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 ممذمت ومشكلت البحث :

 

 أصبح موضوع االعاقة أحد أىم المواضيع االجتماعية والصحية اليامة في معظم بمدان العالم  
يصمم خصيصا يجب أن معاق ،فمنزل المعاق ويشكل التصميم الداخمي تحديا لم (0224، )صفاء عيسى

وتتحقق الجودة من خالل من الناحية النفسية في نفس الوقت،ليكون مساعدا لو من الناحية الوظيفية ومريح 
توافر أساسيات الراحة والمنفعة واالستقاللية والخصوصية والمرونة في التمتع بكافة األنشطة المعيشية 

(Dorothy,S.1987)  

( الى أن توافر التصميم الداخمي الذي يتميز بالجودة احدى االحتياجات Lock,W.1992ويشير )
الضرورية لمفرد والذي يساعد عمى تشكيل سموكياتو وعمى اشباع العديد من احتياجاتو الجسمانية واالجتماعية 

( عمى ضرورة التخطيط األمثل لمفراغات الداخمية 9111والنفسية ،وقد أكدت دراسة عماد عبد الرحمن )
لممسكن وتوظيفيا نفعيا وجماليا بما تشممو من مكونات أساسية تساعد الفرد عمى مزاولة األنشطة بكفاءة 

لقاطنيو ولذلك يعد المسكن عالية مع أىمية توافر المرونة في التصميم الداخمي لتمبية االحتياجات المتجددة 
اعية واالقتصادية ،اذ أن المسكن المناسب أقرب بيئة سكنية مؤثرة في حياة االنسان الصحية والنفسية واالجتم

( لذلك فان جودة 9111لو أثرفي تنمية العالقات االجتماعية بين قاطنيو بعضيم البعض )جييان الحداد ،
تصميم وبناء تمك الوحدات السكنية من حيث المساحات ومواد البناء المستخدمة والحوائط واألسقف 

( ويترتب عمى 9111 حسن، عا أثار مترتبة عمى االنسان )سميوميواألرضيات والنوافذ وما الى ذلك ليا ج
مدى مالئمة البيئة السكنية طبيعة التفاعل االجتماعي والعالقات األسرية وفي حال عدم مالئمتو تكون 

(عمى  0221تؤكد )انجي الطوخي ،االقامة غير مناسبة مما ينعكس عمى سموكيات األفراد وفي ىذا االطار 



السكنية المناسبة حيث تعد المؤثر األول عمى سموك الفرد وقد تكون مساعدة المعاق من خالل أىمية البيئة 
تأثيث وتصميم مكان قد يسيل عميو الحركة حيث يتوافق التصميم مع االعاقة الموجودة عند الشخص الذي 

واخرون  (ويشير كال من )يحي عبد الحميد9191فقد القدرة عمى استخدام احدى حواسو )مصطفى فيمي ،
وتجييزه حتى يفي لمنشاط االنساني ( الى أىمية تكوين المكان المالئم 9196و) عرفان سامي ، (0292،

ان تفاعل االنسان مع ما حولو من فراغ بما  (Corsinir,r.j.,1994بالحاجات االنسانية المتعددة ويؤكد )
بيئتو وكذلك تمعب دورا أساسيا في  من اناس وأشياء يساعده عمى اقامة توازن ديناميكي بينو وبين يحويو

 الفرد واألخرين أثناء عمميات التفاعل االجتماعي .  نتحديد المسافة االجتماعية بي

ويعيش المعاق في مجالين مختمفين من الناحية النفسية فيو كأي انسان يعيش في مجال الغالبية 
العظمى من العاديين وفي نفس الوقت يعيش في عالم سيكولوجي خاص تفرضو عميو اعاقتو ، اال ان ىذين 

والنفسي )محمد  االجتماعي لتوافقالعاممين متداخالن ينتج عنيما حالة نفسية مزدوجة يترتب عمييا سؤ ا
الى عون خارجي واع ( وال شك ان االعاقة توىن من قدرة صاحبيا وتجعمو في أمس الحاجة 0222البيومي ،

( 9111مرتكز عمى أسس عممية وتكنولوجية تعيده الى المستوى الطبيعي أو الى ما يقربو منو )جميل شكور ،
ائم يشعره بالعجز والضعف المستمر ومن شأنو أن وان اشعار المعاق حركيا بالرأفة والعطف والمواساة بشكل د

أن المعاق حركيا تفرض عميو اعاقتو كما ( 0222العوالمة ، ق باليأس واالحباط والسمبية )حابسيشعر المعا
ظروفا وعبئا كبيرا بسبب عدم وعي أفراد المجتمع الحتياجات تمك الشريحة وعدم تكيف مرافق المؤسسات 

وأوليم المؤسسات االجتماعية الصغيرة )األسرة ( وتؤكد )رنا عواده حركيا  االجتماعية لتناسب المعاق
( ان منازل أسر المعاقين ال تراعي االحتياجات الخاصة بيم وال توجد برامج ومشاريع الدخال 0229،

 فيي في الغالب غير سيمة وال تتوافر بيا المواصفات المعيشية في االنشاء مماالتسييالت عمى تمك المنازل 
يعرضيم لمشاعر الحزن والقمق والتوتر والشعور بقمة الثقة في النفس والشعور باالحباط وتشتت االنتباه وىذا 

 ( Report,2002) (Watte ,1991( )Pimm,1992( )Gones,1997) الدراسات التاليةما أكدتو 
 من خالل االجابة عمى السؤال الرئيسي التالي : ثومن هنا تةهر مشكمة البح (0292، )عايدة صالح

  والتوافق النفسي واالجتماعي لألبن المعاق ؟  البيئة السكنيةىل توجد عالقة بين جودة 
  لمسكن المعاق ؟جودة البيئة السكنية المؤثرة عمى  متغيرات الدراسةماىي 
  عمى التوافق النفسي واالجتماعي لمطفل ؟ متغيرات الدراسة المؤثرةماىي   
  ؟جودة البيئة السكنية ماىي أكثر العوامل المؤثرة في 
 ماىي أكثر العوامل المؤثرة في التوافق النفسي واالجتماعي لمطفل ؟ 

 



  



 أهذاف البحث :
لالبن  فق النفسي واالجتماعيالبيئة السكنية والتواجودة ييدف البحث الى التعرف عمى العالقة بين 

 المعاق من خالل التعرف عمى :

 تبعا لمتغيرات الدراسة .جودة البيئة السكنية االختالف في  -9

 االختالف في التوافق النفسي واالجتماعي لالبن المعاق تبعا لمتغيرات الدراسة . -0

 والتوافق النفسي واالجتماعي لالبن المعاق .جودة البيئة السكنية العالقة االرتباطية بين  -2

 .جودة البيئة السكنيةالعوامل المؤثرة في  شاركةنسب م -4

 العوامل المؤثرة في التوافق النفسي واالجتماعي لالبن المعاق . كةر نسب مشا -1

 أهميت الذراست :
 القاء الضوء عمى البيئة السكنية وعالقتيا بمتغيرات الدراسة .  -9

 توعية وتثقيف األسر بأىمية جودة البيئة السكنية لالبن المعاق . -0

يمكن االستعانة بالدراسة في تصميم برامج مستقبمية لمساعدة المعاقين حركيا عمى التكيف مع البيئة  -2
 المحيطة .

 تعد الدراسة احتكاكا مباشرا بواقع المعاقين حركيا بحيث تثري معرفتنا حول مشكالتيم . -4

لالبناء المعاقين  االستفادة من نتائج ىذا البحث في التوصية بانشاء مرافق ومباني مالئمة ومخصصة -1
 تساىم عمى اعتماده الكمي أو الشبو كمي عمى نفسو .حركيا 

 فروض الذراست :
توجد فروق ذات داللة احصائية في استبيان جودة البيئة السكنية تبعا لمتغيرات الدراسة )عدد   -9

األم  عمل –الجنس  –مستوى السكن  –الدخل الشيري لألسرة  –عدد أفراد األسرة  –سنوات االعاقة 
 ممكية السكن ( –

توجد فروق ذات داللة في استبيان التوافق النفسي والجتماعي لالبن المعاق تبعا لمتغيرات الدراسة   -0
 –الجنس  –مستوى السكن  –الدخل الشيري لألسرة  –عدد أفراد األسرة  –)عدد سنوات االعاقة 

 ممكية السكن ( –عمل األم 

الدخل  –تعميم األب  –تختمف األىمية النسبية لمعوامل المؤثرة عمى جودة البيئة السكنية ) تعميم األم  -2
 عدد أفراد األسرة ( –الشيري لألسرة 



 –تختمف األىمية النسبية لمعوامل المؤثرة عمى التوافق النفسي واالجتماعي لألبن المعاق ) المنفعة  -4
 األمان ( –الراحة  –المرونة 

 بحث :االجرائيت لل طلحبثصامل
 :The quality of the residential environmentجودة البيئة السكنية 

الجودة عمى أنيا مجمل الخواص التي تتعمق بقابمية منتج أو عممية أو خدمة الستيفاء احتياجات 
( جودة البيئة 0220،ويعرف )ربيع نوفل وأخرون ( Ronald,G.,1993الفرد طوال فترة االستخدام المتوقعة )

السكنية ىي البيئة التي يأوى الييا الفرد والتي تشمل كافة الضروريات والتجييزات التي يحتاجيا من أجل 
المحافظة عمى الصحة العامة وتحقيق السعادة االجتماعية والنفسية التي تنعكس عمى تحقيق الشعور بالرضا 

 والسكينة وانتماء الفرد لمسكنو .

بما تشممو من  تجاه االبن المعاق ىي قدرة البيئة السكنية عمى أداء وظائفيا: السكنية اجرائيا  جودة البيئة 
لعناصرىا من تصميم ومساحة واضاءة وتيوية وأثاث الراحة والمنفعة واالستقاللية والخصوصية والمرونة 

الناتجة من جودة التنفيذ  توفر ىذه العناصر لالبن المعاق المظير الجيد واالعتماديةبحيث  وخدمات وصيانة
 .والقابمية لمتطوير وفقا الحتياجات االبن المعاق 

:ىوحالة من التوائم  Psychological adjustment and socialالتوافق النفسي واالجتماعي 
واالنسجام مع البيئة والتي تنطوي عمى قدرة الفرد عمى اشباع معظم حاجاتو وتصرفاتو وىنا يبرز التوافق 
بجناحيو التوافق النفسي الداخمي اي بين الفرد ونفسو والجناح األخر بين الفرد والبيئة) صالح الداىري ،نبيل 

 (9119سفيان ،

التوافق النفسي واالجتماعي اجرائيا :ىي قدرة االبن المعاق عمى حل صراعاتو وتوتراتو الداخمية حال مالئما 
لمجتمع فيشعر صية المختمفة بما ال يتعارض مع قيم احتى تحدث حالة من التوازن بين الوظائف الشخ

التي تضمن ضافة عمى قدرتو عمى اقامة عالقة منسجمة مع البيئة المادية واالجتماعية باألمان والثقة باال
 السعادة مع االخرين والمشاركة في النشاط االجتماعي .

األفراد العاديين في :ىو الذي يختمف او ينحرف عن  Physically disabledالمعاق حركيا 
النواحي الحسية والحركية وغير قادرعمى تحصيل أكبرعائد ممكن من استخدام مجيوده العضوي الى الحد 

 (0222مصطفى ،) نظمي أبو  اجتماعية خاصةت طبية وتأىيمية وتربوية ونفسية و الذي يحتاج فيو الى خدما



لسيولة سنة  94-92بين  أعمارىميتراوح  مةوىوطفل أوطف معاق حركيااالبن الالمعاق حركيا اجرائيا : 
ينتمي ألسر مختمفة في المستوى االجتماعي واالقتصادي وينتمي ألحد المراكز الحصول عمى العينة 

 المتخصصة لذوي االحتياجات الخاصة بالمدينة النورة ومكة المكرمة .

 مىهج البحث :
الذي يقدم توضيحا لمعالقات بين الظواىر المختمفة ويعني  يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي

 (0224مجموعة من االجراءات التي تكتمل بوصف الظاىرة أو الموضوع )ذوقان عبيدات وأخرون ،

 حذود البحث :
 أوال :عيىت البحث :

( معاق حركيا من مركز األمير سمطان بن عبد العزيز المدينة 912عينة غرضية قصدية قواميا )
سنة من فئات 94-92نورة والمراكز الخاصة لممعاقين عمى مستوى مكة المكرمة تتراوح أعمارىم بين الم

 . 0292ديسمبر  02  -نوفمبر  92وطبق البحث في الفترة من  اجتماعية واقتصادية مختمفة

 ثبويب : أدواث البحث :
 .)اعداد الباحثتان (استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي  -9

 جودة البيئة السكنية لممعاق .)اعداد الباحثتان (استبيان  -0

 استبيان التوافق النفسي واالجتماعي لمطفل المعاق .)اعداد الباحثتان ( -2

 استمبرة املستىي االجتمبعي وااللتصبدي : -1
تم اعداد استمارة البيانات العامة ألبناء معاقين حركيا بيدف الحصول عمى بعض المعمومات مثل  

عدد أفراد األسرة،  س ، عدد سنوات االعاقة ،مستوى تعميم الوالدين ،عمل األم ، دخل األسرة،العمر ، الجن
 ممكية المسكن ،مستوى المسكن ،ويجيب بالنيابة عن الطفل والدتو أو من يقوم برعايتو .

 استبيبن جىدة البيئت السكىيت : -2

أشتمل عمى ست محاور رئيسية وىي محور الراحة ، المنفعة ،االستقالل ، الخصوصية ، المرونة، 
 ( لمعبارات السمبية .9،0،2( لمعبارات االيجابية و) 2،0،9.عمى مقياس متصل )األمان 

لقياس مدى توفر الراحة في عناصر البيئة السكنية  جميعا موجبة ( عبارات92محور الراحة اشتمل عمى ) -
من تصميم ومساحة واضاءة وتيوية وأثاث وخدمات وصيانة من حيث توافر االحتياجات وسيولة الحركة 



ق النوافذ في اطار التحكم الشخصي داخل المنزل ووجود العوائق لمدخول والخروج من المسكن ، فتح وغم
سم ، عدم وجود  11سم ، وضع المساند بارتفاع  12-41ة لممقابض بحيث يراعى االرتفاعات المناسب

تجييز الحوائط بمساند أيدي  متر، 9,1درج بأشكالو داخل الوحدة السكنية ،عرض الممرات اليقل عن 
 02الغرفة عن  سم، ال تقل مساحة912مكونات الغرفة عن  نسم ، ال تقل المسافة بي 11 -11بارتفاع 
 سم .12-41مفاتيح الكيرباء من ، ارتفاع مترمربع 

( عبارات جميعيا موجبة لقياس مدى استخدام االنارة الطبيعية ، المسافة 92محور المنفعة اشتمل عمى )  -
امام األثاث لتحقيق المنفعة منيا ،السجاد يغطي جزء كبير من األرضية ،اماكن تواجد االبواب بجوار 

لنوافذ تسمح بالرؤية ،مكان باب الحمام موازي لممرحاض ، ىل الحائط وفتحيا في اتجاه الجدران أم ال ،ا
 قطع األثاث الموجودة بالفعل يتحقق منيا المنفعة .

( عبارات لقياس مدى تحقيق االستقاللية لممعاق ، من حيث وجود 92محور االستقاللية اشتمل عمى )  -
ن حيث وجود مساحة لمحركة داخل مغرفة خاصة بو ، عدد من يقيم معو في الغرفة ، اعتماده عمى نفسو 

المرحاض ،صندوق الطرد يسيل الوصول اليو واستعمالو اثناء الجموس ،األرفف الموضوعة بجانب 
المغسمة في متناول اليد ،الحنفيات ال تحتاج الى جيد في فتحيا وغمقيا ،خزائن األدوات الصحية في موقع 

 . سيل ومجيز بالنسبة لو  المصعد سيل الوصول اليو ،مفاتيح فصل الكيرباء ،التحكم في

( عبارات لقياس الخصوصية من حيث توافر غرفة خاصة بو ، 92محور الخصوصية أشتمل عمى )  -
سم 922مكان السرير سيل الوصول اليو ، توافر ادراج لحفظ اشياءه بارتفاعات مناسبة بحيث ال تزيد عن 

سم ،اتاحة الفرصة لمتصرف داخل الغرفة 902،وجود خزانات خاصة بو ال يزيد ارتفاع التعميق عن 
،مراعاة المساحة المناسبة داخل الحمام مع مراعة االرتفاعات والمساند مع امكانية فتح الباب من الخارج 

 في حالة الضرورة .

( عبارات لقياس المرونة في االمكانية عن االستغناء عن اي 92محور المرونة واشتمل ايضا عمى )  -
أنواع بيل سيولة حركتو ، المرونة في اعادة ترتيب االثاث بما يتناسب معو ، استخدام قطعة اثاث في س

جميع األشخاص ، امكانية دخول الكرسي المتحرك تحت المغسمة ،طول المغسمة مغاسل تناسب من ال
سم ، استخدام المرأة المائمة ، الخالط بذراع واحد طويل أو 11-12سم واالرتفاع من 11سم وعرضيا 62

سم ، توزيع األثاث بما يسمح بحرية الحركة اي 12-41الممس ،الدش بجمسة متحركة بارتفاع بين ب
سم المكانية حركة الكرسي 92سم ألماكن المرور ،ارتفاع الطاوالت 12سم ألماكن الدوران والحركة 912

 تحتيا .



ة تمنع اصابتو حالة ( عبارات األرضية مغطاه بمواد لين92محور األمان وأشتمل ىذا المحور عمى )  -
أي بروزات لحافات البالط أو زواياه ، الزوايا البارزة من وقوعو ،األرضية مستوية تماما وخالية من 

الجدران أو األثاث مغطاة بواقيات أمنة ،المغاسل مثبتة بشكل جيد ومتين ، أجيزة التدفئة واالنارة موضعية 
نحدرات منحدرات واألدراج مزودة بدرابزين متين ،تزويد المثابتة بدال من المتنقمة أو مثبتة في السقف ، ال

 عند حوافيا بحواجز حماية .

 االستبيان صدق 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط        

( الخصوصية ، المرونة ، األمانالراحة ، المنفعة ، االستقاللية ، بيرسون ( بين الدرجة الكمية لكل محور)
 : ذلك والجدول التالي يوضح، لالستبيان والدرجة الكمية 

 

 الراحة ، المنفعة ، ) ( قٌم معامالت االرتباط بٌن الدرجة الكلٌة لكل محور 1) جدول 
 لالستبٌانوالدرجة الكلٌة  (االستقاللٌة ، الخصوصٌة ، المرونة ، األمان

 الداللة االرتباط 

 8.81 8.7.0 الراحة:  األول المحور

 8.81 8.000 المنفعة:  المحور الثانً

 8.81 8.780 االستقاللٌة :الثالث المحور 

 8.81 8.910 الخصوصٌة :الرابع المحور 

 8.81 8.700 المرونة :الخامس المحور 

 8.81 8.007 األمان :السادس المحور 

القترابيا من الواحد  ( 2.29) يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى 
          االستبيان . محاورالصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس 

 االستبيان : ثبات
 : تم حساب الثبات عن طريق

 Alpha Cronbach         الفا كرونباخ معامل  -9
                 Split-half  طريقة التجزئة النصفية  -0



 Spearman-Brownسبيرمان براون    امعامل  -2
 Guttman        جيوتمان  -4

 

 االستبٌان( قٌم معامل الثبات لمحاور  0 جدول )

 المحاور
معامل 
 الفا

التجزئة 
 النصفٌة

سبٌرمان ا
 براون

 جٌوتمان

 8.701 8.700 8.711 8.700 الراحة:  المحور األول

 .8.01 8.0.0 .8.79 8.007 المنفعة:  الثانًالمحور 

 8.000 8.900 8.0.0 8.981 االستقاللٌة :الثالث المحور 

 8.770 8.007 8.700 8.790 الخصوصٌة :الرابع المحور 

 8.0.0 8.911 8.000 8.000 المرونة :الخامس المحور 

 8.988 8.908 8.000 .8.90 األمان :السادس المحور 

 8.000 8.001 8.018 8.000 ككل االستبٌانثبات 

سبيرمان ا معامل الفا ، التجزئة النصفية ، : جميع قيم معامالت الثبات أنيتضح من الجدول السابق 
 االستبيان .مما يدل عمى ثبات   2.29جيوتمان دالة عند مستوى  ،براون

(عبارة بمقياس 62) : اشتمل في مجممو عمىاستبيان التوافق النفسي واالجتماعي لالبن المعاق  -3
( لمعبارات السالبة الصياغة لقياس حالة االبن 9،0،2( لمعبارات الموجبة الصياغة و)2،0،9متصل )

المعاق من االنسجام مع بيئتو وقدرتو عمى اشباع معظم حاجاتو وتصرفاتو وتقبمو لذاتو واستمتاعو 
و بعالقات اجتماعية حميمة بحياة خالية من التوترات والصراعات واألمراض النفسية ، استمتاع

 ومشاركتو في االنشطة االجتماعية ، وتقبمو لمعادات والتقاليد وقيم المجتمع .

 االستبيان صدق 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون 

والجدول التالي ،  النفسي واالجتماعي لمطفل المعاق(لالستبيان )التوافق ( بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية 
 : ذلك يوضح

 



 لالستبٌان( قٌم معامالت االرتباط بٌن درجة كل عبارة والدرجة الكلٌة  0جدول ) 
 )التوافق النفسً واالجتماعً للطفل المعاق( 

 الداللة  االرتباط م الداللة االرتباط م

1-  8.09. 8.81 01- 8.087 8.81 
0-  8.007 8.81 00- 8.710 8.81 
0-  8.900 8.81 00- 8.009 8.81 
0-  8.770 8.81 00- 8.70. 8.81 
0-  8.0.0 8.81 00- 8..00 8.80 
.-  8.900 8.81 0.- 8.790 8.81 
7-  8.70. 8.81 07- 8.900 8.81 
0-  8.01. 8.81 00- 8.700 8.81 
9-  8.700 8.81 09- 8..19 8.80 

18-  8.070 8.81 08- 8..81 8.80 
11-  8..89 8.80 01- 8.000 8.81 
10-  8.987 8.81 00- 8.7.0 8.81 
10-  8.700 8.81 00- 8.000 8.81 
10-  8.000 8.81 00- 8.789 8.81 
10-  8.910 8.81 00- 8.007 8.81 
1.-  8..00 8.80 0.- 8.900 8.81 
17-  8.090 8.81 07- 8.77. 8.81 
10-  8.707 8.81 00- 8.0.0 8.81 
19-  8.080 8.81 09- 8.901 8.81 
08-  8.901 8.81 08- 8.710 8.81 
01-  8.00. 8.81 01- 8.700 8.81 
00-  8.070 8.81 00- 8.009 8.81 
00-  8..10 8.80 00- 8.980 8.81 
00-  8.700 8.81 00- 8.7.1 8.81 
00-  8.900 8.81 00- 8.009 8.81 
0.-  8.010 8.81 0.- 8.700 8.81 
07-  8.707 8.81 07- 8.917 8.81 
00-  8.780 8.81 00- 8..07 8.80 
09-  8.000 8.81 09- 8.790 8.81 
08-  8.009 8.81 .8- 8..80 8.80 

القترابيا من  ( 2.21 – 2.29) يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى 
 االستبيان .الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات 

     



 :االستبيان  ثبات
 : تم حساب الثبات عن طريق     

 Alpha Cronbach        الفا كرونباخ معامل  -9
    Split-half            طريقة التجزئة النصفية  -0
 Spearman-Brownسبيرمان براون    امعامل  -2
 Guttman                            جيوتمان  -4

 

 

 لالستبٌان( قٌم معامل الثبات  0 جدول )

 
معامل 
 الفا

التجزئة 
 النصفٌة

سبٌرمان ا
 براون

 جٌوتمان

 8.001 8.987 8.000 8.079 ككل االستبٌانثبات 

سبيرمان ا معامل الفا ، التجزئة النصفية ، : جميع قيم معامالت الثبات أنيتضح من الجدول السابق     
 االستبيان .مما يدل عمى ثبات   2.29جيوتمان دالة عند مستوى  ، براون

 

 SPSSتم استخدام البرنامج الحصائي  : المعالجة االحصائية

 :وتبئج الذراست ومىبلشتهب 
 أوال : الىتبئج الىصفيت :

 الجنس : -1
 الجنستبعا لمتغٌر  أفراد عٌنة البحث( توزٌع  0 جدول )     

 النسبة% العدد الجنس

 %09.0 09 ذكر

 %08.7 1. أنثً

 %188 108 المجموع

 
  



 : عدد سنوات اإلعاقة  -0
 عدد سنوات اإلعاقةتبعا لمتغٌر  أفراد عٌنة البحث( توزٌع   . جدول )

 النسبة% العدد عدد سنوات اإلعاقة

 %01.0 07  سنوات 0أقل من 

 %.0 9. سنوات .الً  سنوات 0من 

 %00.7 00 فأكثر سنوات 7من 

 %188 108 المجموع

 تعلٌم األب : -0
 تعلٌم األبتبعاً لمتغٌر  أفراد عٌنة البحثتوزٌع   (  7 جدول )

 النسبة% العدد تعلٌم األب

 %00.7 00 منخفض

 %08.7 .0 متوسط

 %...0 78 عالً

 %188 108 المجموع

 تعلٌم األم : -0
 تعلٌم األمتبعاً لمتغٌر  أفراد عٌنة البحثتوزٌع   (  0 جدول )

 النسبة% العدد تعلٌم األم

 %.0 09 منخفض

 %00.7 00 متوسط

 %00.0 0. عالً

 %188 108 المجموع

 
 األم :عمل  -0

 عمل األمتبعا لمتغٌر  أفراد عٌنة البحث( توزٌع  9 جدول )     

 النسبة% العدد عمل األم

 %.0 00 تعمل

 %00 .. ال تعمل

 %188 108 المجموع

 
 



 
 عدد أفراد األسرة : -.

 توزٌع أسر عٌنة البحث تبعاً لعدد أفرادها  ( 18  جدول )

 النسبة% العدد عدد أفراد األسرة

 %00 01 أفراد 0أقل من 
 %01.0 0. أفراد .الً  0من 
 %00.7 07 أفراد فأكثر 7

 %188 108 المجموع

 : دخل الشهري لألسرة ال -7
 عٌنة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفةأسر ( توزٌع  11 جدول )

 النسبة% العدد دخل الشهري لألسرةال

 %00.0 00 منخفض

 %00.7 00 متوسط

 %.0 9. مرتفع

 %188 108 المجموع

 
 مستوي السكن : -0

 مستوي سكن أفراد عٌنة البحث  (  10  جدول )

 النسبة% العدد مستوي السكن

 %00.0 00 شعبً
 %00 00 متوسط
 %00.7 70 راقً

 %188 108 المجموع

 ملكٌة السكن : -9
 ملكٌة سكن أفراد عٌنة البحث  (  10 جدول )

 النسبة% العدد ملكٌة السكن

 %0.7. 90 ملك
 %07.0 .0 إٌجار

 %188 108 المجموع

 

  



 ثبويب: وتبئج البحث يف ضىء الفروض :
توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً استبٌان جودة البٌئة السكنٌة تبعا لمتغٌرات الدراسة    الفرض األول :

 –مستوى السكن  –الدخل الشهري لألسرة –عددأفراد األسرة  –تعلٌم الوالدٌن  –)عدد سنوات االعاقة 
 ملكٌة السكن (   –عمل األم –الجنس 

 استبٌان جودة البٌئة السكنٌة :
 ات الدراسةتبعا لمتغٌرالعٌنة فً جودة البٌئة السكنٌة ( تحلٌل التباٌن لدرجات  10جدول )       

 متوسط المربعات مجموع المربعات 
درجات 
 الحرٌة

 الداللة قٌمة ) ف(

 عدد سنوات اإلعاقة

 2 15468.210 30936.420 المجموعاتبٌن 
39.234 

0.01 

 147 394.255 57955.420 داخل المجموعات دال

   149  88891.840 المجموع

  تعلٌم األب   

 2 15774.258 31548.515 بٌن المجموعات
45.340 

0.01 

 147 347.913 51143.225 داخل المجموعات دال

   149  82691.740 المجموع

 األمتعلٌم 

 2 15959.800 31919.601 بٌن المجموعات
49.635 

0.01 

 147 321.542 47266.639 داخل المجموعات دال

   149  79186.240 المجموع

 عدد أفراد األسرة

 2 15590.151 31180.301 بٌن المجموعات
41.534 

0.01 

 147 375.360 55177.859 داخل المجموعات دال

   149  86358.160 المجموع

 دخل الشهري لألسرةال

 2 16398.316 32796.632 بٌن المجموعات
62.070 

0.01 

 147 264.190 38835.908 داخل المجموعات دال

   149  71632.540 المجموع

 مستوي السكن

 2 15282.474 30564.948 بٌن المجموعات
36.030 

0.01 

 147 424.155 62350.776 داخل المجموعات دال

   149  92915.724 المجموع



مما ٌدل على ، ( 0.01قٌمة ) ف( دالة إحصائٌا عند مستوى )جمٌع ( إن  10ٌتضح من جدول )     

، ولمعرفة اتجاه لمتغٌرات الدراسة تبعا أفراد العٌنة فً جودة البٌئة السكنٌة وجود فروق بٌن درجات 

 : وضح ذلكت ةول التالٌاوالجدللمقارنات المتعددة  LSDالداللة تم تطبٌق اختبار 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  10جدول )  

 عدد سنوات اإلعاقة
 سنوات 0أقل من 
 66.505م = 

الً  سنوات 0من 
 سنوات .
 136.788م = 

 سنوات 7من 
م =  فأكثر

139.875 

   -  سنوات 0أقل من 

 .الً  سنوات 0من 
 سنوات

70.283** -  

 - *3.087 **73.370 فأكثر سنوات 7من 
 

أسححراألبناء اللححذٌن كانححت عححدد  بححٌنجححودة البٌئححة السححكنٌة ( وجححود فححروق فححً  10ٌتضححح مححن جححدول )     

الحً  سحنوات 0وأسراألبناء اللذٌن تراوحت عدد سنوات إعحاقتهم محن  فأكثر سنوات 7سنوات إعاقتهم من 

عنحد مسحتوى داللحة )  فحأكثر سحنوات 7اللذٌن كانت عدد سنوات إعحاقتهم محن  أسراألبناءلصالح  سنوات .

 فححأكثر سححنوات 7أسححراألبناء اللححذٌن كانححت عححدد سححنوات إعححاقتهم مححن فححروق بححٌن  بٌنمححا توجححد ( ، 0.05

اللححذٌن كانححت عححدد  أسححراألبناءلصححالح  سححنوات 0وأسححراألبناء اللححذٌن كانححت عححدد سححنوات إعححاقتهم أقححل مححن 

أسراألبناء اللذٌن توجد فروق بٌن  كما ( ، 0.01عند مستوى داللة )  فأكثر سنوات 7سنوات إعاقتهم من 

وأسراألبناء اللذٌن كانت عحدد سحنوات إعحاقتهم  سنوات .الً  سنوات 0تراوحت عدد سنوات إعاقتهم من 

 سحنوات .الحً  سحنوات 0إعحاقتهم محن  أسراألبناء اللحذٌن تراوححت عحدد سحنواتلصالح سنوات  0أقل من 

وٌرجحع ذلحك إلحً أنح  محع اسحتمرار محدة االعاقحة لفتحرة أطحول ٌحتم التعحاٌ   ، ( 0.01عند مسحتوى داللحة ) 

والتأقلم مع االعاقة وتتفهم االسر طبٌعة احتٌاجات أبنائها المعاقٌن وذلك ٌنعكس بطبع  على البٌئة السكنٌة 

( وٌختلححف مححع دراسححة سححمٌرة قنححدٌل Mohammed A .M ,et al,2010)   وٌتفححق ذلححك مححع دراسححة 

 (Mastura ,J .et al ,2003( و) 0810وأخرون )

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار   .1جدول )   

 تعلٌم األب
 منخفض

    76.332م = 
 متوسط

 104.866م = 
 عالً

 164.108م = 

   - منخفض

  - **28.534 متوسط

 - **59.242 **87.776 عالً
 

فً المستوى التعلٌمً أبناء اآلباء بٌن جودة البٌئة السكنٌة ( وجود فروق فً  .1ٌتضح من جدول )     
فً المستوى أبناء اآلباء لصالح  المتوسط والمنخفضالمستوى التعلٌمً وكال من أبناء اآلباء فً  العالً



فً المستوى التعلٌمً ء اآلباء أبناتوجد فروق بٌن  كما ( ، 0.01عند مستوى داللة )  العالًالتعلٌمً 

فً المستوى التعلٌمً أبناء اآلباء لصالح  المنخفضالمستوى التعلٌمً المتوسط  وأبناء اآلباء فً 

وٌرجع ذلك إلً أن تعلٌم األب ٌساهم بشكل كبٌر على مستوى  ، ( 0.01عند مستوى داللة ) المتوسط  

ثقافت  باشراك ابن  فً المجتمع والعمل على تعزٌز ثقت  بنفس  من خالل البٌئة السكنٌة وٌتفق ذلك مع 
( ،وربٌع نوفل 0887(، ورنا عوادة )0889( ، ،ونجوى عادل )0810دراسة سمٌرة قندٌل واخرون )

 ( .0880وأخرون )

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  17 جدول ) 

 تعلٌم األم
 منخفض

 70.585م =  
 متوسط

 123.617م =  
 عالً

 150.724م = 

   - منخفض

  - **53.032 متوسط

 - **27.107 **80.139 عالً
 

فً المستوى أبناء األمهات بٌن فً جودة البٌئة السكنٌة ( وجود فروق  17ٌتضح من جدول )     
أبناء األمهات لصالح  المتوسط والمنخفضالمستوى التعلٌمً وكال من أبناء األمهات فً  العالًالتعلٌمً 

فً أبناء األمهات ( ، كما توجد فروق بٌن  0.01عند مستوى داللة )  العالًفً المستوى التعلٌمً 

فً ألمهات أبناء الصالح المنخفض المستوى التعلٌمً المتوسط وأبناء األمهات فً المستوى التعلٌمً 
وٌرجع ذلك إلً أن موقف األسرة من وجود  ( ، 0.01عند مستوى داللة ) المتوسط المستوى التعلٌمً 

ابن معاق ٌعتمد بدرجة كبٌرة على المستوى التعلٌمً للوالدٌن وان تعلٌم االم ل  دور كبٌر فً اشراك 
( 0810سمٌرة قندٌل واخرون ) وادماج المعاق مع مجتمعة من خالل بٌئت  السكنٌة وٌتفق ذلك مع دراسة

 ( .0880(،وربٌع نوفل وأخرون  )0889،ونجوى عادل )

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار   10جدول )  

 عدد أفراد األسرة
 أفراد 0أقل من 

 175.273م = 
 أفراد .الً  0من 

 118.241م = 
 أفراد فأكثر 7

 78.471م = 

   - أفراد 0أقل من 

  - **57.032 أفراد .الً  0من 

 - **39.770 **96.802 أفراد فأكثر 7

الالتً كان عدد  األبناء باألسربٌن جودة البٌئة السكنٌة وجود فروق فً  ( 10ٌتضح من جدول )     
أفراد  7أفراد ،  .الً  0الالتً تراوح عدد أفرادها "من  أفراد وكال من األبناء باألسر 0أفرادها أقل من 

 كما ( ، 0.01عند مستوى داللة )  أفراد 0الالتً كان عدد أفرادها أقل من  األبناء باألسر لصالحفأكثر" 

الالتً كان  أفراد واألبناء باألسر .الً  0الالتً تراوح عدد أفرادها من  األبناء باألسر توجد فروق بٌن
عند  أفراد .الً  0ن الالتً تراوح عدد أفرادها م األبناء باألسر لصالح أفراد فأكثر 7 عدد أفرادها

وٌرجع ذلك إلً وجود عدد كبٌر من األفراد ٌؤدي الى قلة االمكانٌات وقلة ( ،  0.01مستوى داللة ) 

االهتمام باالحتٌاجات وخصوصا لمن ٌرٌد وقت ومجهود اكثر مثل المعاق وٌتفق ذلك مع دراسة نجوى 



( وٌختلف مع دراسة  سمٌرة Johnson,B.1995( ، و)0880( ، وربٌع نوفل واخرون  )0889عادل )

 ( .0810قندٌل وأخرون )

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  19جدول )  

 دخل الشهري لألسرةال
 منخفض

 80.346م = 

 متوسط

 135.904م = 

 مرتفع 

 169.806م = 

   - منخفض

  - **55.558 متوسط

 - **33.902 **89.460 مرتفع

األبناء باألسر ذوي الدخل المرتفحع بٌن فً جودة البٌئة السكنٌة ( وجود فروق  19ٌتضح من جدول )     

عنحد األبنحاء باألسحر ذوي الحدخل المرتفحع لصحالح وكال من األبناء باألسر ذوي الدخل المتوسط والمحنخفض 

ذوي  األبناء باألسر ذوي الدخل المتوسط واألبناء باألسحرفروق بٌن  كذلك توجد( ،  0.01مستوى داللة ) 

وٌرجحع ذلحك  ، ( 0.01عنحد مسحتوى داللحة ) األبناء باألسحر ذوي الحدخل المتوسحط لصالح  الدخل المنخفض

إلً أهمٌة الدخل فً تلبٌة االحتٌاجات الخاصة وتوفٌر متطلبات المعاق وٌتفق ذلك محع دراسحة رانٌح  سحعد 

 ( ،و)0880( ، وربٌحححع نوفحححل وأخحححرون )0887( ،و رنحححا عحححوادة)0889(،ونجحححوى عحححادل )0811)

(Johnson,B.,1995( 0810وٌختلف مع دراسة سمٌرة قندٌل واخرون. ) 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  08جدول )  

 مستوي السكن
 شعبً 

 101.121م = 

 متوسط

 103.254م = 

 راقً 

 149.118م = 

   - شعبً

  - *2.133 متوسط

 - **45.864 **47.997 راقً

المقٌمحٌن بسحكن  األبنحاء باألسحربحٌن جحودة البٌئحة السحكنٌة وجحود فحروق فحً  ( 08ٌتضح من جحدول )     

المقٌمحٌن بسحكن  األبنحاء باألسحر لصحالحالمقٌمحٌن بسحكن "متوسحط ، شحعبً"  راقً وكال من األبناء باألسر

المقٌمٌن بسكن متوسط واألبناء  األبناء باألسر توجد فروق بٌن بٌنما ( ، 0.01عند مستوى داللة ) راقً 

( ، 0.05عنحد مسحتوى داللحة )المقٌمٌن بسكن متوسحط  األبناء باألسر لصالح المقٌمٌن بسكن شعبً ألسربا

وٌرجع ذلك إلً ارتباط مستوى السكن فً معظم األسر بمستوى تعلحٌم الوالحدٌن ومسحتوى الحدخل وبالتحالً 

محححححن الضحححححروري ان ٌحححححؤثر علحححححى االرتفحححححاع بمسحححححتوى البٌئحححححة السحححححكنٌة وٌتفحححححق ذلحححححك محححححع دراسحححححة 

Johnson,B.,1995). ) 

 

 

  



 العٌنة فً جودة البٌئة السكنٌة ( الفروق فً متوسط درجات  01جدول )  

 ات "الجنس ، عمل األم ، ملكٌة السكن"تبعا لمتغٌر

 
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 العٌنة

درجات 

 الحرٌة

) ت  قٌمة

) 
 الداللة

 الجنس
 09 2.035 67.025 ذكر

148 12.073 
 0.01دال عند 

 1. 3.335 93.525 أنثً اإلناثلصالح 

عمل 

 األم

 00 4.155 165.927 تعمل
148 16.118 

  0.01دال عند 

 .. 0.984 106.480 ال تعمل العامالتلصالح 

ملكٌة 

 السكن

 90 4.577 131.328 ملك
148 19.599 

  0.01دال عند 

 .0 1.465 79.667 إٌجار المالكلصالح 

( وهى قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى داللحة 12.073( أن قٌمة ) ت( كانت ) 01ٌتضح من الجدول )     

 بٌنمححا بلححو متوسححط درجححة الححذكور( ،  93.525)اإلنححاث ، حٌححث بلححو متوسححط درجححة اإلنححاث ( لصححالح 0.01)

اإلناث كانت جودة البٌئة السكنٌة لمساكن أسرهم أفضحل محن البٌئحة السحكنٌة مما ٌدل على أن ، ( 67.025)

قدرة األنثى للتعبٌر عحن ربباتهحا ممحا ٌسحهل تلبٌتهحا وٌختلحف ذلحك محع  إلىٌرجع ذلك ألسرالذكور ، وربما 
( حٌث ٌؤكد على سٌطرة الذكور على القحٌم الخاصحة بالتصحمٌم الحداخلً والبٌئحة Lyons,D.,1992دراسة )

 نٌة .السك

( 0.01( وهى قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى داللة )16.118ٌتضح أن قٌمة ) ت( كانت )كما 

بٌنما بلو ( ،  165.927) أبناء األمهات العامالت، حٌث بلو متوسط درجة أبناء األمهات العامالت لصالح 

مهات العامالت كانت أبناء األمما ٌدل على أن ، ( 106.480) متوسط درجة أبناء األمهات بٌر العامالت

خبرات األم العاملة  إلىوٌرجع ذلك جودة البٌئة السكنٌة لدٌهم أفضل من أبناء األمهات بٌر العامالت ، 
المكتسبة من خالل التعامل واالحتكاك مع المجتمع بخالف األم بٌر العاملة التً ٌعتمد ابنها علٌها اكثر مما 

لٌة واالعتماد على النفس من خالل البٌئة السكنٌة وٌتفق ذلك ٌجعلها ال تهتم بتنمٌة قدرت  على االستقال

 ((Johnson,B.,1995 مع دراسة

( 0.01( وهى قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى داللة )19.599ٌتضح أن قٌمة ) ت( كانت )كذلك 

توسط بٌنما بلو م( ،  131.328) أبناء األسر المالك، حٌث بلو متوسط درجة أبناء األسر المالك لصالح 

أبناء األسر المالك كانت جودة التصمٌم مما ٌدل على أن ، ( 79.667) درجة أبناء األسر المستأجرون

قدرة أصحاب المساكن المالك  إلىوٌرجع ذلك الداخلً للمسكن لدٌهم أفضل من أبناء األسر المستأجرون ، 
والذي ٌكون من الصعب من عمل التعدٌالت المناسبة لوجود طفل معاق وذلك بعكس المسكن االٌجار 

 ( .0887التعدٌل فٌ  وٌتفق ذلك مع دراسة رنا عوادة )

  . وبذلك ٌتحقق الفرض األول 
 

  



توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً استبٌان التوافق النفسً واالجتماعً لالبن المعاق    : الفرض الثانً
الدخل الشهري  –عدد أفراد األسرة  –تعلٌم الوالدٌن  –تبعا لمتغٌرات الدراسة ) عدد سنوات االعاقة 

 ملكٌة السكن (  –عمل األم  –الجنس  –مستوى السكن  –لألسرة 

 استبٌان التوافق النفسً واالجتماعً لالبن المعاق :
 العٌنة فً التوافق النفسً واالجتماعً لالبن المعاق ( تحلٌل التباٌن لدرجات  00جدول ) 

 ات الدراسةتبعا لمتغٌر

 متوسط المربعات المربعاتمجموع  
درجات 
 الحرٌة

 الداللة قٌمة ) ف(

 عدد سنوات اإلعاقة

 2 16080.133 32160.266 بٌن المجموعات
52.702 

0.01 

 147 305.117 44852.142 داخل المجموعات دال

   149  77012.408 المجموع

  تعلٌم األب   

 2 15665.665 31331.331 بٌن المجموعات
43.044 

0.01 

 147 363.946 53500.044 داخل المجموعات دال

   149  84831.375 المجموع

 تعلٌم األم

 2 16476.388 32952.777 بٌن المجموعات
64.692 

0.01 

 147 254.692 37439.654 داخل المجموعات دال

   149  70392.431 المجموع

 عدد أفراد األسرة

 2 15182.160 30364.319 بٌن المجموعات
34.436 

0.01 

 147 440.876 64808.825 داخل المجموعات دال

   149  95173.144 المجموع

 دخل الشهري لألسرةال

 2 16167.643 32335.285 بٌن المجموعات
55.085 

0.01 

 147 293.501 43144.688 داخل المجموعات دال

   149  75479.973 المجموع

 مستوي السكن

 2 15806.110 31612.220 المجموعاتبٌن 
46.042 

0.01 

 147 343.295 50464.325 داخل المجموعات دال

   149  82076.545 المجموع



مما ٌدل على ، ( 0.01قٌمة ) ف( دالة إحصائٌا عند مستوى )جمٌع ( إن  00ٌتضح من جدول ) 

لمتغٌرات تبعا أفراد العٌنة فً التوافق النفسً واالجتماعً لالبن المعاق وجود فروق بٌن درجات 

 : وضح ذلكت ةول التالٌاللمقارنات المتعددة والجد LSD، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبٌق اختبار الدراسة
 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  00جدول )  

 عدد سنوات اإلعاقة
 سنوات 0أقل من 
 72.707م = 

الً  سنوات 0من 
 سنوات .
 141.080م = 

 سنوات 7من 
م =  فأكثر

167.618 

   -  سنوات 0أقل من 

 .الً  سنوات 0من 
 سنوات

68.373** -  

 - **26.538 **94.911 فأكثر سنوات 7من 
 

األبنحاء اللحذٌن كانحت عحدد بحٌن التوافق النفسحً واالجتمحاعً ( وجود فروق فً  00ٌتضح من جدول )     
 سحنوات 0وكال من األبناء اللذٌن تراوحت عدد سنوات إعاقتهم "محن  فأكثر سنوات 7سنوات إعاقتهم من 

 فحأكثر سحنوات 7األبناء اللذٌن كانت عدد سنوات إعحاقتهم محن لصالح  سنوات" 0، أقل من  سنوات .الً 
 0ات إعحاقتهم محن األبنحاء اللحذٌن تراوححت عحدد سحنوتوجحد فحروق بحٌن  كما ( ، 0.01عند مستوى داللة ) 

األبنحاء اللحذٌن لصحالح سحنوات  0واألبناء اللذٌن كانت عدد سنوات إعاقتهم أقحل محن  سنوات .الً  سنوات
وٌرجع ذلك إلً  ، ( 0.01عند مستوى داللة )  سنوات .الً  سنوات 0تراوحت عدد سنوات إعاقتهم من 

 Mohammed Aذلك محع دراسحة )   تكٌف المعاق وتوافق  مع بٌئت  بمرور الوقت وكذلك اسرت  وٌتفق
.M ,et al,2010( وٌختلححف مححع دراسححة سححمٌرة قنححدٌل واخححرون )( و)0810Mastura ,J .et al 

,2003.)   
 

            
 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  00جدول )    

 تعلٌم األب
 منخفض

 77.634 م =

 متوسط

 120.006م = 
 عالً

 153.492م = 

   - منخفض

  - **42.372 متوسط

 - **33.486 **75.858 عالً
 

فً المستوى أبناء اآلباء بٌن التوافق النفسً واالجتماعً ( وجود فروق فً  00ٌتضح من جدول )     
فً أبناء اآلباء لصالح  المتوسط والمنخفضالمستوى التعلٌمً وكال من أبناء اآلباء فً  العالًالتعلٌمً 

فً المستوى أبناء اآلباء توجد فروق بٌن  كما ( ، 0.01عند مستوى داللة )  العالًالمستوى التعلٌمً 

فً المستوى أبناء اآلباء لصالح  المنخفضالمستوى التعلٌمً المتوسط  وأبناء اآلباء فً التعلٌمً 

وٌرجع ذلك إلً أهمٌة المستوى التعلٌمً فً دمج االبن  ، ( 0.01عند مستوى داللة ) المتوسط  التعلٌمً 

                 (.0887لمعاق فً المجتمع والتوافق مع  وٌتفق ذلك مع رنا عوادة )ا
 



 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  00جدول )  

 تعلٌم األم
 منخفض

 71.466م =  
 متوسط

 116.851م =  
 عالً

 147.672م = 

   - منخفض

  - **45.385 متوسط

 - **30.821 **76.206 عالً

 

فً المستوى أبناء األمهات بٌن فً التوافق النفسً واالجتماعً ( وجود فروق  00ٌتضح من جدول )     
أبناء األمهات لصالح  المتوسط والمنخفضالمستوى التعلٌمً وكال من أبناء األمهات فً  العالًالتعلٌمً 

فً بناء األمهات أ( ، كما توجد فروق بٌن  0.01عند مستوى داللة )  العالًفً المستوى التعلٌمً 

فً أبناء األمهات لصالح المنخفض المستوى التعلٌمً المتوسط وأبناء األمهات فً المستوى التعلٌمً 

وٌرجع ذلك إلً أهمٌة تعلٌم األم بكونها  ( ، 0.01عند مستوى داللة ) المتوسط المستوى التعلٌمً 

األقرب الى االبن فً معظم االحوال ودورها الكبٌر فً توافق  مع المجتمع وٌتفق ذلك مع دراسة رنا 
 (0887عوادة )

 
 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  .0جدول )    

 عدد أفراد األسرة
 أفراد 0أقل من 

 162.614م = 

 .الً  0من 
 أفراد

 129.781م = 

 أفراد فأكثر 7
 127.345م = 

   - أفراد 0أقل من 

  - **32.833 أفراد .الً  0من 

 - *2.436 **35.269 أفراد فأكثر 7

 
الالتً كان  األبناء باألسربٌن التوافق النفسً واالجتماعً وجود فروق فً  ( .0ٌتضح من جدول )     

 7أفراد ،  .الً  0الالتً تراوح عدد أفرادها "من  باألسرأفراد وكال من األبناء  0عدد أفرادها أقل من 
 ( ، 0.01عند مستوى داللة )  أفراد 0الالتً كان عدد أفرادها أقل من  األبناء باألسر لصالحأفراد فأكثر" 

الالتً  أفراد واألبناء باألسر .الً  0الالتً تراوح عدد أفرادها من  األبناء باألسر توجد فروق بٌن بٌنما
عند  أفراد .الً  0الالتً تراوح عدد أفرادها من  األبناء باألسر لصالح أفراد فأكثر 7 عدد أفرادها كان

وٌرجع ذلك إلً أن  بزٌادة عدد أفراد األسرة ٌقلل من  نصٌب الفرد من االهتمام ( ،  0.05مستوى داللة ) 

 (  .0887والرعاٌة وتلبٌة االحتٌاجات وٌتفق ذلك مع رنا عوادة )
 
 

  



 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار   07دول ) ج

 دخل الشهري لألسرةال
 منخفض

 99.203م = 

 متوسط

 145.513م = 

 مرتفع 

 177.351م = 

   - منخفض

  - **46.310 متوسط

 - **31.838 **78.148 مرتفع

 

األبناء باألسحر ذوي الحدخل بٌن فً التوافق النفسً واالجتماعً ( وجود فروق  07ٌتضح من جدول )     

األبنححاء باألسححر ذوي الححدخل لصححالح المرتفححع وكححال مححن األبنححاء باألسححر ذوي الححدخل المتوسححط والمححنخفض 

األبناء باألسر ذوي الدخل المتوسط واألبناء فروق بٌن  كذلك توجد( ،  0.01عند مستوى داللة ) المرتفع 

 ، ( 0.01عنحد مسحتوى داللحة ) ذوي الحدخل المتوسحط األبناء باألسحر لصالح  باألسر ذوي الدخل المنخفض

وٌرجع ذلك إلً ان المستوى االقتصادي ٌؤثر على قدرة االسرة على تلبٌة االحتٌاجات المادٌة وٌتفحق ذلحك 

( ،وحنحان (Emmanuel, D.,2009(وٌختلحف محع دراسحة Mastura ,J .et al ,2003محع دراسحة    )

 ( ..088(،وماجدة سالم )0887أبوصٌري)
 

 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  00جدول )  

 مستوي السكن
 شعبً 

 65.231م = 

 متوسط

 114.954م = 

 راقً 

 152.862م = 

   - شعبً

  - **49.723 متوسط

 - **37.908 **87.631 راقً

 

المقٌمٌن  األبناء باألسربٌن التوافق النفسً واالجتماعً وجود فروق فً  ( 00ٌتضح من جدول )     

المقٌمٌن  األبناء باألسر لصالحالمقٌمٌن بسكن "متوسط ، شعبً"  بسكن راقً وكال من األبناء باألسر

المقٌمٌن بسكن متوسط  األبناء باألسر توجد فروق بٌن كما ( ، 0.01عند مستوى داللة ) بسكن راقً 

عند مستوى داللة ) بسكن متوسط المقٌمٌن  األبناء باألسر لصالح المقٌمٌن بسكن شعبً واألبناء باألسر

وربما ٌرجع ذلك إلً ارتباط مستوى السكن فً معظم األحوال بالمستوى التعلٌمً ومستوى ( ،  0.01

( حٌث أكد 0810الدخل مما ٌؤثر على مستوى التوافق وٌتفق ذلك مع دراسة ٌحً عبد الحمٌد واخرون )

بعا لنوع ومستوى السكن واتفق ذلك مع رنا على وجود فروق فً التوافق النفسً واالجتماعً للطفل ت

 ( .0887عوادة )

 

 



 العٌنة فً التوافق النفسً واالجتماعً( الفروق فً متوسط درجات  09جدول )  

 ات "الجنس ، عمل األم ، ملكٌة السكن"تبعا لمتغٌر

 
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 العٌنة

درجات 

 الحرٌة
 الداللة ) ت ( قٌمة

 الجنس
 09 1.151 81.504 ذكر

148 15.129 
 0.01دال عند 

 1. 3.037 142.227 أنثً اإلناثلصالح 

عمل 

 األم

 00 2.486 99.629 تعمل
148 11.405 

  0.01دال عند 

 .. 1.598 63.350 ال تعمل العامالتلصالح 

ملكٌة 

 السكن

 90 3.387 125.461 ملك
148 17.361 

  0.01دال عند 

 .0 1.042 91.371 إٌجار المالكلصالح 

        

( وهى قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى داللة 15.129( أن قٌمة ) ت( كانت ) 09ٌتضح من الجدول )     

 بٌنما بلو متوسط درجة الذكور( ،  142.227)اإلناث ، حٌث بلو متوسط درجة اإلناث ( لصالح 0.01)

 إلىوٌرجع ذلك اإلناث كان توافقهم النفسً واالجتماعً أفضل من الذكور ، مما ٌدل على أن ، ( 81.504)

أن  عائد الى تكوٌن األنثى النفسً والبٌولوجً وعالقتها باألخرٌن هو محور اهتمامها باالضافة الى 

( 1997قدرتها على العالٌ  على التكٌف مع المجتمع وٌتفق ذلك مع دراسة صالح الداهري ،نبٌل سفٌان )

( ،ولوٌس 0810(،وٌختلف مع دراسة ٌحً عبد الحمٌد وأخرون )1990وسف عبد الفتاح )، وٌ

 (.1900(،وخضر السٌد )1909(،وواثق التكرٌتً ).199كاروبندر)
        

( لصالح 0.01( وهى قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى داللة )11.405ٌتضح أن قٌمة ) ت( كانت )كما    

بٌنما بلو متوسط ( ،  99.629) أبناء األمهات العامالت، حٌث بلو متوسط درجة أبناء األمهات العامالت 

أبناء األمهات العامالت كان توافقهم مما ٌدل على أن ، ( 63.350) درجة أبناء األمهات بٌر العامالت

ألم أهمٌة العمل فً اكساب ا إلىوٌرجع ذلك النفسً واالجتماعً أفضل من أبناء األمهات بٌر العامالت ، 

 (0810الخبرات فً التعامل والتوافق مع المجتمع وٌتفق ذلك مع دراسة ٌحً عبدالحمٌد واخرون )
 

( لصالح 0.01( وهى قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى داللة )17.361ٌتضح أن قٌمة ) ت( كانت )كذلك    

بٌنما بلو متوسط درجة ( ،  125.461) أبناء األسر المالك، حٌث بلو متوسط درجة أبناء األسر المالك 

أبناء األسر المالك كان توافقهم النفسً مما ٌدل على أن ، ( 91.371) أبناء األسر المستأجرون

قدرة اصحاب السكن المالك على تحقٌق  إلىوٌرجع ذلك واالجتماعً أفضل من أبناء األسر المستأجرون ، 

ن بداٌة البناء لٌتناسب مع تواجد المعاق التوافق مع البٌئة لمرونة التصرف مع امكانٌة عمل التصمٌم م

 George S .Rent )( و(Mastura,J.et al ,2003 (و0887وٌتفق ذلك مع دراسة حنان أبو صٌري)

,Clyda  S.Rent,1978.) 
 

 . ًوبذلك ٌتحقق الفرض الثان 
 

 



توجد عالقة ارتباطٌة بٌن محاور استبٌان جودة البٌئة السكنٌة واستبٌان التوافق     الفرض الثالث :

 النفسً واالجتماعً لالبن المعاق .   

 

 استبٌان  ( مصفوفة االرتباط بٌن استبٌان جودة البٌئة السكنٌة ومحاور 08جدول )        

 التوافق النفسً واالجتماعً لالبن المعاق

 واالجتماعً للطفل المعاقالتوافق النفسً  

 **0.909 الراحة

 **0.738 المنفعة

 *0.627 االستقاللٌة

 **0.927 الخصوصٌة

 **0.852 المرونة

 **0.705 األمان

 **0.871 جودة التصمٌم الداخلً ككل

 0.05*  دال عند                                      0.01** دال عند 
                   

 ( وجحود عالقحة ارتبحاط طحردي بحٌن اسحتبٌان جحودة البٌئحة السحكنٌة ومححاور 08ٌتضحح محن الجحدول )     

، فكلمحا زاد مسحتوى  0.05،  0.01استبٌان التوافق النفسً واالجتماعً لالبن المعاق عند مسحتوى داللحة 

ى المنفعححة كلمححا زاد الراحححة كلمححا زاد التوافححق النفسححً واالجتمححاعً لالبححن المعححاق ، كححذلك كلمححا زاد مسححتو

التوافق النفسً واالجتماعً لالبن المعاق ، كحذلك كلمحا زاد مسحتوى االسحتقاللٌة كلمحا زاد التوافحق النفسحً 

واالجتماعً لالبن المعاق ، كذلك كلما زاد مستوى الخصوصٌة كلما زاد التوافق النفسً واالجتماعً لالبن 

التوافحق النفسحً واالجتمحاعً لالبحن المعحاق ، كحذلك كلمحا  المعاق ، كذلك كلما زادمستوى المرونة كلما زاد

زاد مستوى األمان كلما زاد التوافق النفسً واالجتماعً لالبن المعاق ، وٌتفق ذلك محع دراسحة ٌححً عبحد 

 John  and( و)1998( ومنححال البطححران )lyunda crame,2005و) ( و0810الحمٌححد وأخححرون )

Sons,1985.) 

  الثالث .وبذلك ٌتحقق الفرض 
      

  



 تختلف األهمٌة النسبٌة للعوامل المؤثرة على جودة البٌئة السكنٌة       : الرابعالفرض 

 ( األهمٌة النسبٌة باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(  01جدول ) 

 جودة التصمٌم الداخلً على للعوامل المؤثرة

المتغٌر التابع
 

صمٌم 
جودة الت

ً
خل
الدا

 

 المتغٌر المستقل
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة
 الداللة قٌمة ) ف(

معامل 

 االنحدار
 الداللة قٌمة ) ت(

 0.01 11.712 0.601 0.01 137.169 0.830 0.911 تعلٌم األم

 0.01 8.769 0.463 0.01 76.896 0.733 0.856 تعلٌم األب

 0.01 6.986 0.341 0.01 48.806 0.635 0.797 الدخل الشهري لألسرة

 0.01 5.785 0.240 0.01 33.476 0.545 0.738 عدد أفراد األسرة
    

بنسبة جودة البٌئة السكنٌة  كان من أكثر العوامل المؤثرة على تعلٌم األمٌتضح من الجدول السابق إن     

بنسبة  الشهري لألسرةالدخل % ، وٌأتً فً المرتبة الثالثة 73.3بنسبة  تعلٌم األب% ، ٌلٌ  83

% ، وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة 54.5بنسبة  عدد أفراد األسرة%، وأخٌرا فً المرتبة الرابعة 63.5

 ( .0880(،وربٌع نوفل وأخرون )0887( ،ورنا عوادة) 0810ٌحً عبد الحمٌد وأخرون )

 . وبذلك ٌتحقق الفرض الرابع 

 
 

 : الخامسالفرض 

 ( األهمٌة النسبٌة باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(  00جدول ) 

 التوافق النفسً واالجتماعً لألبن المعاق على للعوامل المؤثرة

المتغٌر التابع
 

 ً
ع
جتما

ال
ً وا

س
ق النف

التواف

ق
طفل المعا

لل
 

 المتغٌر المستقل
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 المشاركة
 الداللة قٌمة ) ف(

معامل 

 النحدارا
 الداللة قٌمة ) ت(

 0.01 9.902 0.524 0.01 98.040 0.778 0.882 المنفعة

 0.01 7.501 0.380 0.01 56.265 0.668 0.817 المرونة

 0.01 6.555 0.307 0.01 42.965 0.605 0.778 الراحة

 0.01 5.483 0.212 0.01 30.070 0.518 0.720 األمان
    

التوافق النفسً واالجتماعً  من أكثر العوامل المؤثرة على تكان المنفعةٌتضح من الجدول السابق إن     

بنسبة  الراحة% ، وٌأتً فً المرتبة الثالثة 66.8بنسبة  المرونة ا% ، ٌلٌه77.8بنسبة  لالبن المعاق

ٌجة مع دراسة % ، وتتفق هذه النت51.8بنسبة  األمان% ، وأخٌرا فً المرتبة الرابعة 60.5

(Dorothy,S.1987 . ) 

 . وبذلك ٌتحقق الفرض الخامس 

 



 
 التىصيبث :

 االرتقاء بالمستوى التعميمي لموالدين . -9

لما ليا من تأثير واضح عمى توافقو النفسي  معاقة لالبن الالتركيز عمى أىمية البيئة السكنية المناسب -0
 . االجتماعي

 من خالل البيئة السكنية .العمل عمى تمكين المعاق من التعايش واالندماج في مجتمعو  -2

وضع المعايير واالعتبارات واألسس التصميمية لمباني وحجرات ومساكن المعاق حركيا بناءا عمى  -4
األىداف التربوية لتمك المرحمة وذلك من خالل لجنة يشترك فييا مجاالت التربية وعمم النفس 

 يم الداخمي .والتصم

يجب أن يتم اصدار ونشر تمك المعايير في تقارير ممزمة يؤخذ بيا عند تصميم أماكن لممعاق حركيا  -1
. 

عمل دورات تدريبية وبرامج وكتب ارشادية ألولياء األمور لتمبية احتياجات المعاق حركيا في بيئتو  -6
 السكنية .

ىمية أشكمة االعاقة بكل جوانبيا والتأكيد عمى توعية أفراد المجتمع عن طريق البرامج التميفزيونية بم -9
 التعامل بمسؤولية وحس جماعي وقومي ووطني تجاه ابنائنا المعاقين .

 املصبدر واملراجع

 اوال : املراجع العربي 

(: انسضب انعكُٙ ٔعالقزّ ثًُط انعالقبد االظسٚخ ثيٍٛ اليالة مبيعيخ 2002اَجٙ انطٕخٙ ) -1

 يُشٕزح ، كهٛخ انزسثٛخ انُٕعٛخ ، مبيعخ انًُٕفٛخ .انًُٕفٛخ ، زظبنخ دكزٕزاح غٛس 

 (: يعبقٌٕ نكٍ عظًبء ،انداز انعسثٛخ نهعهٕو ٔانُشس ، نجُبٌ .1995مهٛم يشكٕز ) -2

(: أصيس انزميًٛى انيداخهٙ نهًعيكٍ عهيٗ انزٕافيس انُبعيٙ نسثيخ 1999مٛٓبٌ عجدهللا انحداد ) -3

 انًُصنٙ ، مبيعخ حهٕاٌ .انًُصل ، زظبنخ يبمعزٛس غٛس يُشٕزح ، كهٛخ االقزمبد 

 ( :االعبقخ انحسكٛخ ، األْهٛخ نهُشس ٔانزٕشٚع ، عًبٌ ، األزدٌ .2003حبثط انعٕانًخ )  -4

(:يكًالد انزمًٛى انداخهٙ ٔعالقزٓيب ثبنسضيب انعيكُٙ 2002حُبٌ يحًد انعٛد أثٕصٛس٘ ) -5



 ( .4( ،انعدد )12،يجهخ ثحٕس االقزمبد انًُصنٙ ، مبيعخ انًُٕفٛخ ،يجهد )

( : االكزئييبة ٔعالقزييّ ثبنٕحييدح ٔرجييبدل انعالقييبد االمزًبعٛييخ ، ثحييٕس 1922ضييس انعييٛد )خ -6

 22-25انًؤرًس انعهًٙ انساثع نعهى انيُبط ، انجًعٛيخ انًميسٚخ نهدزاظيبد انُبعيٛخ ،يميس 

 ُٚبٚس، انقبْسح .

(: انجحيش انعهًيٙ  يبٕٓييّ 2004ذٔقبٌ عجٛداد ، عجيد انيسحًٍ عيدض ، كبٚيد عجيد انحيس ) -2

 ٔأظبنٛجّ ،داز انبكس نهطجبعخ ٔانُشس ٔانزٕشٚع ، عًبٌ . ٔأدٔارّ

( :ريييصٛس انعٕايييم انضقبفٛييخ عهييٗ ذارٛييخ انًساْييس ٔاَعكبظييٓب عهييٗ 2011زاَٛييّ يعييعد ظييعد ) -2

انزميًٛى انيداخهٙ ٔاألصيبس نهبساغيبد ان بصيخ ثيّ ،زظيبنخ يبمعيزٛس غٛيس يُشيٕزح ، انبُيٌٕ 

 رطجٛقٛخ ،مبيعخ حهٕاٌ.

(:انزميًٛى انيداخهٙ نحجييسح 2002،ظيًٛخ حعيٍ ،شُٚيت صيال  ) زثٛيع َٕفيم ، َعًيخ زقجيبٌ -9

ٔيعكٍ شجبة انجبيعخ ٔعالقزّ ثقيدزرٓى االدازٚيخ ،يجهيخ ثحيٕس االقزميبد انًُصنيٙ ،مبيعيخ 

 ( .4( ،عدد)12انًُٕفٛخ ، يجهد )

( :ديييا انًعييبقٍُٛ حسكٛييب فييٙ انًجزًييع انًحهييٙ ثٛئٛييب 2002زَييب يحًييد صييجحٙ عييٕادح ) -10

فٙ يحبفظخ َبثهط(،زظبنخ يبمعزٛس غٛس يُشٕزح ،كهٛخ اندزاظيبد ٔامزًبعٛب )دزاظخ حبنخ 

 انعهٛب ،مبيعخ انُجب  انٕالُٛخ ،َبثهط ،فهعطٍٛ .

  



( : انًعكٍ انمحٙ ، مًعٛخ االظكُدزٚخ نالقزميبد انًُصنيٙ ، يشيسٔ  1992ظًٛخ حعٍ ) -11

 انسعبٚخ انمحٛخ نألو ٔانطبم ثزًٕٚم يٍ انعببزح انٕٓنُدٚخ ثبنقبْسح .

ًد قُدٚم ،عطٛخ انعيعٛد شبٍْٛ،فضيم انعيٛد عجيدِ انيدٚت  ،اًٚيبٌ يجيد٘ اثيساْٛى ظًٛسح أح -12

(:انسضب انعيكُٙ ٔعالقزيّ ثزيصٛيش انًعيكٍ االقزميبد٘ نيدٖ انشيجبة ثًدُٚيخ 2012حٕاض )

انييدٔنٙ انساثييع (ادازح انًعسفييخ ٔادازح  –ديٛييبال انجدٚييدح ،انًييؤرًس انعييُٕ٘ )انعسثييٙ انعييبثع 

نزعهييٛى انعييبنٙ فييٙ يمييس ٔانييٕالٍ انعسثييٙ ،كهٛييخ انزسثٛييخ زأض انًييبل انبكييس٘ فييٙ يؤظعييبد ا

 .2012أثسٚم  12-11انُٕعٛخ مبيعخ انًُمٕزح ،

(:انيركبء االمزًيبعٙ ٔانقيٛى االمزًبعٛيخ 1992صبنح حعيٍ انيداْس٘ ،َجٛيم صيبنح ظيبٛبٌ ) -13

 ٔعالقزًٓب ثبنزٕافس انُبعٙ ٔاالمزًبعٙ ندٖ الهجخ عهى انُبط ،مبيعخ رعص ، انًٍٛ .

( : انزمييًٛى ثييال عٕا ييس ، دنٛييم انًعًييبز٘ العييداد انجٛئييخ 2004عٛعييٗ )  صييببء يحًييٕد -14

 نهًعبقٍٛ معًبَٛب ، انقبْسح .

(: انشعٕز ثبنعيعبدح ٔعالقزٓيب ثبنزٕميّ َحيٕ انحٛيبح نيدٖ عُٛيخ 2013عبٚدح شعجبٌ صبنح ) -15

يٍ انًعبقٍٛ حسكٛب انًزضيسزٍٚ ييٍ انعيدٔاٌ االظيسا ٛهٙ عهيٗ غيصح ،يجهيخ مبيعيخ األقميٗ 

 .2013انعهٕو االَعبَٛخ (،انًجهد انعبثع عشس ،انعدد األٔل ،ُٚبٚس)ظهعهخ 

 (: َظسٚخ انٕظٛبخ فٙ انعًبزح ،داز انًعبزف ، يمس .1926عسفبٌ ظبيٙ ) -16

( :انزميًٛى انيداخهٙ الظيكبٌ يزٕظيط انيدخم فيٙ يميس ، زظيبنخ 1999عًبد عجد انيسحًٍ ) -12

 . دكزٕزاح غٛس يُشٕزح ،كهٛخ انبٌُٕ انجًٛهخ ، مبيعخ حهٕاٌ

( : دزاظخ يقبزَخ ، انزبكٛس االثزكبز٘ ٔانزٕافس انُبعٙ االمزًبعٙ 1996نٕٚط كبزثَٕدز ) -12

نطهجخ يدازض انًزًٛصٍٚ ٔاقسآَى فيٙ انًيدازض األخيسٖ ، زظيبنخ دكزيٕزاح غٛيس يُشيٕزح ، 

 كهٛخ األداة ، مبيعخ ثغداد .

انصٔمٛيخ ٔعالقزيّ ( :دٔز انًسأح انعيعٕدٚخ فيٙ ريصٛيش يعيكٍ 2006يبمدح ايبو ايبو ظبنى ) -19

 ( .4(،انعدد)16ثبنسضب انعكُٙ ،يجهخ ثحٕس االقزمبد انًُصنٙ ،مبيعخ انًُٕفٛخ ،يجهد )

(: االعبقيييخ فيييٙ يحيييٛط ان دييييخ االمزًبعٛيييخ ،داز انكزيييت انجبيعٛيييخ 2003يحًيييد انجٛيييٕيٙ ) -20

 انحدٚضخ ،االظكُدزٚخ .

 زف، انقبْسح .(: أصٕل عهى انُبط ، انطجعخ األٔنٗ ، داز انًعب1929يمطبٗ فًٓٙ ) -21

  



(:ريصٛييش انًجزًعييبد انعييكُٛخ نييرٔ٘ انييدخم انًزٕظييط فييٙ مًٕٓزٚييخ 1990يُييبل انجطييساٌ ) -22
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 ملخص البحث

أن المسكن المناسب له أثرفيي تنميية العالتيات االجتماعيية بيين تابنييه بعبيه  اليبعا لي ل  فيان 
الوحدات السكنية لها أثار مترتبة عمى االنسان ، ويترتب عمى مدى مالئمية البيئية جودة تصمي  وبناء تم  

السكنية ببيعة التفاعل االجتماعي والعالتات األسرية وفيي حيال عيد  مالئمتيه تكيون االتامية ايير مناسيبة 
سبب عيد  مما ينعكس عمى سموكيات األفراد ،كما أن المعاق حركيا تفرا عميه اعاتته ةروفا وعبئا كبيرا ب

وعي أفيراد المجتميال الحتياجيات تمي  الشيريحة وعيد  تكيي  مرافيق المؤسسيات االجتماعيية لتناسيب المعياق 
حركيا وأوله  المؤسسات االجتماعية الصيييرة ااألسيرة ، ،ويهيد  البحيث الحيالي اليى التعير  عميى العالتية 

،واسيتخد  البحيث المينهل الوصيفي بين جيودة البيئية السيكنية والتوافيق النفسيي واالجتمياعي لالبين المعياق 
، معيياق حركيييا ميين فئييات اجتماعييية 051التحميمييي ، كانييت عينيية البحييث عينيية اربييية تصييدية توامهييا ا

سنة.واستخدت الباحثتان األدوات التالية استمارة المستوى  01-01واتتصادية مختمفة تتراوح اعماره  بين 
ئيييية السييييكنية لممعيييياق، اسييييتبيان التوافييييق النفسييييي االجتميييياعي واالتتصييييادي لتسييييرة، اسييييتبيان جييييودة البي

 واالجتماعي لمبفل المعاقااعداد الباحثتان،

توجد فروق  ات داللة احصائية في اسيتبيان جيودة البيئية السيكنية تبعيا  -وتوصمت النتائل الى : 
 –لسيكن مسيتوى ا –اليدخل الشيهري لتسيرة  –عيدد أفيراد األسيرة  –لمتييرات الدراسة اعدد سنوات االعاتية 

 ممكية السكن ، –عمل األ   –الجنس 

توجييد فييروق  ات دالليية فييي اسييتبيان التوافييق النفسييي والجتميياعي لالبيين المعيياق تبعييا لمتييييرات  -
 –الجينس  –مسيتوى السيكن  –اليدخل الشيهري لتسيرة  –عدد أفراد األسرة  –الدراسة اعدد سنوات االعاتة 

 ممكية السكن ، –عمل األ  

 –تعمييي  األب  –النسييبية لمعوامييل المييؤثرة عمييى جييودة البيئيية السييكنية ا تعمييي  األ  تختميي  األهمييية 
 عدد أفراد األسرة ، –الدخل الشهري لتسرة 

تختم  األهمية النسبية لمعوامل المؤثرة عمى التوافق النفسيي واالجتمياعي لتبين المعياق ا المنفعية 
 األمان، –الراحة  –المرونة  –



رتايياء بالمسييتوى التعميمييي لموالييدين ،التركييي  عمييى أهمييية البيئيية السييكنية توصييي الباحثتييان : اال 
المناسبة لالبن المعاق لما لها من تأثير وابح عمى توافاه النفسي االجتماعي ،والعمل عمى تمكين المعاق 
مييين التعيييايد واالنيييدماج فيييي مجتمعيييه مييين خيييالل البيئييية السيييكنية ،وبيييال المعيييايير واالعتبيييارات واألسيييس 

ميمية لمبياني وحجيرات ومسياكن المعياق حركييا بنياءا عميى األهيدا  التربويية لتمي  المرحمية و لي  مين التص
خالل لجنة يشتر  فيها مجياالت التربيية وعمي  الينفس والتصيمي  اليداخمي .يجيب أن ييت  اصيدار ونشير تمي  

يبيية وبيرامل وكتيب المعايير في تاارير مم مة يؤخ  بها عند تصمي  أمياكن لممعياق حركييا ،عميل دورات تدر 
 ارشادية ألولياء األمور لتمبية احتياجات المعاق حركيا في بيئته السكنية .

 


