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 الملخص العربى 
دراسة  بهدف  البحث  هذا  لمؤسسات    أجرى  السكنية  المعايير 

وت البصرية  الخاصة  اإلحتياجات  واألمان  ث أذوي  الرضا  على  يرها 
لديهم. وقد تم جمع البيانات البحثية عن طريق إستمارة إستبيان  
تم إستيفاء بياناتها بالمقابلة الشخصية . وتمثلت عينة البحث فى 

قوامها   عمدية  صدفية  الخاصة    50عينة  اإلحتياجات  ذوى  من 
البصرية بمؤسسة النور للمكفوفين بمدينة شطا بمحافظة دمياط،  

برنامج   تموت بإستخدام  إحصائيًا  البيانات  معالجة 
SPss(ver16)   وذلك إلجراء المعامالت اإلحصائية والمتمثلة فى  

 المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارى النسب المئوية والتكرارية و 
اإلنحدار   ومعامل  ألفاكرونباخ  ومعامل  البسيط  اإلرتباط  ومعامل 

 :تائج البحثية ما يلىن لاالجزئى القياسى المتعدد ، وقد تضمنت 
البيئة .1 معايير   بين  معنوية  إرتباطية  عالقة   السكنية وجود 

)الداخلية  الخاصة االحتياجات ذوي  لمؤسسات البصرية 
فى   المتمثلة  بأبعادها   ) على  والخارجية  واالعتماد  االمان 

اجتماعية  و   النفس والعالقات  االختيار  وحرية  الخصوصية 
وكل من الرضا عن الحياة  لية  يك والجمال الفنى واالعمال التش

 واألمن النفسى لمنتسبى المؤسسة. 
% لعناصر    26.3% و    9.7وجود تأثير معنوى تراوح بين   .2

البيئة الداخلية والخارجية لمؤسسات ذوى اإلحتياجات الخاصة  
 البصرية بأبعادها على الرضا عن الحياة . 

% لعناصر    17.2% و    5.6وجود تأثير معنوى تراوح بين   .3
ة الداخلية والخارجية لمؤسسات ذوى اإلحتياجات الخاصة  ئيالب

 البصرية بأبعادها على األمن النفسى لمنتسبى المؤسسة. 
المفتاحية: السكنيه  -الكلمات  االحتياجات    -المعايير  ذوي 

 األمن النفسي. -الرضا عن الحياة -الخاصة

 والمشكلة البحثية المقدمة  

المراحل   في  المعاقين  الي  النظرة  القديمة   لاكانت  تاريخية 
الطبيعية  حقوقهم  علي  الحصول  منعوا  فقد  إنسانية  غير 
كانت  حيث  العاديين  األشخاص  بها  يتمتع  التي  واألساسية 
اآللهة   أنهم تجسيد لغضب  إليهم علي  تساء معاملتهم وينظر 
ولعنتها وعبئ ثقيل علي الجماعة او القبيلة يضعف من قوتها  

األو  المجتمعات  وكانت  منهم  يلوهيبتها،  التخلص  تحاول  ة 
األنهار  في  إغراقهم  او  قتلهم  طريق  عن  مختلفة  بأساليب 
ليموتوا   تركهم  او  الجماعة  عن  وعزلهم  نبذهم  أو  وإعدامهم 

 ( 2008لوحدهم دون تقديم إيه رعاية لهم )أسماء قطايف: 
والوكالة   العالمية  الصحة  لمنظمة  تقرير  اوضحت  لقد 

( مليون انسان في العالم  37الدولية لمكافحة العمي ان هنالك)
( منهم  بالعمي  النامية  %90مصاب  والدول  افريقيا  قارة  في   )

كما ان مصر لها نصيب وافر من االصابة حيث اكد الدكتور  
احمد حتحوت المدير التنفيذي لجمعية مكافحة العمي ان كل  

طبقا 5) وذلك  العالم  في  بالعمي  شخص  يصاب  ثوان   )
لم الدولية  الوكالة  الصحة  اكالحصائية  ومنظمة  العمي  فحة 

(  %14العالمية وفي مصر يوجد مليون مصاب بالعمي منهم )
 . (2004: الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء) من األطفال

كل   هو  البصرية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  والشخص 
شخص رؤيته منعدمة أو اصغر من العادي ، وال يقدر علي  

اع للعاديين  تقدم  التي  المعرفة  حاسة  متتحصيل  علي  ادا 
بالنظارة   استعان  ولو  فارس:  البصر  و (2004)خالد  عجز  . 

الكفيف عن الرؤية يحد من ممارسته لكل من األنشطة التي  
شخصيته   في  الثقة  يفقده  بدوره  وهذا   ، المبصرون  يمارسها 
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االستطالع  دافع  يكبت  يجعله  مما  الخوف  عليه  ويسيطر 
قدرات البصرية  لاوالتعرف علي ما حوله، وهكذا فإن محدودية  

الرحمن   )عبد  محدود  عالم  في  العيش  إلي  الكفيف  تدفع 
: و2003حسين   ) (Kauffiman j.m & hallahan,D.P 

( على ذلك األمر  2009كما أكدت رباب مشعل )  .   (2003:
بذوى   المحيطة  بالبيئة  معمارية  عوائق  أن وجود  اثبتت  حيث 

النفسى    قفاإلحتياجات الخاصة ثؤثر بصورة مباشرة على التوا
 .  واإلجتماعي لديهم

لعبادة  النفسي  االمن  نعمة  وتعالي  سبحانه  هللا  منح  وقد 
فربط   عنه  نهي  عما  وينتهون  شرعة  يقيمون  الذين  المؤمنين 
وجل   عز  هللا  قول  من  يتضح  وهكذا  واإليمان  االمن  بين 

َلُهمُ  ِئَك  ُأولََٰ ِبُظْلٍم  ِإيَماَنُهم  َيْلِبُسوا  َوَلْم  آَمُنوا  َوُهم    )الَِّذيَن  اأْلَْمُن 
شقير)  (82)األنعام،مُّْهَتُدوَن(   زينب  أكدت  وقد   .2007  )

لذوي   والشخصية  النفسية  الحاجات  توفير  أهمية  علي 
التي   المشكالت  أن  حيث  البصرية  الخاصة  االحتياجات 
تنعكس  باستقاللية  اليومية  أنشطتهم  ممارسة  في  يواجهونها 

ن بهم مما يحد  يطبصورة مباشرة علي ثقتهم بأنفسهم وبالمحي
الفاتح   كل من  من شعورهم باألمن النفسي ، كما أثبتت دراسة

( و2017المبارك     ) Sounders, F. (2007) المشكالت أن 
الخاصة   الحاجات  ذوى  بشعور  العالقة  ذات  السلوكية 
باإلستقاللية والشعور بالثقة فى النفس ذات تأثير مباشر على  

. بالرضا  وشعورهم  الدراسى  عبد  ق و تحصيلهم  فوزى  أكد  د 
( لدى  2016القادر   الحياة  الرضا عن  تدنى مستوى  ( على 

 ذوى اإلحتياجات الخاصة وبصفة خاصة المكفوفين منهم .
وقد تكون مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة البصرية عن  
مع  يتالءم  وخارجي  داخلي  تصميم  ذات  بيئته  توفير  طريق 

ام بالكود القياسي ز لاحتياجاته وقدراته وال يتحقق ذلك سوي باإل
توفيق   )شيماء  للمعاقين  والمباني  الخارجية  الفراغات  ليضمن 

:2013) (Useh, U. & Moyo, A. nd Munyonga, 

E.:2001) (العابد وصف  أشار  دراستة  2010.حيث  فى   )
أن   الخاصة  اإلحتياجات  ذوى  تواجة  التى  المشكالت  حول 

م المشاكل هأ عدم توافر بيئة داعمة إلحتياجاتهم المعيشية من  
التى يواحهونها لممارسة أنشطتهم الحياتية .  وفى هذا اإلطار  
ولمباني   الخارجية  الفراغات  لتصميم  المصري  الكود  أكد 

( على المعايير التصميمية لمبانى ذوى 43,  2003المعاقين )
الحركة   سهوله  لهم  لتتوافر  البصرية  الخاصة  اإلحتياجات 

مراعاة فيجب  الموقع  داخل  وسائل    اآلمنة   بين  المسافة 
تكون   إن  ويجب  االساسية  والخدمات  والمساكن  المواصالت 
شبكة الطرق داخل الحي أمنه ومؤمنه ويجب أيضا األخذ في 
والعالمات  باإلضاءة  الخاصة  التفاصيل  جميع  االعتبار 
التقاطعات  عند  وخاصة  والميل  المنسوب  وفرق  اإلرشادية 

وقوع   احتماالت  اإلمكان  بقدر  تقل  او عرقلة  لابحيث  حوادث 
 المكفوفين

ومما سبق تتضح مشكلة البحث والتي يمكن صياغتها في  
 التساؤالت التالية: 

االحتياجات  .1 ذوي  مؤسسات  لبيئة  السكنية  المعايير  ماهي 
 الخاصة البصرية. 

االحتياجات  .2 ذوي  لدي  النفسي  االمن  مستوي  ماهو 
 البصرية. 

ت ذوي  اسهل هناك عالقة بين المعايير السكنية لبيئة مؤس .3
النفسي   االمن  ومستوي  البصرية  الخاصة  االحتياجات 

 لديهم؟

 ية هداف البحث األ
السكنية  المعايير  لدراسة  رئيسية  بصفة  البحث  يهدف 
على   وتأثيرها  البصرية  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  لمؤسسات 
 الرضا واألمان لديهم وذلك من خالل االهداف الفرعية التالية: 

االقت -1 الخصائص  بعض  واالجتماعية  اصدراسة  دية 
 والسكنية لعينه الدراسة. 

ذوي   -2 مؤسسات  لبيئة  السكنية  المعايير  كفاءة  تقييم 
 االحتياجات الخاصة البصرية. 
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قياس مستوي رضا افراد عينة الدراسة عن كفاءة المعايير  -3
 السكنية لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة البصرية. 

ال -4 االحتياجات  لذوي  االمان  تحقيق  مستوي  صة  اخقياس 
 البصرية عينة الدراسة. 

من  -5 كل  بين  والتأثيرية  االرتباطية  العالقات  تحديد 
وكفاءة  والسكنية  واالجتماعية  االقتصادية  الخصائص 
االحتياجات  ذوي  مؤسسات  لبيئة  السكنية  المعايير 

 الخاصة البصرية ومستوي تحقيق الرضا واالمان لديهم.

 األهمية البحثية 
 اسة الحالية فيما يلى:ر دتتبلور األهمية البحثية لل

ذوى    • فى  والمتمثلة  بالدراسة  المعنية  الفئة  أهمية 
بهم  اإلهتمام  تزايد  والتى  البصرية  الخاصة  اإلحتياجات 

سواء على المستوى المحلى أو اإلقليمى أو العالمى وذلك  
كافة   على  والتقدم  للتطوير  داعمة  لكوادر  لتحويلهم 

 هم. ز يالمستويات وفقا لقدراتهم ومجاالت تم
بذوى   • المحيطة  البيئة  لدراسة  الموجهة  األبحاث  ندرة 

اإلحتياجات  وذوى  عامة  بصفة  الخاصة  اإلحتياجات 
الخاصة البصرية على وجة الخصوص ومحاولة تحسينها  
وتحويلها لبيئة داعمة لتنمية قدراتهم والتأكيد على اإلعتماد  

 على الذات واألستقاللية .  

 الفروض البحثية 
 :بحثية في صورتها الصفرية كما يلىض الو ر تمت صياغة الف

ا .1 بين  إرتباطية  عالقة  وجود  االقتصادية  عدم  لخصائص 
و  ذوى  واالجتماعية  لمؤسسات  السكنية  المعايير 

 االحتياجات الخاصة البصرية 
االقتصادية   .2 الخصائص  بين  إرتباطية  عالقة  وجود  عدم 

 واالجتماعية والرضا عن الحياة  
ب .3 إرتباطية  عالقة  وجود  االقتصادية    نيعدم  الخصائص 

 الداخلى (   –واالجتماعية واألمن النفسى )الخارجى 

السكنية  .4 المعايير  بين   ارتباطية  عالقة  وجود  عدم 
البصرية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  الخارجية     لمؤسسات 

 والداخلية  وكل من الرضا عن الحياة و األمن النفسى .
المعايي .5 مالئمة  بين  تأثيرية  عالقة  وجود  السكنية   رعدم 

البصرية الخاصة  االحتياجات  ذوي  )الداخلية   لمؤسسات 
الحياة والخارجية عن  بالرضا  الشعور  من  كل  على   )

 . ومستوى األمن النفسى

 األسلوب البحثي 
 أوأل: المصطلحات الحثية والتعاريفات اإلجرائية: 

 : ذوى اإلحتياجات لخاصة البصرية •
ا    غير  األفراد  سواهم  الرؤيى  على  أو   ءلقادرين  جزئيا   كليا 

بصورة   اليومية  حياتهم  أنشطة  ممارسة  عن  يعوقهم  مما 
الحديدى   )منى  خارجى  لدعم  اإلحتياج  ودون  طبيعية 

 (. 2006وإبراهيم الرزيقات )
 المعايير السكنية بذوى اإلحتياجات الخاصة البصرية:   •

والتى تعرف إجرائيا بأنها الضوابط والقواعد والشروط  التي  
ا المالئمة  لذوى  خلتحقق  تحقق  التي  والداخلية  ارجية 

الشعور الخاصة  على    اإلحتياجات  واالعتماد  باالمان 
اجتماعية و   النفس والعالقات  االختيار  الخصوصية وحرية 

التشكيلية واالعمال  الفنى  شحاتة  والجمال  :  )حازم 
2011 .) 

وقد تم تبني هذا المفهوم العلمي كتعريف إجرائي في هذه 
   الدراسة . 

 : ياةحلالرضا عن ا •
علياشباع  وقدرتة  والسعادة  بالرضا  الفرض  شعور  هو 
حاجاته من خالل ثراء البيئة ورقى الخدمات التى تقدم له  
الصحية واالجتماعية والتعليميةوالنفسية مع  المجاالت  في 

وا للوقت  ادارته  )رغداء حسن  منه  الستفادة 
 . (2012نعيسة،
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هذه   يفوقد تم تبني هذا المفهوم العلمي كتعريف إجرائي  
   الدراسة . 

 :االمن النفسى •
له  يحقق  بما  حياته  عن  والرضا  بالسعادة  شعور  هو 
من   ومتقبل  محبوب  وانه  واالطمئنان  بالسالمة  الشعور 
االنتماء   اكبرمن  قدر  تحقيق  من  بمايمكنه  االخرين 
والمودة   الدفئ  من  كبير  قدر  يستشعر  حتي  لالخرين 

وذلك واالستقرار  الهدوء  من  حالة  في  له    ويجعلة  يوفر 
حياة افضل  توقع حدوث االفضل ف المستقبل بعيدا عن  

( الحياة  فى  واستقرارة  امانه  يهدد   Kauffimanاي خطر 

j.m & hallahan,D.P :2003.)  
هذه   في  إجرائي  كتعريف  العلمي  المفهوم  هذا  تبني  تم  وقد 

 الدراسة . 
 ثانيا:المنهج البحثى: 

  التحليلي   ي فصالو   المنهج  المنهج  الحالية   الدراسة  اتبعت
  الظواهر   من  ظاهرة  وصف  علي  يقوم  الذي  المنهج  وهو

  ،   فيها  تتحكم  التي  العوامل  و  اسبابها  علي  للتعرف
  بحثية   خطة  وفق   ذلك  ،ويتم  لتعميمها  النتائج  واستخالص

  وتحليلها   وتنظيمها،  البيانات،  تجميع  خالل   من  معينة
 ( 2000:الحميد عبد ابراهيم ) نتائج صورة في وعرضها

 المتغيرات البحثية::اثالث
اط من المتغيرات وفقا ألهداف البحث تم تحديد ثالثة أنم

 :البحثية كالتالى
المستقلة .1 االمتغيرات  الخصائص  وتتمثل :  إلجتماعية 

محل اإلقامة، عدد أفراد االسرة، ، المسكن،  )السن،  النوع
التعليمية سبب  المرحلة   ، الدراسى  التحصيل  مستوى   ،

، األب  سن   ، مهنة   األصابة   ، األم  سن   ، األب  مهنة 
 ، مستوى دخل األسرة ( األم

الوسيطة: .2 تعمل المتغيرات  التى  المتغيرات  وهي   (
رات  كمتغيرات تابعة مع بعض المتغيرات المستقلة وكمتغي 

التابعة المتغيرات  المعايير  مستقلة مع  في كفاءة  ( وتتمثل 
 السكنية لمؤسسات ذوى االحتياجات الخاصة البصرية  

الحياة  ار المتغي  .3 عن  الرضا  في  تتمثل  :التى  التابعة  ت 
 واألمن النفسى  تحت الدراسة. 

 رابعا: الشاملة والعينة البحثية: 
 شاملة البحث:  .1

ثمثلت شاملة البحث فى جميع ذوى اإلحتياجات الخاصة  
شطا   بمدينة  بصريا  للمكفوفين  النور  بمؤسسة  البصرية 

 محافظة دمياط
 :عينة البحث .2

عينة صدفي فى  ذوى    ةتمثلت  قوامها خمسون من  عمدية 
إجتماعية  مستويات  من  البصرية   الخاصة  اإلحتياجات 
 وإقتصادية مختلفة من المترددين على مؤسسة النور للمكفوفين

 .بصريا بمدينة شطا  محافظة دمياط
الوصفية   البيانات  وتحويل  البيانات  جمع  خامسا:أسلوب 

 لكمية: 
طريق عن  الدراسة  هذه  بيانات  استيفاء  االستبيان   تم 

البنود  االستبيان  محاور  تضمنت  وقد  الشخصية  بالمقابلة 
 التالية: 

للمبحوث  .1 واألسرية  واإلقتصادية  اإلجتماعية  البيانات 
النوع  وأسرتة في  المسكن،متمثلة  المصاب  ،  محل  ،  سن 

المرحلة   األسرة،  أفراد  عدد  االصابة،  درجة  اإلقامة، 
ابة، سن  صالتعليمية، مستوى التحصيل الدراسى، سبب األ

األم سن  األب،  مهنة  دخل    ،األب،  مستوى  األم،  مهنة 
 .األسرة (
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 . المتوسط الحسابى و اإلنحراف المعيارى وحدود الفئات لبعض الخصائص اإلقتصادية واإلجتماعية للمبحوثين1جدول
الخصائص اإلقتصادية 

 واإلجتماعية
 المتوسط الحسابى
 واإلنحراف المعيارى 

 حدود الفئات 
 مرتفع متوسط نخفض م

 14.8 > 14.8 :8.4من  8.4 < 3.2± 11.6 عمر المبحوث
 50.1 > 50.1  :36.1من  36.1 < 7.0±43.1 عمر األب
 41.7 > 41.7  :31.9من  31.9 < 4.9±36.8 عمر األم

 2276.91 < 1691.1±3968, 0 مستوى الدخل 
 
 

 5659. 1: 2276.9من 
 

< 5659.1 
 
  

إلللى كميللة:  تللم تمييللز فئللات كللل  يةتحويللل البيانللات الوصللف •
النلللوع،  المسلللكن،  محلللل اإلقاملللة، المرحللللة التعليميلللة،  ملللن

، وعلللدد أفلللراد مسلللتوى التحصللليل الدراسلللى، سلللبب االصلللابة
، مهنللللة األم  بللللأكواد تشللللير لحللللالتهم مهنللللة األباألسللللرة ،و 

، يات المختلفلة لكلل ملنهم كلملا أمكلنووفقا ألفضلية المسلتو 
لحسابى واإلنحراف المعيارى ا فى حين تم حساب المتوسط

، ومتوسلط اللدخل األب واألملكلل ملن عملر المبحلوث، عملر 
الشهري وبناء عليله تلم تصلنيف كلل ملنهم إللى ثالثلة فئلات 

 .(1شير البيانات الواردة بجدول )كما ت
البيئة .2 معايير  المرتبطة  بالخصائص  المتصلة   البيانات 

 الخاصة االحتياجات ذوي  مؤسسات لبيئة السكنية
فى بلا تمثل  األول  العنصر  عنصرين،  وتتضمن  صرية: 

عبارة تقيس كل المعايير   44البيئة الخارجية وقد تضمن  
الخاصة   االحتياجات  ذوي  مؤسسات  لبيئة  الخارجية 
وقد   االمان  فى  متمثلة  أبعاد  ستة  الى  قسم  وقد  البصرية 

على)   للتعرف    11اشتمل  الفتات  توفر  تقيس  عبارة   )
ذوي   سيارت  اماكن  البصرية  االعلي  الخاصة  حتياجات 

وجود   لهم  مخصص  مدخل  وجود  احد  مساعدة  دون 
ماكن  وجود  المشاة  عبور  عنداماكن  بارزة  بالطات 
وجود   المباني  من  بالقرب  السيارات  لوقوف  مخصصة 
غير   المؤسسة  ،ارضية  الخطر  حاالت  في  انذار  أجهزة 
قابلة لالنزالق وجود الفتات ملموسة  للتعرف علي اماكن  

مساعدة  ذ  سيارت دون  البصرية  الخاصة  االحتياجات  وي 
( الذاتى  واالستقالل  النفس  على  االعتماد   . (  7احد 

يسمح   مناسب  ارتفاع  علي  الالفتات  تثبت  تقيس  عبارات 
لتجنب  الزجاجية  االبواب  علي  عالمات  وجود  بلمسها 
االصطدام بها سهولة حركة اليد بحرية علي كوبستة السلم  

م وجود  السقوط   اماكن  مر لتجنب  بين  تصل  امنه  ات 
في   النفس  علي  لالعتماد  والرصيف  السيارة  انتظار 
مسارات  علي  للتعرف  ارشادية  لوحات  يوجد  الوصول 

( .الخصوصية  النفس   علي  االعتماد  لتسهل  (  7الحركة 
مساحة  حيث  من  الخصوصية  مدي  تقيس  عبارات 
الممرات مناسبة للحركة بدون ازعاج وجود سيارات خاصة  

البريد علي ارتفاعات حتبذوي اال ياجات الخاصة صناديق 
الرياضية تحدد مواعيدها مناسبة كوسيلة  االنشطة  مناسبة 
اليومية   بالواجبات  القيام  لحجرات  مواعيد  وجود  ترفية  
لذوي  مخصص  مدخل  وجود  مناسبه  ومواعيدها 
والتعبير   االختيار  حرية   . البصرية  الخاصة  االحتياجات 

( النفس  تقي8عن  عبارات  نوع س  (  تحديد  حرية  وجود 
النشاط لترفيهى لذوى االحتياجات الخاصة البصرية وجود  
في   الحرية  للطالب  المؤسسة  لطالب  مخصص  ينيفورم 
طريق   عن  للطالب   يتوفر  االدارة  مع  اليونيفورم  تحديد 
باصطحاب  او  بفرده  سواء  الخروج  علي  القدرة  المؤسسة 

ا في  الحرية  لديه  شخصيه  اغراض  اي  لشراء  يار  ختاحد 
حديقة   في  الجلوس  في  حرية  يوجد  به  الخاص  المشرف 

( االجتماعية  .العالقات  زمالئك  مع  عبارات 6المؤسسة   )
عالقة   وجود  بالمشرف  للطلبة  طيبة  عالقات  وجود  تقيس 
رحالت   في  مشاركة  يوجد  وبعض   الطابة  بين  طيبة 
االنشطة   في  يشاركوا  المشرفين  الفراغ  اوقات  في  يجتمعوا 
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( عبارات 5مال الفنى واالعمال التشكيلية )لجمع الطلبة .ا
تقيس المظهر الجمالي توفر النباتات تعطى منظر جماليا 
المداخل   في  جميل  منظر  ذو  وجود مظالت  السير  اثناء 
في   حديقة  وجود  جميل   منظر  وذو  نظيفة  والمداخل 
نظيفة  المؤسسة  سيارات  جمالي  منظر  ذو  المؤسسة 

 وتشعرك بالراحة .
عبارة   52نى المالئمة الداخلية واشتمل على  ثاو العنصر ال 

المؤسسة   في  توافرها  يجب  التي  الداخلية  المعايير  تقيس 
لتالئم وتناسب وتخدم احتياجات ذوي االجتياجات الخاصة  
البصرية وتوفر لهم االمان والرضا  قسمت إلى ستة أبعاد  

األمان وقد تضمن )  فى  االمان  12متمثلة  تقيس  ( عبارة 
لمؤسسة من خالل تصميم يتوفر فيه الممرات ا  الذى توفره

مزودة   الساللم  السقوط  لتجنب  جانبية  بحواف  مزودة 
ارضية   متساوية   اركان  ذات  الكوبستات  بدرابزين  
لتجنب  تأليمات  ذات  الملمس  خشنة  مواد  من  البسطات 
علي   تساعد  ال  مواد  من  المياة  دورات  ارضيات  السقوط 

نب لسالمتك  مقبض تجاالنزالق  االحواض مثبتة جيدا ل 
الحوض واحد سهل االستخدام  اركان الحوائط غير حادة  
حاالت  في  انذار  اجهزة  وجود  دائرية   والحواف  االركان 
الخطر ارض حجرات الدراسة تكسي بالموكيت او السجاد  

( الذاتى  واالستقالل  النفس  على  االعتماد   ، (  9لضمان 
لتي تساعد  ا  عبارات تقيس توفر معايير المالئمة الداخلية

سالمتك    نفسه  علي  االعتماد  على  القدرة  علي  الطالب 
مناسبة  ارتفاعات  علي  االبواب  من  بالقرب  اجراس  توجد 
في   والغلق  الفتح  سهلة  المياة  صنابير  استخدامها  ليسهل 
للحركة   الكتب يوجد فراغات مناسبة  اماكن االطالع علي 
نفسه  علي  الطالب  اعتماد  لتسهل  االطالع  مناضد    بين 

رض حجرات الدراسة تكسي بالموكيت او السجاد لسهولة  ا
تناو  مكان  يتجاور  بمفرده  المطبخ  الحركة  مع  الطعام  ل 

وصوله ) ليسهل  الخصوصية  مدي 9،  تقيس  عبارات   )
الخصوصية   لتوفر  للمؤسسة  الداخلية  المعايير  مالئمة 
للطلبة توافر خزائن ودواليب لحفظ المالبس يتجاور الحمام  

قامة المناسبات االجتماعية ذات االضواء  ا  مع غرفة النوم
الساطعة بجوار المؤسسة النوافذ والبلكونات داخل المؤسسة  
مساحة   الخصوصية  لضمان  وزجاج  شيش  من  تتكون 
الغرفة تسمح بمبيت عدد من الطالب  لكل طالب دوالبه  
الخاص به  تبتعد غرفة النوم الخاصة بالطالب عن غرفة  

الستائر السميكة في الحجرات  م  الطعام واالنشطة  استخدا
الطعام واالنشطة ،   للحفاظ علي خصوصيتك  عن غرفة 

( النفس  عن  والتعبير  االختيار  تقيس  7حرية  عبارات   )
مدي   خالل  من  وحريته  نفسه  عن  الطالب  تعبير  مدى 

الحتياجاته وتوفيرها  الدخلية  المعايير  يوجد   مالئمة  تقيس 
الرياضية   باالنشطة  للقيام  ممهد  يوجد  دو ملعب  خطر  ن 

يوجد  تريده  الذي  للكتاب  للوصول  يساعدك  مكتبة  امين 
االحتياجات  زوي  بمساعده  لشخص  يسمح  فراغي  حيز 
الحرية   الطالب  لدي  مالبسه  تغيير  في  البصرية  الخاصة 
للدخول لحجرة االنشطة في وقت فراغه يمكنه االنتقال من 

  ( عبارات 6حجرته للحمام بحرية ، العالقات االجتماعية )
وبعضهم  ت المؤسسة  طالب  بين  طيبة  عالقة  وجود  قيس 

المالهي    في  استراحة  اماكن  تتوفر  المشرفين  وبينهم وبين 
طيبة    عالقات  تتوفر  العائلة  وبصحبة  بمفردك  والحدائق 
الطالب   مشاركة  الغرفة   داخل  وزمالئة   الطالب  بين 
الحجرة   في  تغيرات  بأي  القيام   عند  الرائي  في  لبعضهم 

الط بينهم   المساعدة  فيما  والتعاون  البعض  لبعضهم 
وهدوءيستج بود  المشرفين  لنصائح  الفنى يبوا   الجمال   ،

( عبارات تقيس مدي توفر العنصر 9واالعمال التشكيلية )
الجمالي في المؤسسه من خالل المعايير الداخليه االرض  
الغرف   داخل  ظهور  ويوجد  مرتبة  والغرف  نظيفا  دائما 

دائما ن الطالب  الغرف هادئة  ظيومالبس  الوان  فه ومكوية 
ويوجد موكيت ف االرضي مالئم للون الغرف ومن خامة  

بالدخول ومع   جيده الستائر من خاكة جيده تسمح للشمس
   .ذلك تمنع دخول الحشرات
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 بصريةلااإلنحراف المعيارى وحدود الفئات للمعايير السكنية لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة المتوسط الحسابى و  .2جدول

 المتوسط الحسابى الخصائص 
 واإلنحراف المعيارى 

 حدود الفئات 
 مرتفع متوسط منخفض 

جى 
خار

ال
 

 32.6 > 32.6 :20.4من  20.4 < 6 ,1±26.5 األمان
 20.8> 20.8: 13.6من  13.6 < 3.6±17.2 اإلعتماد واإلستقالل

 19.9> 14.1:19.9من  14.1 < 2.9±17.0 الخصوصية
 21.8> 21.8: 14.6من   14.6 < 3.6±18.2 الحرية

 17.8> 17.8  :15.4من  15.4 < 1.2±16.6 عالقات اجتماعية
 14.4> 9.6:14.4من  9.6 < 2.4±12.0 الجمال الفنى 

 122.0> 122.0 :93.0من  93.0 < 14.5±107.5 االجمالى الخارجى

خلى 
الدا

 

 31.3> 31.3: 21.5من  21.5 < 4.9±26.4 األمان
 24.9> 24.9: 21.1من  21.1 < 1.9±23.0 واإلستقالل داالعتما

 26.5> 26.5:  20.7من 20.7 < 2.9±23.6 الخصوصية
 20.9> 17:20.9 ,3من  17 ,3  < 1.8± 19.1 الحرية

 17.8> 17.8:  14.8من  14.8< 1.5±  16.3 عالقات اجتماعية
 22.5> 22.5 :14.3من  14.3< 4.1±18.4 الجمال الفنى 

 138.5> 138.5:  115.3من  115.3< 11.6±126.9 لى الداخلىاماالج
 257.7> 257.7 :210.9من 210.9< 23.4± 234.3 اجمالى االستبيان

 

إستجابات   • تضمنت  كمية:  إلى  الوصفية  البيانات  تحويل 
شطا    بمدينة  بصريا  للمكفوفين  النور  مؤسسة  قاطنى  
البيانات   تقييم  عبارات  نحو  دمياط  محافظة 

ذوى  يي بالمعا لمؤسسات  والداخلية(  )الخارجية  رالسكنية 
السكنية البصرية  الخاصة   مؤسسات لبيئة االحتياجات 

البصرية ثالثة إستجابات وهى  الخاصة االحتياجات  ذوي 
درجات   بثالثة  األولى  قيمت  حيث  وال  ما  حد  وإلى  نعم 
اإليجابية   للعبارات  واحدة  بدرجة  والثالثة  بدرجتين  والثانية 

للعب تصنيف ر اوالعكس  تم  علية  وبناء  السلبية  ات 
الحسابى  المتوسط  لحساب  وفقا  فئات  لثالث  المبحوثات 

 . ( 2واإلنحراف المعيارى )جدول
وقد   -3  : الحياة  عن  الرضا  بجوانب  المتصلة  البيانات 

االحتياجات   30تضمنت   ذوي  رضا  مدى  تقيس  عبارة، 
مؤسساتهم  وعن  عموما  حياتهم  عن  البصرية  الخاصة 

الحت  حياتهم ايوتوفيرها  عن  الرضا  لهم  تحقق  التي  جتهم 
طيبة   وجود عالقات  تدور حول   عبارات  تضمنت  حيث 
وظروف   والطمائنينة  باالمان  وشعرهم  باالخرين  تربطه 

ما   علي  وحصولهم  سعيدة  بحياة  شعورهم  ومدى  حياتهم 
المستقبل  تجاه  بالتفائل  وشعورهم  حياتهم  في  يتمنون 

إلضافة إلى تقبل  ابورضاهم عن ما وصلوا له في حياتهم   
المحيطين   فى  والثقة  النقد  وتقبل  وتعايشهم معهم  األخرين 
هدوء   في  النوم  و  والمرح  والتسامح  الحياة  فى  واالمل 
والشعور بإحترام الغير واتخاذ القرارات وتحمل نتائجها بكل  
إجتماعية   عالقات  وتكوين  المعنوية  الروح  وإرتفاع  رضا 

 ناجحة.
الوصفية   • البيانات  إستجابات  لإتحويل  تضمنت  كمية:  ى 

ثالثة   الحياة   عن  الرضا  تقييم  عبارات  نحو  المبحوثات 
إستجابات وهى نعم وإلى حد ما وال، حيث قيمت األولى  
واحدة   بدرجة  والثالثة  بدرجتين  والثانية  درجات  بثالثة 
للعبارات اإليجابية والعكس للعبارات السلبية وبناء علية تم 

فئ لثالث  المبحوثات  المتوسط   تاتصنيف  لحساب  وفقا 
   .  (3الحسابى واإلنحراف المعيارى )جدول 
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وحدود  3جدول   المعيارى  اإلنحراف  و  الحسابى  المتوسط   .

 الفئات  الرضا عن الحياة   
الرضا 
عن 
 الحياة 

  المتوسط
 الحسابى

واإلنحراف  
 المعيارى 

 حدود الفئات 
 مرتفع متوسط منخفض 

الرضلللللا 
عللللللللللللللللن 
 الحياة 

77.0  
±12.4 >64.6 

مللللللللللللللللللللللللن 
64.6 :
89.4 

<89.4 

تضمنت   -4 وقد  النفسى:  باألمن  المتصلة     30البيانات 
وداخل   خارج  النفسي   باالمن  شعورهم  تقيس  عبارة، 
االمن   االول  محورين  الى  تقسيمها  وتم  من  المؤسسة 

( عبارة تقيس الشعور  14النفسى  الخارجى اشتمل على ) 
اال اللوحات  النفسي الستخدامك  االمن  رشادية  باألمان وال 

لوجود حواجز أمان بين المسارات لوجود عالمات ملموسة  
منحدر   لوجود  العوائق  عند  او  المشاة  عبور  أماكن  عند 
عند تقاطع شارعين لوجود اشارات مرورية ضوئية بوسائل 
اسطح   لوجود  االشارات  معرفة  عليك  تسهل  مسموعة 
انتظار ممهدة النتظارك   لوجود ساحات  المنحدرات خشن 

الن اماكن انتظار السيارات بالقرب من المصعد    للسيارات
للسيارة   انتظارك  اماكن  بين  يصل  امن  ممر  لوجود 
لوجود   الحدائق  في  استراحة  اماكن  لوجود  والرصيف 
ارتفاع  الالفتات علي  لتثبيت هذه  الشوارع  بأسماء  الفتات 
مناسب لك لوجود عالمات علي االبواب الزجاجية لتجنب 

االمن الثانى  على    االصطدام  اشتمل  الداخلى  النفسى 
( عبارة تقيس الشعور باالمان وال االمن النفسي عند  16)

للنوافذ   للوصول  قدرته  الغرفة  في  بمفردهم  بالحركة  القيام 
بسهولة قدرتهم  علي استخدام الحمام بدون مساعدة تشعر  
بالراحة عند استخدام المقاعد داخل الغرفة عند استخدامك 

ال عند  بمفردهم  المؤسسة   سالسلم  ارضية  علي  بمفردك  ير 
بالط  علي  السير  عند  الكهرباء  كوبستة  استخدام  عند 
الحمام عند السير علي بالط الحمام تشعر بالجو االسري  

وبين  بينك  جيدة  عالقات  لديك  يتوفر  المؤسسة  داخل 
 زمالئك  

إستجابات   • تضمنت  كمية:  إلى  الوصفية  البيانات  تحويل 
االمن عبارات  نحو  إستجابات   المبحوثات  ثالثة  النفسى  

وهى نعم وإلى حد ما وال حيث قيمت األولى بثالثة درجات 
اإليجابية  للعبارات  واحدة  بدرجة  والثالثة  بدرجتين  والثانية 
تصنيف   تم  علية  وبناء  السلبية  للعبارات  والعكس 
الحسابى  المتوسط  لحساب  وفقا  فئات  لثالث  المبحوثات 

 (.  4واإلنحراف المعيارى )جدول 
 

و 4ول  دج الحسابى  المتوسط  وحدود .  المعيارى  اإلنحراف 
 الفئات االمن النفسى   

االمن  
 النفسى

المتوسط 
 الحسابى 

واإلنحراف 
 المعيارى 

 حدود الفئات 
 مرتفع متوسط منخفض 

األمللللللللللللللللللن 
النفسلللللللللللللى 
 الخارجى 

35.4±6.5 >28.9 
من 
28.9  :
41.9 

<41.9 

األمللللللللللللللللللن 
النفسلللللللللللللى 
 30.4< 5.9±36.3 الداخلى 

من 
30.4  

:   
42.2 

<42.2 

اجملللللللللللالى 
االمللللللللللللللللللن 

 النفسى
71.7  

±9.2 >62.5 
من 
62.5  
 :

80.9 
<80.9 

 

 سادسا: صدق وثبات أداة جمع البيانات:
 صدق أداة جمع البيانات:  .1
عرضه   • عبر  اإلستبيان  إلستمارة  المحتوى  صدق  إختبار 

للتحكيم   9على   بالتخصص  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
ة وصدق  لهدف الدراس  توإبداء الرأي حول مالئمة العبارا

مين ، وقد إتضح إتفاق المحكتعبيرها عن مضمون الدراسة
بين   تتراوح  نحو مختلف محاور    %100إلى    % 95بنسبة 

 . دل على قابلية اإلستبيان للتطبيق، مما ياإلستبيان
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ايير السكنية لمؤسسات  ع. قيم معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكلية للمحورولكل محور الستبيان الم5جدول  
 ذوي االحتياجات الخاصة البصرية

 
 االبعاد  الفرعية

استبيان المعايير السكنية لمؤسسات ذوي   الداخلية الخارجية
 االحتياجات الخاصة البصرية

معامل  
 االرتباط

معامل  
 معامل االرتباط محاور االستبيان االرتباط

 **0, 928 ة المالئمة الخارجي **0, 786 **0, 804 األمان
 **0, 892 المالئمة الداخلية  **0, 777 **0, 748 االعتماد على النفس

  **0, 645 **0, 780 الخصوصية 
 **0, 619 **0, 733 الحرية 

 **0, 640 **0, 702 العالقات االجتماعية
 **0, 607 **0, 754 الجمال الفنى واالعمال 

 

للتحقق من  Internal consistency صدق االتساق الداخلى   •
معامل  استخدام  تم  لالستبيان  الداخلى  االتساق  صدق 
إرتباط  بيرسون اليجاد معامالت االرتباط بين درجة كل  
الكلية   والدرجة  محور  ولكل  للمحور  الكلية  والدرجة  ُبعد 
االحتياجات  ذوي  لمؤسسات  السكنية  المعايير  الستبيان 
اإلحصائية  البيانات  من  يتضح  حيث  البصرية    الخاصة 

( بجدول  محاور 5الواردة  بين  معنوى  إرتباط  وجود   )
اإلستبيان المختلفة مما بدل على صدق اإلستمارة وقدرتها  

 على قياس الهدف الذى صممت من أجلة. 
ذوي   -2 لمؤسسات  السكنية  المعايير  استبيان  ثبات  حساب 

 االحتياجات الخاصة البصرية 

ان يتم استخدام البيانات المتحصل عليها من تطبيق االستب 
عينة    30على البصرية   الخاصة  اإلحتياجات  ذوى  من 

حساب  باستخدام  االستبيان  ثبات  حساب  وتم  الدراسة 
كرونباخ   ألفا  ثبات    Alpha Cronbach معامل  لتحديد 

من   ُبعد  لكل  كرونباخ  ألفا  معامل  حساب  تم  االستبيان 
أبعاد االستبيان على حدة  ولالستبيان ككل وقد اتضح من  

اإل )حالبيانات  بجدول  الورادة  ألفا  6صائية  معامل  أن   )
ذوي  لمؤسسات  السكنية  المعايير  استبيان  لعبارات 

الخارجية     للمالئمة  البصرية  الخاصة  االحتياجات 
(  0,  928( ولالجمالى ) 0  ,895،  0  ,696ترواحت بين)

االستبيان   صالحية  الى  يشير  مما  عالية  قيم  وهى 
   .لالستخدام

 30الستبيان المعايير السكنية لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة البصرية  ن = حساب معامل ألفا .6جدول 

 الداخلية الخارجية األبعاد
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات

 0,  817 12 0 ,895 11 األمان
 0,  732 9 0 ,807 7 االعتماد على النفس

 0,  690 9 0 ,783 7 الخصوصية
 0,  721 7 0 ,696 8 الحرية

 0,  784 6 0,  737 6 اتلعالقات االجتماعية
 0,  698 9 0,  705 5 الجمال الفنى

 0,  892 52 0,  928 44 االجمالى للمحاور
 0,  946 96 اجمالى االستبيان
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 سابعا: أسلوب تحليل البيانات البحثية:

تجميع  من  المراحل  من  بالعديد  البحثية  البيانات  مرت 
البيانات و  تحليل  تم  وقد  وجدولة  وتبويب  وتفريغ  مراجعه 

وذلك لتحديد النسب   SPss(ver16)أحصائيًا بأستخدام برنامج  
المئوية والتكرارية و المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارى و 
واإلنحدار  ألفاكرونباخ  ومعامل  البسيط  اإلرتباط  ومعامل 

 الجزئى القياسى المتعدد.
 النتائج البحثية: 

 : النتائج المتصلة بالخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية:أوال
 النوع  .1

 ( بجدول  الواردة  النتائج  أن    7أظهرت  أفراد    66%(  من 
 . % 34العينة من االناث بينما كانت نسبة الذكور 

 

 . توزيع عينة الدراسة الميدانية وفقا للنوع 7جدول 
 % العدد  النوع
 34.0 17 ذكر
 66.0 33 انثى

 0,100 50 المجموع
 

 محل االقامة   .2
  ( بجدول  الواردة  النتائج  من  أن    8تبين  أفراد    62%( 

العينة من مقيمى المؤسسة من سكان الريف بينما كانت نسبة 
 . %38مقيمى المؤسسة من سكان المدينة 

 

 محل االقامة توزيع عينة الدراسة الميدانية وفقا  .8جدول 
 % العدد  محل االقامة 

 62.0 31 ريف 
 38.0 19 حضر
 0,100 50 المجموع

 

 درجة االصابة    .3
من   العينة  أفراد  جميع  أن  البحثية  النتائج  أظهرت 

 .ت درجة اإلصابة لديهم كفيف البصرالمبحوثين بلغ

 العمر .4
% من  %48.0( أن  9يتضح من النتائج البحثية لجدول )

السن   ذلك  تلى  صغير  سن  الميدانية  الدراسة  عينة  افراد 
بنسبة    سنا   % 32.0المتوسط   االكبر  العمرية  المرحلة  ثم 

 . %20.0بنسبة 
 

الميدانية وفقا    .  9جدول   الدراسة   العينة   لسنتوزيع عينة 
 موضع الدراسة 

 % العدد  أعمار العينة
 % 48.0 24 9.013أقل من  

إلى    9.013من 
14.307 16 32.0 % 

 % 20.0 10 14.307أكثر من 
 0,100 50 المجموع

 

 سبب االصابة  .5
ا من  )ليتضح  لجدول  البحثية  سبب 10نتائج  نسبة  أن   )

بنسبة   االول  المركز  فى  جاء  الخلقى  للعامل    % 34االصابة 
بنسبة   الوراثى  العامل  ذلك  مع    % 30تلى  المرضى  وتتطابق 

 . % 18االصابة عند الحادث وجاء بنسبة 
 

وفقا    .10جدول الميدانية  الدراسة  عينة  لسبب توزيع 
 االصابة 

 % العدد  سبب االصابة 
 18.0 9 ىمرض
 34.0 17 خلقى
 18.0 9 حادث
 30.0 15 وراثة

 0,100 50 مجموع 
 

 المرحلة التعليمية    .6
( أن النسبة االعلى  11يتضح من النتائج البحثية لجدول )

تلى ذلك المرحلة    %58.0للمرحلة االبتدائية والتى جأت بنسبة  
بنسبة   كانت  والتى  المر   %26.0االعدادية  الثانوي  ثم  حلة 

 .%16.0بنسبة 
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وفقا  .  11جدول   الميدانية  الدراسة  عينة  المرحلة  توزيع 

 موضع الدراسة التعليمية 

 % العدد  المرحلة التعليمية 
 58.0 29 ابتدائى
 26.0 13 اعدادى 
 16.0 8 ثانوى 

 0,100 50 المجموع
 

   مستوى التحصيل  .7
( لجدول  البحثية  النتائج  من  أن  12يتضح  من    % 46( 

ذلك  ا ،تلى  جدا  جيد  لديهم  التحصيل  مستوى  كان  لمبحوثين 
بنسبة   جيد  وممتاز    %34مستوى  مقبول  نسبة  وتساوت 

 .لكليهما  %10.0وجاءت بنسبة 
 

وفقا    .12جدول   الميدانية  الدراسة  عينة  لمستوى توزيع 
 التحصيل 

 % العدد  مستوى التحصيل 
 10.0 5 مقبول 
 34.0 17 جيد

 46.0 23 جيد جدا 
 10.0 5 ممتاز 

 0,100 50 المجموع
 

 عدد أفراد األسرة   .8
( بجدول  الواردة  النتائج  أن  13أظهرت  من    34%( 

المبحوثين بلغ عدد أفراد أسرهم أكثر من سبعة أفراد ،و من  
،ومن    %24وأقل من أربعة أفراد    ، %26افراد    ستة إلى سبعة

 . %16أربعة إلى خمسة أفراد 
 

الميدان  .13جدول   الدراسة  عينة  للسعة  توزيع  وفقا  ية 
 األسرية 

 % العدد  عددأفراد االسرة
 24.0 12 4أقل من  

 16.0 8 5إلى  4من 
 26.0 13 7من 6من 

 34.0 17 7أكثر من 
 0,100 50 المجموع

 عمر أم  .9
من أمهات    % 82(  14يتضح من النتائج البحثية لجدول )

كانت  البصرية  الخاصة  اإلحتياجات  ذوى  من  المبحوثين 
 سنة.  41.66إلى   31.90من متوسط أعمارهم 

 

رب.    14جدول لعمر  وفقا  الميدانية  الدراسة  عينة    ة توزيع 
 األسرة  

أعمار ربة   
 % العدد  األسرة

 8.0 4 31.90أقل من  
إلى    31.90من 

41.66 41 82.0 
 10.0 5 41.66أكثر من 

 0,100 50 المجموع
 

 عمر األب .10
أباء من    %72( أن  15يتضح من النتائج البحثية لجدول )

كانت  البصرية  الخاصة  اإلحتياجات  ذوى  من  المبحوثين 
 سنة.  50.10إلى   36.14متوسط أعمارهم من 

 

لعمر رب  .    15جدول   وفقا  الميدانية  الدراسة  عينة  توزيع 
 األسرة

أعمار رب   
 % العدد  األسرة

 % 12.0 6 36.14أقل من  
إلى    36.14من 

50.10 36 72.0 % 
 % 16.0 8 50.10أكثر من 

 0,100 50 عالمجمو 
 

 مهنة األم .11
( ان غالبية  16يتضح من النتائج البحثية الواردة بجدول ) 

تلى   %56أمهات عينة البحث ال تعملن حيث بلغت نسبتهن  
   .%34ذلك الموظفات فى الوظائف الحكومية  بنسبة 
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ربة    .16جدول   لمهنة  وفقا  الميدانية  الدراسة  توزيع عينة 
 األسرة  

 % العدد  رب األسرة
 56.0 28  يعمل ال

 6.0 3 عمل حرفى 
 34.0 17 موظف حكومى 

 4.0 2 أعمال حرة
 0,100 50 االجمالى

 

 مهنة األب   .12
( ان غالبية  17يتضح من النتائج البحثية الورادة بجدول )

نسبتهم  بلغت  حيث  الحرفى  العمل  يمتهن  البحث  عينة  أباء 
بنسبة    % 54 الحرة  االعمال  ذلك  الموظفين   % 26ويلي  ثم 
 .  %20بة سبن
 

لمهنة رب    .17جدول   وفقا  الميدانية  الدراسة  توزيع عينة 
 األسرة  

 % العدد  رب األسرة
 54.0 27 عمل حرفى 

 20.0 10 موظف حكومى 
 26.0 13 أعمال حرة
 0,100 50 االجمالى

 

 الدخل الشهري لألسرة  .13
( الخاصة بفئات الدخل  18تشير النتائج البحثية بجدول )

من     %70.0سر العينة موضع الدراسة أن الشهري المختلفة أل
من   ألسرهم  الشهرى  الدخل  تراوح  إلى  2131.7المبحوثين 

لدى    6184.3 الشهرى  الدخل  متوسط  بلغ  في حين   ، جنية 
أكثر من    % 12جنية ، ولدى    2131.7منهم أقل من     % 18

 . جنية 6184.3
 

رقم   للدخل   .18جدول  وفقا  الميدانية  الدراسة  عينة  توزيع 
 الشهري 
توى الدخل  سم

 % العدد  الشهرى 

 18.0 9 2131.7أقل من  
إلى  2131.7من 

6184.3 35 70.0 

 12.0 6 6184.3أكثر من 

 0,100 50 المجموع
 

البيئة السكنية    معايير  بتقييم  المتصلة  البحثية  النتائج:    ثانيا
 : لبيئة مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة البصرية

لمؤسس .1 الخارجية  السكنية  االحتياجات االمعايير  ذوي  ت 
 الخاصة البصرية: 

( الورادة بجدول  البحثية  النتائج  أن مستوى  19تيبن من   )
اإلحتياجات   ذوى  لمؤسسات  الخارجية  السكنية  المعايير 

،  %56،و  %54، و  % 50الخاصة البصرية كان متوسط لدى  
و%62و و58%،  واإلعتماد   60%،  األمان  معايير  من  بكل 

حرية و  والخصوصية  النفس  والعالقات    على  اإلختيار 
 اإلجتماعية والتشكيل الفنى على التوالى. 

الخارجية   السكنية  المعايير  تقييم  مستوى  كان  كما 
عامة   بصفة  البصرية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لمؤسسات 

 منهم. %70متوسط لدى
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البصرية    الخاصة  االحتياجات  ي و ذ  الخارجية لمؤسسات    السكنية  لمستوى المعاييرتوزيع عينة الدراسة وفقا    .19جدول رقم  
 ( 50)ن=

 % العدد  المستوى  االبعاد
 األمان
 

 24.0 12 منخفض 
 50.0 25 متوسط 
 26.0 13 مرتفع 

 االعتماد على النفس واالستقالل الذاتى 
 22.0 11 منخفض 
 54.0 27 متوسط 
 24.0 12 مرتفع 

 الخصوصية 
 

 24.0 12 منخفض 
 56.0 28 متوسط 
 20.0 10 مرتفع 

 حرية االختيار والتعبير عن النفس
 18.0 9 منخفض 
 62.0 31 متوسط 
 20.0 10 مرتفع 

 العالقات االجتماعية
 

 20.0 10 منخفض 
 58.0 29 متوسط 
 22.0 11 مرتفع 

 الجمال الفنى واالعمال التشكيلية
 18.0 9 منخفض 
 60.0 30 متوسط 
 22.0 11 مرتفع 

 اجمالى الخارجى 
 18.0 9 منخفض 

 70.0 35 وسط تم
 12.0 6 مرتفع 

 

البصرية    الخاصة  االحتياجات  ذوي   الخارجية لمؤسسات    السكنية  لمستوى المعاييرتوزيع عينة الدراسة وفقا    .20جدول رقم  
 ( 50)ن=

 % العدد  المستوى  االبعاد
 األمان
 

 10.0 5 منخفض 
 74.0 37 متوسط 
 16.0 8 مرتفع 

 اتى ذاالعتماد على النفس واالستقالل ال
 20.0 10 منخفض 
 54.0 27 متوسط 
 26.0 13 مرتفع 

 الخصوصية 
 

 10.0 5 منخفض 
 72.0 36 متوسط 
 18.0 9 مرتفع 

 حرية االختيار والتعبير عن النفس
 16.0 8 منخفض 
 56.0 28 متوسط 
 28.0 14 مرتفع 

 العالقات االجتماعية
 

 14.0 7 منخفض 
 60.0 30 متوسط 
 26.0 13 مرتفع 

 ل الفنى واالعمال التشكيليةاالجم
 18.0 9 منخفض 
 66.0 33 متوسط 
 16.0 8 مرتفع 

 اجمالى الداخلى 
 16.0 8 منخفض 
 72.0 36 متوسط 
 12.0 6 مرتفع 
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االحتياجات  .1 ذوي  لمؤسسات  الداخلية  السكنية  المعايير 

 الخاصة البصرية: 
( الورادة بجدول  البحثية  النتائج  أن مستوى  20تيبن من   )

يير السكنية الداخلية لمؤسسات ذوى اإلحتياجات الخاصة  االمع
لدى   متوسط  كان  و%74البصرية  و%72،و  54%،   ،56 %  ،

واإلعتماد على النفس بكل من معايير األمان    % 66، و %60و
حرية اإلختيار والعالقات اإلجتماعية والتشكيل والخصوصية و 

 الفنى على التوالى. 
السك المعايير  تقييم  مستوى  كان  الخارجية  نكما  ية 

عامة   بصفة  البصرية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لمؤسسات 
 منهم. %72متوسط لدى

 ثالثا :النتائج المتصلة بتقييم الرضا عن الحياة : 
والخاصلة ( 21)  البيانات البحثية الورادة بجدول  من  يتضح

لللللدى ذوى اإلحتياجللللات الخاصللللة   الحيللللاة عللللن الرضللللا بتقيلللليم
مللللنهم يشللللعرون بمسللللتوى  %64 أن الدراسللللة موضللللوع البصلللرية

كلانوا يشلعرون  %18فى مقابل   متوسط من الرضا عن الحياة  
 .بمستوى منخفض و مرتفع من الرضا عن الحياة

 

مستوى   وفقا  الدراسة  عينة  توزيع  .21  رقم  جدول  لتقييم 
 الحياة.  عن الرضا

 % العدد  المستوى 
 18.0 9 منخفض 
 64.0 32 متوسط 
 18.0 9 مرتفع 

 100 50 المجموع
 

 رابعا :النتائج المتصلة بتقييم األمن النفسى : 
 اتضلح الدراسلة موضلوع العينلة  الفلراد  النفسلى  األملن  بتقييم

مللن ذوى  %56( أن 22البيانللات البحثيللة الللورادة بجللدول ) مللن
اإلحتياجللات الخاصللة البصللرية المبحللوثين كللان لللديهم مسللتوى 

 مملنه %74متوسط من األمن النفسى الخارجى ، فى حلين أن 
كلان لللديهم مسلتوى متوسللط ملن األمللن النفسلى الخللارجى ، وقللد 

متوسط من األملن النفسلى الكللى بلغت نسبة من لديهم مستوى 
 .من ذوى اإلحتياجات الخاصة البصرية المبحوثين 56%

 

 الستبيان   وفقا  الميدانية  الدراسة  عينة  توزيع  .22  رقم  جدول
 (50النفسى )ن=  االمن

 % العدد  المستوى  االبعاد
األمن 
النفسى 
 الخارجى 

 16.0 8 منخفض 
 56.0 28 متوسط 
 28.0 14 مرتفع 

األمن 
النفسى 
 الداخلى 

 12.0 6 منخفض 
 74.0 37 متوسط 
 14.0 7 مرتفع 

اجمالى  
االمن 
 النفسى

 24.0 12 منخفض 
 56.0 28 متوسط 
 20.0 10 مرتفع

 

البحثية  الفروض  من  بالتحقق  المتصلة  النتائج   : خامسا 
 قات اإلحصائية بين المتغيرات البحثية : الوالع

: األول  األول   الفرض  البحثى  الفرض  صحة  من  للتحقق 
والذى ينص على عدم وجود عالقة إرتباطية بين الخصائص  
ذوي  لمؤسسات  السكنية  والمعايير  واالجتماعية  االقتصادية 

م دراسة  تم  البصرية  الخاصة  معامل االحتياجات  قيم  عنوية 
البسي الواردة  طاإلرتباط  اإلحصائية  النتائج  من  تبين  حيث   ،

( وجود عالقة إرتباط معنوية طردية عند المستوى  23بجدول )
لمؤسسات   0.05اإلحتمالى   السكنية  المعايير  و  السن  بين 

والداخلية   الخارجية  البصرية  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
معامل  قيم  بلغت  حيث  االجتماعية  بالعالقات  المتعلقة 

الب الخارجية    0,  325يط   ساإلرتباط  السكنية  للمعايير 
  .للمعايير السكنية الداخلية 0.301،
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كما تبين وجود عالقة إرتباط معنوية طردية عند المستوى  

السكنية 0.05اإلحتمالى   المعايير  و  التعليمية   المرحلة  بين 
الخارجية   البصرية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لمؤسسات 

با المتعلقة  قيم  لوالداخلية  بلغت  حيث  االجتماعية  عالقات 
البسيط   اإلرتباط  الخارجية    0,  309معامل  السكنية  للمعايير 

ودراسة    0.319،و يتفق  وذلك   . الداخلية  السكنية  للمعايير 
( القباني  وجيالن  الدراسة  1990وفاءشلبي  هذه  نتائج  مع   )

والمساحة   السكنية  المعايير  بين  إيجابية  عالقة  وجدت  حيث 
مرحلة التعليمية والتحصيل الدراسي وتأثير نسبة لللمؤسسات وا

وان   الدراسي  التحصيل  مستوي  علي  الحجرات  في  التزاحم 
البيئية السيئة مثل   مكبرات الصوت تؤدي الي عدم  الظروف 

 . الرضا
للتحقللق مللن صللحة الفللرض البحثللى الثللانى   -:الفرررض  الثرراني

والذى ينص على عدم وجود عالقة إرتباطيلة بلين الخصلائص 
قتصلللللللللادية واالجتماعيلللللللللة و الرضلللللللللا علللللللللن الحيلللللللللاة للللللللللذوى الا

االحتياجللات الخاصللة البصللرية، تللم دراسللة معنويللة قلليم معامللل 
اإلرتبللاط البسلليط ، حيللث تبللين مللن النتللائج اإلحصللائية الللواردة 

( وجود عالقة إرتباط معنوية سلبية عنلد المسلتوى 24بجدول )
ذوى للبين سبب االصابة والرضا عن الحياة   0.05اإلحتمالى  

االحتياجات الخاصة البصرية حيث كانت قيم معامل االرتباط 
, ، كلللللذلك وجلللللود عالقلللللة إرتبلللللاط معنويلللللة سللللللبية عنلللللد 459-

بلين علدد افلراد االسلرة والرضلا علن  0.05المستوى اإلحتمالى 
الحيللاة لللذوى االحتياجلللات الخاصللة البصللرية حيلللث كانللت قللليم 

اد االسللرة ر , ،اى انلله كلمللا زاد عللدد افلل290-معامللل االرتبللاط 
كلمللا قللل شللعور المبحللوث بالرضللا عللن الحيللاة وهللذا يرجللع الللى 
ان زيللللادة علللللدد الفلللللراد االسلللللرة يقلللللل العنايلللللة واالهتملللللام بلللللذوي 
االحتياجللات الخاصللة فيقلللل مللن رضللاه عللن الحيللاة ويتفللق مللع 

( تؤكلللد الدراسلللة االرتبلللاط 2008ذللللك دراسلللة )انجلللي الطلللوخي،

لبصلللرية وحجلللم ابلللين الرضلللا للللدي ذوي االحتياجلللات الخاصلللة 
االسلللرة وعللللدد افرادهللللا فكلمللللا زلللللد حجللللم االسللللرة كلمللللا انخفللللض 
الرضللا. وقللد أتضلللح وجللود عالقللة إرتبلللاط معنويللة طرديللة عنلللد 

بين اللدخل الشلهرى لالسلرة  والرضلا   0.05المستوى اإلحتمالى
 .,.337عن الحياة حيث كانت قيمة معامل االرتباط  

ثى الثالث  حللتحقق من صحة الفرض الب  -:  الفرض  الثالث
والذى ينص على عدم وجود عالقة إرتباطية بين الخصائص  
لذوى   النفسى  واالمن  يتعلق  فيما  واالجتماعية  االقتصادية 
معامل   قيم  معنوية  دراسة  تم  البصرية  الخاصة  االحتياجات 
الواردة   اإلحصائية  النتائج  من  تبين  حيث   ، البسيط  اإلرتباط 

( معنو   25بجدول  إرتباط  عالقة  وجود  عند  ي(  طردية  ة 
اإلحتمالى   النفسى   0.05المستوى  واالمن  الطالب  سن  بين 

الخاصة   االحتياجات  لذوى  النفسى  االمن  واجمالى  الداخلى 
  0.341البصرية حيث كانت معامالت  االرتباط على التوالى 

،0.329  . 
كللذلك وجللود عالقللة إرتبلللاط معنويللة عكسللية عنللد المسلللتوى 

االملن النفسلى اللداخلى    ةبين سبب االصاب 0.01اإلحتمالى  
واجملللالى االملللن النفسلللى للللذوى االحتياجلللات الخاصلللة البصلللرية 

 0.435حيلللللللث كانلللللللت معلللللللامالت  االرتبلللللللاط عللللللللى التلللللللوالى 
،و وجود عالقة إرتباط معنوية طرديلة عنلد المسلتوى   0.420،

, بلللين اللللدخل الشلللهرى لالسلللرة واالملللن 01،  0.05اإلحتملللالى 
االملللللن النفسلللللى للللللذوى  ىالنفسلللللى الخلللللارجى اللللللداخلى واجملللللال

االحتياجلللللات الخاصلللللة البصلللللرية حيلللللث كانلللللت قللللليم معلللللامالت 
 .,518،   ,314, ، 449االرتباط  
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 وفقا لمعامل االرتباط البسيط البصرية  الخاصة االحتياجات ذوي  لمؤسسات السكنية و المعاييرالعالقة االرتباطية بين الخصائص االقتصادية واالجتماعية  .23جدول 
سبب   سن الطالب  اور واالبعاد حالم

 اصابة 
المرحلة  
 التعليمية 

مستوى 
 التحصيل 

عدد أفراد  
 األسرة 

سن  
 األب 

سن  
 األم 

مهنة  
 األب 

مهنة  
 األم 

الدخل  
 الشهري 

معايير خارجية 
 0.175 0.066 0.068 0.140 0.220 , 029- 0.235 0.091 , 217- 0.174 األمان 

 , 034- 0.069 0.033 0.109 0.214 . 075- 0.103 0.258 , 095- 0.200 االعتماد علي النفس
 0.049 , 047- , 039- 0.105 0.199 . 158- 0.202 , 061- , 270- 0.117 الخصوصية 

 0.205 , 069- , 126- 0.126 0.175 0.062 , 073- 0.157 , 041- 0.194 الحرية
 0.205 0.098 0.096 0.189 0.124 . 023- 0.112 . * 309 , 120- . * 325 العالقات االجتماعية 

 0.152 , 090- , 215- 0.064 0.150 0.142 0.062 0.055 , 121- 0.010 الجمال الفني 
 0.164 0.011 , 030- 0.165 0.265 , 025- 0.166 0.164 , 209- 0.224 اإلجمالى 

معايير داخلية 
 

 0.175 0.190 0.002 0.057 0.019 0.031 , ** 374 0.127 , 225- 0.080 األمان
 0.155 0.094 0.151 0.271 0.221 . 027- ,* 305 0.241 , 127- 0.277 ساالعتماد علي النف
 0.201 , 004- , 011- , 199- , 043- , 187- 0.212 0.148 , 269- , 141 الخصوصية 

 0.200 0.108 0.194 , 017- , 067- , 075- 0.070 0.264 , 153- 0.0136 الحرية
 0.268 0.066 0.049 , 181- , 244- 0.006 , 039- * 0.319 , 167- * 0.301 العالقات االجتماعية 

 0.157 , 087- , 098- , 084- 0.015 , 010- 0.041 , 123- , 131- 0.206 الجمال الفني 
 0.273 0.089 0.025 , 038- , 004- , 053- ,* 281 0.171 , 276- 0.249 اإلجمالى 
 0.236 0.051 , 006- 0.083 0.162 , 042- 0.242 0.186 , 266- 0.262 اجمالى المعايير

 0.05قة معنوية عند المستوى اإلحتمالي ال*ع
 0.01** عالقة معنوية عند المستوى اإلحتمالى  
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 والرضا عن الحياة العالقة االرتباطية بين الخصائص االقتصادية واالجتماعية  . 24 جدول

الرضا  
عن  
 الحياة 

سبب   سن الطالب 
 االصابة 

المرحلة  
 التعليمية 

مستوى 
 التحصيل 

عدد أفراد  
الدخل   مهنة األم  مهنة األب  سن األم  سن األب  األسرة 

 الشهري 

0.186 -459 * , 0.235 0.122 -290 *, -109 , -131 , -070 , 0.031 337 *, 
 0.05*عالقة معنوية عند المستوى اإلحتمالي 

 0.01** عالقة معنوية عند المستوى اإلحتمالى  

 
 

     و االمن النفسىجتماعية العالقة االرتباطية بين الخصائص االقتصادية واال .25جدول 
المرحلة   سبب اصابة  سن الطالب  االبعاد 

 التعليمية 
مستوى 
 التحصيل 

عدد أفراد  
الدخل   مهنة األم  مهنة األب  سن األم  سن األب  األسرة 

 الشهري 
- 0.069 0.213 0.163 0.268 0.202- , 156 الخارجى 

0.053 -083 , 0.111 449 ** , 
 *   ,314 0, 218- , 169- 0.005 0, 026- 0.227 0.181 0.266 , ** 435- , * 341 الداخلى 
 ,** 518 0, 061- . 0 166- 0.34.- 0.033 , * 296 0.231 * 0.359 , ** 420- , * 329 االجمالى 

 0.05*عالقة معنوية عند المستوى اإلحتمالي 
 0.01** عالقة معنوية عند المستوى اإلحتمالى 
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الرابع: الفرض     الفرض   صحة  من  الرابع  الللتحقق  بحثى 
المعايير  بين   ارتباطية  على عدم وجود عالقة  ينص  والذى 

البصرية الخاصة  االحتياجات  ذوي  لمؤسسات     السكنية 
تم  النفسى  األمن  و  الحياة  عن  الرضا  من  وكل  الخارجية  
من   تبين  حيث   ، البسيط  اإلرتباط  معامل  قيم  معنوية  دراسة 

ود عالقة إرتباط  وج(    26النتائج اإلحصائية الواردة بجدول )
لذوى   الخارجية   السكنية  المعايير  بين  طردية   معنوية 
االعتماد    ، األمان  بمحاورها)  البصرية  الخاصة  االحتياجات 
حرية    ، الخصوصية    ، الذاتي  واالستقالل  النفس  علي 
الجمال    ، اجتماعية  النفس ، عالقات  االختيار والتعبير عن 

للمعاير  الخارجية ( و    لىالفني واالعمال التشكيلية ، اإلجما
على   االرتباط  معامالت  قيم  كانت  حيث  الحياة  عن  الرضا 

  473التوالى حيث بلغت قيم معامالت االرتباط على التوالى   
,  ،489 ،  ,547 ، ,487  ، ,416 ، ,311 ، ,639  . , 

بين  طردية  معنوية  إرتباط  عالقة  وجود  أتضح  كما 
تياجات الخاصة البصرية  حالمعايير السكنية الداخلية  لذوى اال

بمحاورها) األمان ، االعتماد علي النفس واالستقالل الذاتي ،  
الخصوصية  ، حرية االختيار والتعبير عن النفس ، عالقات 
اإلجمالى    ، التشكيلية  واالعمال  الفني  الجمال   ، اجتماعية 
قيم  كانت  حيث  الحياة  عن  الرضا  و   ) الخارجية  للمعاير  

االرتباط معامالت ع  معامالت  قيم  بلغت  )حيث  التوالى  لى 
,    357, ،    528, ،    385،   ,    462االرتباط على التوالى   

 ،501  ، ,526  ، ,700  ., 
المستوى   عند  طردية  معنوية  إرتباط  عالقة  ووجود 

, بين اجمالى المعايير السكنية لمؤسسات ذوى    01اإلحتمالى  
والداخلي )الخارجية  البصرية  الخاصة  والرضا  ة  االحتياجات   )
االرتباط   معامل  قيمة  بلغت  حيث  الحياة   كما    742عن   ،,

المستوى   عند  طردية  معنوية  إرتباط  عالقة  وجود  تبين 
لمؤسسات   0.01اإلحتمالى   السكنية  المعايير  اجمالى  بين 

  ) والداخلية  )الخارجية  البصرية  الخاصة  االحتياجات  ذوى 

قيمة بلغت  حيث  الخارجى   النفسى  االمن  عامل  م  واجمالى 
 ,.  392االرتباط 

المعايير  بين  طردية  معنوية  إرتباط  عالقة  وجود  كذلك 
البصرية   الخاصة  االحتياجات  لذوى  الخارجية    السكنية 
بمحاورها) األمان ، االعتماد علي النفس واالستقالل الذاتي ،  
الخصوصية  ، حرية االختيار والتعبير عن النفس ، عالقات  

الفني الجمال   ، اإلجمالى  و   اجتماعية   ، التشكيلية  االعمال 
للمعاير  الخارجية ( و االمن النفسى الداخلى حيث كانت قيم 
معامالت   قيم  بلغت  حيث  التوالى  على  االرتباط  معامالت 

, ،  515, ،  514,  ،  318،    ,  452االرتباط على التوالى   
299 ، ,333 ، ,582 . , 

يير عاوقد ظهر وجود عالقة إرتباط معنوية طردية بين الم
االحتياجات   لذوى  الداخلية  البصرية  السكنية  الخاصة 

األمان و بمحاورها)  النفس  علي  االعتماد  الذاتي،  ،  االستقالل 
عالقات ،  الخصوصية النفس،  عن  والتعبير  االختيار  حرية 

التشكيلية،  اجتماعية واالعمال  الفني  اإلجمالى  الجمال   ،
يث كانت قيم  ح للمعاير  الداخلية ( و االمن النفسى الداخلى  

معامالت   قيم  بلغت  حيث  التوالى  على  االرتباط  معامالت 
التوالى    على  ،  295االرتباط   ,349  ،  ,381  ،  ,399  ،  ,

338 ، ,328 ،  ,501 ., 
كما تبين وجود عالقة إرتباط معنوية طردية عند المستوى  

, بين اجمالى المعايير السكنية لمؤسسات ذوى    01اإلحتمالى  
صة البصرية )الخارجية والداخلية ( واجمالى  خااالحتياجات ال

االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  الداخلى  النفسى  االمن 
المستوى 609 عند  طردية  معنوية  إرتباط  عالقة  ،ووجود   ,

لذوى  01اإلحتمالى   الخارجية  السكنية  المعايير  بين   ,
االعت  ، األمان  بمحاورها)  البصرية  الخاصة  ماد االحتياجات 

حرية االختيار ،  الستقالل الذاتي، الخصوصية  واعلي النفس  
اجتماعية عالقات  النفس،  عن  اوالتعبير  الفني  ،  لجمال 

التشكيلية واجمالى  واالعمال   ) الخارجية  للمعاير  اإلجمالى   ،
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االمن النفسى حيث كانت قيم معامالت االرتباط على التوالى  
التوالى    على  االرتباط  معامالت  قيم  بلغت  ،  494حيث    ,

446 ، ,441 ، ,513 ، ,426 ،  ,412 ، ,640 . , 
المعايير   بين  طردية  معنوية  إرتباط  عالقة  وجود  كذلك 
البصرية   الخاصة  االحتياجات  لذوى  الداخلية  السكنية 
بمحاورها) األمان ، االعتماد علي النفس واالستقالل الذاتي ،  
الخصوصية  ، حرية االختيار والتعبير عن النفس ، عالقات 

اإلجمالى    يةاجتماع  ، التشكيلية  واالعمال  الفني  الجمال   ،

قيم  كانت  حيث  النفسى  االمن  واجمالى   ) الداخلية  للمعاير  
معامالت   قيم  بلغت  حيث  التوالى  على  االرتباط  معامالت 

التوالى    على  ،  320االرتباط   ,473  ،  ,334  ،  ,324  ،  ,
422  ،  ,395  ، إرتباط  544,  عالقة  وجود  تبين  كما   ،.,

اإلحتمالى  ط  معنوية المستوى  عند  اجمالى    0.01ردية  بين 
الخاصة   االحتياجات  ذوى  لمؤسسات  السكنية  المعايير 
النفسى حيث  االمن  ( واجمالى  والداخلية  )الخارجية  البصرية 

 ,666بلغت قيمة معامل االرتباط 
 

بين    .26جدول   االرتباطية  )الداخلية   الخاصة جاتيااالحت ذوي  مؤسسات لبيئة السكنية البيئةمعايير   العالقة  البصرية 
 وكل من الرضا عن الحياة واألمن النفسىوالخارجية ( 

 الرضا عن الحياة  المعايير 
 األمن النفسى 

 االجمالى الداخلى  الخارجى 

جية 
خار

ير 
عاي

م
 

 , ** 494 , ** 452 , * 291 ** , 473 األمان
االعتماد علي النفس واالستقالل 

 , ** 446 * , 318 , * 343 , ** 489 الذاتي
 , ** 441 , ** 514 ,159 , ** 547 الخصوصية 

 , ** 513 , ** 515 ,261 , ** 487 حرية االختيار والتعبير عن النفس
 , ** 426 , * 299 , * 332 , ** 416 عالقات اجتماعية 

 , ** 412 , * 333 , * 283 , * 311 الجمال الفني واالعمال التشكيلية

 , ** 640 , ** 582 , ** 380 , ** 639 اإلجمالى للمعاير  الخارجية 

لية 
داخ

ير 
عاي

م
 

 , * 320 , * 295 , 186 **  ,  462 األمان
االعتماد علي النفس واالستقالل 

 , ** 473 , * 349 , * 355 , **  385 الذاتي
 , * 334 , ** 381 , 129 , **  528 الخصوصية 

 , * 324 , ** 399 , 098 , *  357 حرية االختيار والتعبير عن النفس

 , ** 422 , * 338 , * 293 , **  501 قات اجتماعية عال

 , ** 395 , * 328 , 263 , **  526 الجمال الفني واالعمال التشكيلية
 , ** 544 , ** 501 , * 316 , **  700 اإلجمالى للمعاير الداخلية 

 

 , ** 666 , ** 609 , ** 392 , **  742 اجمالى المعايير
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: الخامس  صحة    -الفرض  من  البحثى  الللتحقق  فرض 

بين  تأثيرية  عالقة  وجود   عدم  على  ينص  والذى  الخامس  
مالئمة المعايير السكنية لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة  

بالرضا   البصرية الشعور  من  كل  على  والخارجية(  )الداخلية 
عن الحياة ومستوى األمن النفسى تم حساب معامل اإلنحدار  

ن النتائج اإلحصائية م  الجزئى القياسى المتعدد ، حيث تبين
%    9.7( وجود تأثير معنوى تراوح بين    27الواردة بجدول )

لمؤسسات   26.3و   والخارجية  الداخلية  البيئة  لعناصر   %
ذوى اإلحتياجات الخاصة البصرية بأبعادها علي الرضا عن  

%    17.2% و    5.6الحياة ،و وجود تأثير معنوى تراوح بين  
جية لمؤسسات ذوى اإلحتياجات ار لعناصر البيئة الداخلية والخ

لمنتسبى  النفسى  األمن  على  بأبعادها  البصرية  الخاصة 
دراسة   مع  يتوافق  وهذا  )  المؤسسة،  مشعل  (  2009رباب 

بذوى   المحيطة  بالبيئة  معمارية  عوائق  وجود  أن  اثبتت  حيث 
اإلحتياجات الخاصة ثؤثر بصورة مباشرة على التوافق النفسى 

 واإلجتماعي لديهم. 
 

 
الرضا  على  الداخلية(  –البصرية )الخارجية    الخاصة  االحتياجات  ذوي   لمؤسسات  السكنية  المعاييرتأثير    .27ل  دوج كل من 

  وفقا لمعامل االنحدار الجزئي المتعدد القياسي عن الحياة  االمن النفسى 

 المحاور واألبعاد 
 االمن النفسى  الرضا عن الحياة 

 المعنوية  F ير أثنسبة الت  المعنوية  F نسبة التأثير 

جية 
خار

ال
 

 0.01 15.5 % 24.4 0.01 13.8 % 22.4 األمان
 0.01 11.9 % 19.9 0.01 15.1 % 23.9 االعتماد علي النفس

 0.01 11.6 % 19.4 0.01 20.5 % 29.9 الخصوصية 
 0.01 17.2 % 26.3 0.01 14.9 % 22.1 الحرية

 0.01 10.7 % 18.1 0.01 10.1 % 17.3 العالقات االجتماعية 
 0.01 9.8 % 17.0 0.05 5.1 % 9.7 الجمال الفني 

لية 
داخ

ال
 

 0.05 5.5 % 10.2 0.01 13.0 % 21.3 األمان
 0.01 13.9 % 22.4 0.01 8.4 % 14.8 االعتماد علي النفس

 0.05 6.0 % 11.2 0.01 18.6 % 27.9 الخصوصية 
 0.05 5.6 % 10.5 0.01 7.0 % 12.8 الحرية

 0.01 10.4 % 17.8 0.01 16.1 % 25.1 تماعية اجالعالقات 
 0.01 8.9 % 15.6 0.01 18.4 % 27.7 الجمال الفني 
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 التوصيات 

الحالية   للدراسة  واإلحصائية  البحثية  النتائج  خالل  من 
 أمكن إستخالص التوصيات التالية : 

االحتياجات  -1 ذوي  لمؤسسات  السكنية  المعايير  تطبيق 
لل طبقا  البصرية  الفراغات  كو الخاصة  لتصميم  المصري  د 

 الخارجية ولمباني المعاقين  
ذوي   -2 لمؤسسات  والخارجية  الداخلية  بالمالئمة  االهتمام 

التعايش مع من  االحتياجات الخاصة البصرية لتوفر لهم 
 حولهم بسهولة

ذوي  -3 مؤسسات  في  والخارجي  الداخلي  االمن  توفير 
 االحتياجات الخاصة البصرية  

االحتياجات -4 ذوي  عن  ا  شعور  بالرضا  البصرية  لخاصة 
ومؤسسته  بيئتة  مع  التكيف  عل  قدرته  خالل  من  الحياة 
ومجتمعة وقدرته علي االعتماد علي نفسه كعنصر فعال  

 في المجتمع

 المراجع

( :" اسس البحث العلمي العداد  2000ابراهيم عبد الحميد )
، مؤسسة الوراق عمان،  الرسائل الجامعية"، الطبعة االولي

 االردن. 
قطايف)أسم في  2008اء  والعمي  والبكم  الصم  "احكام   :  )

كلية   ماجستير  رسالة   ،" مقارنة  فقهية  دراسة  العبادات 
 الشريعة والقانون ، الجامعة االسالمية ، غزة.

 ( الطوخى  بنمط 2008أنجى  وعالقته  السكني  (:الرضا 
المنوفية"رسالة  جامعة  طالب  بين  االسرية  العالقات 

منشورة،كل غير  ،جامعة ية  دكتوراة  المنزلي  االقتصاد 
 المنوفية.

واالحصاء) العامة  للتعبئة  المركزي  الكتاب 2004الجهاز   :)
 االحصائي السنوي. 

( المبارك  وعالقتها 2017الفاتح  السلوكية  "المشكالت   :)
النور  بمعهد  البصرية  االعاقة  لذوي  الدراسي  بالتحصيل 

 ن.ببحري"، رسالة ماجستير، كلية التربية،جامعة النيلي
( شحادة  المقدمة  2011حازم  الخدمات  تطوير  (:استراتيجيات 

لذوي االعاقة البصرية في مؤسسات رعاية المكفوفين في 
 قطاع غزة .

فارس) ،  2004خالد   " الكفيف  الخاصة  "االحتياجات   :  )
الكشفية  المنظمة   ، للنشر  العامة  االمانة  االولي،  الطبعة 

 العربية.
رية التي تواجة المعاقين  عما(:"العوائق الم2009رباب مشعل )

وعالقتها رسالة    حركيا  االجتماعي"،  النفسي  بتوافقهم 
 دكتوراة ، كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية.

( شقير  الخاصة  2005زينب  الفئات  سيكولوجية  سلسلة   ":)
ذهنيا والمعوقين _المعاق  احبكم  انا  اسرتي،مدرستي   .

.الخصا وبصريا  التعلم_سمعيا  التعليم    ئص_صعوبات 
،المجلد   االولي  المصرية،الطبعة  النهضة  _االرشاد،مكتبة 

 الثاني ،القاهرة،جمهورية مصر العربية. 
( شقير  الكفيف 2007زينب  لدي  النفسي  باالمن  "الشعور   .)

". المؤتمر العالمي االولي لقسم الصحة النفسية ) التربية  
يوليو   16-15ة من  الخاصة بين الواقع والمأمول في الفتر 

2007 -77  -86 . 
( توفيق  وعالقتها 2013شيماء  للمسكن  الوظيفية  (:"المالئمة 

دكتوراة،كلية   الكفيف"،رسالة  للطفل  النفسي  باالمن 
 االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية. 

 ( حسين  الرحمن  ، 2003عبد  وتعليمهم"  المكفوفين  تربية   ":)
 القاهرة ، عالم الكتب.
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القادر  عبد  "الصعو 2016)  فوزى  التي  (:  االجتماعية  بات 
السوداني   القومي  االتحاد  حالة  المكفوفين:دراسة  تواجة 
ماجستير،كلية  رسالة  الخرطوم"،  بوالية  للمكفوفين 

 الدراسات العليات،جامعة النيلين، السودان. 
للمعاقين   الخارجية والمباني  الفراغات  المصري لتصميم  الكود 

و2003) االسكان  بحوث  مركز  االسكان   (،  وزارة 
 والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمهورية مصر العربية.

الرزيقات) ابراهيم  الحديدي،  البصرية  2006مني  االعاقة   ":)
المسير،   دار   ، التربوية"  واالعتبارات  االساسية  المفاهيم 

 عمان. 

( العابد  ذوي 2010وصف  الطلبة  تواجة  التي  المشكالت   :)
التربية،قسم ة الطائف، كلية  االحتياجات الخاصة في جامع

 التربية الخاصةن جامعة الطائف 
القباني) الدين  صالح  وجيالن  شلبي  فؤاد  (:  1990وفاء 

الدراسي   والتحصيل  االسري  المسكن  تصميم  بين  العالقة 
لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسي ،مؤتمر الطفل  

 الرابع ، مركز دراسات الطفولة ، جامعة عين شمس.
Kauffiman j.m & hallahan,D.P.(2003). Exceptional children: 

introduction to special education. orentice_ hall  ,

inc.ENGLE WOOD CLIFFS; NEW JERSEY, HALL 

Sounders, F. (2007):-Attitudes toward handicapped persons: 

A study of differential effects five variables. Dls, Abs, Vol 

(30-A),NO:9   

 Useh, U. & Moyo, A. nd Munyonga, E. (2001):-Wheelchair 
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ABSTRACT 

Study of Qualities of Housing for the Disabled Specially the Optical and its 

Effect on Satisfaction and Safety that they Have 

Nagwa Adel Hassan,  Azza Abdel-Alim Sarhan and Sarah Mr. Abdel Fattah Ghanem 

This research was conducted with the aim of 

studying the housing standards for institutions with 

visual special needs and their impact on their 

satisfaction and safety. In order to achieve the goal of 

the research, it was represented in a shell sample of 50 

people with special visual needs in the Al-Nour 

Foundation for the Blind in Shata City, Damietta 

Governorate, and the research data was collected 

through a questionnaire whose data was completed in a 

personal interview, and the data was processed 

statistically using SPss (ver16) program to determine 

the percentages Percentage, Frequency, Arithmetic 

Average, Standard Deviation, Simple Correlation 

Coefficient, Alpharonbach Coefficient, Multiple 

Standard Partial Regression Coefficient, and the 

research results included the following: 

1. The existence of a moral correlation between the 

residential environment standards for institutions for 

people with visual special needs (internal and 

external) with its dimensions of safety, self-reliance, 

privacy, freedom of choice, social relations, artistic 

beauty, plastic works, and both satisfaction with life 

and psychological security of the members of the 

institution 

2. The presence of a significant impact that ranged 

between 9.7% and 26.3% on the internal and 

external environment elements of institutions for 

people with special visual needs with its dimensions 

on life satisfaction of its affiliates. 

3.  The presence of a significant impact that ranged 

between 5.6% and 17.2% for the internal and 

external environment elements of institutions with 

special visual needs with its dimensions on the 

psychological security of the institution’s affiliates. 

 


