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إدراك البيئة الفيزيقية وعالقتها بكل من التوافق النفسي والصالبة  
  النفسية لدى عينة من الجنسين من المراهقين المكفوفين

  دراسة مق ارنة بين عينتين من المكفوفين

 بالميالد والمكفوفين باإلصابة

               [11] 
 (3)عبد الجواداء محمد وف -(2)دحماجمال شفيق  -(1)ضياء أحمد عبد الحميد

 (1)مد فخرى هانىأح
، كلية الدراسات العليا للطفولة( 8 عين شمس ةجامعمعهد الدراسات والبحوث البيئية، ( 0

 حلوان ةجامع ،التربيةكليه  (3 عين شمس ةجامع

 

 المستخلص
وكاًل من التوافق  إدراك البيئة الفيزيقيةبين  العالقةالكشف عن  إلىيهدف البحث الراهن 

حيث تكونت عينه المراهقين المكفوفين لدى عينه من الجنسين  والصالبة النفسية النفسي
مفردة ( 28)بعدد ( الذكور)فكان العدد األكبر من عينة الدراسة من ( كفيف 071)من  الدراسة

مفردة ( 20)بعدد ( اإلناث) وعينة منمفردة كفيف باإلصابة، ( 22)كفيف بالميالد، وعدد 
د عالقة و وجواشتملت فروض البحث على  .مفردة كفيف باإلصابة( 23) كفيف بالميالد، وعدد
مستوى التوافق النفسي كل من البيئة الفيزيقية و  إدراكبين  إحصائيةارتباطية ذات داللة 

 ،من المراهقينوباإلصابة ومستوى الصالبة النفسية لدى عينة من الذكور المكفوفين بالميالد 
مستوى كل من البيئة الفيزيقية و  إدراكبين  إحصائيةداللة توجد عالقة ارتباطية ذات كما 

وباإلصابة التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسية لدى عينة من اإلناث المكفوفين بالميالد 
ون م الباحثداستخ، كما المنهج الوصفى االرتباطى المقارن وناستخدم الباحثو  .من المراهقين

دوات للبحث للتحقق النفسي والصالبة النفسية كأالتوافق قية و إدراك البيئة الفيزي: مقياسكل من 
عند مستوى معنوية عالقة ارتباطية  وجودتوصلت نتائج البحث الى و  .من صحة الفروض

مستوى التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسية كل من البيئة الفيزيقية و  إدراكبين ( 1010)
عالقة  كما تبين وجود ،من المراهقينوباإلصابة د عينة الذكور المكفوفين بالميالكل من لدى 

مستوى التوافق كل من البيئة الفيزيقية و  إدراكبين ( 1010)عند مستوى معنوية ارتباطية 
من وباإلصابة عينة اإلناث المكفوفين بالميالد كل من لدى  النفسي ومستوى الصالبة النفسية

جية لتحسين التوافق النفسي والصالبة إعداد برامج عال، وقد أوصى الباحثون بالمراهقين
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 ،النفسية للمعاقين بصرًيا بواسطة التكنولوجيا المساعدة للذين فقدوا البصر في سن متأخر
العمل على إنشاء مراكز تكافؤ فرص التعليم للمعاقين بصرًيا أسوة بمركز اإلبصار اإللكتروني و 

 .بجامعة عين شمس
 

 المقدمة
ى من نعم اهلل التي ال تحصى والتي منحها لإلنسان كي وتعد حاسة اإلبصار نعمة كبر 

تقانها في  تستقيم حياته، وهي بحق نعمه ال توازيها كنوز الدنيا، ومن ينظر إلى دقة العين وا 
األداء الوظيفي ال يملك إال أن ينطق بقدرة اهلل وعظيم صنعه، فالعين أو اإلبصار عامة أساس 

 من معلوماته، ومن ثم% 21رد من خاللها أكثر من اإلدراك الحسي البصري حيث يكتسب الف
فإن أي خلل في الجهاز البصري قد يؤثر على تطوره العقلي والحسي والنفسي وينعكس بالتالي 
على كافة نواحي حياته، فيخسر كثيًرا من جهود هذا الفرد كعضو من أعضائه، هكذا فإن 

ة من حيث درجة تأثيرها على تعتبر من اإلعاقات ذات الصبغة الخاص اإلعاقة البصرية
المعاق نفسه حيث أنها تحول بين الشخص وبين شتى المدركات والمؤثرات البصرية وبهذا 

 .تؤدي إلى تأثيرات سلبية من النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية
في علم النفس بصفة عامة والصحة النفسية  ويحتل مفهوم التوافق النفسي أهمية كبيرة

ي حياة تى أن البعض إعتبر أن علم النفس هو علم دراسة التوافق، فالتوافق فبصفة خاصة ح
ستمرار حياته، وهناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن ااإلنسان ضرورة أساسية في 

أشارت سرور صالحة  ء التوافق النفسي واالجتماعي، إذالمعاقين بصرًيا يعانون من سو 
اإلنسحاب من : بصرًيا هي المعاقينتقرر وجودها لدى  إلى أن أهم المشكالت التي( 8117)

المشاركة االجتماعية واالعتمادية والتشكيك والعدوان واإلنطواء والتشتت والشرود والقلق 
: والخوف واحالم اليقظة واإلكتئاب، وتكمن وراء هذه المشكالت العديد من المشكالت أهمها

الكفايات االجتماعية المناسبة والتخوف من التفاعل اإلفتقار إلى المهارات االجتماعية الالزمة و 
 .االجتماعي بسبب الفشل

أن إتجاهات أفراد المجتمع نحو المعاقين متباينة ( 8112)وقد أكد الببالوي وسيد أحمد 
فمنها اإليجابية ومنها السلبية، وتتضح أهمية اإلتجاهات نحو المعاقين في أن سلوك أفراد 

بموقفه نحو المعاقين، فكلما كان اإلتجاه إيجابًيا أدى ذلك إلى تحسن المجتمع وجماعاته يتأثر 
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في نوعية الخدمات والبرامج التي تقدم للمعاقين، وأما إذا كانت اإلتجاهات سلبية فسوف يترتب 
عليها رفض أفراد المجتمع للمعاقين حيث يعتبرالرفض بمثابة حاجز قوي يحول دون مشاركة 

ماعية، حيث تقف اإلتجاهات السلبية لدى أفراد المجتمع كعائق أمام المعاقين في الحياة االجت
 .تحقيق الهدف المنشود

 

 البحث  ةمشكل
تؤثر اإلعاقة البصرية تأثيًرا كبيًرا في كافة جوانب الشخصية لدى الكفيف، فعندما ال 

ستخدام البيئة المحيطة به والتعامل معها يفقد الثقة  ويميل إلى وقدراته،  بنفسهيستطيع إدراك وا 
اإلنطواء واإلنسحاب من المجتمع، مما يؤدي إلى الشعور بالنقص والدونية وعدم تقبل الذات 

العقلية  والرضا عنها، وعدم الشعور باألمن ونقص الدافعية، والحرمان من تنمية الجوانب
الحقة واإلنفعالية واإلجتماعية، وخاصة في المراحل األولى من النمو، مما يؤثر على المراحل ال

 )8117،00 منى إبراهيم،) .وخاصة مرحلة المراهقة

حيث تتشكل شخصية ذوي اإلعاقة تبًعا للعديد من المعايير ومنها إختالف اإلعاقات عن 
بعضها البعض في طبيعتها ونوعيتها وشدتها وعمر المعاق وتربيته ودوره وطبيعة مجتمعه، 

غير سوية تؤثر في بناء شخصيته، فتظهر  فإذا نظرنا إلى الكفيف فسنجد أنه يحيا حياه نفسية
لديه بعض السمات مثل القلق واإلنطواء، ويعيش في صراع بين التمتع بمباهج الحياه 
واإلستقالليه، ودافع اإلنطواء لطلب األمن والرعاية، فهو يرغب أن يكون شخصية مستقلة 

 .ال يستطيع اإلعتماد على نفسه محدودةويدرك أنه سيظل إلى درجة غير 
كما يؤثر موقف ذوي اإلعاقة البصرية بشكل كبير في توافقهم فإذا كان المعاق بصرًيا 
يجابية، وجعله ذلك يشعر بمعنى لحياته بشكل  متقباًل لإلعاقة كانت نظرته للحياة متفائلة وا 

، أما إذا كان رافًضا إلعاقته فيعاني من صراعات نفسيه الحياةأفضل فينجز ويقبل على 
حباط وشعور  بالفشل وعدم النجاح وتقدير ذات منخفض، فضاًل عن معاناته من مشكالت وا 

دراك الشكل والعالقات المكانية ومكونات البيئة الفيزيقية  تتعلق بخبرته بعالم األشياء، وا 
، 8110سعيد عبد العزيز، ) .اآلخرينبه وصعوبة في الحركة والتنقل واإلعتماد على  المحيطة

363 – 362) 
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ن المكفوفين ال يدركون معنى لحياتهم، مما يشعرهم بالعجز والنقص ونجد الكثير م
 االجتماعية من أجل الهروب من الواقع والعزلةوبالتالي يكون لديهم مشاعر الخجل واإلنطواء 

 (8103إبراهيم،  علي) .وبالتالي تنخفض نوعية الحياه لديهم وعالقتهم اإلجتماعية

حتاج رعاية خاصة، ومساندة إجتماعية في األسرة ويعتبروا المكفوفين من الفئات التي ت
في ظل اإلعاقة،  الحياةوالمدرسة والمجتمع، وخدمات تساعدهم على التوافق مع ظروف 

عادل ) .لجودة الخدمات المقدمة لتلك الفئات المهمةوتعتبر نوعية الحياه من المؤشرات 
 (01، 8110األشول، 

من إجمالي %(  84)ونسبتهم %(  2،4)ًيا وتبلغ نسبة إنتشار المكفوفين جزئًيا وكل
من جملة أفراد %  42،0اإلعاقات، أما بالنسبة لنسب إنتشار اإلعاقة البصرية يتمتع حوالي 

من جملة أفراد % 0،0إلى %  1،0المجتمع بالقدرة على اإلبصار بشكل عادي ولكن حوالي 
اقة البصرية والتي قد تأخذ المجتمع ال يحظون بالقدرة على اإلبصار وهو ما يطلق عليه اإلع

 (8101محمد البحيري، ) .مظاهر شتى
 

 البحث  ةأهمي
 :األهمية النظرية

  ترجع أهمية الدراسة النظرية إلي تناولها لمفهومي الصالبة النفسية والتوافق النفسي وهما
                                            ً                           مصدران من مصادر مقاومة الضغوط ألن تعرضنا جميعا  للضغوط الحياتية أمر حتمي 

هتمام يدعم المصادر النفسية الواقية من الضغوط قد تجعلنا أكثر فعالية في لذلك فإن اال
مواجهتها باإلضافة إلي مصادر مقاومة الضغوط قد تجعلنا أكثر فعالية في مواجهتها 
باإلضافة إلي مصادر مقاومة الضغوط التى تمثل نقاط القوة لدى األفراد والتي تساعدهم 

الجسمية حينما يتعرضون لضغوط صحية ال يمكنهم على االحتفاظ بصحتهم النفسية و 
تجنبها أو الهروب منها فقد الحظ العلماء أن أحداث الحياة الشاقة ال تؤدي بالضرورة إلي 
االضطراب النفسي بل يمكنها أن تؤدي إلي نتائج إيجابية ويظهر معنى الحياة وتنمو 

 . مهارات جيدة للموائمة من خالل التركيز المعرفي للضغوط
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  أن معظم البحوث النفسية على المدى الطويل ركزت على الجوانب المرضية في الشخصية
 ..عن األسوياء واألمراض النفسية              ً                                     حتى أصبح متاحا  للدراسة أدبيات كثيرة ومعلومات وافرة

الخ في مقابل قصور واضح في المعلومات عن الشخصية السوية لذلك أكد ميشيل 
(Michelle,1999:306 ) ة دراسة الصالبة النفسية كمتغير بارز في على ضرور

الشخصية والتأكيد عليه في بحوث الشخصية حتى تتغير النظرة إلي الشخصية المرضية 
 .التي مضت مسيطرة على الفكر النفسي المرضي مدة طويلة

  ( 2 ،8112 جبر محمد جبر،)تمركز بحوث اإلعاقة البصرية حول األطفال المراهقين
 Ahmed) .هتمت بالجوانب اإليجابية في حياة المعاقين بصفة عامةوقلة البحوث التي ا

& Gielem, 1998, 5203 ) فنحن في حاجة شديدة وملحة لعلم النفس اإليجابي
 ,Maddi)واإلنساني من أجل التصدي ألحداث الحياة الشاقة والتمتع بصحة نفسية جيدة 

2004 .) 
 :األهمية التطبيقية

 لي تنمية الخصائص الشخصية اإليجابية لدى المعاقين إعداد برنامج إرشادي يهدف إ
 –التحكم  -االلتزام)    ً                                                             بصريا  والتمكين في التوافق النفسي والصالبة النفسية بأبعادها األربعة 

 .أعلى مستوى ىبهدف تطويرها وتنميتها إل( النفسالثقة ب
 كنهم من إدراك العمل على زيادة معدل التحليل لدى المكفوفين بدرجة عالية وسليمة حتى تم

 . الناس بشكل سليم

 

 البحث  أهداف
التعرف على إدراك البيئة الفيزيقية ومدى تأثيرها في تحقيق التوافق النفسي والصالبة  (0

 .النفسية لدى الجنسين المراهقين المكفوفين
التحقق من وجود فروق بين عينة من المكفوفين بالميالد والمكفوفين باإلصابة لدى  (8

ناثذكور و )الجنسين   (.     ا 
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إلقاء المزيد من البحث والدراسة حول أبعاد البيئة الفيزيقية وتأثيرها على كل من مستوى  (3
 .التوافق النفسي والصالبة النفسية لدى المراهقين المكفوفين من الجنسين

 

 فروض البحث

مستوى كل من البيئة الفيزيقية و  إدراكبين  إحصائيةذات داللة  ارتباطيهتوجد عالقة  (0
لنفسي ومستوى الصالبة النفسية لدى عينة من الذكور المكفوفين بالميالد من التوافق ا
 .المراهقين

مستوى كل من البيئة الفيزيقية و  إدراكبين  إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  (8
لدى عينة من اإلناث المكفوفين بالميالد من  التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسية

 .المراهقين
مستوى كل من البيئة الفيزيقية و  إدراكبين  إحصائيةقة ارتباطية ذات داللة توجد عال (3

التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسية لدى عينة من الذكور المكفوفين باإلصابة من 
 .المراهقين

مستوى كل من البيئة الفيزيقية و  إدراكبين  إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  (2
ستوى الصالبة النفسية لدى عينة من اإلناث المكفوفين باإلصابة من التوافق النفسي وم

 .المراهقين
 

 يالنظر   اإلطار
 :مفاهيم البحث

ا هناك عدة تعريفات إصطالحية لكثير من العلماء نذكر منه: التعريف االصطالحى لإلدراك
 .التعريفات االصطالحية التالية

ا العالم الخارجي، وذلك عن طريق هو العملية العقلية التي نعرف بواسطته اإلدراك
الحسية المختلفة التي تسقط على حواسنا من العالم الخارجي الذي يحيط بنا، واإلدراك المثيرات 

في جوهره ليست مجرد إستجابة لمثيرات حسية معينة من حيث كون هذه المثيرات أشكااًل 
 .لتها بالنسبة لناحسية فحسب ولكن من حيث معناها أيًضا أو من حيث هي رموز لها دال

 (00 ،0446عبد الرحمن العيسوي، )
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يعتبر اإلدراك النافذة الكبرى التي منها تطل الذات على العالم من حولها والعالم في 
نها  بالثقافة التي تتمثلها الذات، ولذلك هي أصح  ة، وموجهةمصاغة وملون نافذةداخلها، وا 

 (60، 0446سيد أحمد عثمان، ) .تهاالنوافذ التي ترى الذات من خاللها دنياها وذا
البيئة الطبيعية وهى : تتضمن البيئة الفيزيقية جانبين أساسيين وهما :مفهوم البيئة الفيزيقية

والبيئة  –كونية النشأة بما تضمنه من الغالف الهوائى والغالف المائى واألرض وما عليها 
أحمد، احمد  المنعم حاتم عبد) .فيهنسان ويتحكم اإل شيدهالمشيدة أو التكنولوجية وهى كل ما 

 (000، 0442 مصطفى العتيق،
ويعرفها عدلى فرج بأنها مجموع الظروف والعوامل الخارجية التى تعيش فيها جميع 

 (8110 محسن عبدالحميد توفى،) .الكائنات الحية وتؤثر فى العمليات الحيوية التى تقوم بها
اج مفهوم التوافق بأنه عملية ديناميكية مستمرة يعرف عثمان لبيب فر  :مفهوم التوافق النفسي

يحاول بها اإلنسان عن طريق تغيير سلوكه أن يحقق التوافق بينه وبين نفسه وبينه وبين البيئة 
مكانيات للوصول إلى حالة من  التي يعيش فيها والتي تشمل كل ما يحيط به من مؤثرات وا 

بمدى قدرة الفرد على مواجهة المشكالت وحلها  اإلستقرار النفسي والبدني والتوافق السليم يقاس
معها، والفرد السوي التوافق هو الذي يتصف بالمرونه في محاولته لتحقيق  والحياةأو تقبلها 

ذلك التوافق بالقدرة على تغيير إستجابته وتنويعها بحيث تالئم المواقف البيئية المتغيرة وتحقق 
 .توافقي يتناسب مع تلك المواقف المتغيرة له اإلشباع الذي يسعى إليه عن طريق سلوك

ويرى عبد الرحمن عيسوي أن الصحة النفسية تبدو في توافق الفرد لمواقف الحياة توافًقا 
وقد يكون هذا  .معقواًل فاإلنسان تواجهه كثير من المشكالت التي يتحتم عليه أن يتوافق معها

ى الصحة النفسية بأنها التوافق العام أو التوافق مالئم وقد يكون غير مالئم ويمكن أن يشار إل
التكامل بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية التي 

عبد الرحمن العيسوي، ) .اإليجابي بالسعادة والكفاية إحساسهتطرأ على اإلنسان عادة مع 
 (830ص  ،0478

اإلعاقة البصرية التي تتراوح بين العمى الكلي تعددت تعاريف  :مفهوم اإلعاقة البصرية
ختالف تخصصات  جهةتبًعا لظروف الحياة العملية من ( ضعف البصر)والعمى الجزئي  وا 
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من جهة أخرى، فمنهم من يعرف العمى قانونًيا وأخرون طبًيا وفريق يعرفه  وخلفيات الباحثين
طار سوف يتم عرض بعض التعاريف إجتماعًيا ووظيفًيا ومنهم من يعرفه لغوًيا، وفي هذا اإل

 .للمكفوفين وضعاف البصر
أو المكفوف مأخوذ من الكف ومعناها المنع، والكفيف من كف بصره أي أعمى  :الكفيف

 (32، 8113عبد الرحمن إبراهيم حسين، ). وجمعها مكافيف
التي  المستخدمةكما أن الكفيف مستمد من الكف وهو حجب اإلبصار هي من األلفاظ 

نوال بو ) .قبواًل في إستعمالها بين المكفوفين أنفسهم ويفضلونها عن األلفاظ األخرى تالقي
 (20: 0420د وصديقه العوضي، ميح

وقد أشار هنري في قحطان الظاهر بأن الكفيف هو الفرد الذي ال يجد طريقه بدون قيادة 
قتصادًيا أو من في بيئة غير معروفة لديه، أو من كان قدرته على اإلبصار عديمة القيمة إ

قحطان الظاهر، ) .كانت قدرة بصره من الضعف بحيث يعجز عن متابعة عمله العادي
8110 ،008) 

الفرد ذو الصالبة النفسية بأنه الذي ( 8118)عرف علي عسكر  :مفهوم الصالبة النفسية
 (031، 8118علي عسكر، ) .يتوفر لديه القدرة على توقع األزمات والتغلب عليها في النهاية

الصالبة النفسية بأنها إحدى المتغيرات اإليجابية في ( 8118)ويعرف يسري أبو العينين 
من مصادر ذاتية  هتي تجعل الفرد مستغاًل كل ما لديالتعامل مع أحداث الحياة الضاغطة وال

 (08، 8118يسري أبو العينين، ) .وبيئية للتغلب عليها
ها مرحلة العمر تتميز فيها تصرفات الفرد بأن(: ستانلي هول)يعرفها  :تعريف المراهقة

نفعاالت عنيفة، وتمتد المراهقة من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر تقريًبا وتتحدد . بعواصف وا 
بدايتها بالبلوغ الجنسي، ومن الصعب تحديد نهاياتها إذا يتحدد بالوصول إلى النضج في 

دم نحو النضج الجنسي والجسمي مظاهر النمو المختلفة وتمتاز مرحلة المراهقة بأنها تق
 (826، 8117عماد الزغول، الهنداوي، ) .في كافة مظاهره والعقلي بل نحو النضج
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 السابقةالدراسات  
 :ةيقيدراسات تخص إدراك البيئة الفيز 

بشرود  وعالقتهإدراك مكونات بيئة التعلم  عنوانب :(2112) دراسة أماني محمد صابر الجمل
 .في البيئات التعليمية المختلفةذ الذهن لدى التالمي

اك بيئة التعلم وعالقتها بشرود الذهن لدى التالميذ في البيئات التعليمية هدفت إلى إدر و 
بعدية الزمن وعدد األخطاء لدى تالميذ  المختلفة، والتحقق من العالقة بين شرود الزهن،

دراك مكونات بيئة التعلم،( بنين وبنات)المرحلة اإلبتدائية  ث تكونت عينة الدراسة من حي وا 
( 08-00)وتتراوح أعمارهم من  تلميذ وتلميذه من تالميذ الفصل الخامس اإلبتدائي (811)

حيث إعتمد الباحث على المنهج الوصفي اإلرتباطي لتحديد العالقة بين المتغير المستقل  ،سنة
ر الذكاء المصور إختبا :وهيدراسته في  اآلتيةوالمتغير التابع، وأستخدم الباحث األدوات 

بار الكلمة واللون إخت -(إعداد الباحثة)مقياس إدراك مكونات بيئة التعلم  -( ذكاء صالح)
جود فروق ذات دالله إحصائية بين المتغير حيث توصلت نتائج الدراسة إلى و  .(هشام الخولي)

 .المستقل والمتغير التابع

المتغيرات النفسية المرتبطة بظاهرة عنوان الدراسة  :(2113) دراسة الشيماء بدر عامر جاد
دراسة لبيئتي  اإلزدحام الحضري وعالقتها باإلدراك البيئي للطفل في مرحلة التعليم األساسي،

 .المسكن والفصل

بيئتدده والددذي يددؤثر فددي  الكشددف عددن التددأثير الواقددع علددى الطفددل مددن قددد هدددفت الدراسددة إلددى
 ودهدومددر  لبيئتددهإلزدحددام علددى إدراك الطفددل المكانيددة، وكددذلك الكشددف عددن أثددر ا إحساسدده بهويتدده

مجموعدددة )النفسددي عليددده، وقدددد تكونددت عيندددة الدراسدددة مددن مجمدددوعتين، حيدددث المجموعددة األولدددى 
( منشددأة ناصددر)أسددرة مددن حددي مددزدحم ( 01)أسددرة مقسددمين إلددى ( 011)وتكونددت مددن ( األسددر

( ة األطفدددالمجموعدد) أمددا المجموعددة الثانيددة (مدينددة نصددر)أسددرة مددن حددي غيددر مددزدحم ( 01)و
طفددل ممددن ينتمددون إلددى بيئددة المسددكن والفصددل ( 011)طفددل مقسددمين إلددى ( 811)وتكونددت مددن 
طفددل ممددن ينتمددون لبيئددة المسددكن والفصددل غيددر المددزدحم، وقددد تكونددت أدوات ( 011)المددزدحم و

مقيداس  ،(إعدداد الباحثدة)الدراسة من صحيفة مقابلة عن الخصائص اإلجتماعية ألرباب األسدر 
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، مقيددداس مالحظدددة سدددلوك (إعدددداد الباحثدددة)ومقيددداس إزدحدددام الفصدددول  ،يئدددي لاطفددداللباإلدراك ا
أمدال عبددد / إعددداد)، ومقيداس السدلوك العدددواني لاطفدال (مصددطفى محمدد كامددل/ إعدداد)الطفدل 
، ومقيدداس (عددادل عددز الدددين األشددول /إعددداد)، ومقيدداس مفهددوم الددذات لاطفددال (باظددهأالسددميع 

 (.علي عبد السالم علي/ إعداد)القلق اإلجتماعي لاطفال 
وقددد توصددلت نتددائج الدراسددة إلددى وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين العينددة المزدحمددة 
وغيددر المزدحمددة علددى كددل مددن مقيدداس اإلزدحددام، ومقيدداس السددلوك العدددواني، ومقيدداس مالحظددة 

يئدة الفصدل، ، وأبعاد مقياس اإلدراك البيئي فدي كدل مدن بيئتدي المسدكن وب(التوافق)سلوك الطفل 
ذات داللدده إحصددائية بددين العينددة المزدحمددة وغيددر  كمددا أشددارت نتددائج الدراسددة إلددى وجددود فددروق

أبعدداد مقيدداس  المزدحمددة علددى أبعدداد مقيدداس مفهددوم الددذات فددي بيئددة المسددكن وبيئددة الفصددل علددى
 .مفهوم الذات في بيئة المسكن وبيئة الفصل فيما عدا البعد األكاديمي بالنسبة لبيئة الفصل

دراسة بعنوان تباين  :(InaGemi M. Mahoto, Ogno & Ryuzo, 2010)دراسة 
 .التغيرات المكانية أثناء الحركةاإلدراك البيئي الناجم عن 

الطبيعدة الديناميددة  يدرتبط اإلدراك اليدومي بالبيئددة المحيطدة بجسددم اإلنسدان وإلستكشداف تلددك
أن تغيددرات كبيددرة فددي الحجددم المكدداني أثندداء الحركددة حيددث تختبددر هددذه الدراسددة فرضددية القائلددة بدد

يدددؤدي إلدددى تبددداين فدددي اإلدراك البيئدددي مدددن أجدددل إلتقددداط النشددداط اإلدراكدددي فدددي حالتددده الطبيعيدددة، 
النددداجم عددن البيئددة المحدديط فدددي ( أي شددعور التواجددد)إسددتخدم مددنهج الشددعور بالضدددغوط المرئيددة 

يتحركددوا علددى طددول التجربددة مددن خددالل الطلددب مددن المشدداركين بتقيدديم مشدداعرهم بشددكل مسددتمر 
طريدددق خدددارجي فدددي الهدددواء الطلدددق، وتدددم تحليدددل هدددذا التقيددديم فيمدددا يتعلدددق بالقياسدددات للمسددداحات 
المحيطددة بهددا، وتمددت دراسددة العالقددة بددين التقييمددات والقياسددات بإسددتخدام نمددوذجين للتنبددؤ وهمددا 

في اإلعتبار قد وقد أشارت النتائج إلى أن األخذ . مع إدراك التباين، بدون إدراك التباين( 0:8)
 .الفرضية السابقةساهم في تحسين دقة التنبؤ مما يدعم 

 :التوافق النفسي والصالبة النفسيةدراسات تخص إدراك 
برنامج إرشادي لتنمية : عنوان الدراسة :(2112) منى جابر عبد السالم أبو سكينه دراسة

اهقين في ضوء علم ي لدي المر اإلستقاللية والصالبة النفسية وقوة األنا لتحسين التوافق النفس
 .النفس اإليجابي
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وضدع برندامج إرشدادي لتنميدة اإلسدتقاللية والصدالبة النفسدية وقدوة األندا  هدفت الدراسة إلى
وتطبيق البرنامج اإلرشدادي لتنميدة اإلسدتقاللية للصدالبة .لتحسين التوافق النفسي لدى المراهقين 

ى المددراهقين، والتعددرف علددى مدددى فاعليددة برنددامج النفسددية قددوة األنددا لتحسددين التوافددق النفسددي لددد
، إرشادي لتنمية اإلسدتقاللية للصدالبة النفسدية قدوة األندا لتحسدين التوافدق النفسدي  لددى المدراهقين

طالًبدددا مدددن مدرسدددة عابددددين الثانويددددة ( 81)وقدددد تكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن عيندددة كليددددة قوامهدددا 
سددنه، وحيددث تددم تقسدديمهم إلددى ( 02-00)بددين  الصددناعية بالقدداهرة والتددي تراوحددت أعمددارهم فيمددا

طدالب، ( 01)طالب والمجموعه الضابطة وتكوندت مدن ( 01)مجموعتين تجريبية وتكونت من 
، ومقيددداس الصدددالبة (إعدددداد الباحدددث)وطبدددق علدددى عيندددة الدراسدددة كددداًل مدددن مقيددداس اإلسدددتقاللية 

مقياس قوة األنا ، 8118مر وأعده للبيئة المصرية عماد مخي( إعداد سوزان كوبازا قتنه)النفسية 
 .(0428إعداد عالء الدين كفافي )

فاعليدددة البرندددامج اإلرشدددادي فدددي تنميدددة اإلسدددتقاللية والصدددالبة  وحيدددث أسدددفرت النتدددائج عدددن
النفسية وقوة األنا وتحسين التوافق النفسي لدى المراهقين أفراد المجموعة التجريبية بينما أسفرت 

اعليدددة البرندددامج اإلرشدددادي فدددي تنميدددة اإلسدددتقاللية والصدددالبة النتدددائج أيًضدددا إلدددى إسدددتمرار أثدددر ف
المتاعبدة والتدي قددرت النفسية وقوة األنا وتحسين التوافق النفسي لدى المدراهقين بعدد إنتهداء فتدرة 

 .بثالثين يوم
إرشادي فاعلية برنامج : عنوان الدراسة :(2112) عمرو رشاد عبد اللطيف عبده العبد دراسة

سي واإلجتماعي ألبنائهم وظيفي الوالدي لاباء الصم وأثره على التوافق النفلتحسين األداء ال
 .العاديين

هدفت الدراسة إلى التعدرف علدى فاعليدة برندامج إرشدادي لتحسدين األداء الدوظيفي الوالددي 
والتعددرف ، لآلبدداء الصددم و تددأثير ذلددك علددى التوافددق النفسددي واإلجتمدداعي  لدددى أبنددائهم العدداديين

ة فاعلية برنامج إرشادي لتحسين األداء الدوظيفي الوالددي لابداء الصدم وتدأثير ذلدك على إستمراي
وحيدث تكوندت عيندة الدراسدة مدن عيندة . على التوافق النفسدي واإلجتمداعي لددى أبندائهم العداديين

اآلبددداء مقسدددمين إلدددى مجمدددوعتين المجموعدددة التجريبيدددة والمجموعدددة الضدددابطة وتتمثدددل المجموعدددة 
الضدابطة  سنة والمجموعدة( 20-30)راوح أعمارهم ما بين أب وأم والتي تت( 08)التجريبية من 
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وعينددددة األبندددداء تتكددددون مددددن  ،سددددنة( 20-30)راوح أعمددددارهم مددددا بددددين أب وأم تتدددد( 08)وعددددددها 
مددددن األبندددداء العدددداديين لابدددداء الصددددم تتددددراوح ( 08) مجمددددوعتين المجموعددددة التجريبيددددة وعددددددها 

من األبناء العداديين لآلبداء ( 08)ابطة وعددها ضموعه الوالمج، سنه( 08-4)أعمارهم ما بين 
سددددنه وقددددد تددددم التكددددافؤ بددددين المجموعددددات التجريبيددددة ( 08-) الصددددم وتتددددراوح أعمددددارهم مددددا بددددين 
ندوع اإلقامدة ،مسدتوى ، العمر، المستوى اإلقتصادي اإلجتماعي)والضابطة في المتغيرات التالية 
اسدددتمارة البياندددات  :األدوات التاليدددة فدددي الدراسدددة دام، وتدددم إسدددتخ(التعلددديم لددداب واألم صدددم وبكدددم

، (إعدددداد الباحددددث)، مقيدددداس األداء الدددوظيفي الوالددددي لابدددداء الصدددم (إعدددداد الباحدددث)األساسدددية 
، مقيددداس (إعدددداد الباحدددث) ومقيددداس األداء الدددوظيفي الوالددددي لابددداء الصدددم كمدددا يدركددده األبنددداء 

، والبرنامج (8103 إسراء عبد المقصود، ،صودأماني عبد المق/ إعداد)التوافق النفسي لاطفال 
 (.إعداد الباحث)اإلرشادي 

وجددددود فددددروق ذات داللدددده  :وحيددددث توصددددلت نتددددائج الدراسددددة إلددددى عدددددد مددددن النتددددائج أهمهددددا
األبنددداء العددداديين ألبددداء  نإحصدددائية بدددين متوسدددطات رتدددب درجدددات أفدددراد المجموعددده التجريبيدددة مددد

درجدددة س التوافدددق النفسدددي واإلجتمددداعي وأبعددداده والالصدددم فدددي القيددداس القبلدددي والبعددددي علدددى مقيدددا
ذات داللده إحصدائية بدين متوسدطات رتدب درجدات  وجدود فدروقو  .الكلية لصدالح القيداس البعددي

أفراد المجموعتين التجريبية والضدابطة مدن األبنداء العداديين ألبدام صدم فدي القيداس البعددي علدى 
الكليددة لصددالح أفددراد المجموعدده التجريبيددة  مقيدداس التوافددق النفسددي واإلجتمدداعي وأبعدداده والدرجددة

عدددم وجددود فددروق ذات داللدده إحصددائية بددين متوسددطات درجددات رتددب درجددات أفددراد المجموعدده .
التجريبيددة مددن األبندداء العدداديين ألبدداء صددم فددي القياسددين البعدددي والتتبعددي علددى مقيدداس التوافددق 

 . النفسي واإلجتماعي وأبعاده والدرجة الكلية
فعاليددة برنددامج لتحسددين نوعيددة : عنددوان الدراسددة :(2112) مةةد مصةةطفى السةةيدنهلةةة مح دراسةةة

 .لدى عينة من المراهقين المكفوفينالحياة لخفض القلق اإلجتماعي 
هدددددفت الدراسددددة إلددددى وضددددع برنددددامج لتحسددددين نوعيددددة الحيدددداة ولتخفيددددف مددددن حدددددة القلددددق 

مراهقًددددا مددددن ( 811 اإلجتمدددداعي لعينددددة مددددن المددددراهقين المكفددددوفين وتكونددددت عينددددة الدراسددددة مددددن
المكفدوفين مددن طدالب مدرسددة الندور للمكفددوفين بدإدارة شددرق كفدر الشدديخ التعليميدة والتددي تراوحددت 

( 01)وتدم تقسديمهم إلدى مجمدوعتين إحدداهما تجريبيدة وعددده ، عاًمدا( 02-06)أعمارهم ما بين 
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المكفدوفين  وأستخدمت الدراسة مقاييس نوعية الحيداة للمدراهقين، (01)واألخرى ضابطة وعددها 
إعدداد )ومقيداس المسدتوى اإلجتمداعي اإلقتصدادي الثقدافي  ،(8116 إعداد فتحي عبد الرحمن،)

ومقيددداس  (8101 إعدددداد فددداروق موسدددى،)ومقيددداس ذكددداء المكفدددوفين  ،(8118 محمدددد البحيدددري،
 ،(إعدداد الباحثدة)ومقيداس نوعيدة الحيداة للمدراهقين ( إعداد الباحثة )القلق اإلجتماعي للمكفوفين 

سددددتمارة البياندددددات ، (إعددددداد الباحثددددة )وبرنددددامج لتحسددددين نوعيددددة الحيدددداة للمددددراهقين المكفددددوفين  وا 
 :وتوصلت الدراسة إلى. الشخصية

                     ً                                                     وجود فروق داله إحصائي ا بين متوسطات رتب درجات المجموعه التجريبية على مقياس  .0
 .لك في إتجاه القياس البعدينوعية الحياة في القياسين القبلي والبعدي وذ

                         ً                                               عدم وجود فروق داله إحصائي ا بين متوسطات درجات رتب المجموعة التجريبية على  .8
 .لبعدي والتتبعي لتطبيق البرنامجمقياس نوعية الحياة في القياسين ا

                     ً                                                     وجود فروق داله إحصائي ا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية على مقياس  .3
بيق وذلك في إتجاه ياسين قبل وبعد التطالقلق اإلجتماعي للمراهقين المكفوفين في الق

 .القياس القبلي
                             ً                                               عدم عدم وجود فروق داله إحصائي ا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية على  .2

 .البعد والتتبعي لتطبيق البرنامج مقياس القلق اإلجتماعي للمكفوفين في القياسين

 

 البحث  ةمنهجي

 Descriptiveإطار الدراسات الوصفية التحليليةت تندرج الدراسة الحالية تح :نوع الدراسة

Analytic  التى يمكن عن طريقها الحصول على معلومات دقيقة تصور الواقع وتسهم فى
تحليله، األمر الذى يساعد فى توضيح مشكلة البحث والوصول إلى مجموعة من النتائج التى 

ير خصائص ظاهرة معينة، أو حيث أن الدراسة الوصفية تهدف إلى تقر . تفسر موضوع الدراسة
موقف يغلب علية صفة التحديد، إلى جانب أنها تتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة 
بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من األوضاع، كما أنها تتجه إلى الوصف الكمى والكيفى 

 (20، 0447 غريب سيد أحمد،) .للظاهرة بالصورة التى عليها من الواقع الميدانى
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اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي من خالل مجموعة من اإلجراءات : منهج الدراسة
 :المنهجية المتكاملة منها
المسح االجتماعي هو وصف عميق وتفصيلي : Sample socialالمسح االجتماعي بالعينة 

نما لمشكلة أو موقف معين، فالمسح االجتماعي ليس مجرد حصر أو جرد لما هو قائم بالفعل إ
هو عملية تحليلية وصفية توضيحية تعنى بالوقوف على الظروف المختلفة للمشكلة عن طريق 

 .تحليلها، والوقوف على الظروف المحيطة بها، أو األسباب الدافعة إلى ظهورها
وتستفيد هذه الدراسة من المسح االجتماعي بالعينة حيث يهدف المسح االجتماعي إلى 

كاملة إلطار مجتمع معين ثم يستفاد به في دراسات التحليل الحصول على صورة دينامية 
اإليكولوجى والتي تعتمد على تفاعل الجوانب االجتماعية والنفسية معًا، كما أن المسح 
االجتماعي يعتمد على االتصال المباشر بالمجتمع أو بعينة منه حيث ينصب المسح 

للكشف عنها بغرض االستفادة منها  االجتماعي على الحاضر من خالل تناوله تفاصيل الواقع
في استشراف المستقبل والتخطيط له بعد تالفى وتجنب السلبيات والحد من تداعياتها، وتكمن 
أهمية المسوح بالعينة في أنها تعتبر مصدرًا من مصادر جمع البيانات بأسلوب أكثر تفصياًل 

 ،8117 ،غالبام سيد إكر ) .عن خاصية أو مجموعة خصائص لفئة معينة من فئات المجتمع
23) 

إن الظواهر التي تركز عليها الدراسات والبحوث : Explorative typeاستطالعية  دراسة
تتوافر لدى الباحث أي  االستكشافية أو االستطالعية هي ظواهر لم تسبق دراستها أو ال

ا وال مجاالتها، معلومات أو بيانات عنها وبالتالي فال يعرف القائم بها حتى أبعادها وال متغيراته
حيث إن تلك الدراسات والبحوث االستكشافية تبدأ في طرح عديد من التساؤالت تحدد حجم 

، مرجع 8117إكرام سيد غالب، ) .الظاهرة، وأبعادها، والعوامل المؤثرة فيها، والمؤثر عليها
 (76سابق، 

بعدددض  هدددذا وقدددد قدددام الباحدددث بعمدددل دراسدددة اسدددتطالعية، مدددن خدددالل االسدددتبيان وذلدددك فدددي
األمداكن التددي سددتجرى فيهددا الدراسدة وذلددك لتقنددين أدوات البحددث واختبدار مدددى مالئمتهددا لمجتمددع 
الدراسة وحتى يمكن تطبيدق االسدتبيان بعدد ذلدك بصدورة صدحيحة، بعدد اسدتبعاد األسدئلة التدي لدم 

 .تحظى بموافقة غالبية العينة، وتطبيق االستبيان بعد ذلك في صورته النهائية الصحيحة
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يتحدد األسلوب أو األداة المستخدمة في البحث االجتماعي في ضوء طبيعة : ت الدراسةأدوا
الدراسة، وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، ونوع المجتمع الذي سوف يستخدمه الباحث لتحقيق 

 (44، 0441سالم عبد العزيز محمود، ) .هذه األهداف
صدنيفها وجددولتها، وقدد يقتضدى جمدع واألداة هي الوسيلة المستخدمة فدي جمدع البياندات وت

المدددادة العلميدددة اسدددتخدام أداة تتفدددق مدددع طبيعدددة الخطدددة العامدددة للدراسدددة وتصدددلح لإلجابدددة علدددى 
البيئدددة الفيزيقيدددة  إدراكتسددداؤالتها األساسدددية وتحقدددق أهددددافها العامدددة والمتمثلدددة فدددي التعدددرف علدددى 

مددددن الجنسددددين المددددراهقين  وعالقاتهددددا بكددددل مددددن التوافددددق النفسددددى والصددددالبة النفسددددية لدددددى عينددددة
 .المكفوفين

وهندداك كثيددر ضددمن الوسددائل واألدوات التددي تسددتخدم فددي الحصددول علددى البيانددات، ويمكددن 
ولدراسدة الظداهرة  استخدام عدد من هذه الوسائل معًا في الدراسة الواحدة لتجنب عيوب إحدداها،

 (008، ص0446محمد شفيق، ) .من كافة الجوانب
حيدددث شدددملت أدوات الدراسدددة  سدددتعان الباحدددث بدددبعض األدوات،وفدددى إطدددار هدددذه الدراسدددة ا
 ؛(إعددددداد الباحددددث)مقيدددداس التوافددددق النفسددددى و  ؛(إعددددداد الباحددددث)مقيدددداس إدراك البيئددددة الفيزيقيددددة 

تدم اسدتخدام مقداييس الدراسدة كدأداة مدن أدوات  .(إعدداد سدوزان كوبدازا)مقياس الصالبة النفسية و 
التكامل واالتساق، والذي طبدق علدى العيندة الرئيسدية البحث بعد مراعاة شروط الصدق والثبات و 

مدن المدراهقين المكفدوفين بدالميالد ( 071)المكونة من الشرائح االجتماعية المختلفة مدن مجمدوع 
مفددردة مددن المددراهقين المكفددوفين بددالميالد ( 28)، حيددث وزعددت العينددة علدى باإلصددابةوالمكفدوفين 

حيددث تدددم تصدددميم المقددداييس واختبارهدددا قبدددل  .صدددابةباإلمفددردة مدددن المدددراهقين المكفدددوفين ( 22+)
توزيعهددا علددى مفددردات عينددة البحددث مددن خددالل عينددة اسددتطالعية لمعرفددة مدددى وضددوح األسددئلة، 

  .وبعد التأكد من مالئمة قائمة االستبيان تم توزيعها على عينة البحث وتطبيقها
اخ ومعامدل االرتبداط ألفدا كرونبد: كما استعان الباحث ببعض أسداليب المعالجدة اإلحصدائية

 .بين أبعاد المقياس المختلفة بيرسونمعامل اإلرتباط  .بيرسون
وبعدد جمددع قدوائم االسددتبيان ومراجعتهدا، واسددتبعاد غيدر الصددالحة منهدا قددام الباحدث بإدخددال 

 : البيانات للحاسب اآللي، وقد استعان الباحث باألساليب اإلحصائية اآلتية
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البرندددامج اإلحصدددائي المعدددروف برندددامج الحدددزم  علدددى تعتمدددد الباحدددث فدددي تفريدددغ البيانددداا
، وتعدد هدذه Statistical Package For Social Sciencesاإلحصدائية للعلدوم االجتماعيدة 

 :خطوة تمهيدية لتبويب البيانات، ومن خالل ذلك تم –تفريغ البيانات  –الخطوة 
ة جداول تكرارية عمل اإلحصاءات الوصفية للبيانات من خالل جدولة البيانات في صور  -

 .ألسئلة االستبيان( التكرار والنسبة المئوية والمتوسط المرجح المئوي)

 .التحليل اإلحصائي باستخدام العالقات االرتباطية -

                           ً                    للفروق بين عينة الدراسة تبعا  لمتغيرات الدراسة، " ت"التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار  -
ض البحث من خالل تحديد الفرق بين ويستخدم هذا االختبار لقياس مدى معنوية فرو 

                                                       ً                        متوسط اإلجابات في االستبيان بين المتوسط العام لإلجابات وفقا  للمقاييس المستخدمة في 
 .تحديد درجة اإلجابة

كانت هناك شروط لدى الباحث عند إختيار عينة الدراسة وذلك  :شروط اختيار العينة
 : ألسدباب موضدوعية نوجزها فيما يلى

                          ً                                                    تم اختيار عينة عشوائية وفقا  لمعادلة التمثيل اإلحصائي التي تشير إلى أن أي مجتمع  -
بحيث  مفرده بحثيه،( 322)مفرده، يمكن أن يمثله  0110111بشرى يزيد عدد أفراده عن 

 ,Jssaees and Micheal, 1981) .تمثل هذه العينة بقدر اإلمكان المجتمع البحثى

p.193, ) 
لعمل دراسة متعمقة بالشكل المناسب  اللحظةة بسيط وممثل فى نفس أن يكون حجم العين -

قضية معاصرة وتحتاج  ألنهاوقد أعتمد الباحث بشكل أساسي على تحليل البيانات، 
للتحليل المتعمق، وهناك العديد من وجهات النظر حولها، لذلك تم اختيار عينة البحث من 

من الجنسين، لمحاولة التوصل حول  إلصابةباالمراهقين المكفوفين بالميالد والمكفوفين 
مدى اإلختالف بين رؤى المراهقين من الجنسين نحو اختياراتهم، وقد تم اختيار العينة من 

 .شرائح اجتماعية مختلفة

يمكن إغفالها  إن اختيار مجاالت الدراسة من الخطوات المنهجية التي ال: مجاالت الدراسة
الدراسة التعرف على المنطقة التي أجريت فيها الدراسة  والتي من خاللها يمكن للمطلع على

وكذلك الفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة وعليه فقد ( عينة الدراسة)واألفراد المبحوثين 
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اتفق كثير من المشتغلين في مناهج البحث االجتماعي على انه لكل دراسة مجاالت رئيسية 
إكرام سيد غالب، مرجع ) .مكاني، والمجال الزمنيالمجال البشرى، والمجال ال: ثالثة هي

 (.810سابق، ص 
المدراهقين مدن الجنسدين  ويقصدد بالمجدال البشدرى هدو جمهدور الدراسدة وهدم فئدة: المجال البشري

 .عامدًا وهدى فتدرة الطفولدة المتدأخرة والمراهقدة02عامدًا إلدى 08التى تقع فى الفئدة العمريدة مدا بدين
، حيدث باإلصدابةمن المدراهقين المكفدوفين بدالميالد والمكفدوفين ( 071) وقد شملت عينة الدراسة

األماكن التى تم فيها تطبيدق الدراسدة، بحيدث تمثدل هدذه العيندة بقددر اإلمكدان  وزعت العينة على
 .المجتمع البحثى
تددم إجددراء الدراسددة فددي مدرسددة النددور للمكفددوفين بحمامددات القبددة حددى الزيتددون،  :المجةةال المكةةانى
واألمددددل للبنددددات المكفوفددددات بحددددى النزهددددة بمصددددر الجديدددددة، المركددددز النمددددوذجى  مدرسددددة النددددور

بحددى الزيتددون، مدرسددة المحافظددة علددى البصددر المشددتركة ( مدرسددة طدده حسددين)للمكفددوفين بنددين 
بحى شدبرا مصدر، مدرسدة طده حسدين المشدتركة بحدى مديندة نصدر، مركدز اإلبصدار اإللكتروندى 

 . داب جامعة عين شمسبكلية اآل
استغرقت الدراسة الميدانية قرابة الثالثة أشهر، ابتداء من شهر سدبتمبر، وحتدى  :الزمنىالمجال 

بدددددأن الباحدددددث ومندددددذ تسدددددجيل الدراسدددددة فدددددى شدددددهر  علمدددددابدايدددددة شدددددهر ديسدددددمبر مدددددن نفدددددس العام،
وتأصددديل المفددداهيم والنظريدددات والدراسدددات المرتبطدددة  ،يقدددوم بجمدددع المدددادة العلميدددة 8100ندددوفمبر

 .بموضوع البحث
 (CronbachAlpha)معادلة ألفا كرونباخ  ثبات :مقاييسثبات ال

 Cronbach)استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ أدوات الدراسة للتحقق من ثبات  -

Alpha) وتشير هذه (10672)الفيزيقية  البيئة إدراك قيمة معامل الثبات لمقياسكانت ، و ،
مكانية االعتماد على نتائ قيمة  ، وبلغتجها والوثوق بها                                                    القيمة إلى صالحية العبارات وا 

، وتشير هذه (10281)النفسي بلغت قيم معامل الثبات  التوافق معامل الثبات لمقياس
مكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها  .                                                                   القيمة إلى صالحية العبارات وا 
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معامالت الثبات لمقياس أن النفسية  الصالبة أن قيم الثبات لمقياسنتائج يتضح من  -
، 10078، 10610)النفسية جميعها قيم مقبولة حيث بلغت قيم معامل الثبات  ةالصالب
على التوالي، وتشير هذه القيم من معامالت ( اإللتزام، التحكم، التحدى)، لكل من (10061

مكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها أن قيمة كما  .                                                                   الثبات إلى صالحية العبارات وا 
، وتشير هذه القيمة (10706)النفسية بلغت  الصالبة ية لمقياسمعامل الثبات لدرجة الكل

مكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها  .                                                            إلى صالحية العبارات وا 
نجد أن معامل االرتباط بين مجموعة العبارات الفردية  :ألدوات الدراسة ثبات التجزئة النصفية

جمالي المقياس دال الفيزيقية البيئة لمقياس إدراك ، و (1010)ة معنويًا عند مستوى معنوية وا 
جمالي المقياس دالة معنويًا عند مستوى  معامل االرتباط بين مجموعة العبارات الزوجية وا 

الفيزيقية وبلغت قيم معامل إرتباط  البيئة مما يؤكد على ثبات مقياس إدراك( 1010)معنوية 
على التوالي، ( رات الزوجيةالعبارات الفردية، العبا)لكل من ( 10277، 10272)بيرسون 

وللمزيد من التحليل قام الباحث بحساب معامل االرتباط المصحح وبلغت قيم معامل االرتباط 
على التوالي، وهي ( العبارات الفردية، العبارات الزوجية)لكل من ( 10432، 10430)المصحح 

 .قيم تؤكد على ثبات المقياس
النفسدددي  مقيددداس التوافدددقلالعبدددارات الفرديدددة  أن معامدددل االرتبددداط بدددين مجموعدددةكمدددا تبدددين 

جمددالي المقيدداس دالددة معنويددًا عنددد مسددتوى معنويددة  ، و معامددل االرتبدداط بددين مجموعددة (1010)وا 
جمددالي المقيدداس دالددة معنويددًا عنددد مسددتوى معنويددة  ممددا يؤكددد علددى ( 1010)العبددارات الزوجيددة وا 

لكددل مددن ( 10414، 10402)رسددون النفسددي وبلغددت قدديم معامددل إرتبدداط بي ثبددات مقيدداس التوافددق
علددى التددوالي، وللمزيددد مددن التحليددل قددام الباحددث بحسدداب ( العبددارات الفرديددة، العبددارات الزوجيددة)

لكددل مددن ( 10408، 10400)معامددل االرتبدداط المصددحح وبلغددت قدديم معامددل االرتبدداط المصددحح 
 .ثبات المقياسعلى التوالي، وهي قيم تؤكد على ( العبارات الفردية، العبارات الزوجية)

مفردات مقياس تم حساب معامالت ارتباط  :صدق اإلتساق الداخلي :المقاييسصدق 
على عينة مبدئية، وقام الباحث بحساب  المقياسوالتي نتجت عن تطبيق  إدراك البيئة الفيزيقية

 :صدق اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح كاآلتي
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 اس إدراك البيئة الفيزيقيةلمقي صدق اإلتساق الداخلي :(1) جدول
 معامل ارتباط بيرسون رقم العبارة معامل ارتباط بيرسون رقم العبارة

0 10801)**( 82 10872 )**( 
8 10862)**( 80 10232 )**( 
3 10801)**( 86 10322 )**( 
2 10862 )**( 87 10004 )*( 
0 10308 )**( 82 10824 )**( 
6 10002)*( 84 10328 )**( 
7 10822 )**( 31 10000)*( 
2 10237 )**( 30 10802 )**( 
4 10027)*( 38 10372 )**( 
01 10222 )**( 33 10024 )*( 
00 10874 )**( 32 10270 )**( 
08 10202 )**( 30 10862 )**( 
03 10363 )**( 36 10808 )**( 
02 10312 )**( 37 10861 )**( 
00 10242 )**( 32 10010 )**( 
06 10802 )**( 34 10804)*( 
07 10000)*( 21 -10028 )*( 
02 10808 )**( 20 10327 )**( 
04 10841)*( 28 10002 )*( 
81 10306 )**( 23 10006)*( 
80 10307)**( 22 10803 )**( 
88 -10027)*( 20 10007 )*( 
83 10871)**(   

البيئدة الفيزيقيدة نجدد أن من جددول صددق االتسداق الدداخلي السدابق لعبدارات مقيداس إدراك 
، (1010)معامل االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية للمقياس دالة معنويًا عند مسدتوى معنويدة 

تددم حسدداب  كمددا .ممددا يؤكددد علددى صدددق االتسدداق الددداخلي لعبددارات مقيدداس إدراك البيئددة الفيزيقيددة
تطبيددق األدوات علددى والتددي نتجددت عددن  التوافددق النفسدديمفددردات مقيدداس معددامالت ارتبدداط كددل 

 :عينة مبدئية، وقام الباحث بحساب صدق اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح كاآلتي
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 صدق االتساق الداخلي لمقياس التوافق النفسي :(2) جدول
 معامل ارتباط بيرسون رقم العبارة معامل ارتباط بيرسون رقم العبارة

0 10267)**( 07 10806)**( 
8 10370)**( 02 10302 )**( 
3 10281)**( 04 10311)**( 
2 10342 )**( 81 10203 )**( 
0 10348 )**( 80 10218)**( 
6 10240)**( 88 10202)**( 
7 10302 )**( 83 10282)**( 
2 10323 )**( 82 10060 )**( 
4 10300)**( 80 10210 )**( 
01 10233 )**( 86 10371 )**( 
00 10220 )**( 87 10220 )**( 
08 10240 )**( 82 10364 )**( 
03 10314 )**( 84 10223 )**( 
02 10038 )**( 31 10826 )**( 
00 10213 )**( 30 10361 )**( 
06 10824 )**(   

من جددول صددق االتسداق الدداخلي السدابق لعبدارات مقيداس إدراك التوافدق نجدد أن معامدل 
، ممددا (1010)قيدداس دالددة معنويددًا عنددد مسددتوى معنويددة االرتبدداط بددين العبددارات والدرجددة الكليددة للم

 .يؤكد على صدق االتساق الداخلي لعبارات مقياس التوافق
 النفسية صدق اإلتساق الداخلي لمقياس الصالبة :(3) جدول

 معامل االرتباط المصحح إجمالي المقياس أبعاد المقياس
 10110 لة المعنويةالدال 10403 )**(10221 معامل ارتباط بيرسون اإللتزام
 10110 الداللة المعنوية 10208 )**(10728 معامل ارتباط بيرسون التحكم
 10244 )**(10206 معامل ارتباط بيرسون التحدى

 10110 الداللة المعنوية
جمدالي  من الجدول السدابق نجدد أن معامدل االرتبداط بدين أبعداد مقيداس الصدالبة النفسدية وا 

، 10221)، وبلغت قيم معامل إرتباط بيرسون (1010)يًا عند مستوى معنوية المقياس دالة معنو 
علدى التدوالي، وللمزيدد مدن التحليدل قدام ( اإللتدزام، الدتحكم، التحددى)لكل مدن ( 10206، 10728

، 10403)الباحدددث بحسددداب معامدددل االرتبددداط المصدددحح وبلغدددت قددديم معامدددل االرتبددداط المصدددحح 
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علدددى التدددوالي، وهدددي قددديم تؤكدددد علدددى ( ، الدددتحكم، التحددددىاإللتدددزام)لكدددل مدددن ( 10244، 10208
 .المقياسصدق 
 

 نتائج البحث وتفسيرها
كدل مدن توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين إدراك البيئة الفيزيقية و  :الفرض األول

مستوى التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسية لددى عيندة مدن الدذكور المكفدوفين بدالميالد مدن 
 .راهقينالم

مستوى التوافق النفسي كل من و  الفيزيقية البيئة العالقة االرتباطية بين مقياس :(4) جدول
 ومستوى الصالبة النفسية لدى عينة من الذكور المكفوفين بالميالد من المراهقين

 الفيزيقية البيئةإدراك   المقاييس
 )*(10802 معامل ارتباط النفسي التوافق

 1013 الداللة المعنوية
 )**(10003 معامل ارتباط الصالبة النفسية

 10110 الداللة المعنوية
مسدتوى كدل مدن يتضح من الجدول السابق للعالقة االرتباطية بين مقياس البيئة الفيزيقيدة و 

لدددددى عينددددة مددددن الددددذكور المكفددددوفين بددددالميالد مددددن  التوافددددق النفسددددي ومسددددتوى الصددددالبة النفسددددية
بددين مقيدداس البيئددة ( 1010)داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى معنويددة المددراهقين وجددود عالقددة ذات 

مسدددتوى التوافدددق النفسدددي ومسدددتوى الصدددالبة النفسدددية لددددى عيندددة مدددن الدددذكور كدددل مدددن الفيزيقيدددة و 
  (.10003، 10802)معامل اإلرتباط  تيالمكفوفين بالميالد من المراهقين، حيث بلغت قيم

اطيدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين إدراك توجدددد عالقدددة ارتب"لدددذا يثبدددت صدددحة الفدددرض األول 
لدى عينة مدن الدذكور  مستوى التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسيةكل من البيئة الفيزيقية و 

 ."المكفوفين بالميالد من المراهقين
يتضدح مددن نتدائج الفددرض الحدالى أن الكفيددف بددالميالد يشدترط توافقدده النفسدي بمدددى إدراكدده 

ن الكفيف بالميالد يعتمد بشكل أساسي على تنظديم أمدوره اإلدراكيدة للبيئدة للبيئة الفيزيقية نظًرا أل
الفيزيقية على كافة حواسه المتبقية دون حاسة اإلبصدار مدن خدالل سدماعه وتحديدد الفدروق بدين 
األصوات والمسافات بين المباني، كل ذلك يعتبر مسلمات أساسية له لتوضيح معدالم البيئدة مدن 
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وذلدك مدا إعتداد عليده مندذ ، فرصدة لده للتعامدل مدع البيئدة والتحدرك بدداخلهاحوله ومن ثم إتاحدة ال
ميالده وتلك ما يجعل حواسه أكثر مرونة وقدرة في إستقبال وترجمة كافة المثيرات والربط أيًضا 

مروة عبد الحميد محمد، )بين تلك المثيرات التي يحصل عليها من البيئة، وهذا ما أكدته دراسة 
 .عالقة بين البيئة المدرسية الفيزيقية والتوافق النفسي والنوععلى وجود ( 8100

كمدا أن الكفيددف بددالميالد قددد يكددون أكثددر تحديدًدا لمصدديره البصددري وذلددك الددذي يتطلددب مندده 
، أكبددر قدددر مددن التماسددك وأيًضددا الددتحكم فددي إنفعاالتدده وأكثددر قدددرة فددي مواجهددة ضددغوط الحيدداة

اليوميددة الضدداغطة دون المعاندداة مددن أي خلددل أو  فضدداًل عددن قدرتدده فددي مواجهددة أحددداث الحيدداة
وكدددل ذلدددك مقتدددرن بمددددى قدرتدددة علدددى إدراك معدددالم البيئدددة ، تراجدددع يدددؤثر علدددى مواصدددلة التعدددايش

ضوضدداء، حددرارة، رطوبدة، إتسدداع وضدديق األمدداكن، مظدداهر النظافددة )الفيزيقيدة المحيطددة بدده مددن 
التدددي تفرضدددها البيئدددة الفيزيقيدددة حتدددى  باإلضدددافة إلدددى إلتدددزام الكفيدددف بدددالميالد بالمعدددايير( والتلدددوث

يتجندددب المخددداطر البيئيدددة ممدددا يتضدددح لندددا تدددأثير إدراك البيئدددة الفيزيقيدددة علدددى مسدددتوى الصدددالبة 
النفسية لدى الذكور المكفوفين بالميالد من المراهقين، أكدت الدراسة الحاليدة علدى وجدود عالقدة 

ى عينددة مددن الددذكور المكفددوفين بددالميالد بددين إدراك البيئددة الفيزيقيددة ومسددتوى الصددالبة النفسددية لددد
من حيدث ( 8101شيرين عبد الحي عبد السالم، )أيًضا أكدت على ذلك دراسة ، من المراهقين

 .نفسية والبيئية عند الطفل الكفيفوجود عالقة بين اإلدراك البيئي وبعض المتغيرات ال
كل مدن ك البيئة الفيزيقية و توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين إدرا: الفرض الثاني

مستوى التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسدية لددى عيندة مدن اإلنداث المكفدوفين بدالميالد مدن 
 .المراهقين

مستوى التوافق النفسي كل من الفيزيقية و  البيئة العالقة االرتباطية بين مقياس :(5) جدول
 ن بالميالد من المراهقينالمكفوفي لدى عينة من اإلناث ومستوى الصالبة النفسية

 إدراك البيئة الفيزيقية  المقاييس
 )*(10046 معامل ارتباط التوافق النفسي

 1012 الداللة المعنوية
 )*(10868 معامل ارتباط الصالبة النفسية

 1018 الداللة المعنوية
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مسدتوى ن كدل مدالفيزيقيدة و  البيئة يتضح من الجدول السابق للعالقة االرتباطية بين مقياس
لدددددى عينددددة مددددن اإلندددداث المكفددددوفين بددددالميالد مددددن  التوافددددق النفسددددي ومسددددتوى الصددددالبة النفسددددية

 البيئددة بددين مقيدداس( 1010)المددراهقين وجددود عالقددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى معنويددة 
مسدددتوى التوافدددق النفسدددي ومسدددتوى الصدددالبة النفسدددية لددددى عيندددة مدددن اإلنددداث كدددل مدددن الفيزيقيدددة و 
  (.10868، 10046)معامل اإلرتباط  تيبالميالد من المراهقين، حيث بلغت قيم المكفوفين

توجدددد عالقددة ارتباطيددة ذات داللدددة إحصددائية بدددين إدراك " نيلددذا يثبددت صدددحة الفددرض الثددا
لدى عيندة مدن اإلنداث  مستوى التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسيةكل من البيئة الفيزيقية و 

  ."لمراهقينالمكفوفين بالميالد من ا
يرجددع تفسددير ذلددك إلددى أن معددالم البيئددة الفيزيقيددة كلمددا أصددبحت أكثددر تعقيددًدا لدددى اإلندداث و 

كلما أصبح إدراكها بالشكل المثالي أكثر صعوبة، ممدا يدؤدي إلدى الشدعور بعددم التوافدق النفسدي 
الدذكور الناتج من عدم توافقهم مع بيئتهم المحيطة، ويصبح ذلك ملحوًظا أكثر لدى اإلناث عن 

نظًرا لعدم قدرة اإلناث على المبادرة فدي إستكشداف كدل مدا هدو جديدد داخدل البيئدة، والدذي يرجدع 
إلدددى تخدددوفهم مدددن الوقدددوع فدددي أي مخددداطر بيئيدددة والدددذي يكدددون ندددادر الحددددوث لددددى الدددذكور مدددن 
المراهقين المكفوفين بالميالد، فضداًل عدن إسدتعانة اإلنداث بإسدتمرار إلدى مسداندة الرفداق لهدم فدي 
إدراكهم للبيئة الفيزيقية بكافة معالمها والذي يجعلهم أكثر شعوًرا باألمان واإلسدتقرار ممدا يجعلهدم 
يشدعرون بحالدة مدن التوافدق النفسدي، حيدث أكددت الدراسدة الحاليدة علدى وجدود عالقدة بدين إدراك 

المدراهقين، البيئة الفيزيقية ومستوى التوافق النفسي لدى عينة من اإلناث المكفوفين بدالميالد مدن 
حيدث أكددت علدى وجدود عالقدة (  8101شيرين عبدد الحدي عبدد السدالم، )وهذا ما أكدته نتيجة 

بدين اإلدراك البيئددي وبعددض المتغيددرات النفسددية والبيئيددة عندد الطفددل الكفيددف، كمددا توصددلت أيًضددا 
إلددى وجددود عالقددة إرتباطيددة بددين اإلدراك البيئددي وبعددض مكونددات الخريطددة المعرفيددة لدددى عينددة 

أن اإلنددداث أكثدددر عرضددده إلدددى ضدددعف القددددرة علدددى الدددتحكم فدددي إنفعددداالتهم وعددددم  كمدددا. الدراسدددة
التماسددك وكددذلك عدددم القدددرة علددى التحدددي أمددام الصددعوبات واألحددداث الضدداغطة التددي تددواجههم 

ممددا ( تحديددد األمدداكن والمسددافات بددين المبدداني)لعددم قدددرتهم فددي إدراك البيئددة الفيزيقيددة مددن حيددث 
تخوفًدا فددي تعرضدهم إلددى مضدايقات أثندداء سديرهم بددالطريق، باإلضدافة إلددى تخددوفهم  يجعلهدم أكثددر
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مددن تعرضددهم لمعاكسددات أو توبيخددات  والددذي يضددعف قدددرتهم علددى التحدددي فددي مواجهددة تلددك 
العقبدددات، ممدددا يدددؤثر بالضدددرورة علدددى مسدددتوى الصدددالبة النفسدددية لدددديهن، وهدددذا مدددا أكدتددده دراسدددة 

(Cozzi, 1991 )الصدالبة النفسدية والضدغوط والتحمدل اإلجتمداعي علدى  من حيث وجود تأثير
اإلنجددداز الدراسدددي لددددى الطدددالب فدددي معرفدددة أثدددر تغييدددر البيئدددة علدددى عالقدددات بعدددض المتغيدددرات 
النفسية في الوقوف على طبيعة العالقات بين ضغوط الحياة ونوعيدة الصدالبة النفسدية والتحمدل 

 .اإلجتماعي
مستوى التوافق النفسي ومستوى كل من و  الفيزيقية البيئة اسالعالقة االرتباطية بين مقي :(2) جدول

 لدى عينة من الذكور المكفوفين باإلصابة من المراهقين الصالبة النفسية
 إدراك البيئة الفيزيقية  المقاييس

 )*(10818 معامل ارتباط التوافق النفسي
 1012 الداللة المعنوية

 )**(10241 معامل ارتباط الصالبة النفسية
 10110 الداللة المعنوية

مسدتوى كدل مدن يتضح من الجدول السابق للعالقة االرتباطية بين مقياس البيئة الفيزيقيدة و 
التوافدددق النفسدددي ومسدددتوى الصدددالبة النفسدددية لددددى عيندددة مدددن الدددذكور المكفدددوفين باإلصدددابة مدددن 

يدداس البيئددة بددين مق( 1010)المددراهقين وجددود عالقددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى معنويددة 
مسدددتوى التوافدددق النفسدددي ومسدددتوى الصدددالبة النفسدددية لددددى عيندددة مدددن الدددذكور كدددل مدددن الفيزيقيدددة و 

 (.10241، 10818)المكفوفين باإلصابة من المراهقين، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 
توجدددد عالقددة ارتباطيددة ذات داللدددة إحصددائية بدددين إدراك " الثالددثلددذا يثبددت صدددحة الفددرض 

لدى عينة مدن الدذكور  مستوى التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسيةكل من يقية و البيئة الفيز 
  ."المكفوفين باإلصابة من المراهقين

ويرجع تفسير ذلك إلى أن المكفوفين باإلصدابة يكوندوا أكثدر عرضده لمظداهر سدوء التوافدق 
ي يعدوق قددرتهم علدى النفسدي نظدًرا لمعانداتهم حالدة مدن الحدداد النفسدي علدى فقددانهم للرؤيدة والدذ

دراكهم للمعالم البيئية والذي يسدتغرق وقتًدا طدوياًل نسدبًيا فدي إسدتعادة القددرة علدى  تشكيل وعيهم وا 
دراكهم لواقع إعاقتهم والذي يؤثر بالضرورة على كل مدن إدراكهدم لكافدة المعدالم البيئيدة  تفهمهم وا 

ثر خجاًل باإلسدتعانة إلدى األدوات وكذلك توافقهم النفسي، فضاًل على أن المكفوفين باإلصابة أك
والتي تساعدهم في التعرف على الجوانب البيئية، وذلك ( العصا البيضاء)اإلرشادية البيئية مثل 
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عن غيرهم من المكفوفين بالميالد وعلى الرغم من ذلك فإن ما يحسب إلى المكفوفين باإلصدابة 
صدددرية التدددي حصدددلوا عليهدددا قبدددل هدددو إمدددتالكهم لمجموعدددة مدددن المددددركات المصدددورة والخبدددرات الب

اإلعاقدة والتددي إذا تددم إسددتغاللها وتوظيفهدا بالشددكل المناسددب وفددق حواسدهم المتبقيددة سدديكون أكثددر 
توافًقا مع ذاتهدم وبالتدالي أكثدر توافقًدا مدع بيئدتهم والتدي قدد تسدهل علديهم رسدم صدور ذهنيدة يمكدن 

دت الدراسة الحالية على وجود عالقة حيث أك. اإلستعانه بها في إدراكهم لنواحي البيئة الفيزيقية
بددين إدراك البيئددة الفيزيقيددة ومسددتوى التوافددق النفسددي لدددى عينددة مددن الددذكور المكفددوفين باإلصددابة 

فددي فاعليددة البرندددامج ( 8107منددى جددابر عبدددد السددالم، )مددن المددراهقين، وهددو مددا أكدتددده دراسددة 
ندددا وتحسدددين التوافدددق النفسدددي لددددى اإلرشدددادي فدددي تنميدددة اإلسدددتقاللية والصدددالبة النفسدددية وقدددوة األ

كمدددا فسدددر ذلدددك أيًضدددا نمدددوذج ، المدددراهقين بعدددد إنتهددداء فتدددرة المتابعدددة والتدددي قددددرت بثالثدددين يوًمدددا
ومددا يددرتبط بعمليددات اإلدراك فددي نطدداق تندداول المعلومددات حيددث ( إتكنسددون وشددفرين فددي اإلدراك)

 .وضعوا نموذج مفاهيمي لعملية اإلدراك السمعي
باإلصدددابة مددددن الدددذكور قدددد تضدددعف قدددددرتهم علدددى ضدددبط الدددتحكم فددددي كمدددا أن المكفدددوفين 

إنفعاالتهم وأقل قدرة على التماسك عند حدوث مواقف ضاغطة، وذلك تأثًرا بمدا تعرضده لده مدن 
حددادث أو إصددابة أدت إلددى فقدددان البصددر والددذي يددؤثر بالضددرورة علددى مدددى إلتددزامهم بالقواعددد 

تقدديم معطيدات تسداعدهم فدي إدراكهدم لجواندب البيئدة  والمباديء والمعايير البيئية التي من شدأنها
الفيزيقيدددة وكلمدددا كدددانوا أكثدددر إنددددماًجا داخدددل البيئدددة مدددن خدددالل إسدددتخدامهم لوسدددائل التكنولوجيدددا 

وتلقدديهم ..( العصددا البيضدداء، البددرامج الهاتفيددة الناطقددة، بددرامج تحديددد اإلتجاهددات)المسداعدة مثددل 
كة لمسداعدتهم علدى إدراكهدم للبيئدة الفيزيقيدة بكدل سدهولة لدورات تدريبية في مجال التوجيه والحر 

ويسددر، وكددل ذلددك قددد يددؤدي إلددى إسددتعادة قدددرتهم فددي الددتحكم واإللتددزام والتحدددي ألحددداث الحيدداة 
اليوميدة الضدداغطة، وبددذلك تكددون الصددالبة النفسددية لددديهم مرتفعددة مقارنددةة بوقددت حدددوث اإلصددابة 

طددي الصددعوبات الحياتيددة ومسددايرة الحيدداة اليوميددة، وكددل ذلددك يجعلهددم أكثددر قدددرة ومبددادرة فددي تخ
علدددى وجدددود عالقدددة بدددين التوافدددق النفسدددي ( 8108هاديدددة ركدددان الشددديخ، )وهدددو مدددا أكدتددده دراسدددة 

واإلجتماعي وكل من التفاؤل والصداقة وشغل وقت أفراغ والتكنولوجيا المساعدة لدى المكفدوفين 
 .في الجمهورية العربية السورية
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كدل مدن د عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين إدراك البيئة الفيزيقية و توج :ابعر الفرض ال
مستوى التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسية لدى عينة من اإلناث المكفوفين باإلصابة مدن 

 .المراهقين
مستوى التوافق النفسي ومستوى كل من العالقة االرتباطية بين مقياس البيئة الفيزيقية و  :(2) جدول

 المكفوفين باإلصابة من المراهقين الصالبة النفسية لدى عينة من اإلناث
 إدراك البيئة الفيزيقية  األبعاد

 *(*)10831 معامل ارتباط التوافق النفسي
 10112 الداللة المعنوية

 )*(10827 معامل ارتباط الصالبة النفسية
 1018 الداللة المعنوية

كدل مدن البيئدة الفيزيقيدة و  إدراك االرتباطيدة بدين مقيداس يتضح من الجددول السدابق للعالقدة
المكفوفين باإلصابة مدن  لدى عينة من اإلناث مستوى التوافق النفسي ومستوى الصالبة النفسية

بددين مقيدداس البيئددة ( 1010)وجددود عالقددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى معنويددة  المددراهقين
لددددى عيندددة مدددن اإلنددداث  مسدددتوى الصدددالبة النفسددديةمسدددتوى التوافدددق النفسدددي و كدددل مدددن الفيزيقيدددة و 

  (.10827، 10831)معامل اإلرتباط  تيالمكفوفين باإلصابة من المراهقين، حيث بلغت قيم
توجددد عالقددة ارتباطيددة ذات داللددة إحصددائية بددين ": ابددعر يثبددت صددحة الفددرض ال قبسدد ممددا

نفسددية لدددى عينددة مددن اإلندداث إدراك البيئددة الفيزيقيددة مسددتوى التوافددق النفسددي ومسددتوى الصددالبة ال
  ."المكفوفين باإلصابة من المراهقين

ويرجع تفسدير ذلدك إلدى معانداة اإلنداث المراهقدات الكفيفدات باإلصدابة بدأعراض شدديدة مدن 
مظداهر سدوء التوافددق والدذي يدؤثر بالضددرورة علدى مدددى إدراكهدم لندواحي البيئددة الفيزيقيدة، ويرجددع 

 :مداخدر وهالبعض وقد يؤثر كل منهمدا علدى اآل ًطا بعضهمذلك إلى عاملين أساسيين أكثر إرتبا
 النفسدددية التدددي تمدددر بهدددا المراهقدددات؛ بإعتبارهدددا فتدددرة مليئدددة بدددالتوترات والصدددراعات فتدددرة المراهقدددة

والددذي يخلددق بالضددرورة لدددى الكفيفددات المراهقددات العديددد مددن  التعددرض لإلصددابة بكددف البصددرو 
، والددذي يجعددل (ل، العزلددة، اإلنطددواء، اإلنسددحابالخجدد)أوجده اإلضددطرابات النفسددية الناتجددة عددن 

من الصعب تجولهم في البيئة بسهولة ويسر مما يؤثر على إدراكهم للبيئة الفيزيقية، فضداًل عدن 
خوف الوالدين الشديد عليهم من إعطائهم فرصدة إعتمدادهم علدى أنفسدهم فدي التعامدل مدع البيئدة 

يقيددة علددى التوافددق النفسددي لدددى اإلندداث الكفيفددات ممددا قددد يددؤدي ذلددك إلددى تددأثير إدراك البيئددة الفيز 
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وعليه فإن مشكلة عدم قدرة الكفيفات المراهقات على تقديم إدراك شبه  باإلصابة من المراهقات،
 .كامل لكافة جوانب البيئة الفيزيقية قد يؤدي إلى صعوبة توافقهم النفسي مع بيئتهم

بدين إدراك البيئدة الفيزيقيدة ومسدتوى كما أكدت على ذلك الدراسدة الحاليدة فدي وجدود عالقدة 
الصدددالبة النفسدددية لددددى عيندددة مدددن اإلنددداث المكفدددوفين باإلصدددابة مدددن المدددراهقين، وهدددذا أيًضدددا مدددا 

عددن مددددى رضدداء المكفددوفين عدددن الدددعم اإلجتمددداعي ( Athanasios, 2015)تناولتدده دراسددة 
وعالقتدده بددالتنبؤ  المقدددم لهددم مددن خددالل الجهددات اإلجتماعيددة مقابددل األنشددطة التددي يقومددون بهددا

( إريكسدون واإلتجداه النفسدي اإلجتمداعي)بالسعادة ونوعية الحياة لديهم، حيث فسرت ذلك نظرية 
مدددن حيدددث اإلرتقددداء للفدددرد مدددن الطفولدددة إلدددى الشددديخوخة، كمدددا ركدددز علدددى دافدددع الكيدددف بدددداًل مدددن 

ى أن مرحلددة اإلهتمددام بددالغريزة وأعطددى إهتماًمددا للبيئددة بقدددر متسدداوي مددع األحددداث الداخليددة ويددر 
المراهقة هي فترة حاسمة لتحديد الذات حيث يعيش المراهق صراًعا  من أجل تحقيق اإلنفصال 
أو اإلستقالل الذاتي عن األسدرة ال يمكدن تحقيدق عالقدات إجتماعيدة ناضدجة مدع الجدنس األخدر 

 .أو مع األقران
 

 التوصيات
 ة للمعاقين بصري ا بواسطة إعداد برامج عالجية لتحسين التوافق النفسي والصالبة النفسي         ً               

 .التكنولوجيا المساعدة للذين فقدوا البصر في سن متأخر

  إعداد بحوث تتضمن إختبارات ومقاييس للقدرات العقلية والنفسية للمعاقين بصري ا بهدف       ً                                                                        
 .تنمية القدرات اإلدراكية للبيئة الفيزيقية لديهم

 ري ا أسوة بمركز اإلبصار العمل على إنشاء مراكز تكافؤ فرص التعليم للمعاقين بص                    ً  
 .اإللكتروني بجامعة عين شمس

 

 المراجع

، دار المعرفة الجامعية، الصحة النفسية والتوافق النفسي(: 8112)أشرف محمود وآخرون 
 .اإلسكندرية
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أساسيات في مناهج البحث االجتماعي، الدار العلمية للطباعة، (: 8117) إكرام سيد غالب
 .دمنهور
إدراك مكونات بيئة التعلم وعالقته بشرود الذهن لدى (: 8106)لجمل أماني محمد صابر ا

، معهد (غير منشوره)التالميذ في البيئات التعليمية المختلفة، رسالة ماجستير 
 .الدراسات العليا للطفولة، قسم الدراسات النفسية، جامعة عين شمس

هرة اإلزدحام الحضري المتغيرات النفسية المرتبطة بظا(: 8103) الشيماء بدر عامر جاد
وعالقتها باإلدراك البيئي للطفل في مرحلة التعليم األساسي، رسالة ماجستير 

 .معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ،(غير منشوره)
العنف نحو البيئة، المؤتمر العالمى لحل : حاتم عبد المنعم أحمد، احمد مصطفى العتيق

 .000، ص0442الصراع، القاهرة، فبراير 
تصميم البحث فى العلوم االجتماعية األطر المنهجية (: 0441) سالم عبد العزيز محمود

 .القاهرة، معهد التخطيط القومي، والتطبيقات العملية
دار الثقافة للنشر : عمان. إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة :(8110) سعيد عبد العزيز

 .والتوزيع
اإلدراك البيئي وعالقته ببعض المتغيرات (: 8101)غيد شيرين عبد الحي عبد السالم أبو د

معهد ، (غير منشوره )رسالة ماجستير ، النفسية والبيئية عند الطفل الكفيف
 .جامعة عين شمس، الدراسات والبحوث البيئية

المؤتمر . نوعية الحياه من المنظور اإلجتماعي والنفسي والطبي :(8110) عادل األشول
نماء النفسي والتربوي لإلنسان العربي في ضوء جودة الحياة، العلمي الثالث، اإل

 .مارس 06 – 03كلية التربية، جامعة الزقازيق، الفترة من 
 .، القاهرة0تربية المكفوفين وتعليمهم، دار الكتب، ط(: 8113) عبد الرحمن إبراهيم حسين

يف النفسي للمراهقين، العالقة بين اإلتجاهات الدينية والخلقية والتك: عبد الرحمن العيسوي
 م 0446، 0، مج (8)العدد : صحيفة المكتبة، القاهرة

نوعية الحياة وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى عينتين من الصم (: 8103) علي إبراهيم
 .، كلية اآلداب، جامعة المنصورة(غير منشوره)والمكفوفين، رسالة ماجستير 

يب مواجهتها الصحة النفسية والبدنية في عصر ضغوط الحياة وأسال(: 8118) علي عسكر
 .التوتر والقلق، الكويت، دار الكتاب الحديث

مدخل إلى علم النفس، دار الكتاب (: 8117) عماد عبد الرحيم الزغول وعلي فالح الهنداوي
 .الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة
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المعرفة الجامعية، ر تصميم وتنفيذ البحث االجتماعى، دا(: 0447) غريب سيد أحمد
 .اإلسكندرية

قراءات في علم النفس االجتماعي في البالد العربية، الهيئة (: 0471) لويس كامل مليكة
 .العامة للتأليف والنشر، القاهرة

المنظومة البيئية، المؤتمر القومى الثانى للدراسات (: 8110) الحميد توفىمحسن عبد 
 .هرةوالبحوث البيئية، جامعة عين شمس، القا

فاعلية برنامج إرشادي لتحسين دافعية اإلنجاز وأثره في الصحة  :(8101) محمد البحيري
، (0) 2مجلة العلوم اإلجتماعية، . النفسية لدى عينة من األطفال المكفوفين

26 – 41. 
شاد النفسي بين النظرية والتطبيق، مطبعة التوجيه واإلر (: 8111) محمد الخطيب وآخرون
 .غزة، المقداد
التوافق النفسي االجتماعي للطالب مع البيئة المدرسية (: 8118) محمود محمد إبراهيم

جامعة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية، ماجستير، وعالقته بالتحصيل
 .القاهرة

تأثير نوعية اإلعاقة السواء والمستوى اإلقتصادي اإلجتماعي (: 8118) يسري أبو العينين
فسية ودافعية اإلنجاز لدى الذكور، رسالة ماجستير، وجهة الضبط والصالبة الن

 .كلية اآلداب، جامعة المنوفية
دراسة مقارنة لمتغيرات البيئة المدرسية الفيزيقية (: 8100) مروه عبد الحميد محمد سليم

في الريف  لنفسي والنوع لدى مرتفعي التحصيلوعالقتها بكل من التوافق  ا
، كلية الدراسات العليا للتربية، قسم (ورهغير منش)والحضر، رسالة ماجستير 

 .جامعة القاهرة ، علم النفس التربوي
بعض المتغيرات ذات الصلة بالتوافق النفسي والتوافق (: 8108) هادية ركان الشيخ نايف

ورية، رسالة اإلجتماعي لدى الطالب المكفوفين في الجمهورية العربية الس
 .والبحوث التربوية، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات(غير منشوره)ماجستير 
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ABSTRACT 

The current study objective is exploring the relationship between 

perceiving the physical environment and both psychological adjustment 

and psychological hardness in a sample of both sexes of blind 

adolescents. The study sample consists of (170) blind persons, divided 

into (42) of birth-blindness males and (44) infected blind males. The 

female sample consists of (41) female items of birth-blindness and (43) 

infected blind females. The research hypotheses indicate a significant 

statistical correlation exists between psychological adjustment level and 

psychological hardness level in a sample of male birth and non-birth 

blind persons. There is also a significant statistical correlation exists 

between psychological adjustment level and psychological hardness 

level in a sample of birth and non-birth blind females. The researchers 

use the descriptive-correlative-comparative method; using in addition 

scale of perceiving the physical environment - scale of psychological 
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adjustment and scale of psychological hardness to check validity of the 

research hypotheses.  

The study results indicate a significant correlation exists at (0.05) 

level between perceiving the physical environment and both 

psychological adjustment and psychological hardness in birth and non-

birth blind adolescents. Results also indicate that there is correlation 

between psychological adjustment level and psychological hardness 

level in a sample of birth and non-birth blind adolescent females at 

(0.05) significance level. The researchers recommend the necessity for 

preparing therapy programs for improving psychological adjustment 

and psychological hardness in those with visual impairment using the 

assisting co-technology designed for those lost their sight at late age 

stage; working as well on establishing centers for equal education 

opportunities along the line of Ain Shams University Electronic Vision 

Center. 
 


