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 النفسي بتوافقهم وعالقته بصرياً المعاقين األطفال لمؤسسات الداخلي التصميم
 واالجتماعي

  ٢مسلم سالم طلعت دينا، ٢شعيب محمود علي اهللا هبة ،١الحميد عبد احمد يحيي
  حلوان جامعة –الفنون الجميلةكلية -قسم الديكور١
   المنوفية جامعة-كلية االقتصاد المنزلي -قسم إدارة المنزل والمؤسسات٢

  ١٧/٣/٢٠١٣ :                             تاريخ القبول      ١٧/١٢/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
 بصرياً للمعاقين واالجتماعي النفسي توافقهم ومدى بصرياً المعاقين لمؤسسات الداخلي التصميم بين العالقة دراسة  إلي البحث يهدف

 التوافق مستويات تقييم بصرياً، المعاقين لمؤسسات الداخلي التصميم مستويات دراسة وهي ةالفرعي األهداف من مجموعة خالل من وذلك
 اإلختالفات تفسير بصريا، للمعاقين واالجتماعي النفسي والتوافق الداخلي التصميم بين العالقة توضيح بصرياً، للمعاقين واالجتماعي النفسي
 حيث من) حضر -ريف(بصرياً المعاقين بين اإلختالفات توضيح واالجتماعي، النفسي افقالتو حيث من) إناث –ذكور (بصرياً المعاقين بين

 النفسي التوافق حيث من) عامالت غير أمهات -عامالت أمهات (بصرياً المعاقين بين االختالفات تفسير واالجتماعي، النفسي التوافق
  عينة وتكونت واالسكندرية، والقاهرة الكوم شبين مدن في بصريا معاقين رعاية مؤسسات) ٣ (في البحث أدوات تطبيق وتم. واالجتماعي

 مختلفة واقتصادية اجتماعية مستويات من بصرياً المعاقين األطفال البحث عينه وتضمنت بصريا معاق طفل) ١٢٤ (من البشرية البحث
 طالب ٤١(المنوفية بمحافظة الكوم بشبين للمكفوفين النور مدرسة من الدراسة عينة انقسمت وقد. سنه) ١٥ :٩(من أعمارهم وتراوحت
 ).وطالبة طالب ٤٣ (االسكندرية بمحافظة للمكفوفين النور ومدرسة) طالبة ٤٠ (القاهرة بمحافظة للمكفوفات عساكر مصطفى ودار) وطالبة
 بصريا، المعاقين لمؤسسات الداخلى التصميم استبيان لألطفال، العامة البيانات استمارة :التالية األدوات وبناء إعداد الدراسة هذة وتطلبت
 وكانت ).SPSS(البيانات لتحليل اإلحصائي البرنامج باستخدامو الشخصية بالمقابلة البيانات جمع تم وقد. واالجتماعى النفسى التوافق استبيان
 لألطفال االجتماعي النفسي توافقال وبين الداخلي التصميم عناصر بين ارتباطية عالقة وجود عدم هي الدراسة إليها توصلت التي النتائج
 النفسي التوافق مع داخليا المبني في الداخلي  التصميم عناصر يرتبط لم احصائيا، دالة االرتباط معامالت قيم تكن لم حيث بصريا المعاقين

 كلما انه على يدل مما ).٠,٠١ (داللة مستوي عند الكلية الداخلي التصميم عناصر مع ارتبطت بينما بصريا المعاقين لألطفال واالجتماعي
 في الداخلي التصميم عناصر  ترتبط لم كما .الداخلي التصميم درجات زادت كلما داخليا المبني في الداخلي التصميم عناصر درجات  زادت
 التصميم ناصرع مع خارجيا المبني في الداخلي التصميم عناصر ارتبط خارجيا، المبني في الداخلي التصميم عناصر مع داخليا المبني
 ).إناث-ذكور(للنوع وفقا بصريا المعاقين األطفال درجات متوسطات بين إحصائياً دالة فروق وجود عدم ).٠,٠١(داللة مستوي عند الداخلي
 مستوي عند الريف لصالح )حضر -ريف(للنوع تبعا واالجتماعي النفسي التوافق في البحث عينة بصريا المعاقين األطفال بين فروق توجد
) عامالت غير أمهات -عامالت أمهات (األم لعمل وفقا البحث عينة بصريا المعاقين األطفال بين إحصائيا دالة فروق توجد ).٠,٠١(داللة
  ).٠,٠٥ (داللة مستوي عند العامالت األمهات لصالح

 . التوافق النفسى واإلجتماعى- مؤسسات المعاقين بصرياً-التصميم الداخلى :كلمات دليلية

  دمةالمق
  دوراً مهم جداً فى حياتناالبصر حاسة تلعب
 اإلنسان تعلم في حيوياً دوراً تلعب البصرية فالمدخالت

 أو المدخالت هذه تعطل البصرية واإلعاقة. ونموه
 على االعتماد على مرغماً اإلنسان يجعل مما تحدها
 المعلومات أهمية من وبالرغم واللمس السمع حاستي

 توفر ال أنها إال الحاستين هاتين برع بها التزود يتم التي
 وربما وكمياً نوعياً نسبياً محدودة خبرات إال للشخص
 اإلنسان إحساس وراء تكمن التي هي الحقيقة هذه كانت

 فالمبصرون مروع شيئاً البصر فقدان بأن المبصر
 مظلم عالم بصرياً المعاق الشخص عالم بأن يشعرون
 جميعاً عالمنا من إثارة أقل ليس العالم هذا ولكن تماماً،
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 حب لديه يستثير بصرياً المعاق اإلنسان عالم أن كما
 الملئ العالم شأن ذلك في شأنه واالستكشاف االستطالع
. المبصر لإلنسان بالنسبة البصرية والعالمات بالمثيرات

 اإلنسان على بها اهللا أنعم التي النعم من البصر ويعد
 طبيعية بصورة هحيات يمارس أن يستطيع ال أنه حيث

 يتمتع كان إذا إال فيها يعيش التي البيئة واقع مع متوافقة
 فهمي، مصطفى(. البصرية القدرة من مناسب بقدر

١٩٧٩(.    
 تنتقل إعاقة البصر كف أن على الجميع ويتفق
 أشكال في أشياء له يصور خاص عالم إلى بصاحبها

 من كثير في تفسيرها عن اللغة عجزت ربما ذاتية
 مع يتعامل من على السهل من يصبح ثم ومن ياناألح

 يأخذ من إلى اإلنسان هذا حاجة يدرك أن بصرياً المعاق
   .األشياء تفسير طريق في بيده

(www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam-
35parent-1-asp69-k) 

 عن الصادرة االحصاءات أشارت ولقد 
 قام والتي االعاقة لمشاكل للتصدي القومية االستراتيجية

 مع باالشتراك واالمومة للطفولة القومي المجلس بها
 اتخاذ ودعم االمعلومات ومركز والسكان الصحة وزارة
 لالعاقة المتوقعة النسبة ان الوزارة بمجلس القرار

 على وصلت م٢٠١١ م،٢٠٠٦ م،٢٠٠١ عام البصرية
 أشارت كما ،١٩٧٥٣٥ ،١٨٣٠٩٨ ،١٦٩٨٠٥ التوالي

 اإلعاقة نسبة أن اليونيسيف عن الصادرة اإلحصاءات
 م١٩٩٧ عام العربية مصر جمهورية في البصرية
 والطفولة لألمومة القومي المجلس(٦٦٧٦٠ إلى وصلت

 المعاقين عدد العالمية الصحة هيئة وتقدر .)١٩٩٦ ،
 فرد مليون ٥,٧ بـ االوسط الشرق منطقة فى بصريا
 العربية مصر جمهورية فى ً بصريا المعاقين واالفراد

 محمد( .األطفال منً تقريبا نصفهم شخص مليون)٤(إلى
  ).١٩٩٥ ، أيوب

 االنسان، حياة فى خاصة أهمية البصر حاسة وتمثل
 مع الواقعى التفاعل على االنسان تساعد أنها وحيث
 حوالى أن إذ اجتماعية، أو طبيعية كانت واءس بيئته
 عن تأتى به المحيط العالم عن الفرد معلومات ثلثى

 حياة على يضفى البصر ان أى البصر حاسة طريق
 الخاص الجزء أن رغم وذلك خاص، معنى اإلنسان
 .المخ  مساحة من بالمئة عشرة من أقل يحتل باإلبصار

 واخرون، نيلماك عن نقالً ١٩٩٤الشخص، العزيز عبد(
١٩٩٢ (  
 من المحروم أو بصرياً المعاق مساعدة تكون قد
 ِيسهل قد مكان وتصميم تأثيث خالل من اإلبصار نعمة
 الموجودة اإلعاقة مع التصميم يتوافق حيث الحركة عليه
 إحدى استخدام على القدرة فقد الذي الشخص عند

 أو فيها دخل له ليس خلقية اإلعاقة كانت سواء حواسه
  )  ١٩٧٩ فهمي، مصطفى. (حياته خالل سبةمكت

 الفرد تقبل علي تساعد التي العوامل أهم ومن
 ما هو فيه يقيم الذي المكان أو للمؤسسة بصرياً المعاق
 . ترفيه ووسائل وأجهزة أثاث قطع من المكان يحتويه
 العوامل إلي اهتماماتهم النفس علماء من كثير أولى وقد
 كما البعض، بعضهم مع اداألفر تعامل صيغ تحدد التي
 الظواهر أو الصيغ هذه مقومات إلي اهتماماتهم أولوا

 االهتمام هذا اتجه وقد المختلفة المواقف في لها المتعددة
 تفاعل في اإليجابية الجوانب عن للكشف أساسه في

 فتعامل السلبية، جوانبه مقابل في الجماعة أعضاء
 مظاهرال إحدى عن حدوده يخرج ال الجماعة أعضاء
 بعيداً التحرك أو اآلخرين صوب التحرك إما الثالثة
  . ضدهم التحرك أو عنهم

(Show, M.E,1976.Lindgren, H.C.,1973)  
 عن نقال) ١٩٩٧، الحميد عبد يحيى(ويشير

Envddsen  (1980) المالئم المكان تكوين أهمية إلى 
 اإلنسانية بالحاجات يفي حتى وتجهيزه اإلنساني للنشاط
 السعادة المكان تصميم يضفى أن والبد. ةالمتعدد

 الحلول وإيجاد التصرفات فتفهم الطفل على والرفاهية
 ينمى والتنسيق التصميم في المختلفة للمشكالت والبدائل
 مناسبة بيئة ولخلق. اإلحباط إزالة نحو الطفل إدراك
 هناك يكون أن يلزم بالحياة نابضة بصرياً المعاق للطفل
 مع تتناسب بيئة خلق على المصمم يساعد عميق تفهم

 للتفهم ماسة حاجة فهناك لذا الطفل وكفاءات قدرات
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 الداخلية المعيشة مسطحات وتنسيق لتصميم والخبرة
 اإلعاقة نوعيات مختلف مع تتناسب بحيث وتأثيثها
 لتلك استخدامنا من مرجوة فائدة أقصى نقدم وبذلك

 أفراد لكل عوناً تكون سوف التي المبتكرة التصميمات
 الخصوصيات بكل إمدادهم طريق عن وذلك المجتمع
 كبيرة وطاقة وقت إلى تحتاج ال والتي والمريحة المفيدة
  .   صيانتها في

 المصمم يراعى بأن السيكولوجيين وينصح
 من لها فيتخذ الفراغات سيستغلون الذين الناس متطلبات
 .استعمالها من والغرض حقيقتها على يدل ما األشكال

 المصمم من أيضاً ويطلبون ).١٩٦٦سامي، انعرف(
 وما معيشته وطريقة للمكان المستخدم الفرد دراسة
 المنتمى االجتماعية والطبقة الشخصي فعله ورد يناسبه
 وكافة الصحية والحالة والجنس وعمره وجنسيته إليها

 مختص سيكولوجي تحديدها يستطيع التي البيانات
 بدراسة مختص عالم أو اجتماع وعالم البيئة بدراسة
 تحقيق على المنتفع يساعدوا حتى وذلك اإلنسان
   .عنها ويرضى بها يؤمن التي القيم وإعطائه أغراضه

  ). ١٩٩٦ الهادي، عبد عليه(
 يحتويه بما فراغ من حوله من مع اإلنسان فتفاعل

 ديناميكي توازن إقامة على يساعده وأشياء أناس من
 لألماكن الفيزيائية والحدود فالديكورات ، بيئته وبين بينه

 تؤدى العمل وأماكن للمساكن المعمارية والخصائص
 الفرد بين االجتماعية المسافة تحديد في أساسياً دوراً

. االجتماعي التفاعل عمليات أثناء واآلخرين
(Corsini,r.J.,1994)       

 كي بصريا للمعاق خاصة احتياجات هناك فإن ولذا
 ويقضي ويتحرك ويعيش بويشر ويأكل ويتعلم يقرأ
 ذلك يعني فهل البصر يرزقه لم القدر أن وبما يومه
 يلجا لم اذا بصريا فالمعاق .أربعة جدران حبيس يظل

 فإنه بصرياً المعاقين لرعاية مؤسسة في الدائمة لالقامة
  .المجتمع عن بعيداً المنزل حبيس يعيش

 بسبب خاصة رعاية إلى بصرياً المعاقين ويحتاج
 تعديالت إحداث يستدعي الذي األمر البصرية مشكالتهم

 التي للمؤسسات الداخلية التصميمات على خاصة
 وضع عند اإلعتبار في األخذ ويجب برعايتهم ستختص
 أن بصرياً بالمعاقين الخاصة المؤسسات تصميمات
 األشخاص خبرات عن تختلف بصرياً المعاقين خبرات
 البنية أن من التأكد تم كما. المبصرين أو العاديين
 الشخصية السمات تكوين على تساعد المالئمة الصحية
      .)١٩٩٩ سالم، إمام ماجده.(األفراد لدى السوية
 الحالية الدراسة مشكلة صياغة يمكن فإنه سبق ومما
  : تساؤالت من يلي فيما
 بما بصرياً المعاقين لمؤسسات الراهنة الحالة ما .١

 فائهوو وتشطيبات وأثاث فراغات من يتضمنها
 ؟ المختلفة وأنشطتها بإحتياجاتها

 المعاقين لمؤسسات الداخلي التصميم يالءم هل .٢
 احتياجاتهم؟ بصرياً

 المعاقين االجتماعي النفسي التوافق مامستويات .٣
 بالمؤسسات؟ المقيمين بصرياً

 والتوافق الداخلي التصميم بين عالقة توجد هل .٤
 بصريا؟ للمعاقين واالجتماعي النفسي

  بحثيةاألهداف ال
 التصميم بين العالقة دراسة إلى البحث يهدف

 وعالقته بصرياً المعاقين مؤسسات لبعض الداخلي
 من كل في بصرياً للمعاقين واالجتماعي النفسي بتوافقهم
 خالل من وذلك اإلسكندرية المنوفية، القاهرة، محافظات
   -:وهي الفرعية األهداف من مجموعة

 داخليال التصميم مستويات على التعرف .١
 .البحث موضع بصرياً المعاقين لمؤسسات

 واالجتماعي النفسي التوافق مستويات تحديد .٢
 .البحث موضع بصرياً للمعاقين

 والتوافق الداخلي التصميم بين العالقة دراسة .٣
 .بصريا للمعاقين واالجتماعي النفسي

 -ذكور (بصرياً المعاقين بين االختالفات تفسير .٤
 .واالجتماعي سيالنف التوافق حيث من) إناث

 - ريف (بصرياً المعاقين بين االختالفات تفسير .٥
 .واالجتماعي النفسي التوافق حيث من) حضر
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 أمهات (بصرياً المعاقين بين االختالفات تفسير .٦
 التوافق حيث من) عامالت غير أمهات - عامالت
  . واالجتماعي النفسي

  : البحث أهمية
القضايا  إلقاء الضوء على إحدى :األهمية العلمية-

الهامة التي تؤثر في قطاع ال يستهان به في المجتمع 
وهو فئة المعاقين بصرياً ومستويات التصميم الداخلي 
للمؤسسات التي يقيمون بها وكيف تؤثر تلك المستويات 
على حالتهم النفسية واالجتماعية وكيفية تكيفهم مع 

حيث لوحظ أن معظم . اآلخرين ومع المجتمع ككل
 مجال التصميم الداخلي قد ركزت على الدراسات في

دراسته في دور الحضانة والمساكن ولم تركز على 
دراسته في مؤسسات المعاقين بصرياً بالرغم من زيادة 
نسبة المعاقين بصرياً بالرجوع إلى نسبة اإلحصاءات 
وهذا ما دفع الباحثة إلى إجراء هذا البحث من أجل 

معاقين بصرياً اإلهتمام بعمل تصميم جيد لمؤسسات ال
الشخص المعاق بصرياً حيث  األمر الذي يسهل تأهيل

يكون بحاجة لمزيد من الرعاية والتوجيه والتدريب 
 .لممارسة حياته اليومية بدون حاسة اإلبصار

 تتمثل األهمية التطبيقية للبحث في :األهمية التطبيقية-
التعرف على مستويات التصميم الداخلي لمؤسسات 

اً وتحديد التصميم النموذجي والذي يوفر المعاقين بصري
وقياس . األمان وسهولة الحركة للمعاقين بصرياً

مستويات التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين بصرياً 
  .من أجل توجيه الخدمات الالزمة لهم
  األسلوب البحثي

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي : منهج البحث :أوال
  .التحليلي
  :لبحثية واإلجرائيةالمصطلحات ا: ثانيا
                                    Internal Design:  الداخلى التصميم - ١

 الداخلي التصميم) ١٩٧٩(عنايت محمود يعرف
 المعمارى الفراغ مع يتعامل الذى النشاط هو بأنه

 به يتصف لما للمكان والجمال الراحة لتحقيق مباشرة
 فبواسطته غييروالت والتطوير التخطيط فى مرونة من

 نوعة حيث من المكان طبيعة بين التوافق خلق يمكن
 الجمالية الناحية لتحقيق شاغلية نشاط مع وحجمة وشكلة

 داخل لنشاط مجال خلق هو التصميم ان اى والوظيفية
 العلوم اليه تنتهى ما فيه يطبق معمارى فراغ او جزء

 خالل من وتوازن واتساق تجميع فى والفنون والصناعة
 غرض لتحقيق باالخر منهما كل لعالقة شاملة ظرةن

  . التصميم اساس هما والخلق واالبتكار جمالى نفعى
 التصميم )١٩٩٤(خوري جرجس يعرف كما
 على قدرتها بل فقط الغرفة مظهر يعنى ال بانه الداخلى
 التصميم ان يتضح وهكذا الطبيعية وظيفتها تأدية

 الشكل وان لالمنز سكان حاجات بتقويم يبدء الداخلى
 قاعدة )الشكل تحدد الوظيفة(الوظائف تحديد يعقب
  .الداخلى التصميم فى رئيسية

 معالجة هو :بأنه الداخلي التصميم الباحثة وتعرف
 اإلنساني للوجود ُمرضية داخلية بيئة لتأهيل تصميمية

 الحياتية والوظائف اإلحتياجات كافة لتلبي ومعنوياً مادياً
  . ومتوازن سهل بأسلوب

 :بصريا المعاقين مؤسسات - ٢
    Visally Disablers Institution   

 المعاقين مؤسسات)٢٠٠٥(شقير زينب تعرف
 بصريا المعاق بها يلتحق مؤسسات هى بأنها بصرياً
 والنفسية والتربوية الطبية الرعاية لهم تقدم حيث

  .               متخصصون افراد بها ويقوم واالجتماعية
 هى:بأنها بصرياً المعاقين سساتمؤ الباحثة تعرف 

 الخدمات لتلقي بصريا المعاقين بها يقيم داخلية حيزات
 تتبع حيث بصريا المعاقين لالطفال والنفسية التربوية

 الخاصة  الشروط فيها وتتوافر خاصة تربوية طرقا فيها
   .               بصريا المعاق بالطفل
 :واالجتماعى النفسى التوافق - ٣

      The Psychological And Social Adjustment  
التوافق  )١٩٩٨(يذكر عبد المطلب القريطي

يتضمن شقين اساسيين احدهما نفسى داخلى وهو يتمثل 
فى اتزانه مع نفسة او تناغمه مع ذاته بمعنى مقدرتة 
على مواجهة وحسم ما ينشىء داخله من صراعات 
ق ويتعرض له من احباط ومدى تحررة من التوتر والقل
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الناجم عنها ونجاحه فى التوافق بين دوافعة ونوازعه 
المختلفة، واألخر اجتماعي خارجى وهو يتمثل فى 
انسجام الفرد مع ظروف بيئته المادية واالجتماعية 
عموما بما فيها من اشخاص آخرين وعالقات وعناصر 

    .                                     ومجاالت وموضوعات واحداث ومشكالت
تعرف الباحثة التوافق النفسي واالجتماعي بأنه هو 
قدرة المعاقين بصريا على تحقيق التكيف بينه وبين 
التصميم الداخلي للمؤسسة المقيم بها وشعوره بالرضا 
عن اقامته مع أصدقائه المعاقين بصريا فى المؤسسة 
ومقدرته على التواصل معهم ومع زمالئه ومشرفيه فى 

  .العمل
  :لفروض البحثيةا: ثالثاً

 الدراسة هذه في الفروض من عدد تناول تم
 باستخدام وذلك متغيراتها بين العالقات على للتعرف
   - :وهي المناسبة اإلحصائية التحاليل

 واالجتماعي النفسي التوافق بين عالقة توجد -١
 الداخلي والتصميم بصرياً المعاقين لألطفال

   .بصرياً المعاقين لمؤسسات
 المعاقين األطفال بين إحصائياً لةدا فروق توجد -٢

 للنوع تبعاً واالجتماعي النفسي التوافق في بصرياً
 ) .إناث – ذكور(

 في بصرياً المعاقين األطفال بين فروق توجد -٣
 اإلقامة لمحل تبعاً واالجتماعي النفسي التوافق

 ) .حضر -ريف(

 األطفال بين احصائية داللة ذات فروق توجد -٤
 –عامالت أمهات (البحث عينة بصرياً المعاقين
 النفسي التوافق في )عامالت غير أمهات

 .واالجتماعي

  :الشاملة وعينة البحث: رابعاً
    الشاملة  - أ

 بـ بصرياً المعاقين الدراسة هذه شاملة تضمنت
 القاهرة، هي العربية مصر بجمهورية محافظات٩

 سعيد، بور الشيخ، كفر الجيزة، المنوفية، اإلسكندرية،
  .سويف بني سوهاج، الشرقية،

  :عينة البحث  - ب
 معاق طفل )١٢٤(من الدراسة عينة تكونت

 االطفال من مختلفة اعمار البحث عينه وتضمنت بصريا
 واقتصادية اجتماعية مستويات من بصرياً المعاقين
 وقد. سنه) ١٥: ٩ (من أعمارهم وتراوحت مختلفة
 للمكفوفين النور مدرسة من الدراسة عينة انقسمت
 ودار) وطالبة طالب ٤١ (المنوفية بمحافظة كومال بشبين

 ٤٠(القاهرة بمحافظة للمكفوفات عساكر مصطفى
 االسكندرية بمحافظة للمكفوفين النور ومدرسة) طالبة

 لم زمنية مدة في التطبيق وتم). وطالبة طالب ٤٣(
 إلى ٢٢/٢/٢٠١١ من ابتداء( الشهر تتعدى

٣/١/٢٠١٢.(  
  : أدوات البحث: خامساً

 :ذه الدراسة إعداد وبناء األدوات التاليةتطلبت ه
 )الباحثين إعداد.(لألطفال العامة البيانات استمارة .١

 المعاقين لمؤسسات الداخلى التصميم استبيان .٢
 )الباحثين إعداد.(بصريا

 إعداد.(واالجتماعى النفسى التوافق استبيان .٣
 )الباحثين

  :استمارة البيانات العامة لألطفال. ١
 البيانات العامة لألطفال المعاقين تم إعداد استمارة

بصريا بهدف الحصول علي بعض المعلومات لألطفال 
المعاقين بصريا المقيمين بدور عينة البحث واشتملت 

اسم (هذه االستمارة علي مجموعة من األسئلة عن
 االم، مؤهل االب، مؤهل االقامة، محل ،العمر، الطفل
  )واالم االب عمل
 المعاقين لمؤسسات اخلىالد التصميم استبيان .٢

  :بصريا
 التصميم عناصر على التعرف إلى االستبيان هدف
. البحث عينة بصريا المعاقين لمؤسسات الداخلى
 على االطالع تم هدفه ليفى  االستبيان هذا والعداد
 االجرائية المفاهيم لتحديد السابقة والبحوث الدراسات

 الداخلى التصميم مفهوم قياس يمكن التى النواحى واهم
 ضوء فى االولية صورتها فى االستبيان اعداد.منها



Vol. 58, No. 1, pp. 1‐15, 2013(Arabic)                                                                               Alex. J. Agric. Res. 

 ٦

 :الى مقسمة عبارة)٧٥(من وتتكون االجرائية المفاهيم
 عبارة)١٧(وتضمنت: خارجيا المبنى :المحوراألول
 مالئمة ومدي المبني موقع حول عبارات وتتضمنت

 المبنى :المحورالثانيو صحيا بالمبني المحيطة البيئة
 وتحددت .عبارة)٥٨(وتضمن :والخدمات داخليا

 لثالث وفقا االستبيان عبارات على االستجابات
 متصل مقياس وعلى) ال - ما نوعا –نعم (استجابات

 اإليجابى االتجاة العبارات بعض اتخذت وقد)١-٢-٣(
 االستمارة تصحيح تم اى السلبى االتجاه االخر والبعض

 ثالث (نعم وهى الثالثى للتقدير محددة اوزان ضوء فى
 للعبارات وذلك) درجة(وال) درجتان(ما ونوعا )درجات
   .السالبة للعبارات صحيح والعكس الموجبة

 االستبيان عرض تم المحتوي صدق من وللتحقق
 التصميم مجال في المتخصصين األساتذة من نخبة علي

 حساب وتم االجتماعية المؤسسات وإدارة المعماري
 عبارة كل علي المحكمين السادة بين االتفاق تكرارات

 علي( ) المحكمين اتفاق نسبة كانت وقد العبارات من
 وطلب .محكمين) ١٠(عددهم وبلغ .العبارات جميع
 عبارات من عبارة كل مناسبة مدي علي الحكم منهم

 وحسن تقيسه الذي والمحور الرئيسي للهدف االستبيان
 المحكمون أبدي وقد .عبارة كل واتجاه العبارات صياغة
 وبذلك الباحثة بها أخذت التي العلمية حظاتالمال بعض
 باستخدام المحتوي لصدق خضع قد االستبيان يكون
 حساب تم كما  Content Validityاالرتباط معامل
 معامالت وكانت الداخلي قسااالت بطريقة الصدق
 مستوي عند دالة ومحاوره االستبيان بين االرتباط
  .ذلك يوضح) ١ (وجدول )٠,٠١(داللة

 االتـساق  قيمة لتحديد الثبات معامل حساب تم ثم
 ألفاكرونبـاخ  معامل حساب تم حيث لإلستبيان، الداخلي

Alf-cronbach الفـا  معامـل  قيمـة  وكانت. لالستبيان 
 المعـاقين  لمؤسسات الداخلي التصميم عناصر إلستبيان
 اتـساق  وتؤكـد  مقبولة قيمة وهى) ٠,٧٥٨(هي بصريا
 عبـارات  علـي  بةاالسـتجا  وتتحدد. االستبيان وحدات
 كما) ال -ما نوعا – نعم (متصل مقياس علي االستبيان
 موجبـا  بعـضها  فكان اتجاهاتها في العبارات تنوعت
 لإلسـتجابات  وقيمـة  درجات وضع وتم. سالبا واآلخر
) ١٠٣ (هي عليها الحصول تم درجة أعلى كانت بحيث
  . درجة) ٩٠ (درجة وأقل درجة،
  :جتماعىواال النفسى التوافق استبيان .٣

 مستوى على التعرف هو االستبيان من والهدف
 واجتماعيا ونفسيا بصريا المعاقين لالطفال توافقهم
 على االطالع تم بهدفه ليفى االستبيان هذا والعداد
 االجرائية المفاهيم لتحديد السابقة والبحوث الدراسات
 المفاهيم ضوء فى االولية صورته فى االستبيان واعداد

 صدق قياس وتم عبارة)٤٣(من تتكونو االجرائية
  -:بطريقتين االستبيان

   المحتوى صدق - أ
 اشتملت االستبيان من متكاملة صورة اعدت ولقد

 وتم االجرائية والمفاهيم الدراسة من الهدف على
  من المختصين المحكمين من مجموعة على عرضها
 كل ارتباط ومدى العبارات واتجاه صياغة حسن حيث
 السادة اراء على وبناءا .به موضوعةال بالمحور عبارة

 عبارات اضافة او العبارت بعض تعديل تم المحكمين
 نسبة وبلغت العبارات بعض صياغة واعادة اخرى
 بعد االستبيان عبارات على المحكمين السادة اتفاق
 المحكمون أبدي وقد %)٩٥ (االتفاق تكرارات  حساب
 وبذلك ثةالباح بها أخذت التي العلمية المالحظات بعض
  .المحتوي لصدق خضع قد االستبيان يكون

  ومحاوره بصريا المعاقين لمؤسسات معامالت االرتباط بين محاور استبيان عناصر التصميم الداخلي :١جدول
 مستوي الداللة معامل االرتباط استبيان عناصر التصميم الداخلي لمؤسسات المعاقين بصريا ومحاوره

 ٠,٠١ ٠,٦٢٣ جياالمبني خار :المحور االول
 ٠,٠١ ٠,٧٦٩ المبني داخليا والخدمات :المحور الثاني
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 النفـسى  التوافـق  االسـتبيان  الفـا  معامل قيمة وكانت
 وتولـد  مقبولة قيمة وهى) ٠,٧٠٠ (وهى واالجتماعى

 النفـسى  التوافـق  قيـاس  فى االستبيان وحدات اتساق
 تم .االستبيان تصحيح مفتاح بصريا للمعاقين والجتماعى

 متدرج تصحيح مفتاح باستخدام االستبيان درجات تقدير
) ال -احيانـا  -نعم (وهى استجابات ثالث وفق متصل
 الثالثى للتقدير المحددة االوزان ضوء فى التصحيح وتم
               ال) درجتـان  (احيانـا ) درجـات  ثـالث  (نعـم  وهى

 صحيح والعكس الموجبة للعبارات وذلك )واحدة درجة(
 لإلستجابات وقيمة درجات وضع وتم .لسالبةا للعبارات
) ١٢٩ (هي عليها الحصول تم درجة أعلى كانت بحيث
  . درجة) ٩٠ (درجة وأقل درجة،
  : االحصائية المعالجات: خامسا

 الحاسب باستخدام االحصائية المعالجات تمت
   برنامج االحصائية اتحليالت فى استخدمت وقد االلى

)spss( متغيرات على االحصائية باالسالي الجراء وذلك 
 المتغيرات هذه بين العالقة نوع عن للكشف الدراسة
 التحليالت اجراء وتم .الدراسة فروض من والتحقق

 الفاكرونباخ معامل :االتية االحصائية والمعامالت
 المئوية النسبة الدراسة، ادوات ثبات درجة لحساب

 واالنحرافات الحسابية والمتوسطات والتكرارات
 بين االرتباط معامالت الدراسة، لمتغيرات ياريةالمع
 كاى معامل برسون، بطريقة الدراسة متغيرات بعض
  . الدراسة متغيرات بعض بين سكوير

  النتائج ومناقشاتها 
  :العينة وصف

 السن، النوع، حيث من البحث عينه وصف  تناول تم
  :االم عمل االب، عمل االم، تعليم االب، تعليم اإلقامة،

 : النوع -١

 األطفال أعداد أن نجد) ١(وشكل) ٢(جدول من
 الذكور نسبة تفوق البحث عينة اإلناث بصريا المعاقين
 الذكور نسبة بينما%) ٦١,٣(اإلناث نسبة بلغت حيث

)٣٨,٧.(%  

 تبعاً البحث عينه بصريا المعاقين األطفال :٢جدول
  لنوعهم
 النسبة العدد النوع
 ٣٨,٧ ٤٨ ذكور
 ٦١,٣ ٧٦ إناث
 %١٠٠ ١٢٤ عالمجمو
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 تبعـاً  البحـث  عينه بصريا المعاقين األطفال :١شكل

  لنوعهم
  :السن -٢

 من كبيرة نسبة أن يتضح) ٢(وشكل) ٣(جدول من
 تحت تتراوح أعمارهم البحث عينة ً بصريا المعاقين
%) ٣٧(هى النسبة هذه وكانت سنه) ١٢- ١١(من عمر
 من اعمارهم يتراوح الذين بصريا المعاقين ويليهم

 ويليها%) ٢٧,٤(النسبة هذه وكانت سنه)١٤ -١٣(
 هذه وكانت سنوات) ١٠ -٩(من تتراوح اعمارهم الذين
 -١٥(من تتراوح الذين ويليها %) ٢٢,٦(هى النسبة
 اقل كانت بينما%) ١٠,٥ (نسبتهم كانت حيث سنه )١٦
 - ١٧(من أعمارهم تتراوح الذين نسبة هى نسبة
   %)٢,٤ (نسبتهم فكانت سنه)١٨

 البحـث  عينه  ً بصريا المعاقين األطفال توزيع :٣جدول
  أعمارهم لفئات وفقاً

السن فئات المئوية النسبة العدد   
سنوات) ١٠ -٩( من  ٢٢,٦ ٢٨ 
سنه) ١٢-  ١١(من  ٣٧ ٤٦ 
سنه) ١٤ -١٣(من  ٢٧,٤ ٣٤ 
سنه) ١٦ - ١٥( من  ١٠,٥ ١٣ 
سنه) ١٨ - ١٧( من  ٢,٤ ٣ 

%١٠٠ ١٢٤ المجموع  
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أعمارهم لفئات وفقاً البحث عينهً بصريا المعاقين لاألطفا توزيع :٢شكل  

 : االقامه محل -٣

 المعاقين اغلب ان يتضح) ٣(وشكل )٤(جدول من
   نسبتهم وكانت الحضر في يقيمن البحث عينة بصريا

              نسبتهم كانت الريف فى يقمن الذين بينما %)٧٦,٦(
)٢٣,٤(%.  

 البحـث  عينة بصرياً المعاقين األطفال توزيع :٤جدول
  االقامة لمحل ً تبعا
االقامة محل المئوية النسبة العدد   

 ٢٣,٧ ٢٩ ريف
 ٧٦,٦ ٩٥ حضر
١٠٠ ١٢٤ ٠ 
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 البحـث  عينة ً بصريا المعاقين األطفال توزيع :٣شكل

 االقامة لمحل ً تبعا

  :واالم األب تعليم -٤

 من نسبة أعلى ان نجد) ٤(وشكل) ٥(جدول من
 مستوى حيث من البحث عينة بصريا المعاقين آباء

           بنسبة متوسط مؤهل على الحاصلين كانت تعليمهم
           بنسبة جامعى مؤهل على الحاصلين يليها%) ٤٥,٢(
 المتوسط فوق مؤهل على الحاصلين يليها%) ٢٩(

 عليا دراسات على الحاصلين يليها%) ١٠,٥(بنسبة
 حيث ابتدئى على والحاصلين ثانوى على والحاصلين

 بنسبة األميين ويليهم %)٤(منهم كل نسبة كانت
 للحاصلين%) ٠,٨ (نسبة أقل كانت بينما%) ٤٤٢,٤(

 عينه ً بصريا المعاقين ألمهات بالنسبة أما. اعدادى على
 هى تعلمهم مستوى حيث من نسبة اعلى أن  نجد البحث

 يليها%) ٣٧,١ (بنسبة متوسط مؤهل على الحاصالت
 كانت حيث واالميين جامعى مؤهل على الحاصالت

  على الحاصالت ويليها%) ١٢,٩ (منهم كل نسبة
 مؤهل على الحاصالت ويليها %)١١,٣(بنسبة ثانوى
 نسبة كانت حيث اعدادى على والحاصالت متوسط فوق
 بنسبة ابتدائى على الحاصالت ويليها%) ٨,١ (منهم كل
 %)  ٢,٤(بنسبة ويكتبه يقرأن الالتى ويليها %) ٦,٥(
 بنسبة عليا دراسات على الحاصالت فهى نسبة أقل أما
)٠,٨(%.  
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 وامهاتهم ابائهم تعليم لمستوى تبعاً البحث عينة ً بصريا المعاقين توزيع :٥جدول
 االب االم

 % العدد % العدد التعليمى المستوى
 ٢,٤ ٣ ١٢,٩ ١٦ امى
وى - - ٢,٤ ٣ ويكتب يقراء

مست
ض 

نخف
م

 ٤,٠٠ ٥ ٦,٥ ٨ إبتدائى 
 ٠,٨ ١ ٨,١ ١٠ إعدادى
وى ٤,٠٠ ٥ ١١,٣ ١٤ ثانوى

مست
 

م
سط
تو

 ٤٥,٢ ٥٦ ٣٧,١ ٤٦ متوسط مؤهل 
 ١٠,٥ ١٣ ٨,١ ١٠ متوسط فوق مؤهل
وى ٢٩,٠٠ ٣٦ ١٢,٩ ١٦ جامعى

مست
تفع 

مر
 ٤,٠٠ ٥ ٠,٨ ١ عليا دراسات 

 ١٠٠ ١٢٤ ١٠٠ ١٢٤ المجموع 
  

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

األم األب المجموع

أمى
يقرأ ويكتب
ابتدائى
اعدادى
ثانوى
مؤهل متوسط
مؤهل فوق المتوسط
جامعى
دراسات عليا
المجموع

  
وأمهاتهم آبائهم ليمتع لمستوى تبعاً البحث عينةاً بصري المعاقين توزيع :٤شكل  

  :األب عمل -٥

 أبـاء  اغلب أن يتضح) ٥(وشكل)  ٦ (جدول من
 نسبتهم كانت حيث يعملون البحث عينة بصرياً المعاقين

             كانـت  يعملـون  ال الذين اآلباء نسبة بينما%) ٩٧,٦(
)٢,٤(%.  

 تبعـاً  البحـث  عينه ً بصريا المعاقين توزيع :٦جدول
  األب لعمل

 النسبة العدد   األب عمل 
 ٩٧,٦ ١٢١ يعمل

 ٢,٤ ٣ يعمل ال
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 تبعـاً  البحـث  عينه ً بصريا المعاقين توزيع :٥ شكل

 األب لعمل
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 :األم عمل -٦

 امهات اغلب ان يتضح) ٦(وشكل) ٧ (جدول من
 كانت حيث يعملون ال البحث عينه بصريا المعاقين
  هى يعملون الالنى نسبة كانت بينما %) ٦١,٣(نسبتهم

)٣٨,٧ (%.  
  ً تبعـا  البحث عينة بصريا المعاقين توزيع :٧ جدول

  األم لعمل
االم عمل المئوية النسبة العدد   

 ٣٨,٧ ٤٨ تعمل
تعمل ال  ٦١,٣ ٧٦ 

 ١٠٠ ١٢٤ المجموع
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تعمل ال تعمل

العدد
النسبة

  
  ً تبعـا  البحـث  عينة بصريا المعاقين توزيع :٦ شكل

  األم لعمل

  الوصفية النتائج

 قينالمعا لمؤسسات الداخلى التصميم مستويات )١
  بصريا
 أعلى أن يتضح) ٧(وشكل )٨(جدول نتائج من

 المتوسط للمستوى كانت الداخلي التصميم لمستوى نسبة
 والمستوى المنخفض المستوى يليها%) ١٠٠ (بنسبة

    %).صفر (نسبتهم كانت حيث المرتفع
 داخليا المبنى فى الداخلى التصميم مستويات )٢

 أعلى أن يتضح) ٨(وشكل) ٩(جدول نتائج من
 المتوسط للمستوى كانت الداخلي التصميم لمستوى نسبة
 والمستوى المنخفض المستوى يليها%) ١٠٠ (بنسبة

  %).صفر (نسبتهم كانت حيث المرتفع
   :خارجيا المبنى فى الداخلى لتصميما مستويات )٣

 أعلى أن يتضح) ٩(وشكل )١٠(جدول نتائج من
 تفعالمر للمستوى كانت الداخلي التصميم لمستوى نسبة
 والمستوى المنخفض المستوى يليها%) ١٠٠(بنسبة

   %).صفر (نسبتهم كانت حيث المتوسط

  الداخلى التصميم لمستويات ً تبعا البحث عينة بصرياً المعاقين مؤسسات توزيع :٨ جدول
 المئوية النسبة العدد الداخلى التصميم مستوى

 - - درجة )٧٦ -٤٩(منخفض مستوى
 ١٠٠ ٣ درجة )١٠٤ -٧٧( متوسط مستوى
 - - درجة ) ١٢٩ -١٠٥( مرتفع مستوى
 ١٠٠ ٣ المجموع
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  ً اداخلي المبنى فى الداخلى التصميم لمستوى ً تبعا البحث عينة بصرياً المعاقين وزيع: ٩ جدول
 المئوية النسبة العدد الداخلى التصميم مستوى
 - - درجة ) ٥٥ -٣٦( منخفض مستوى
 ١٠٠ ٣ درجة) ٧٥ -٥٦( متوسط مستوى
 - - درجة ) ٩٢ - ٧٦( مرتفع مستوى
 ١٠٠ ٣ المجموع
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  داخليا المبنى فى داخلىال التصميم لمستوى ً تبعا البحث عينة بصرياً المعاقين زيعتو: ٨شكل

   خارجيا المبنى فى الداخلى التصميم لمستوى ً تبعا البحث عينة ً بصريا المعاقين مؤسسات توزيع :١٠ جدول
 المئوية النسبة العدد الداخلى التصميم مستوى
 - - درجة ) ٢١ -١٣( منخفض مستوى
 - - درجة) ٣٠ -٢٢( متوسط مستوى
 ١٠٠ ٣ درجة ) ٣٧ - ٣١( مرتفع مستوى
 ١٠٠ ٣ المجموع
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   خارجيا المبنى فى الداخلى التصميم لمستوى ً تبعا البحث عينةً بصريا المعاقين مؤسسات توزيع: ٩شكل
  التوافق مستويات

 نسبة أعلى أن يتضح) ١٠(وشكل) ١١ (جدول من
 غـت بل حيـث  المرتفع للمستوى كانت التوافق لمستوى

 وبلغـت  المتوسـط  المـستوى  يليهـا %) ٥٤,٨( نسبته
 المـنخفض  للمـستوى  نسبة اقل بينما %) ٣٩,٥(نسبة
  .%)٥,٦(نسبته فكانت
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  واالجتماعى النفسى لتوافقهم تبعاً البحث عينةً بصريا المعاقين توزيع :١١جدول
المئوية النسبة العدد واالجتماعى النفسى التوافق مستويات  
 ٥,٦ ٧ درجة ) ١٠٣ -٩٠( منخفض مستوى
 ٣٩,٥ ٤٩ درجة ) ١١٧-١٠٤( متوسط مستوى
 ٥٤,٨ ٦٨ درجة ) ١٢٩-١١٨( مرتفع مستوى
 ١٠٠ ١٢٤ المجموع
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  واالجتماعى النفسى لتوافقهم تبعاً البحث عينةً بصريا المعاقين توزيع :١٠ شكل

  :الفروض ضوء في النتائج
 عناصـر  بـين  ارتباطيـه  عالقة توجد: األول الفرض
 والتوافـق  بصريا المعاقين لمؤسسات الداخلي التصميم
 تلـك  فـي  المقيمـين  لألطفـال  واالجتمـاعي  النفسي

  :المؤسسات
 التصميم عناصر بين اإلرتباطية العالقة لدراسة

 النفسي والتوافق بصريا المعاقين لمؤسسات الداخلي
 تم سات،المؤس تلك في المقيمين لألطفال واالجتماعي

جدول  العالقة تلك طبيعة لتحديد بيرسون معامل حساب
)١٢ .(  

  :يلي ما) ١٢(جدول من يتضح
 التصميم عناصر بين ارتباطية عالقة وجود عدم-

 لألطفال االجتماعي النفسي التوافق وبين الداخلي

 معامالت قيم تكن لم حيث بصريا المعاقين
  احصائيا دالة االرتباط

 داخليا المبني في الداخلي تصميمال عناصر ترتبط لم-
 المعاقين لألطفال واالجتماعي النفسي التوافق مع

 الداخلي التصميم عناصر مع ارتبطت بينما بصريا
 كلما انه يدل مما ).٠,٠١(داللة مستوي عند الكلية
 في الداخلي التصميم عناصر درجات زادت
 التصميم درجات زادت كلما داخليا المبني
 الداخلي التصميم عناصر  ترتبط مل كما .الداخلي

 في الداخلي التصميم عناصر مع داخليا المبني في
  .خارجيا المبني

 خارجيا المبني في الداخلي التصميم عناصر ارتبط-
 داللة مستوي عند الداخلي التصميم عناصر مع
)٠,٠١.(  

 النفـسي  والتوافـق  بـصريا  المعـاقين  لمؤسـسات  الـداخلي  التصميم عناصر بين االرتباط معامالت :١٢جدول
  المؤسسات تلك في المقيمين لألطفال واالجتماعي

 الداخلى التصميم 
داخليا المبنى فى  

 فى الداخلى التصميم
خارجيا المبنى  

 التصميم
 الداخلي

 النفسي التوافق
 واالجتماعي

**٠,٧٩٦ ٠,٠٢٢  داخليا المبنى فى الداخلى التصميم  ٠,١٣٣ 
**٠,٦٢٣  ٠,٠٢٢ خارجيا المبنى فى الداخلى التصميم  ٠,١٣١ 
**٠,٧٩٦ الداخلي التصميم  ٠,٦٢٣**   ٠,٠٢٥ 
  ٠,٠٢٥ ٠,١٣١ ٠,١٣٣ واالجتماعي النفسي التوافق

  دال غير نجوم بدون  )٠,٠١ (داللة مستوي عند* 
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 عالقة وجد في جزئيا تحقق الفرض أن يعني مما
 المعاقين لمؤسسات الداخلي التصميم عناصر بين إرتباط
 المقيمين لألطفال واالجتماعي النفسي والتوافق يابصر
  .االمؤسسات تلك في

 التوافـق  في إحصائيا دالة فروق توجد: الثاني الفرض
  ):أنثى -ذكر (للنوع وفقا واالجتماعي النفسي
  اختبـار  استخدام تم الفرض صحة من وللتحقق (

T - Test متوسـطات  بـين  الفروق داللة علي للوقوف 
 النفـسي  التوافـق  في بصريا المعاقين األطفال درجات

 فروق وجود عدم) ١٣(جدول من ويتضح .واالجتماعي
 المعـاقين  األطفال درجات متوسطات بين إحصائيا دالة

 عـن  المعبرة (T) قيمة كانت حيث  للنوع وفقا بصريا
 أي  احصائيا دالة غير قيمة وهي) ٠,٠١٩(الفروق هذه
 عينـة  بـصريا  المعاقين األطفال بين فروق التوجد أنه

 إناث للنوع تبعا واالجتماعي النفسي التوافق في البحث
  ).ذكور -
  .كليا الفرض تحقق عدم يعني مما

 التوافـق  في إحصائيا دالة فروق توجد: الثالث الفرض
  ):حضر-ريف(االقامة لمحل وفقا واالجتماعي النفسي

       اختبـار  اسـتخدام  تم الفرض صحة من وللتحقق
T - Test متوسـطات  بـين  الفروق داللة علي للوقوف 
 النفـسي  التوافـق  في لصريا المعاقين االطفال درجات

ـ  - ريـف (االقامـة  لمحـل  وفقا واالجتماعي  ).ضرح
  بين احضائيا دالة فروق وجود) ١٤(جدول من ويتضح

 لمحـل  وفقا بصريا المعاقين األطفال رجات\ متوسطات
 وقالفـر  هذة عن المعبرة (T) قيمة كانت حيث  االقامة

 داللـة  مستوي عند احصائيا دالة قيمة وهي) ٣,٤٩٦(
 المعـاقين  األطفـال  بـين  فروق توجد أنه أي) ٠,٠١(

 تبعا واالجتماعي النفسي التوافق في البحث عينة بصريا
  .الريف لصالح )حضر -ريف (للنوع
  .كليا الفرض تحقق يعني مما

 التوافق في إحصائيا دالة فروق توجد: الرابع الفرض
 العامالت األمهات (األم لعمل وفقا واالجتماعي النفسي

  )العامالت الغير  األمهات -
              اختبار استخدام تم الفرض صحة من وللتحقق

T-Test متوسطات بين الفروق داللة علي للوقوف 
 النفسي التوافق في لصريا المعاقين االطفال درجات

 هاتأم -عامالت أمهات (األم لعمل وفقا واالجتماعي
 دالة فروق هناك أن) ١٥(جدول ويبين ).عامالت غير

 المعاقين األطفال درجات متوسطات بين إحصائيا
 غير أمهات -عامالت أمهات(األم لعمل وفقا بصريا
 الفروق هذة عن المعبرة (T)قيمة كانت حيث) عامالت

 داللة مستوي عند احصائيا دالة  قيمة وهي )١,٧٩٨(
 األطفال بين إحصائيا دالة فروق توجد انه أي) ٠,٠٥(

 أمهات(األم لعمل وفقا البحث عينة بصريا المعاقين
 األمهات لصالح) عامالت غير أمهات-عامالت
  .العامالت
  .كليا الفرض تحقق وبالتالي

 -ذكـور  (للنوع وفقا واالجتماعي النفسي التوافق في البحث عينة بصريا المعاقين األطفال بين الفروق: ١٣جدول
 )إناث

المعياري االنحراف المتوسط المعياري االنحراف المتوسط  اإلناث         الذكور       
  قيمة    

  T-TEST  الداللة 

 دال غير ٠,٠١٩ ١١٦,٨٩٧,٠٧ ١١٦,٩٢٧,١٠  واالجتماعي النفسي التوافق

 اإلقامـة  لمحل وفقا )واالجتماعي النفسي التوافق في البحث عينة بصريا المعاقين األطفال بين الفروق: ١٤جدول
 )حضر -ريف(

 جضر         ريف       
   االنحراف المتوسط 

  االنحراف المتوسط المعياري
 المعياري 

  قيمة    
T-TEST   الداللة 

 ٠,٠١ ٣,٤٩٦ ٧,٠٥ ١١٨,٠٨ ٥,٦٨ ١١٣,٠٦ واالجتماعي النفسي التوافق
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  التوصيات
 بعمل للقيام متخصص ديكور بمهندس االستعانة -١

 المعاقين األطفال لمؤسسات الداخلية التصميمات
 مالئمة داخلية تصميمات على نحصل كي بصرياً
 واالجتماعي النفسي التوافق تحقق نموذجية
 .بصرياً المعاقين لألطفال

 المؤسسة لمبنى جيد داخلي تصميم بعمل االهتمام -٢
 نفسياً األطفال توافق يحقق حتى الداخل من

 .الحركة وسهولة األمان لهم ويوفر واجتماعياً
 خارجياً للمبنى الداخلي بالتصميم االهتمام من البد -٣

 في المؤسسة مبنى باختيار االهتمام يجب حيث
 من وقريب الضوضاء عن بعيداً هادئ مكان

 .الالزمة الصحية الشروط فيه ومتوفر العمران
 عند المؤسسة مبنى به الموجود المكان عاةمرا -٤

 أو الداخل من سواء للمبنى الداخلي التصميم عمل
 في يختلفون الريفيين األطفال أن حيث الخارج من

 .الحضريين األطفال عن معيشتهم أسلوب
  المراجع

 مقترح -):١٩٩٦(والطفولة لألمومة القومي المجلس
 مركز الصحة، وزارة القومية، اإلستراتيجية
 .القرار اتخاذ ودعم المعلومات

 الفئات سيكولوجية سلسلة - ):٢٠٠٥(شقير زينب
 –أحبكم أنا مدرستي، أسرتي،. والمعوقين الخاصة
 –الخصائص .بصرياً-سمعياً ذهنياً، المعاق

 مكتبة اإلرشاد، –التعليم –التعلم –التعلم صعوبات
 الثاني، المجلد األولى، الطبعة المصرية، النهضة
 .العربية مصر جمهورية القاهرة،

 المستوى تقدير مقياس -):١٩٩٤(الشخص العزيز عبد
 المعدل، المصرية لألسرة واالقتصادي االجتماعي

 .القاهرة الكتب، عالم التربوية، الدراسات مجلة

 ذوي سيكولوجية -):١٩٩٨(القريطي المطلب عبد
 العربي، الفكر دار وتربيتهم، الخاصة االحتياجات
 .١٧٣ص القاهرة،

 العمارة، في الوظيفة نظرية): ١٩٧٦ (سامي عرفان
 .١٠٦ ، ٩٠ص بمصر، المعارف دار

 اإلنسان حركة -):١٩٦٦ (الهادي عبد محمود علية
 المعاصر، للمسكن الداخلي بالتصميم وعالقتها
 الفنون كلية منشورة، غير ماجستير رسالة

 .حلوان جامعة الجميلة،

 لمخصصةا الفراغات -):١٩٩٩ (سالم إمام ماجدة
 بسلوكه وعالقتها السكن وخارج داخل للطفل

 كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة االجتماعي،
 .حلوان جامعة المنزلي، االقتصاد

 نفهمها، وكيف األطفال مشاكل -):١٩٩٥(أيوب محمد
 .اللبناني الفكر دار بيروت،

 على وأثره الداخلي الفراغ -):١٩٧٩(عنايت محمود
 .الجامعي الراتب دار يلة،الجم الفنون التصميم،

 الطبعة النفس، علم أصول -):١٩٧٩(فهمي مصطفى
 .القاهرة المعارف، دار األولى،

 المؤتمر إلى مقدم بحث -):١٩٩٧(الحميد عبد يحيى
 االقتصاد كلية المنزلي، لالقتصاد الثاني المصري
 .المنوفية جامعة المنزلي،
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ABSTRACT 
The study aims to examine the relationship between interior design of the visually handicapped 

institutions and the psychological and social compatibility of the visually handicapped themselves through a 
series of sub-goals which study levels of interior design of institutions for visually handicapped, assessing 
levels of psychological adjustment and social for the visually handicapped, to clarify the relationship between 
interior design and psychological adjustment and social features, explain the differences between visually 
handicapped (male- female) in terms of psychological  and social adjustment, to clarify the differences 
between visually handicapped (the country - City) in terms of psychological  and social adjustment, explain 
the differences between visually handicapped (working mothers– non working mothers) in terms of 
psychological  and social adjustment, search tools Was applied on (3) care institutions for visually 
handicapped in the cities of Shebin, Cairo and Alexandria, and human sample consisted of (124) visually 
handicapped children and included the sample different social and economic levels ranged from (9: 15) years 
old. The sample study was from Al-Noor school Shebin  Al-Kom Menofia (41 female and male students) and 
Dar Mustafa Asaker Cairo Governorate (40 female students) and Al Noor for the Blind in Alexandria (43 
female and male students).  

This study has required the preparation and construction of the following tools: general data Form for the 
children , Interior design questionnaire for the visually handicapped institutions , the psychological and social 
compatibility questionnaire. The data were collected by personal interviews And using statistical software to 
analyze the data (SPSS). Were the findings of the study is the lack of correlation between the elements of 
interior design and the compatibility psychosocial children visually handicapped as they were not values 
correlation coefficients statistically significant, was not associated with the elements of interior design in the 
building internally with psychological adjustment and social development of children visually handicapped 
while associated with elements of interior design college at the level (0.01). indicating that the more degrees 
elements interior design in the building internally the more degrees of interior design. also not associated with 
elements of interior design in the building internally with elements interior design in the building externally, 
interior design elements associated in the building externally with elements of interior design at the 
significance level of (0.01). There is no statistically significant differences between the mean scores of 
visually handicapped children and according to the type of (male - female). There are differences between 
visually handicapped children sample in psychological adjustment and social depending on the type (rural - 
urban) in favor of the countryside at the level (0.01). There are significant differences between visually 
handicapped children sample according to the mother's work (working mothers - mothers and non working) 
for working mothers at the significance level of (0.05). 

 
 

 
 

  

 


