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نقص الخصوصية والحيز الشخصي لدى الفتيات المراهق ات وعالقته  
 دراسة بيئية مق ارنة -بسمات الشخصية  

               [02] 
 (3)أحمد فخري هاني -(0)البرومبلي الدين حسام -(1)كرم الدين ليلى

 عبد الموجود الشين منى عطيه

 شمس عين جامعة، الهندسة كلية( 6 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات العليا للطفولة( 0
  شمس عين جامعة، البيئية والبحوث الدراسات معهد( 3
 

 المستخلص
من تاثير على سمات  ماهتمت هذه الدراسة بنقص الخصوصية والحيز الشخصي لما لها

انتهاك وهدفت الدراسة إلى التعرف على وجود عالقة بين نقص الخصوصية و . الشخصية
سمات الشخصية للفتيات فى مرحلة المراهقة في بيئتين  تأثيرهما علىالحيز الشخصي و 

أجريت الدراسة على الفتيات الطالبات بجامعة األزهر فى مرحلة المراهقة وأجريت . مختلفتين
فتاة من  33فتاة من العينة المصرية، و 33فتاة من بيئتين مختلفتين،  01على عينه قوامها 

عام، وتحدد  02:61دول شرق آسيا، أعمارهم من العينة األجنبية من الفتيات الوافدات من 
إعتمدت الدراسة المنهج المقارن، واستخدمت مقياس . النطاق الجغرافي بمدينة القاهرة

من إعداد الباحثون، وقائمة  -الخصوصية ومقياس الحيز الشخصي؛ ومقياس البيئة الفيزيقية 
 .مإعداد جابر عبد الحميد ومحمد فخر اإلسال -أيزنك للشخصية 

وجود عالقة معنوية دالة بين الخصوصية والبيئة  :صلت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد تو 
عالقة معنوية وجود . وجود عالقة معنوية دالة بين الحيز الشخصي والبيئة الفيزيقية .الفيزيقية

بين سمات  وجود عالقة معنوية دالة .بين بيئتى الدراسة في تفضيل حاالت الخصوصية دالة
وجود عالقة معنوية دالة بين سمات الشخصية وانتهاك الحيز  .شخصية ونقص الخصوصيةال

 .الشخصي
 

 المقدمة
تزايد االهتمام بموضوع البيئة منذ منتصف الستينات من القرن الحالي، وذلك االهتمام 
ة يرجع ألهمية تأثير البيئة على االنسان وسلوكياته وتندر الدراسات العربية التي تقوم بدراس
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هذه تستوفيه تأثير نقص الخصوصية والحيز الشخصى على سمات الشخصية للفتيات وهذا ما 
 .الدراسة

 Engineering & Environmental قد برز علم النفس الهندسي والبيئي 
Psychology  على أنه أحد فروع علم النفس التي يغلب عليها الطابع العملي أو التطبيقي

 فهو يهتم ــــ كما جاء في مجلة الملخصات السيكولوجية  ، لصالح األفراد والجماعات
Psychological Abstracts  والتصميمات  ، ـــــــ بدراسة العوامل في المجال الهندسي

والتخطيط البيئي والمجتمعي، أي أن اهتمام علم النفس البيئي هو التفاعل بين االنسان والبيئة 
وهو يؤكد . ي هو الباعث لظهور علم النفس البيئي وقد كان علم النفس العمران.المحيطة به

 .دور الموقف الفيزيقي في استثارة السلوك اإلنساني
، فإن Physical وعلى الرغم من أن معظم االهتمامات قد تركزت حول البيئة الفيزيقية 

 ، Built ، والمشيدةNatural علم النفس البيئي يمتد ليشمل كال من البيئة الطبيعية 
 ، ، ويؤكد على أهمية دراسة استجابات األفراد والجماعات لهذه البيئاتSocialماعية واالجت

 .من حيث تأثرهم بها وتأثيرهم فيها
هي المجال الذي تحدث فيه اإلثارة والتفاعل لكل وحدة حية وهي كل ما يحيط البيئة 

لمؤثر الذي وهي ا. باإلنسان من طبيعٍة ومجتمعات بشرية ونظم اجتماعية وعالقات شخصية 
فالتفاعل متواصل بين البيئة والفرد واألخذ والعطاء . يدفع الكائن إلى الحركة والنشاط والسعي 

دراسات علم النفس البيئى تؤكد على مالحظة السلوك كما يحدث في و ، مستمر ومتالحق
 .ما يحدث فى مواقف تجريبية محددةإطاره الطبيعي وليس ك

بأنه المنطقة أو المساحة المحيطة   personal spaceيتم تعريف الحيز الشخصي 
وهى ليست موقعا  ، والتي ال يتداخل فيها اآلخرون دون استثارة عدم الراحة، بجسم الشخص

وهي غالبا ما . فتزيد أو تقل حسب الموقف  ،ولكنها متغيرة بالنسبة للشخص ، اجغرافيا ثابت
المكان ويعتبر  (0992، 000فرانسيس، صـ ( .Bubble of Spaceتوصف بفقاعة الحيز 

حاجة اإلنسان ألن يبقى على جزء من حياته الخاصة بعيدا   private spaceالخصوصي 
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أن يحتفظ به دون تدخل من ، أو عيون اآلخرين احتياج بشري يحاول بقدر اإلمكان عن آذان
 .أواإلبقاء شيء للنفس ال يعنى العزلة المكانية، والحاجة للخصوصية ،اآلخرين
ل ذات اإلنسان فى صورة سليمة فهى من مكونات الهوية شك  وت  النمو ق الخصوصية تحقف

تحديات خاصة بهذه المرحلة مثل الصراع الداخلي وحدة  توجدوعند المراهقات ، الشخصية
التعامل وتفرد الرأي وصراع اإلستقاللية ونجد عند دراسة الفتيات فى مرحلة تكوين الشخصية 

أولهما تكوينها البيولوجى العضوي :رحلة المراهقة أنها تتأثر بعاملين والقيم واالتجاهات فى م
فاألسرة هى ، وثانيهما العالقات واألوضاع الحضارية واالجتماعية والقيم التى تنشأ خاللها

المجال األول التى تنقل إلى الفتاة كافة المعارف واالتجاهات والقيم التى تسود المجتمع بعد 
فتتضمن عملية  ،عملية لتكوين شخصية مرغوبة من األسرة والمجتمعتحويلها إلى أساليب 

تكوين الشخصية من خالل األسرة عالقات مختلفة بعضها مرتبط بالحاجات البيولوجية 
وأساليب إشباعها أو التعبير عنها والبعض اآلخر يتعلق بالحاجات النفسية واالجتماعية 

تماد والمقبول والمرفوض والعديد من والبعض أيضا من اإلستقالل والخصوصية أو االع
 .العالقات التى تحدد النمط العام للشخصية

 

 مشكلة الدراسة
الحكومة  أن (م0،6111ميثاق الحقوق األساسية لإلتحاد األوربي المادة )نشر في 

قرار ي منع فيه نشر الحقائق المتعلقة بخصوصية األفراد، بجانب فرض  أصدرتالفرنسية 
وفي ميثاق الحقوق األساسية لإلتحاد األوربي، . يقوم بمخالفة أمر هذا القرارمن على العقوبات 

أن لكل : "حترام الحياة الخاصة والحياة العائلية ا ذكرت المادة السابعة من الميثاق تحت عنوان
وتوصلت دراسة  ، "شخص الحق في أن ت حَترم حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصاالته

الى اهمية تأثير الحيز الشخصي وضرورة استخدامه وتفضيل حاالت  6103سارة كرو 
أشارت إلى اآلثار النفسية السلبية الناتجة ( 6112لمياء)وكذلك دراسة .الخصوصية لالناث 

نتهاك الخصوصية   Andria 6113دراسة فرانيك أندريا  وكذلك .عن الشعور باالزدحام وا 
Vranic نتهاك حيزهم الشخصي يحافظون على حيز وجدت أن الذين تعرضوا من قبل ال

لذلك يرى الباحثون بدراسة تأثير نقص . شخصي أكبر بينهم بين اآلخرين بطريقة تلقائية
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حل الهامة فى الخصوصية والحيز الشخصي على الفتيات فى مرحلة المراهقة كأحدى المرا
 .تكوين سمات الشخصية

 

 أهداف الدراسة
 .يز الشخصي لدى الفتيات المراهقات بعينة الدراسةالتعرف على واقع الخصوصية والح .0
التوصل للعالقة بين الخصوصية والحيز الشخصي وبعض سمات الشخصية في عينة  .6

 .الدراسة
التعرف على البيئة الفيزيقة وعالقتها بالخصوصية و والحيز الشخصي لدى الفتيات بعينة  .3

 .الدراسة 
 

 فروض الدراسة
أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ": ؤداهتنطلق الدراسة من فرض أساسي م

 "الخصوصية والحيز الشخصي وسمات الشخصية
 :وينطلق من هذا الفرض فروض فرعية

لدى الحيز الشخصى انتهاك هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نقص الخصوصية و  -1
 .الفتيات المراهقات

وبعض سمات خصي بين الخصوصية والحيز الشذات داللة إحصائية هناك عالقة  -0
 .الشخصية

 البيئة خصائص و الشخصي والحيز الخصوصية بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك -3
 .الفيزيقية

 

 منهج الدراسة
 في والدقة التعمق، المقارن المنهج استخدام حيث يتيح تستخدم الدراسة المنهج المقارن
الشبه واالختالف فيما بين أوجه تبرز راسة الظاهرة حيث الدراسة من خالل المقارنة عند د
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فحين نفتقر إلى المصادر أو تكون نادرة . جتمع عربي وآخر اجنبى مجتمعين مظاهرتين أو 
 .فان أفضل المناهج هو المنهج المقارن الذى يربط بين الظواهر بالمقارنة والتحليل

 

 أهمية الدراسة
هقة بتأثير تهدف الدراسة لتفسير سمات الشخصية لدى الفتيات فى مرحلة المرا

يجد ف :فيقدم البحث على المستوى النظري. تكامل الخصوصية والحيز الشخصي لديهن/نقص
الدراسات المرتبطة بمجال نقص الخصوصية والحيز الشخصي فى الدراسات في قلة الباحثون 
أيضا وضع االعتبار للمتخصصين و  ، توفير مادة علمية للمهتمينفتتيح الدراسة العربية، 

بما يراعى توفير حيز شخصي فيزيقي  خصوصية  لشكل المسكن فى الجانب الهندسيتنمية الل
 .مالئم لالستخدام

 

 مجاالت الدراسة
ممثلة فى عينة من بعض  للدراسة فى جامعة األزهر بمحافظة القاهرة: المجال المكانى

 .الطالبات الفتيات من القاهرة والعينة االجنبية من الوافدات من دول شرق آسيا
مفردة من الفتيات فى مرحلة  01عينة عشوائية تكونت من  للدراسة :مجال البشريال

من بيئتين فيزيقيتين متباينتين من حيث المستوى الفيزيقى والثقافى  ، 61:63المراهقة من سن 
 .واالقتصادى واالجتماعى

لى بدأت الباحثة فى جمع االطار النظرى للدراسة ثم العمل ع للدراسة :المجال الزمنى
 .6102الى يناير  6102الجانب العملى وذلك فى خالل عامين بداية من 

 

 الدراسات السابقة
 الحيز على التعدى أن( Serfants Amily 2013) دراسة تشير الشخصى الحيز حول
 المقارنة عند(Crowe sarah2013)  دراسة وجدت وكما ، القلق نسبة من يرفع الشخصى

 االناث أن فتبين الشخصى، الحيز إستخدام ألهمية االمختلفة واالعراق واإلناث الذكور بين
 من نسبة إجمالى وأن بالقبالت العناق عند راحة تبدين ولم الشخصى حيزها بإنتهاك تشعر
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 ووجدت فقط،،٪ 61٠3 كانوا عليه يحصلون الذى الشخصى للحيز الكامل بالرضا يشعرون
وكانت النتائج  ؛ الشخصى حيزهم بإنتهاك همشعور  فى العرقية التعددات فى مختلفة ابعاد ايضا

بأن الذي تعرض لخبرة (  Andria Vranic 6113دراسة فرانيك أندريا )في دراسة مماثلة 
االعتداء على الحيز الشخصي يحافظ تلقائيا على حيز شخصي أكبر لكن كانت العينة من 

 تصميم عند أنه جدتو ( 6112 العزيز عبد ريهام) ودراسةاالطفال صغيرة السن غير عربية 
 .لإلنسان النفسى النمو على يؤثر فذلك عليه التعدى يتم وعندما الداخلى، الشخصى الحيز

ان البيئة ( 6112سري الدين، عالء)الخصوصية أشارت دراسة   للخصوصية وبالنسبة
وتزيد من حاالت اإلنفراد والمجهولية ووالتحفظ والعالقة ، المنخفضة ال توفر الخصوصية

 دراسة توصلتو ، مية مع األصدقاء بدرجة أكبر من البيئة  الموفرة للخصوصيةالحمي
(Newman russ1999 )النفسى اإلضطراب إلى يؤدى والسرية الخصوصية من الحد ان 

 فى للخصوصية اإلناث تفضيل وجدت( 6116 إحسان زين) دراسة أما السلوكى، والتضارب
 نتيجة الثقافات بإختالف الخصوصية أبعاد ضيلتف فى إختالف وجود ؛وتبين واألصدقاء األسرة
 الخصوصية نقص تأثير على التركيز ألهمية الباحثة ترى لذلك.  اإلجتماعية التنشئة لعادات
 أن نجد لذلك.  تحديدا المراهقه بمرحلة الفتيات لدى الشخصية سمات على الشخصي والحيز
 خالل من المراهقة تعيشه الذي روالتوت الصراعات من متعددة أنواع تمثل المراهقة مرحلة
 لتشعر وحيز شخصية مساحة على لنفسها الفتيات تبحث الرشد،فلذلك إلى الطفولة من االنتقال

 من الذات وتوكيد باألهمية يشعرها لها ودور إستقالل وجود على ولتؤكد وأهميتها بنفسها فيه
 .خالله
 

 اإلطار النظري للدراسة
 :مفاهيم الدراسة

 ،عي الموجود في المجتمعات الشرقيةمرادف غربي لتعبير الستر االجتما هي :الخصوصية
وهو شعور فطري يحتاجه اإلنسان على المستوى الشخصي او على مستوى الزوج وزوجته او 

بحسب النشاط الذي ، على مستوى األسرة، ولكل من هذه المستويات متطلبات خاصة بها
الحاجه للخصوصية  .و في وقت معين من اليوموبحسب طبيعته المستمرة أ، يزاوله اإلنسان
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 ،شخصيةتقوم على النزاهة والكرامة الوهي بطبيعتها ، في كيان البشرية من الحاجات الراسخة
وحرية الوحدة،وحرية التحكم ، في سياقات مختلفة تعطي حرية الفكر والضمير و الخصوصية 

 .وحرية الحياة العائلية، وحرية حماية السمعة، في الجسد
الحدود المكانية التي تحيط بجسم "إلى يشير لدى علماء النفس البيئى  : الحيز الشخصي

هذه الحدود تحيط و .ال يجب أن يتعداها اآلخرون ، الشخص ويعتبرها خاصة به هو فقط
يمثل المنطقة التى تحيط بالفرد من جميع االتجاهات فى النفس فالمكان و  تتحقق فىبالمرء 

الحيز  يعتبر ،مل اآلخرين أو السماح لهم بالنفاذ إليه والتفاعل معهوتحدد قدرته على تح
الشخصي وسيلة لتخفيف حمل المعلومات الناتج عندما يتقارب األفراد أكثر من الالزم من 

فمفهومنا عن الحيز يفيد في . ويمكن مالحظة مالمح الوجه بدقه اثناء ذلك االقتراب بعضهم،
يكن هناك أي حدود فنقوم بصنعها عن طريق إستخدام خطوط إذا لم ، ستخدام حدود األشياءا

 .مزيفة
( privacy international,2014)حاولت مؤسسة الخصوصية الدولية : حاالت الخصوصية

المعلومات مثل  خصوصية:أن تضفي شيئا من الوضوح فعرفت الخصوصية بأنواعها المختلفة 
وخصوصية االتصال مثل  ءات العدائية،والخصوصية الجسدية مثل االجرا ،البيانات الشخصية

 .وخصوصية المكان مثل المسكن ،المراقبة
 من أساسية ؤداه أنه هناك أربع حاالتم Westinمن التحليل الذي قدمه فيشتن

 :وهي الخصوصية
 بعيدا   وتتسم بالفردية وهي حالة من الخصوصية يكون فيها الفرد وحيدا  :  solitude نعزالال 

ألن الفرد )ومن ثم تكون حالة إنعزال أو عزلة بصرية  قبل اآلخرين،عن أي مالحظة من 
ومع ذلك  (الشمية واأللم والحرارة والبرودةيكون رغم عزلته معرضا للمثيرات السمعية واللمسية و 

ونجد إقتراب منظور فيشتن من . تكون أقصى حاالت الخصوصية التي يمكن أن يحققها الفرد
 ،صوصية هي المركب المدهش لإلنسحابالخ" :، Chermayeff  &Alexanderتعريفات 

 Shillsووصف شيليز  ،"التأمل والتفكير العزلة، ،Self-relianceاألعتماد على الذات 
 ."رية بين جماعة ما وفرد ماالعالقة الصف"الخصوصية بأنها 
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وهي حاجة الفرد للخصوصية كعضو من جماعة ثنائية أو  :intimacy العالقة الحميمية
عة أكبر لتحقيق أقصى قدر ممكن من العالقات الشخصية بين أعضاء الجماعة الثنائية جما

وهي بذلك أحدى حاالت الخصوصية  (جماعة الرفاق ،مثل الزوج والزوجة، العائلة)أو األكبر 
وتتسم بمحاولة تقليل جميع المدخالت الحسية من خارج حدود الموقع  ذات الصلة بالجماعة،

 .الفيزيقي المناسب
فيكون الفرد مجهوال  من اآلخرين وهى من إحدى حاالت : Anonymity المجهولية

ادرا على وتحدث عندما يكون الفرد ق ،الخصوصية الفردية التي ال تلعب الجماعة فيها دورا  
 .عام والمراقبة اثناء تواجده في موضع الهوية تحقيق التحرر من
ة تكمن في طبيعة العالقات الشخصية وإلشباع هذه الحال :Reserve التحفظ أو التكتم
أي أنها إحدى حاالت االلخصوصية  ،ن طبيعة الموضع الفيزيقي وتنظيمهالمتبادلة أكثر م

وتتسم بحاجة الفرد إلى اإلحتفاظ ببعض جوانب ذاته في طي  ،التي تلعب الجماعة فيها دورا  
 .ما ألنها شخصية جدا  أو مخجلةإن الكتما

فكرة نشوء العالقات  Edward T. Hall  هيل ضح العالم أدوردو  :مجاالت الحيز الشخصي
 . من خالل نظرية الحيز الشخصي (للفرداالجتماعية  البيئة)اإلنسانية 
- :نظرية الحيز إلى أربع مجاالت هيقسمت ال

رب األفراد الذين يريد الفرد لهم أن أقوهو المجال الذي ال يسمح بدخوله إال  :المجال الخاص
 .لعالقة الطبيعية لألزواج، واألبناء، واألخوةكا. يدخلوه

ويمثل المسافة التي يقف بها الفرد أثناء تعامله مع اآلخرين الذين يعرفهم  :المجال الشخصي
 .سواء كان ذلك في مكان العمل أم في االجتماعات على اختالف أنواعها

خرين الذين يتعامل معهم ويمثل المسافة التي يقف بها الفرد بالنسبة لآل: المجال االجتماعي 
 .ألول مرة ويلتقي بهم مضطرا  في األماكن المختلفة كاالجتماع مع فرد تلبية  لضرورة معينة

يمثل المسافة التي يقف بها الفرد بالنسبة لآلخرين الذين ال عالقة له بهم بحيث  :المجال العام
 .يختار المسافة التي يرتاح بها نفسيا  وال يضايق اآلخرين
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حرية الفتاة فى االنفراد بذاتها بأنهما يمثالن ، الخصوصية والحيز الشخصي بين نميز
على القدرة  ذلك لتكون متاحة ومعروفة لآلخرين يعنى اوحرية منح المعلومات المتعلقة به

في  للفتاةالمالئم الحيز الشخصى يتحقق و  ، لتحقيق الخصوصيةالسيطرة على الحياة الخاصة 
على المستوى ناسب يتطلب ذلك حيز مفى نية ونفسية تعطيها األمانالحصول على حدود مكا

 .المكاني والنفسي
 :فى هذه الدراسة أربعة مقاييس وهي ستخدم الباحثونا: أدوات الدراسة

 .قائمة أيزنك للشخصية إعداد جابر عبد الحميد ومحمد فخر اإلسالم
 .مقياس البيئة الفيزيقة من إعداد الباحثون

 .من إعداد الباحثون مقياس الخصوصية
 .مقياس الحيز الشخصي من إعداد الباحثون

( لقياس البيئة الفيزيقية( ) إستمارة بيانات أولية)إحتوى على محورين  :مقياس البيئة الفيزيقة
وهدف المقياس هو الوصول لتقدير اولى عن مدى توفر الخصوصية والحيز الشخصي فى 

 . ؤالس( 66)عدد االسئلة . لفيزيقيةالبيئة ا
 الظاهرى من خالل عرض المقياسوقد تم الحصول على الصدق  :إجراءات الصدق والثبات

على سبعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في علم النفس والطب النفسي 
 .عبارة 66تحكيم المقاييس الى  والهندسة وقد أسفرت نتيجة

فقد تم تجزئة بنود مقياس  ، لنصفيةل عليه عن طريق التجزئة اوتم الحصو  :ثبات المقياس
إلى  .بيئة أجنبية 5، بيئة مصرية 5:مبحوثات   01البيئة الفيزيقية بعد تطبيقه على عينة من 

نصف الثاني على العبارات وال ، يحتوى النصف االول على العبارات الفردية ، نصفين
. 002المقياس  مل ثباتحيث بلغ معا ، وتم حساب االرتباط بينهما بمعامل بيرسون ،الزوجية

 .%93عند مستوى ثقة 
 .وهذا يتضح أن معامل الثبات لمقياس تحليل البيئة الفيزيقية مرضي

االنفراد،المجهولية، )اشتمل ستة محاور تعبر عن حاالت الخصوصية مقياس الخصوصية 
 (.التحفظ،االنعزال،العالقات الحميمية
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لظاهرى من خالل عرض المقياس صدق اوقد تم الحصول على ال :والثباتإجراءات الصدق 
على سبعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في علم النفس والطب على 

موزعة على ستة حاالت  عبارة 32النفسي والهندسة وقد أسفرت نتيجة تحكيم المقاييس الى 
 ، ( 2) التحفظ  ، (3) ، المجهولية ( 0) االنفراد : ومساحة الحيز الشخصي  ، للخصوصية

 (  .01) العالقات الحميمية  ، (3) االنعزال 
فقد تم تجزئة بنود مقياس  ، وتم الحصول عليه عن طريق التجزئة النصفية :ثبات المقياس

إلى . بيئة أجنبية 3، مصريةبيئة  3:مبحوثات   01بعد تطبيقه على عينة من  خصوصيةال
، نصف الثاني على العبارات الزوجيةوال ، ، يحتوى النصف االول على العبارات الفرديةنصفين

 وتم حساب االرتباط بينهما بمعامل بيرسون
 داللة االرتباط معامل االرتباط المقياس وحاالته

 %93دال عند مستوى ثقة  1٠22 االنفراد
 %93دال عند مستوى ثقة  1٠32 المجهولية
 %93دال عند مستوى ثقة  1٠220 التحفظ
 %93دال عند مستوى ثقة  1٠360 االنعزال

 %93دال عند مستوى ثقة  1٠302 العالقات الحميمية
، االجتماعيالخاص، الشخصي، )احتوى على أربعة محاور رئيسية : مقياس الحيز الشخصي

 .(العام
وقد تم الحصول على الصدق الظاهرى من خالل عرض المقياس   :إجراءات الصدق والثبات

يئة التدريس المتخصصين في علم النفس والطب النفسي على سبعة محكمين من أعضاء ه
حيز حاالت لل أربعةعبارة موزعة على  00والهندسة وقد أسفرت نتيجة تحكيم المقاييس الى 

 .الشخصي
فقد تم تجزئة بنود مقياس  ، وتم الحصول عليه عن طريق التجزئة النصفية :ثبات المقياس

إلى . بيئة أجنبية 3مصرية، بيئة  3:مبحوثات  01بعد تطبيقه على عينة من  حيز الشخصيال
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، ي على العبارات الزوجيةوالنصف الثان ، ، يحتوى النصف االول على العبارات الفرديةنصفين
 .وتم حساب االرتباط بينهما بمعامل بيرسون

 داللة االرتباط معامل االرتباط المقياس وحاالته
 %93دال عند مستوى ثقة  1٠22 الخاص

 %93دال عند مستوى ثقة  1٠32 الشخصي
 %93دال عند مستوى ثقة  1٠220 االجتماعي

 %93دال عند مستوى ثقة  1٠360 العام
للتعرف على الفروق  Tالمعالجات اإلحصائية المتمثلة فى إختبار  ستخدم الباحثونوقد ا

اط بيرسون لالستقاللية لقياس العالقة بين المتغيرات، ومعامل إرتب 6بين العينتين واختبار كا
لتحديد لعالقة بين أبعاد مقياس السمات النفسية وحاالت مقياس الخصوصية مقياس والحيز 

  Spssالشخصي بإستخدام برنامج التحليل االحصائي 
 

 نتائج الدراسة
 الخصوصيةبين البيئة الفيزيقية ونقص العالقة 
 للعالقة بين الخصوصية والبيئة الفيزيقية 6إختبار كا :(1)جدول رقم

 البيئة االجنبية البيئة المصرية الخصوصية في البيئة الفيزيقية
 exالتوقع العدد exالتوقع  العدد

 00٠0 03 00٠0 06 عالية
 00٠0 06 00٠0 03 متوسطة
 00٠0 01 00٠0 2 منخفضة
 a6٠002 a1٠211 6قيمة كا

Df 6 6 
 1٠209 1٠320 مستوى الداللة

ف فى توفير الخصوصية فى البيئتين العربية يتضح من الجدول انه ال يوجد اختال
 .واالجنبية
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( 6٠002)وقيمة مربع كاي ( 3-0)باعتبار ان البدائل ثالثة  6فدرجة الحرية هى 
مما يعنى عدم وجود اختالف بين البيئتين فى توفير  1٠13واحتمال المعنوية هي قيمة اكبر 

 .الخصوصية
، وأنه يتضح صحة ة فى بيئتى الدراسةلخصوصية الفيزيقية توفر ايعنى ذلك أن البيئ

الفيزيقية البيئة  فيالخصوصية والحيز الشخصي  القائل بوجود عالقة بين نقصالفرض 
 .جنبيةاألمصرية و ال

نالحظ أن الحيز الشخصي الفيزيقى متقارب لدى عينتى الدراسة مما يدل على تمتع 
يعكس التصميم الفيزيقي .للفتيات البيئتين بمستويات صحية من الخصوصية فى البيئة الفيزيقة 

ومصادر الثروة والقيم الثقافية ، والتكنولوجيا، للمنزل عوامل مختلفة كثيرة مثل المناخ
اهتمت العديد من .فذلك له دور فى الرضا عن المنزل، للمجتمع،باالضافة إلى ذوق الفرد

نى المتاح على سمات المكاالدراسات لتأثير البيئة الفزيقية والتصميمات الداخلية والحيز 
أن الحيز الداخلى يعتبر صورة لها جسد ومعنى ( 6112فايزة الدالل،)فتشير دراسة  ،المتلقى

لذلك لها تأثير على المتلقى فيها، فالمعالجة البصرية للحيز المكانى تعتبر عملية إيحائية وذلك 
 .منذ العصر الحجرى حتى العصر الحديث

- :ت الشخصيةبين الحيز الشخصي وسما العالقة
داللة الفروق فى درجات عينتي الدراسة على قائمة أيزنك في ANOVA اختبار  :(0)جدول

 سمة العصابية
ANOVA 
 العصابية

 المعنوية F متوسط المربعات Df مجموع المربعات 
 1٠162 3٠312 1٠929 0 1٠929 بين المجموعات
    32 0٠023 المجموع   1٠022 33 2٠032 داخل المجموعات

  fاختالف بين متوسطات المجموعات وتبين أن اختبار  وجود( 6)يتضح من جدول 
  1٠13معنوى حيث القيمة االحتمالية  اصغر من 

 . لدراسة على درجة العصابيةفروق ذات داللة إحصائية بين عينتى ايعني ان ال
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وان سلوكية السمات االنفعالية السلبية وكذلك الوذلك يعطى داللة من عدم التوافق فى 
نخفاض نسبة العصابية ونسبة القلق واالكتئاب و  الفتيات عرضة لعدم االمان واالندفاع ا 

 .والعدائية والقابلية لالنجراح، وترى الباحثة أن ذلك أقرب الى الصحة النفسية والسواء
داللة الفروق فى درجات عينتي الدراسة على قائمة أيزنك  ANOVAاختبار  :(3)جدول رقم

 االنبساطية في سمة
ANOVA 
 االنبساطية

 المعنوية F متوسط المربعات Df مجموع المربعات 
 1٠11 62٠622 3٠932 0 3٠932 بين المجموعات
    32 2٠300 المجموع   1٠021 33 2٠203 داخل المجموعات

  fوجود اختالف بين متوسطات المجموعات وتبين أن اختبار ( 3)ل يتضح من الجدو 
 1٠13قيمة االحتمالية  اقل من معنوى حيث ال

على مقياس  يعنى أن فروق ذات داللة إحصائية بين عينتي الدراسة  لدرجة االنبساطية
وتدل الدرجات العالية لالنبساطية على سمات شخصية تركز على االجتماعية والبهجة  .أيزنك

جابات على االست فكانت. وا الكالم والنشاط واالجتماعيات والدفء وتوكيد الذات وأنهم كثير 
، وذلك يعنى انخفاض ، والميل لالنبساطية مرتفع ايضا  درجات العصابية منخفضة في البيئتين

وتدل الدرجات العالية نسبة العصابية وسمات القلق واالكتئاب والعدائية والقابلية لالنجراح، 
ذات وكثرة توكيد العلى االجتماعية والبهجة والدفء و لالنبساطية على سمات شخصية تركز 

على ( 0990مايسه الدالل )دراسة وتتفق هذه النتيجة مع  الكالم والنشاط واالجتماعيات،
بساطيه من االناث متأخرات االناث متأخرات البلوغ فوجدت أن االناث مبكرات البلوغ أكثر ان

التي اسفرت نتائجها عن أن االناث الالتي وصلن   shipmanوكذلك دراسة شيبمان. البلوغ
 ،6119 سها،). لية وأنوثة من متأخرات البلوغ سن البلوغ الطبيعي كن أكثر استقال إلى
 (.20ص
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لبيئة الفيزيقية وجود عالقة بين متغيرات ا يتضح( 6101،سمية إسماعيل)فى دراسة 
يزيقية غير الصحية التى عند البيئة الف حيث سمة اإلكتئاب أكثر ظهورا   ،والسمات النفسية

 ،خصوصية ونقص فى الخدمات والمرافقحالة المسكن ونقص ال وءم وسدحاز اإل تعانى من
دحام فى المسكن يؤدى إلى الشعور ز أن اإل( 6113)تشير دراسة عباس محمد  وأيضا  

 .باإلغتراب النفسى
 ضيل حاالت الخصوصيةيوضح داللة الفروق  فى درجات عينتي الدراسة فى تف :(4)جدول

 العينة االجنبية صريةالعينة الم تفضيل حاالت الخصوصية
 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %00٠0 60 %30٠0 61 االنفراد
 %26٠9 69 %23٠0 63 المجهولية
 %26٠9 69 %30٠0 61 التحفظ
 %00٠2 63 %23٠0 63 االنعزال

 %02٠3 62 %22٠2 62 العالقات الحميمية
لبيئتين المصرية ة فى اارتفاع نسبة تفضيل حاالت الخصوصي( 2)ن جدول يتضح م

تعبر عن الصحة النفسية  صية، وترى الباحثة أن تفضيل الفتيات لحاالت الخصو واالجنبية
 .الطبيعية للفتيات في تلك المرحلة المراهقة تحديدا  

البيئة كشفت نتائج الدراسة الراهنة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين عينتى فتيات 
روق دالة على جميع متغيرات الخصوصية وكانت الفروق ، وجاءت الفالمصرية والبيئة االجنبية

بنسبة ضئيلة تبين التجانس فى االستجابات، وجاءت الفروق دالة فى صالح العينة االجنبية 
 االنفراد، المجهولية، التحفظ، االنعزال،)فكانت نسبة التفضيل لديهن لحاالت الخصوصية و

 .المصرية أعلى من عينة فتيات  البيئة( العالقات الحميمه
وترى الباحثة أن إستجابات فتيات البيئة األجنبية تتأثر بمتغير آخر وهو االغتراب لذلك 
يتضح الميل للخصوصية ووضع حدود وااللتزام بحيز شخصي أعلى من أصحاب البيئة 

 .جدين في بيئتهم االصلية الطبيعيةالمصرية المتوا
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ألفراد يكونون أكثر إدراكا للبيئة ، فإن دراسات عديدة أشارت إلى أن اوعلى نحو آخر
مثل دراسات )المحيطة بهم إذا كانت هذه البيئة أكثر ألفة بالنسبة لهم وليست جديدة عليهم 

 Sadalla وسداال وستابلن ، , ROBERT et alروبرت وآخرون ، EVANS,1980إيفانز 
& Staplin) ( . ،012ص  ،6110أحمد العتيق.) 

مثل توفر الخصوصية ونمط الروابط االجتماعية مع الجيران  تلعب المالمح غير الفيزيقية
 . للمجتمع دورا  في الرضا عن السكن والقيم الثقافية

والمودة أو  العزلة، :أربع حاالت مختلفة للخصوصية هي ,Westinقد وصف فيشتين 
مظهر ولكل . والتحفظ أو التكتم ،(جهل اآلخرين بشخصية الفرد)والمجهولية  العالقة الحميمة،

والقليل من الخصوصية يمكن أن يتلف  من مظاهر الخصوصية هذه أهميته الخاصة،
وعلى الرغم . ويضعف بشكل خطير إحساس الفتيات بسالمتها،وقدرتها ألن توظف بشكل فعال

ومعاييرها، فإنها قد طورت األعراف  من أن المجتمعات المختلفة لها حاجاتها للخصوصية،
 .كل أو بآخر لتسمح للفتيات بالتحكم فى تقدير أنفسهم بطريقة ماوالتقاليد اإلجتماعية بش

 يوضح حاالت الحيز الشخصي :(5)جدول
 العينة االجنبية العينة المصرية حاالت الحيز الشخصي

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد
 %00٠0 60 %30٠0 61 الخاص
 %26٠9 69 %23٠0 63 الشخصي
 %26٠9 69 %30٠0 61 االجتماعي

 %00٠2 63 %23٠0 63 العام
ن الفتيات أ، فيتبين من المقارنة لبيئتينحاالت الحيز الشخصي ل( 3)يوضح الجدول رقم 

، وفي البيئة العام واالجتماعي بصورة متقاربة في البيئتين تحافظ على حيزها الشخصي وحيزها
 .يز الخاص اكثر من البيئة المصريةاالجنبية ترتفع نسبة الحفاظ على الح

وللحيز الشخصي وظائف كثيرة متنوعة، فهو يخدم أو يفيد من حيث كونه منطقة محايدة 
تحمينا من التهديد الجسدي والنفسي، كما يساعدنا على التوافق مع المدخالت الحسية التي 

كما أنه الميكانيزم األولي الذي نستخدمه لتنظيم حجم المودة التي تكونت ، نتلقاها من اآلخرين
 تشمل ثقافات البحر المتوسط العرب" هل"ووفقا لـ  .الل تفاعالتنا مع اآلخرينلدينا من خ

ويظهر أفراد هذه المجتمعات كمية كبيرة من المودة في . وجنوب أوروبا وأمريكا الالتينية
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والكثير من التالمس واالتصال  ،دمون مسافات تفاعلية متقاربة جدا  سلوكياتهم المكانية،ويستخ
 .(مسافات وعالقات المودة وذلك مع )بالعين 
 

 نتائج الدراسة
 :التي توصلت لها الدراسة الراهنة فيما يلي نوضح أهم النتائج

، حيث في توفير الخصوصية والحيز الشخصيحيث برز أثر متغير البيئة الفيزيقية  -
 .، والحيز الشخصيبيئة الفيزيقية الموفرة للخصوصيةفضلت الفتيات فى البيئتين ال

ه بين البيئتين والثقافتين في التركيز على أهمية البيئة الفيزيقية والتأكيد على وظهر التشاب -
 .االرتباط معها من خالل عدم وجود فروق بين المجتمعين في بعد البيئة الفيزيقية

رتباطها ب - تحقيق تفضيل اإلناث لمستويات عالية من الخصوصية والحيز الشخصي، وا 
شباع حاجات أساسية لديها  .وا 

وخصائص ، والحيز الشخصي من نتائج الدراسة بالنسبة للعالقة بين الخصوصيةتبين  -
أن هناك عالقة إيجابية بين تفضيل أبعاد الخصوصية الفردية وتحقيق حيز ، الشخصية

االنفراد، )  أو ماديا   ء كان نفسيا  شخصي من خالل إقامة حاجز بين الذات واآلخر سوا
ود خصائص شخصية غير مرغوبة إجتماعيا أو وجود وبين وج( التحفظ ،العزلة، المجهولية

( ، إنطواءضعف في توكيد الذات ذهانية، صابية،ع)نقص فى مهارات التفاعل االجتماعي 
وهذا يدل على أن تفضيل اإلناث ألبعاد الخصوصية الفردية التي  وذلك فى العينتين،

وجود خصائص تنطوى على االبتعاد عن اآلخرين واالنسحاب من الجماعة هو نتيجة 
، أو وجود نقص في مهارات التفاعل االجتماعي يجعلها شخصية غير مرغوبة إجتماعيا  
اآلخر وهي مع اآلخرين لذا فهي تختار حماية هذا الحد / غير قادرة على تنظيم حد الذات 

من خالل االنسحاب واالختالء مع الذات بالمحافظة على الخصوصية والحيز الشخصي، 
 ر لعادات التنشئة االجتماعية في البيئتين الذي يجعل االتجاهومع وضع اإلعتبا

 .للخصوصية أمر طبيعي
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 توصيات الدراسة
نتهاك  تشير نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة الى تأثير إنتهاك الخصوصية وا 

أن هذا االنتهاك يؤثر بشكل كبير على  الحيز الشخصي للفتيات فى مرحلة المراهقة األخيرة،
 :، ويرى الباحثون مراعاةة الى سمات االنبساطية واالنطواءسمات الشخصية المقسم

بالنسبة للحيز الشخصي يمكن توفيره فى المنازل والحياة الفيزيقة بصفة عامة عن طريق  -
 .استغالل الفراغات والمساحات الغير مستغلة هندسيا  

ل والخاصة المسؤو بالنسبة للخصوصية فتنقسم حاالت الخصوصية الى خاصة وعامة  -
، فيوصي الباحثون بمراعاة اسس التربية التي تحافظ على عنها المربون والبيئات االولية

، وبالنسبة للخصوصية العامة فتخضع لثقافة صية للفتيات لسالمة نموهن النفسيخصو 
 .المجتمع الذي يحتاج لتوعية من المتخصصين

ي على الخصوصية والحيز الشخصيرى الباحثون بإصدار قوانين للحماية من انتهاك  -
 .المستوى المحلى والمجتمعي

 
 المراجع

دراسة مقارنة بين الريف  –االدراك البئي عند االطفال  (:6110)أحمد مصطفى العتيق
 ركز البحوث والدراسات االجتماعيةمطبوعات م ،والحضر

  الجامعية المعرفة دار ،للشخصية األساسية األبعاد :(0920)الخالق عبد محمد احمد
 النفسي، االرشاد إلى والحاجة المراهقة فى الهوية أزمة :(6116)مرسي محمد مرسي أبوبكر

 المصرية النهضة مكتبة األولى، الطبعة
 الهاشمية، االردنية المملكة اليحى، فؤاد لميس ترجمة الصامتة، اللغة :(6110) ه تى إدوارد

 االهلية موال دار
 للنشر الثقافة دار البيئية، والمصطلحات المفاهيم :(6110)الكافي عبد الفتاح عبد إسماعيل

 المصرية الجمعية مصرية، قرية فى اإلجتماعى والتغير النفسى التغير :(0903)قنديل بثينة
 للكتاب العامة المصرية الهيئة النفسية، للدراسات

 العربية النهضة دار مصر، البيئي، النفس علم: (0990) وآخرون جابر الحميد عبد جابر
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 لدى النفسى باإلغتراب السكانى اإلزدحام عالقة (:6101)محمد عباس محمد عباس دراسة
 .دكتوراه معهد الدراسات البيئية، القاهرة، مدينة فى متباينه بيئات فى شرائح

مناظرات حقوق  ،وق االنسان في الثقافة االسالمية، وثائق حقالحق القديم (:6111)غانم جواد
 .مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان ، الطبعة الثانية،2ن االنسا

 بمصر، الطالبي االسكان لحيزات الداخلي التصميم: (6112)على السيد المنعم عبد ريهام
 .االسكندرية جامعة الجميلة، الفنون كلية الديكور، قسم ماجستير، رسالة

 دراسة" الشخصية راتمتغي ببعض وعالقته الخصوصية مفهوم :(6116)دوبا إحسان زين
 علم قسم والتربية، الحديثة والعلوم لألداب البنات كلية ماجستير، رسالة ،"مقارنة
 .شمس عين جامعة النفس،

 رسالة االجتماعية، النفسية المتغيرات ببعض وعالقته البلوغ :(6119)ابراهيم مزيد ابراهيم سها
 .شمس عين جامعة ،البنات كلية ماجستير،

 ترجمة عبد اللطيف محمد خليفه، علم النفس البيئي، (:0992)آندرو ماكك  فرانسيس ت،
 .جمعة سيد يوسف، مطبوعات جامعة الكويت

 الطبعة .للترجمة القومى المركز الثانى، الجزء الشخصية، علم :(6101)برافين. أ لورانس
 .األولى

نته االزدحام عن الناجمة السلبية النفسية اآلثار :(6112)بكرى لمياء  لدى الخصوصية اكوا 
 .القاهرة جامعة الجامعية، المدن طالب

 الستيعاب السكنية العمرانية الفراغات دور تفعيل :(6116)المطلب عبد فاروق وحيد
 البيئية، الهندسة قسم دكتوراة، رسالة للقاطنين، والنفسية االجتماعية االحتياجات

 .شمس عين البيئية، جامعة والبحوث الدرسات معهد
Edward, T. Hall (1959): The Silent Language. A System for the 

national of proxemics Behavior, American Anthropologist 

Kennedy, D.P.; Gläscher, J.M. and Adolph, R. (2009): Personal space 

regulation by the human amygdala. Nat Neurosis. 
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ABSTRACT 

This study investigates the term "lack of privacy and personal 

space" for its influence on the personality traits of persons. This 

research aims at inquiring the existence of any correlation between the 

personality traits on one hand, and the lack of privacy and personal 

space on the other. In this regard, the research focused on teenage girls, 

in their third stage of adolescence, in two different environments.  

The subjects of the research were: Egyptian teenage female 

students (N=35) and foreign teenage female students from East Asia 

countries to study at Al-Azhar university (N=35), both groups aged 

18:20 and were assessed using A scale – measure – of privacy and 

personal space, a scale to analyze the physical environment (prepared 

by the researcher) and Eysenck personality questionnaire (translated 

into Arabic by Gabber Abdel-Hamyeed and Mohamed Fakhr Al-Islam). 

The place of the study: Cairo. The research adopted the comparative 

method.  
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A number of results can be listed as follows: There is a functional 

significant relation between the lack of privacy and personal space, and 

the development of the personality traits of teenage female. There is a 

functional significant relation between the lack of privacy and personal 

space in one hand, and the differences in the privacy preferences 

between the two groups studied in this research. There is a functional 

significant relation between the personality traits and the lack of 

privacy and personal space.  


