درلىــــــمقي  حسكي 

 ( 1993درنويسد    نودح  درت س  ودرنشماما.  

 نتائج الدراسة:
 اإلعاقة احلركية؟  اجتاهات املعلمني/املعلمات حنوما  نتائج السؤال األول:

ـــــــــــى  ـــــــــــم د ـــــــــــتب دم درر،لمب                  لتو ـــــــــــاما درح ـــــــــــمبيى هـــــــــــ  يـــــــــــ د در ـــــــــــبد  ت
( درنتـمئد درلستباـى 1ودحنحسد ما درلىيمسيى وتستيبهم بشك  تنم ر   ويبي  درل و  سقم  

 ب رس. 
 
 
 
 
 

 (1جدول )



 

 ) املركز القومى للبحوث الرتبوية والتنمية ( 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين/المعلمات
 نحو اإلعاقة الحركية

 المتوسط رةـــــــــــــــــــــــــــالفق الرقم
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

14 
يشىس درلىمقي  حسكي م ب نهم ديلمبيو   ـ  

 درللتل .
 لستم  1.31 4.82

5 
ـــم بشـــك   ترهـــس دنمىـــمحا درلىـــمقي  حسكي 

 أ س  ل  درىم يي .
 لستم  1.31 4.72

20 
ـــــم درتنـــــم   لـــــ   ي ـــــتاي  درلىـــــمقي  حسكي 

 درىم يي     درنشماما.
  لستم 1.30 4.71

 لستم  1.45 4.60 درلىمقي  حسكي م ر يهم الو  همر . 19

21 
لىرــــــم درلىــــــمقي  حسكي ــــــم يبتامــــــو  هــــــ  

 درىم يي     ق سدتهم درل  يى.
 لستم  1.35 4.57

 لستم  1.29 4.55 درلىمقي  حسكي م سد و  ه  أنم هم. 22

24 
يشــــــىس درلىــــــمقي  حسكي ــــــم بمرثتــــــى بمرــــــ دا 

م.   دئل 
 لستم  1.38 4.53

15 

منـــــما در ـــــودقى رالىـــــمقي  هنـــــ  هتـــــ  دلتح
ب  أ  تكـو  دحلتحمنـما أ ـىب حسكي م ح

 ل  درىم يي .

 لستم  1.32 4.49

 

 

 (1تابع : جدول )



 

 ( حنو اإلعاقة احلركية  اجتاهات املعلمني واملعلمات يف املدارس احلكومية يف مدينة اربد ) 
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 المتوسط الفقـــــــــــــــــــــــــــرة الرقم
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

17 
ــــى  ــــم نشــــماما دلتلمهي رالىــــمقي  حسكي 

 أكثس ل  درىم يي .
 ستم ل 1.48 4.41

1 
ــــــم بمرح م ــــــيى  يشــــــىس درلىــــــمقي  حسكي 

 در دئ   نحو نت  درىم يي  رهم. 
 لستم  0.92 4.40

 لستم  1.37 4.17 يشىس درلىمقي  حسكي م بمرى رى. 6

23 
يشــــىس درلىــــمقي  حسكي ـــــم بىــــ م اتمحـــــى 

 درمس ى رهم راىل  كمك ويمر.
 لستم  1.33 4.16

13 
يتمــــمر  درلىــــمقي  حسكي ــــم  ــــ  نرــــستهم 

 م .راحي
 لستم  1.36 4.11

2 
ــــم بمرس ــــم هــــ   يشــــىس درلىــــمقي  حسكي 

 در دا.
 لستم  1.41 4.03

7 
نتوق  ل  درلىمقي  حسكي ـم نمـ  دك در 

 كلم يو هن  درىم يي .
 لستم  1.62 4.03

4 
يتمــــمر  درلىــــمقي  حسكي ــــم  ــــ  نرــــستهم 

 راحيم  لث  دك ويمر.
 لستم  1.43 3.98

12 
 ــــوس   يشــــىس درلىــــمقي  حسكي ــــم بتتبــــ 

 درل م.
 لستم  1.38 3.87

 

 (1تابع : جدول )



 

 ) املركز القومى للبحوث الرتبوية والتنمية ( 
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 المتوسط الفقـــــــــــــــــــــــــــرة الرقم
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

10 
يشـــــــــىس درلىـــــــــمقي  حسكي ـــــــــم بـــــــــمرح   

 ودرتشمبم.
 لستم  1.53 3.78

11 
ي هم درلىمقي  حسكي ـم بب لـى درللتلـ  

 ب سلى ب ياى.
 لستم  1.43 3.75

18 
ـــــــم راتىـــــــماا يحتـــــــم   درلىـــــــمقي  حسكي 
 لىهم.

 لستم  1.48 3.72

8 
يت ــــــا درلىــــــمقي  حسكي ــــــم بمح تتــــــمس 

 رالهمسدا دحلتلمهيى.
 لستم  1.47 3.71

9 
يىلــ  درلىــمقي  حسكي ــم درلــورمي  لــ  

 درتيمم ب هلمرهم.
 لتو ا 1.58 3.61

3 
قاـــــــي   لـــــــم يكـــــــو  درلىـــــــمقي  حسكي ـــــــم 

 و و ي .
 لتو ا 1.50 3.51

 لتو ا 1.74 3.09 حسكي م  سيىو دحنمىم . درلىمقي  16

 مرو ع 1.41 4.14 سلموولط سليام

   درلتو ـــــاما درح ـــــمبيى حتلميـــــما ( يت ـــــل بـــــ1لـــــ  درلـــــ و  سقـــــم  
( 3.09-4.82درلىالي لدرلىالــــما نحــــو دإلهمقــــى درحسكيــــى تسدوحــــا لــــم بــــي   

لـمبيو  يشـىس درلىـمقي  حسكي ـم بـ نهم ديحيث ا  أهار لتو ا ح مب  كـم  رامتـس   
لتو ــــا  أقــــ   (   ــــ  حــــي  أ4.82لتو ــــاهم درح ــــمب    ــــ  درللتلــــ   ودرتــــ  باــــ  



 

 ( حنو اإلعاقة احلركية  اجتاهات املعلمني واملعلمات يف املدارس احلكومية يف مدينة اربد ) 
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ــم  ــسيىو دحنمىــم   ودرــ ي باــ  لتو ــات درح ــمب   ح ــمب  كــم  رامتــس   درلىــمقي  حسكي 
( 4.14(  وبشـــك  هـــمم ن حـــر أ  درلتو ـــا درح ـــمب  ر  ـــتبمنى ككـــ  باـــ   3.09 

ميــما درلىالــي  نحــو درلىــمقي  حسكي ــم رــ د  ــإ  دتل ؛ويــ  تتــ   ــل  درل ــتول درلستمــ 
 كمنا ديلمبيى. 

هل ختتلف اجتاهات املعلمني/املعلمات حنو اإلعاقة  نتائج السؤال الثاني: 
احلركية بـاتتف  مسـتواها التعليمـي يكليـة  

 بكالوريوس  ماجستري  دكتوراه( ؟
ا ر،لمبى ه  ي د در بد  تـم د ـتب دم تحايـ  درتبـمي  دكحـم ي لـ  ألـ  درتىـس 

هاــر دحبــت ا  ــ  دتلميــما درلىالــي ل درلىالــما نحــو دإلهمقــى درحسكيــى بــمبت ا 
 ( نتمئد  رس.2ل توديم درتىايل   ويبي  درل و  سقم  

 (2جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين

 تبًعا لمتغير المستوى التعليمي 
 النحراف المعياريا المتوسط الحسابي المستوى التعليمي

 0.40 4.08  باوم

 0.41 3.72 بكمروسيو 
 0.59 4.16 لمل تيس

 0.64 4.12  كتوسد 



 

 ) املركز القومى للبحوث الرتبوية والتنمية ( 
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ا درح ـمبيى ( أ  ينمس  سوق م رميسيى بي  درلتو ام2يت ل ل  درل و  سقم  
ــم رلتغيــس درلبيــ  درىالــ   وراتحتــ  لــ  أ  يــ    ــ  دتلميــما درلىالي ل درلىالــما تبى 
الـسدر تحايـ  درتبـمي  دكحـم ي ودرـ ي ترهـس نتمئلـت  ـ  درلـ و   درمسو   دا  حرى تـم

 ( .3سقم  
 (3جدول )

نتائج تحليل التباين األحادي لالختالف في اتجاهات المعلمين/ المعلمات نحو 
 اإلعاقة الحركية باختالف مستواهم التعليمي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة ف

ي  ب
 درلللوهما

0.55 3 0.18 0.49 0.69 

 دب  
 درلللوهما

71.32 188 0.38   

    191 71.87 سلمجموع

( أ  قيلـى دإلح ـمئ   ا( رـم تباـ  ل ـتول در حرـى 3يت ل ل  درلـ و  سقـم  
( بل ــتول  حرــى 0.49ودرتــ  كمنــا    قــ (  0.05دإلح ــمئيى هنــ  ل ــتول در حرــى  

ــ د ح ت0.69  درلىالــما رــى اح ــمئيى  ــ  دتلميــما درلىالي ل ح ولــ   ــسو   دا(  ر
 تبى م رلتغيس درل تول درتىايل . 

 

 



 

 ( حنو اإلعاقة احلركية  اجتاهات املعلمني واملعلمات يف املدارس احلكومية يف مدينة اربد ) 
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نتائج السؤال الثالث: هل ختتلف اجتاهات املعلمني/املعلمات حنـو اإلعاقـة 
 احلركية باتتف  اجلنس يذكر  أنثى(؟

ر،لمبـــى هـــ  يـــ د در ـــبد  تـــم الـــسدر دبتبـــمس  ا( رىينتـــي  ل ـــتتاتي   ويبـــي  
( نتــمئد دحبــت ا  ــ  دتلميــما درلىالــي  ل درلىالــما نحــو دإلهمقــى 4م  درلــ و  سقــ

 درحسكى بمبت ا لتغيس درلن . 
 (4جدول )

نتائج اختبار )ت( لالختالف في اتجاهات المعلمين/المعلمات نحو اإلعاقة 
 الحركة باختالف متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة )ت( المعياري

 0.01 2.56- 15.61 99.71 125  كوس

   14.81 105.41 125 انمث

( أ  قيلــى دإلح ــمئ   ا( باغــا ل ــتول در حرــى 4يت ــل لــ  درلــ و  سقــم  
لـــ  ل ـــتول در حرـــى  أقـــ ( بل ـــتول  حرـــى  ويـــ  2.56-دإلح ـــمئيى حيـــث باغـــا  

كيــى (  رــ د يولــ  دبــت ا  ــ  دتلميــما درلىالي لدرلىالــما نحــو دإلهمقــى درحس 0.05 
بــمبت ا لتغيــس درلــن   وبلسدلىــى درلتو ــاما درح ــمبيى ن حــر أ  لتو ــا دإلنــمث 

ودرـ ي يشـيس ارـر أ  دتلميـما دإلنـمث أكثـس ديلمبيـى   كم  أهاـر لـ  لتو ـا درـ كوس 
    در كوس. لتمسنى 



 

 ) املركز القومى للبحوث الرتبوية والتنمية ( 
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ـــف اجتاهـــات املعلمني/املعلمـــات  ـــع: هـــل ختتل ـــائج الســـؤال الراب               نت
 أقـل -باتتف  سـنوات اربـ ة حنو اإلعاقة احلركية

-سـنة(  15-10ي -سـنوات(  10-5ي -( سنوات 5من ي

 سنة(؟ 20-15ي
ويبي  درل و    ر،لمبى ه  ي د در بد  تم السدر تحاي  درتبمي  دكحم ي

درلىالــــما نحــــو دإلهمقــــى درحسكــــى دحبــــت ا  ــــ  دتلميــــما درلىالي ل( 5 سقــــم 
   .بمبت ا لتغيس درببس 

 (5جدول )
ليل التباين األحادي لالختالف في اتجاهات المعلمين/المعلمات نتائج تح

 نحو اإلعاقة الحركة باختالف متغير الخبرة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة 

 11.61 102.04 35 (  نودا5ل    أق 

 15.51 101.47 84  نودا 5-10

 13.33 106.91 41  نى 10-15

 17.61 103.32 90  نى 15-20

ما ( أ  ينـمس دبـت ا رـميسي  ـ  درلتو ـا5يت ل ل  درلـ و  سقـم  
ى بــــمبت ا يـــدرلىالــــما نحـــو دإلهمقــــى درحسكدرح ـــمبيى  ــــ  دتلميـــما درلىالي ل

لتغيس درببس   وراتحت  ل  أ  دحبت ا  د  اح مئي م تم السدر تحايـ  درتبـمي  
 دكحم ي.  



 

 ( حنو اإلعاقة احلركية  اجتاهات املعلمني واملعلمات يف املدارس احلكومية يف مدينة اربد ) 
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 (6جدول )
جاهات المعلمين والمعلمات نحو اإلعاقة نتائج مصدر التباين لالختالف في ات

 الحركة باختالف متغير الخبرة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

 0.40 0.99 232.95 3 698.8561 بي  درلللوهما

   236.44 187 44214.12  دب  درلللوهما

    190 44912.97 درلللو 

ــم يبــ6  يت ــل لــ  درلــ و  سقــم   ل ــتول ( بــ   دحبــت ا  ــ  درلتو ــاما ر
(  0.05( ويــ  ري ـــا هنـــ  ل ـــتول  0.99  قيلـــى ا  در حرــى دإلح ـــمئيى  حيـــث ا

ويــ د يشــيس ارــر هــ م ولــو  دبــت ا  ــ  دتلميــما درلىالي لدرلىالــما نحــو دإلهمقــى 
 درحسكى بمبت ا لتغيس درببس . 

ني/املعلمات حنو اإلعاقة نتائج السؤال اربامس: هل ختتلف اجتاهات املعلم
           ( 5-1احلركيــة بــاتتف  املرالــة التدريســية مــن ي

 (؟10-6ي
ر،لمبـــى هـــ  يـــ د در ـــبد  تـــم الـــسدر دبتبـــمس  ا( رىينتـــي  ل ـــتتاتي  ويبـــي   

( نتـــمئد  دحبـــت ا  ـــ  دتلميـــما درلىالي لدرلىالـــما نحـــو دإلهمقـــى 7درلـــ و  سقـــم  
 .درحسكى بمبت ا درلسحاى درت سي يى
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 (7جدول )
 نتائج اختبار )ت( لالختالف في اتجاهات المعلمين/المعلمات

 نحو اإلعاقة الحركة باختالف المرحلة التدريسية 

المتوسط  العدد الصف
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة )ت( المعياري

1-5 68 103.93 14.38 0.47 0.64 

6-10 182 102.76 15.73   

لـى دإلح ـمئ   ا( رـم تباـ  ل ـتول در حرـى ( أ  قي7يت ل لـ  درلـ و  سقـم  
( بل ــــتول  حرــــى ويــــ  أكبــــس لــــ  ل ــــتول در حرــــى 0.47دإلح ــــمئيى  حيــــث باغــــا  

(  رـــــ د ح يولـــــ  دبـــــت ا  ـــــ  دتلميـــــما درلىالي لدرلىالـــــما نحـــــو دإلهمقـــــى 0.05 
 درحسكيى بمبت ا درلسحاى درت سي يى. 

 مناقشة النتائج:
دتلميـما درلىالي لدرلىالـما نحـو  و حـ دكو  يما يويإةق ب وةافا سللة ست 

ـــإ  دتلميـــما درلىالي  دإلهمقـــى درحسكيـــى  ـــ لدرلىالـــما  كمنـــا  منحـــو درلىـــمقي  حسكي 
( 1998( و ـــي  ودرغـــتم  1998( وهبـــ  د   2005ويـــ د لـــم أيـــ    لحلـــ   ديلمبيـــى  

(  وشــــــــــــــــــــيلك  1986( ودرشــــــــــــــــــــب   1988ولىــــــــــــــــــــمس    (1989ودرهنينــــــــــــــــــــ   
(Schemcle,1982)   وورـيل(Williams,1972)  و سيـث(Frith,1981)   درــ ي

( 1989أك ا  سد متهم هار دحتلميما دحيلمبيى نحو درلىـمقي  حسكي ـم  ألـم  تشـي   
 .  ت  س ت درتىمل  ل  درلىمقي  حسكي م
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ويـــــــو دبـــــــت ا دتلميـــــــما  أمةةةةةةةا  يمةةةةةةةا يويإةةةةةةةق ب وةةةةةةةافا سللةةةةةةة ست سل ةةةةةةةا ي
م درتىايلـــــ   كايـــــى  درلىالي لدرلىالـــــما نحـــــو دإلهمقـــــى درحسكيـــــى بـــــمبت ا ل ـــــتودي

بكــمروسيو   لمل ــتيس   كتــوسد (   تـــ  كمنــا درنتــمئد ب نـــت ح يولــ   ــسو   دا  حرـــى 
اح مئيى    دتلميما درلىالـي ل درلىالـما تبى ـم رلتغيـس درل ـتول درتىايلـ   ويـ د لـم 

 تــ  بينــا  سد ــتت درتب ــ   ( 1992(  ألــم درتسياــ   1989أي تــت  سد ــى درهنينــ   
(  ت  كمنـا نتـمئد  سد ـتت ر ـمرل درـ باوم 1989تىايل   ألم لىمس   وري  درل تول در

(  تــ  كمنــا 1989( ح ــي   1995بلتمبــ  دربكــمروسيو   ألــم در ــلم ي ودرلــولن   
 ر مرل دربكمروسيو . 

حـو  دبـت ا دتلميـما درلىالي لدرلىالـما و يما يويإق  وافا سلل ست سل الث 
 تـــ  كمنــا دتلميــما دإلنـــمث  س  أنثــر( نحــو دإلهمقــى درحسكيــى بـــمبت ا درلــن    كــ

(  1995أكثــــس ديلمبيــــى لــــ  درــــ كوس  ويــــ د لــــم أي تــــت  سد ــــى در ــــلم ي ودرلــــولن   
(  ألـــم 1989(  وح ـــي   1989( ودرهنينـــ   1990( وشـــيبلم   1990ودرسب ـــ   

  سد ى لىمس   ام يك  ينمس  سو .

درلىالـما بـت ا دتلميـما درلىالي لس حـو  يما يرة   وةافا سللة ست سلرسبةع 
              -(  ـــــــنودا 5لـــــــ    أقـــــــ  -نحـــــــو دإلهمقـــــــى درحسكيـــــــى بـــــــمبت ا  ـــــــنودا درببـــــــس 

ــم يكــ  ينــمس دبــت ا  ــ   20-15 - ــنى(  15-10 - ــنودا(  5-10   ــنى(   ا
دتلميــما درلىالي لدرلىالــما نحــو دإلهمقــى درحسكــى بــمبت ا لتغيــس درببــس   ويــ د لــم 

ا  تتيـيم درلىالـي  ر امـم   (Kailask, 1972)(  وكمر ـيمس 1989أك تـت درهنينـ   
 درلىمقي  حسكي م  اب م    نودح  درت س  ودرنشماما. 
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ــــــــا دتلميــــــــما و يمةةةةةةةةا يويإةةةةةةةةق  وةةةةةةةةافا سللةةةةةةةة ست سلرةةةةةةةةامو:  يــــــــ  تبتا
ـــــــى بـــــــمبت ا درلسحاـــــــى درت سي ـــــــيى لـــــــ   درلىالي لدرلىالـــــــما نحـــــــو دإلهمقـــــــى درحسكي

(   تــــــــــــــــــ  كمنــــــــــــــــــا ح يولــــــــــــــــــ  دبــــــــــــــــــت ا  ــــــــــــــــــ  دتلميــــــــــــــــــما 6-10(  1-5 
لىالي لدرلىالــــــما نحــــــو دإلهمقـــــــى درحسكيــــــى بــــــمبت ا درلسحاـــــــى درت سي ــــــيى  ورـــــــم در

( 1998 ــــــول  سد ــــــى هبــــــ  د     سد ــــــما تتىاــــــ  بمرلسحاــــــى در سد ــــــيى يكــــــ  ينــــــمس
 وكمنا دحتلميما ديلمبيى رالسحاى دك م يى  تا.

لدرلىالــما نحــو درلىــمقي  درلىالــي   دتلميــما أارــر  در سد ــىوأبيــس د  تــ  تو ــاا 
ألــم  يلـم يتىاـ  بمرل ـتول درتىايلــ  أو  ـنودا درببـس  أو درلسحاــى م كمنـا ديلمبيـى  حسكي ـ

درت سي يى  ام يك  ينمس  سو   دا  حرـى اح ـمئيى  ـ  دتلميـما درلىالي لدرلىالـما 
 تبى ــم رلتغيــس درل ــتول درتىايلــ  أو  ــنودا درببــس  أو درلسحاــى درت سي ــيى  و يلــم يتىاــ 

 لميما دإلنمث أكثس ديلمبيى ل  در كوس. بمبت ا درلن   ت  كمنا دت

 التوصيات:
و ـــ  دحتيملـــما تاـــس درمئـــى وقـــ سدتهم بىـــي  دحهتبـــمس هنـــ  ت ـــليم درلـــ دس   -

 درحكوليى ودربم ى.
 ــــسوس  دحيتلــــمم بإك ــــمب درلىالــــي  ودرلىالــــما دركمميــــما درتىايليــــى رتىاــــيم  -

 درا ب درلىمقي  حسكي م ودرتىمل  لىهم.
يى رالىالي  ودرلىالما وأوريمر دكلوس بمرل س ى رتوهيتهم هـ  هت   وسدا ت سيب -

ـــم  وتح ـــي   اسيـــ  درلحم ـــسدا ودرنـــ ودا ركيميـــى درتىملـــ  لـــ  درلىـــمقي  حسكي 
ــيلهم و للهــم لــ  أقــسددك ــمريب ودح ــتسدتيليم نهم  ولتمبىــى ا درلتبىــى  ــ  تىا
 ى    تىايم تاس درمئى.يتح   كمميمتهم درتىايل
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دإلهــ م درلسئــ  ودرل ــلو  رتوهيــى درللتلــ  حــو  دإلهمقــى تمىيــ   وس و ــمئ   -
 درحسكيى.

تـــــو يس  ـــــس  درسيم ـــــى ودرتـــــسويل لـــــ  بـــــ   درنـــــود ي ودرل هـــــب وتـــــو يس  -
 درل تا لما رالىمقي  حسكي م

دححتـسدم ودرتتــ يس وتب ــيا دإللـسدردا  ــ  درــ ودئس درحكوليـى ودرشــسكما رت ــهي   -
 حسكى درلىمقي  حسكي م.

ا درلملىـــما ل ـــم  لـــ ب  راتسبيـــى دربم ـــى ود  سد  وحـــ دا أ  تت ـــل  باـــ -
تتىاـ  ب  ـمريب تـ سي  تاـس درمئــى وتـ سيبهم  ـل  درل ـمقما در سد ـيى درحمريــى  

 ودرىل  هار تمىي  تاس درل مقما.
ــم و للهــم لــ  أقــسدنهم  -  ــسوس  قيــمم درلىالــي  بإشــسدس دراــ ب درلىــمقي  حسكي 

 .درلىمقي  اثنمر درح   درنشماما
 

 
 
 
 
 
 

 املـــراجـــع

_________ 
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 : العربية: املراجع  أولا 
سإلعاةة  سلجلةمي ا سلم مةوما وسئ ةوسعا وبةرسما .  (2005   . أبو درن ـس  لـ حا .1

   لللوهى درني  درىسبيى  درتميس .سلرعاي 
. لشـــك ا دك ـــسد  درلىـــوقي   (2005  . بامينـــى  أ ـــملى  ولتمباـــى  ن ـــس يو ـــا .2

ــــم بلحم رــــى دسبــــ  بمرلل مجإةةةة  سليإةةةةوم اكــــى دكس نيــــى درهمشــــليى  حسكي 
 .100-68  1   6  لدسلوربوي  وسل  لي 

سوجاهةةةات ميإمةةةي سلمةةةدسرو سالبودسفيةةة  وسل ا ويةةة   حةةةو (. 1988.   لىـــمس   يحـــ  .3
  س ــمرى لمل ــتيس  يــس لنشــوس   سلميةةاةي  حركًيةةا  ةةي مدي ةة  عمةةا 

 درلملىى دكس نيى.
ـــــى درلىـــــ (1990  . درسب ـــــ   يـــــمن  .4 ـــــم  ـــــ  لحم رـــــى . لشـــــك ا درااب               وقي  حسكي 

(  2 6    ا ـاى درىاـوم دإلن ـمنيى ودحلتلمهيـى  أبحاث سليرموكدسب   
95-112. 

ألةةةو دمةةةا سلميةةاةي  حركًيةةةا وسوجاهةةةات .  (1998.    ــي   دحلــ   ودرغـــتم  كــوثس .5
سلميإم سليادي  حةو ألةإوا سلةدماا ورةة  ةةدمت ل ةدوب وجةارا دمةا 

سلراصةةةة   ةةةةي دوت مجإةةةةو سلويةةةةاو  سئشةةةةرا   وي سالحوياجةةةةات 
-2  لملىـى درباـيد درىسبـ   دربحـسي   سلرإيجي سلوطإيات وسلوحديات

 لمس .4
سلةةورسويجيات سلويامةةت .  (2010  . شــوديي   بيــس   سيمــما   ــحس  وشــنيوس  ألــ  .6

  مع  وي سالحوياجات سلراص .
 ةةي  س ةةر بر ةةاما وةةدريبي بالةةوردسم سلوةةدريو سلمصةة ر(. 2004  . در ــسديس   سدئــ  .7

وحلةةي  ك ايةةات سلطإبةة  سلميإمةةي  لويإةةيم سلوربيةة  سلريا ةةي  لإحةةاالت 
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  س مرى  كتوسد   يس لنشوس   لملىى هلم  درىسبيى را سد ـما سلراص 
 درىايم  هلم .

ثــس درلــن  ودرل ــتول درتىايلــ  . أ (1995  . در ــلم ي  دحلــ   ودرلــولن   لحلــ  .8
ــــــ ل درلىــــــ ــــــ دا ولسكــــــ  در ــــــبا ر       مقي  ودحقت ــــــم ي  ــــــ  لمهــــــوم در

   ا ـاى درىاـوم دإلن ـمنيى ودحلتلمهيـى  مجإ  أبحاث سليرمةوكحسكي ـم  
11  2)   9-51 . 

   دس درحملـ  رانشـس طرق سلويامةت مةع سلميةوةي .  (2008  . درامئ   هب  درلليـ  .9
 ودرتو ي   هلم .

    دس  ممر رانشس ودرتو ي   هلم .سإلعاة  سلحركي .  (2011  . هبي   لمل   .10
سليالةةة  بةةي  م مةةوم سلةة ست وسلوكيةة  سالجومةةاعي .  (2001  . اايــا  ا دسهبــ  در .11

   س مرى لمل تيس  يس لنشوس   لملىى  لش .لدا سلمياةي  جلدًيا
سوجاهات ميإمي سلمدسرو سئلالةي  ومةديريما  حةو .  (1998  . هب  د   هثلم  .12

   لملىى درنلم  دروانيى  نمبا .دما سلمياةي   ي سلويإيم سليام
. دتلميما درا ب درلىمقي  ل  ي م نحـو در سد ـى ودرلىاـم  (2006  . ىمنم   ها در .13

  80   سلمجإةةةة  سلوربويةةةة ودإلهمقــــى وه قتهــــم بتح ــــياهم در سد ــــ   
 .181-135  20لد

   دس درمكـس سوجاهةات سئب ةان  حةو أبةافمم سلميةوةي .  (2000  . دركبي    سد ـ  .14
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