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Abstract: 

The current research aims to prepare a measure of psychological 

security for the visually and physically disabled in the Egyptian 

environment in terms of verifying the conditions of honesty, 

consistency, , and the scale was applied to    visually and 

mobility handicapped people from the governorates of Luxor and 

Qena with average(    ), and the results proved that the scale has 

metric indicators (truthfulness, reliability ,Homogeneity,) good 

and the final image of the scale consists of    items distributed in 

the following dimensions: 

 - Acceptance of the environment 

 - The social field 

 - Psychological reassurance. 

Key Words:-psychometric scale-handicapped(visually-

kinesthetic). 
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  مفاهيم البحث :

االمن النفسي يعني       ).Rubin et all(:عرفاالمن النفسي 

شعور الفرد بايجابية تجاه حياته , والكفاءة في ادارة بيته وتحقيق 

االهداف الشخصية وفقا لقدراته, واالحساس بالمعني والهدف من الحياة 

واالتجاة االيجابي نحو ذاته وتقبلها , وهي الدرجة التي يحصل عليها 

 عينة الدراسة علي المقياس المعد في الدراسة .

 المعاق بصريا :

قدرة علي الرؤية بشكل كلي اوجزئي خص الذي فقد الهو الش

)Jichao(     يقصد به في الدراسة الحالية هو الذي فقد حاسة البصر

 بشكل جزئي او كلي مما يؤثر علي تواصله مع المجتمع .
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 المعاق حركيا : 

هو الذي لديه عائق يحرمه من القدرة علي القيام بوظائفه الجسمية 

مما ال يمكنه من التعلم الي الحد الذي يستدعي والحركية بشكل عادي 

توفير خدمات خاصة ,ويقصد بالعائق اي اصابة تصيب الجهاز 

العصبي او الهيكل العظمي او العضالت او االصابات 

 ).(     ,Dontsovالصحية

 خطوات اعداد المقياس:

 قامت الباحثة باعداد مقياس االمن النفسي من خالل الخطوات التالية :
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