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السكنية للطفل املعاق حركيًا  األرجونوميةاالعتبارات 
 وانعكاسها علي إدارة األم للمخاطر املنزلية

 ومأ.م.د. هند محمد إبراهيم المظل
 أستاذ مساعد بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

 جامعه حلوان كلية اإلقتصاد املنزلي

 أ.م.د. وئام على أمين معروف
 أستاذ مساعد بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

 جامعه حلوان كلية اإلقتصاد املنزلي

 

 : املستخلص 
السكنية للطفل    األرجونومية دراسة إنعكاس االعتبارات إىلبصفة أساسية يهدف هذا البحث 

( أا ولللديها يفلل  85املعللاح حركيللا علللة إدارة األا للاملللاير املنزليللةن  كونللس عينللة الدراسللة ملل   

سلللنواتن خ ااتيلللاره  بطريقلللة قصلللدية ومللل  مسلللتويات   12:9معلللاح حركيلللاح يللل او  عالللر  بللل  

اسلتاارة البيانللات   اجتااعيلة واقتصلادية لتلفلة فحا الة القلاهرةن ا لتالس أدوات البحلث عللي        

السلللكنية للطفللل  املعلللاح حركيلللاحن مقيلللاس إدارة األا     األرجونوميلللةالعاملللةن مقيلللاس االعتبلللارات   

وأوضحس النتائج أن أغلب أسباب إعاقلة   للاملاير املنزليةن وا بع البحث املنهج الوصفي التحليلي.

يسلللتملدمون %ن وأغللللب أيفلللا  عينلللة البحلللث 27.1الطفللل  حركيلللاح كانلللس  لللل  األيفلللا  بنسلللبة  

%ن وأكثر اململاير اليت يتعرض هلا الطف  املعاح داال  املنلز  هلي    41.2العكازات يف احلركة بنسبة 

دا   كالا أههلرت النتلائج وجلود  بلاي       %.20.5لاير الكهرباء حيث جاءت يف ال  يب األو  بنسبة 

علاح بلااتبف بعل     السلكنية للطفل  امل   األرجونوميلة االعتبلارات   يف 0.01 -0.05إحصائًيا عنلد مسلتو   

متغريات املسلتو  االجتالاعة واالقتصلاد ن وامللتغريات السلكنيةن لصلاو املسلتو  التعليالي األعللي          

للوالللدي ن واألمهللات العللامبتن وحرللم األسللرة األصللغرن ودالل  األسللرة املر فللعن واملسللك  التاليلل ن   

إدارة األا  يفة احصلائياح  ونوا الطف  يف حررة منفلردةن ومعلد  التلزاحم املقبلو ن ووجلود  لروح دالل       

للاملاير املنزلية بااتبف بع  ملتغريات املسلتو  االجتالاعة واالقتصلاد ن وامللتغريات ا اصلة       

باألبنلللاءن لصلللاو املسلللتو  التعليالللي األعللللي للواللللدي ن واألمهلللات غلللري العلللامبتن وحرلللم األسلللرة   

األيلو ن يف حل  علدا وجلود      األصغرن ودا  األسرة املر فعن والذكور م  األيفا ن وملدة االعاقلة  

إدارة األا للاملللاير املنزليللة بللااتبف مللتغري  ر يللب الطفلل  بلل  ااو للهن      يف للروح دالللة احصللائياح  

بلل  ( 0.05(ن  0.01عنللد مسلتو    دالللة إحصلائًيا   موجبلة  عبقللة إر باييلة كالا أههلرت النتللائج وجلود    

ا  البلللدنةن البي لللة( وإدارة األا السلللكنية للطفللل  املعلللاح حركيلللا ب بعادهللل  األرجونوميلللةاالعتبلللارات 

كالللا  فراحللللها  اإلسلللتعداد للامللللايرن مواجهلللة اململلللايرن  قيللليم اململلللاير(ن   للامللللاير املنزليلللة

السلللكنية للطفللل  املعلللاح  األرجونوميلللةأوضلللحس النتلللائج أن أكثلللر العوامللل   للل ترًيا يف االعتبلللارات  

إدارة األا للاملللاير املنزليللة هللو    لل ترًيا يفهللو املسللتو  التعلياللي لللربن وأكثللر العواملل      حركيللاح

 املستو  التعلياي لرا.

 ن الطف  املعاح حركياحن إدارة اململاير املنزلية .األرجونوميةالكلاات املفتاحية: االعتبارات 

Residential Ergonomic Considerations for Child with Motor 
Disablties and its Reflection on Mother's Household Risks 

Management 
Dr. Hend Mohamed Ebrahem Almazloom  

Dr. Weam Ali Amin Marouf 
Abstract 

The research objectiv is studying the reflection of residential  
ergonomic considerations for child with motor disablties on mother's 
Household Risks Management, the sample included (85) mothers who 
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have a 9-12 years old child with motor disablties, they were chosen in a 
deliberate manner , from different social and economic levels from Cairo 
Governorate,research tools included (general data form, residential 
ergonomic considerations for child with motor scale, Household Risks 
Management scale), the research followed the analytical descriptive 
approach The results showed that most of the children with motor 
disablties were diagnosed by infantile paralysis by 27.1% and most of the 
children were use crutches in the moving by 41.2 , most of risks they face 
inside their home was electricity hazards which came in first place by 
20.5% The results statistically showed significant difference at the level of 
0.05-0.01 in the ergonomic residential considerations of the children with 
motor disablties according to some social and economic and housing 
variables in favor of parents with higher educational level, working 
mothers, smaller familes, high income, non –rental housing, a child with 
private bedroom, and mpderate crowding up .As well as statistically 
significant indicators in mothernal  household risk management among 
social & economic variables,and children variables in favor of parents 
with higher educational, non working mothers , smaller familes, higher 
income , male children, the longest disability duration, while no 
a statistical indicator in mothernal  household risk management was 
shown by child orde  variable. The results showed positive  correlation  
statistically significant at the level (0.01),(0.05) between the ergeonomic 
residential considerations for  child with motor disablties physically 
(physical, environmental dimensions) & mothernal  household risk 
management (readiness, confronting, evaluating threats ). Results also 
showed that father’s educational level is the most influential factor in the 
ergeonomic residential considerations, and mother’s educational level is 
the most influential factor in mothernal household risk management  
Key words: Ergonomic Considerations- The child with motor 
disablties - Household Risks Management 

  :مقدمة البحث 
يعللد املسللك  بفراغا لله الدااليللة وا ارجيللة أقللرب بي للة سللكنية مللؤترة  للة  

حيللاة الفللرد بصللفة عامللةن والطفلل  بصللفة ااصللةن إذ  توقلل  سللبمة الفللرد         

وصحته اجلساية والعقلية والنفسية علة ما  لو ر  هلذ  البي لة مل  إمكانلات      

أبو سكينةن وئاا معروفن و سهيبت  تيح له إ باع احتياجا ه اململتلفة.  نادية 

2018 ). 

و عترب اإلعاقة م  املوضلوعات االجتااعيلة والصلحية املهالة يف أغللب دو       

بسللبب زيللادة أعللداد املعللاق  مقارنللة بعللدد السللكان ن ولعلل  ملل  املهللاا            ؛العللا   

املعللاق  جسللديا الرئيسللة يف احليللاة االجتااعيللة  لل م  احتياجللات األ للملا   

نهم ن سواء يف املسك  أو اارجه ليكونوا عناصر  عالة األيفا  م ونفسيا ااصة

يسهاون يف بناء اجملتالع حسلب إمكانلا هم الصلحية واجلسلدية نوذلل  بوضلع        

 (2012.  هناء وزان ن  أسس عامة  ناسبهم و ناسب احتياجا هم 

 الطفلل  املعللاح جسللديا ال نتللل  علل  الطفلل  العللاده يف يريقللة  فكللري         

يللث إن اإلعاقللة اجلسللدية عبللارة علل  عرللز أو قصللور  ونار لله إىل ااملسللتقب  ن ح

يؤتر علة قدر ه علة احلركة والتنق   قط ال علة عقله بنسبة كبرية ن لذا 
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ن البد م  مواجهة متطلبا ه ن و و ري ك  ما يلزمله ن واايلة حقوقله كامللة     

(ن ولعلل  أهللم هللذ  احلقللوح مراعللاة االعتبللارات األساسللية  2009 مجللا  ا طيللبن 

األساسية.   كالا    ا هاألدوات واألتاث املبئم بفاعلية لتلبية حاج ة  صايم 

 (2004ا ن يسس

والتصلللايم اللللداالي اجليلللد للف لللات ا اصلللة البلللد أن يكلللون متوا قلللا ملللع    

قللدرا هم بصللفا هم اجلسللاية بصللك  اللا  ودقللة متناهيللة ن وأن يكللون أكثللر  

  مصلطفة  م ن حتلة اليصلبح علامب إضلا يا يف العلغط علليه      ا ساقا مع البي لة  

يعتادون عللة بعل  األدوات املسلاعدة والتقنيلات مثل       أنهم  حيث  .(2001أادن 

العكللازن املسلللند املتحللرسن الكرسلللي املتحللرسن  ركيلللب أيللراف صلللناعيةن  لللا     

      جيعلهم يواجهلون بعل  املصلكبت  لة حلركتهم ضلا  البي لة اميطلة بهلم.         

 (2010  إبراهيم اجلويرن 

اث واألدوات ا اصلة باأليفللا  املعلاق  حركيللا   للذا يسللتدعي  صلايم األتلل  

إجللراء بعلل  التعللديبت التصللاياية واجلااليللة ملسللاعد هم يف التغلللب علللة       

د سللواء ن ونيسلل   للعورهم بلل نهم    صللعوبا هم احلركيللة والنفسللية علللة حلل    

 (2001ن وآارون يوس  القريو ةاألسوياء.  نتلفون ع  أقرانهم م  األيفا  ال

 طبيللع علللم األرجونللوميكس علللة البي للة السللكنية   وملل  هنللا ياهللر أهايللة 

للللللة أهايلللللة عللللللم ع  Rani(2013للطفللللل  املعلللللاح حركيلللللان  قلللللد أكلللللد   

اإلرجونلللوميكس  لللة  صلللايم و قيللليم املهلللاا والوهلللائ  واملنترلللات والبي لللات     

والللللنام بغللللرض جعلللللها متوا قللللة مللللع احتياجللللات وقللللدرات ومعوقللللات أداء       

بقة اإلنسان بالبي لة فعنلة آالر    املستملدم ن  اإلرجونوميكس علم دراسة ع

هللو معايصللة اإلنسللان ملسللتحدتات العصللر ملل   قنيللات األنااللة التكنولوجيللة      

 عبللد  حتياجللات وقللدرات املسللتملدااوأدوات وأجهللزة وأتللاث و صللاياها لللتبئم  

(ن باإلضلا ة إىل  دراسلة حركلة اجلسلم البصلر  وعبقتهلا       2011النبة أبو اجملدن

ر  عالللبح جيالللع بللل  اجلااليلللة والوهيفيلللة   بهلللذ  األدوات دراسلللة جلللادة  للل 

 (2016واملرونة.  أمرية برها ن 

( إىل أن علم اآلرجونوميكس يركز عللة  لو ري   2015و صري  يااء النوير   

راحة االنسان عند أداء العا ن دراسة األساليب التة  علا  للاسلتملدا األملان    

هتالللاا بالف لللات والسلللبمة  لللة اسلللتعااله للانترلللات ثنبلللاح للحلللوادث ملللع اال  

 ا اصة  ة  صايم املنترات لتلبية االحتياجات احلقيقية لر راد.

د م  اململلاير الليت  بزمله    يواجه العديقة يعته منذ بدء ا ليواإلنسان بطب

ة ية أو بصلر يل عيهن سواء كانلس للاير يب  يذهب إلييف مسكنه ويف ك  مكان 

بقللاء للبحللث علل   زة حللب اليللملل  صللنع اإلنسللان نفسللهن  تحركلله مللد وعاح بغر  

هللان  كلاللا  طللورت يطرة عليه ملل  هللذ  اململللاير ونكنلله ملل  السلل يللوسللائ  نيا

اة  عددت اململلايرن و لعر اإلنسلان ب نله يف حاجلة ماسلة إللي إدارة        يب احليأسال

أن احلللوادث التللة  صلليبنا  للة     َدج لل قللد ُو. (2004 للل  اململللاير. يب  العتللي ن   

وقلد أكلدت الدراسلات أن إصلابات      املنز  أكثر مل   لل  التلة  صليبنا اارجلهن     
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املنز  نث  تلث و يات األيفا   لة مصلر وأن نسلبة احللوادث املنزليلة ضلع        

أن أ لراد األسلرة    ن كالا أ علح  (2001حوادث الطريلع وحلوادث العال   دعلاء عللةن     

وااصة األيفا  الصغار ملنهم يتعرضلون ألاطلار وحلوادث كلثرية قلد  لؤده        

طريةن وغالباح ما يرجع سبب احلوادث املنزليلة  إلي الو يات نتيرة اإلصابات ا 

إللللي اجلهللل  واإلهالللا  أو نتيرلللة للقصلللور يف معلوملللات السلللبمة للللد  أ لللراد  

 (2005األسرة.  آدا الرببرهن

تعرض هلا أ لراد األسلرة داال  املسلك      ية اليت ي تنوع احلوادث املنزلكذل  

تعلرض هللا األبنلاء    ييت ة الل يل أبلرز احللوادث املنزل    ال  زات املعدة له ي بعاح للتره

ة يلل أسللرهم هللي حللوادث السللقوو واجلللرو  واحلللروح واحلللوادث الكهربائ     بلل

اب دور الرقابة الفعالة والوعي الكا ة ثلا  التعامل  ملع    يرة لغيواإلاتناح نت

 (2012ة بصارن ية الترارة لواليرية.  مديهذ  احلوادث املنزل

وجلود مهلارة  ائقلة لربلة      ة نيتلا  إللي  يل ه أن اململلاير املنزل يل و ا ال  ل    

ة يف إدار نلللا  يللل اسلللات احلاا ياألسلللرة إلدار هلللا ومواجهتهلللان وكلالللا كانلللس س    

ة مل  الكفلاءة كلالا ثنبنلا     يل للاملاير واألزمات اليت  ع ضنا علي درجة عال

 كللرار حللدوث هللذ  اململللايرن  عللبح علل  أن ثنللب حللدوث أو وقللوع ا طللر أو        

قلة  يوإلي دراسلة الواقلع دراسلة دق    تا  إلي العا  اجلاد بوقس كافنحياألزمة 

  للتعلرف عللي   يل   ملراح  حدوث ا طر والوقوف علي نتائج هذا التحليونيل

 . (2013فة اليت  صك  مصدر ا طورة  أاد الزايد وآارونن يالنقاو العع

  : مشكلة البحث 
اللدمات و إن املعللاق  حركيللاً  ملل  الف للات اللليت نيتللا  إىل رعايللة ااصللة     

(ن  اإلعاقلللة بصلللفة عاملللةن 2005توا لللع  أ لللرف عبلللد القلللادرن  سلللاعدهم عللللة ال

واإلعاقة احلركية بصفة ااصة م  املصلكبت املترلددة الليت يثلار موضلوعها      

يف ك  وقس وح  ملا  سببه م  معاناة لر ملا  املعاق  وألسرهمن ويوصلي  

املتملصصون بعرورة وضع األساليب والوسائللل  املسلاعدة و و يللر البي لة الليت      

  Exeter City Council, 2011)ه  علة املعوق  احلركلللللة والتنق .   س

دورا هاملا  لة  سلهي  الالروف     يلعب لتصايم الداالة علة الرغم م  أن او

جماوعلة   مل  الب   لوا ر   املعيصية ألصحاب ذو  إعاقات القصور احلركلةن  

و لبيلة  م  املعايري  ة التصايم الداالة السكنة م  أج  الوصلو  إىل الراحلة   

املعللاح  للة  إال أن (ن 2016كا للة متطلبللا هم داالل  الفللرا  السللكنة  هالللة حامللدن    

 للة يريللع الناللو مللا زا  يعللانة ملل  صللعوبة  منهللا السللائرة حتللة الللدو  معاللم 

اسلللتملداا البي لللة التلللة يعللليل  يهلللا كلللاملنز  واملؤسسلللة والصلللارع واألسلللواح      

جز التلة  واجهله أو   واألماك  ال  يهية وغريها التلة نيلوه الكلثري مل  احللوا     

 واجللله مللل  يعتنلللة بللله  لللب يسلللتطيع كليهالللا التغللللب عليهلللان  لللا يلللؤد  إىل   

 (2014إحبايات  ؤتر عليه وعلة عائلته.   مجيلة سلياانةن 

لقللس بعلل  الدراسللات العللوء علللة واقللع التصللايم الللداالة للاعللاق   أوقللد 

العوائلع  ( التلة أ لارت لوجلود العديلد مل       2009  اللورع حركيا كدراسة مل مون  
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البي ية واملعاارية  ا جيع  البي ة السكنية واجملتاعية غري مبئاة إلعا لة  

التلة أ لارت إىل أن    Exeter City Council (2011دراسلة   واملعلاق  حركيلاحن   

عروض األبواب الداالية ال  تناسب ملع أبعلاد الكراسلي املتحركلةن  علب عل        

مؤهلللة السللتيعاب الكراسللي  ضلليع عللروض املاللرات الدااليللة  للا جيعلللها غللري

املتحركللةن كاللا أن معاللم األرضلليات مثبتللة دامللات  سللاعد علللة االنللزالحن   

( عللدا  للوا ر مسللا ات بلل  قطللع األتللاث  للة   2015دراسللة  للري اللل    أههللرت و

غلللرف النلللوان وعلللدا مبئالللة ثهيلللزات املطلللبر مللل  حيلللث النلللوع واالر فاعلللات  

ات ودورات امليلا  غلري جمهلزة    واملساحات حلركلة املعلاح  علب عل  أن  احلاامل     

 الستملداا املعاق  حركياح. 

( إىل أن هنلاس حاجله ضلرورية لتللو ري    2007كالا أكلدت دراسلة رنلا عللواد       

مواصللفات انصللائية و صللاياية سلللكنية  للل  إحتياجللات ومتطلبللات املعلللاق        

حركياح وإزالة كا ة العوائع املوجودة دااليا لتسلهي  احلركلة داال  املسلك      

قتصللادياح حتللة نعللي  للاسللك  كلل  مللا   اار احللللو  األيسللر واألو للر  اتيللامللع 

وهللذا مللا يهللتم بلله االرجومللوميكس   .يللؤم  الراحللة ويللو ر سللب  األملل  واألمللان 

حيث يركز علة الف ات ا اصة الذ  يعوح أدائهلم بصلك  مسلتار أو متقطلع     

علللائع ملللا والتلللة منهلللات املعلللاق تن و تعلللدد جملللاالت األرجونلللوميكس و كللل        

ها ب ساليب متعدد ن و كل  دملج واحلد أو أكثلر مل  هلذ  اجمللاالت معلاح          صنيف

وأن خنتص بواحد  منهلا ومل  هلذ  اجمللاالت االرجونلوميكس البلدنةن اللذهنةن        

 (  2015التناياةن البي ةن العايفة.   يااء النوير ن 

 للاالرجونوميكس يسللعة لتقللديم احللللو  التصللاياية التللة  ناسللب قللدرات    

صللايه وحركتلله وأبعللاد جسللاة ب جزائلله اململتلفللةن كاللا    وحللواس االنسللان ون 

 تلد لدراسلة عبقلة االنسلان بالبي لة التلة  لارس  يهلا نصلايه  مليلاء اللري ن           

(ن وحن  مجيعاح  ة حاجة إىل  صايم آم  ومريحن  صلايم أكثلر  اعليلة    2008

 ة األداء وأكثر مبئاة لقدرا نا واصائصنا. وإذا نارنا إىل الف ات ا اصلة  

وغريهللم ملل  الف للات لوجللدنا أنهللم  للة حاجللة       ومسللن  عللاق  وأيفللا  ملل  م

 الراحلللة واألملللان والكفلللاءة  لللة األداء    ؛ ملحلللة إىل التصلللايم األرجونلللوميكة 

واإلنتاجية يو رها إىل حد كبري جمرد االهتالاا بقواعلد األرجونلوميكس  لة     

 ( (Drury,2008التصايم. 

م مللع البي للة نللد أنهللم  وبللالنار لريفللا  املعللاق  حركيللا اللب   فاعللله  

ن  قلللللد أ لللللارت أكثلللللر عرضلللللة للعديلللللد مللللل  اململلللللاير أتنلللللاء نيركلللللا هم   

إىل أن احللوادث املنزليلة هللا     Morrongiello BA, Dawber T  (2006)دراسلة 

اطللورة علللة األيفللا  ألنهللا غللري متوقعللة ونيللدث  رلل   وقللد  للؤد  الصللابات   

 بالغة نيتا  إىل االستصارة الطبية  ة بع  االحيان .

( 1995سللعاد حسلل  دراسللة أ للارت وعلل  أهايللة إدارة اململللاير املنزليللة  قللد 

إىل أن األاطللللار املنزليللللة نيللللدث غالبللللاح نتيرللللة لللللنقص املعلومللللات واملهللللارات  

واإلثاهلللات واملاارسلللات املر بطلللة باحتيايلللات األملللانن ومجيعهلللا مللل  امللللوارد    

 البصرية التة نيتا  إىل إدارة ر يدة .
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( 2001(ن دعاء عللي   2001م   اياة النبوية حلاة   ك  أههرت دراساتكاا 

ذلل  نتيرلة   يكلون  أن األيفا  الذي  يتعرضون أل  نوع مل  األاطلار املنزليلة    

 إلي نقص وعي األمهات وعدا إ باعه  لوسائ  األمان املنزىل .

التللة  Others (2018)  Priyanka Kumari &وهللذا مللا أكد لله دراسللة 

  سبمة األيفا  مل  احللوادث املنزليلة ن ودراسلة     اعتربت األا املس و  األو  ع

Joanne Ablewhite & Others (2015)      التللة أ للارت للللدور االجيللابة

ر االصلابة امتاللة لببنلاء مل  الب       للوالدي  وااصة األا  ة  قلي  للاي 

إستريا يريات إدارة اململاير والتة م  ضانها  عليم الطف  اجلراءات السلبمة   

 ن التملزي  اآلم  لب ياء ا طرة ن  و ري معدات السبمة باملنز  .      

اسلة رغلدة   ع  ار بلاو إدارة اململلاير املنزليلة بلبع  امللتغريات ن أ لارت در      و

( إلي وجود عبقة ار بايية موجبة ب  إدارة الزوجلة  2016  أادن أمساء مجا 

كلل  ملل  ر للا راغللب ن   دراسللة أكللدت كاللاللاملللاير املنزليللة وجللودة احليللاة.  

باملاارسلات الصلحيحة  لة    امللرأة  ( علة إخنفاض درجة وعة 2009إيناس بدير  

ثاهلللات المازاللللس نيلللتف  بلللبع  اوأنهلللا  مواجهلللة للللاير البي لللة املنزليلللة

.  ة ح  قتصاديةالجتااعية واالإر فاع مكانتها ا رغمات ا اي ة والسلوكي

بلل  التلل تري  دا  وجللود ار بللاو  إىل  Russell&others (1999)دراسللة أ للارات 

إمكانية التوص  للملطلر ومنلع  كلرار ن كلذل  وجلد أن      ورمهات لاالجتااعي 

 نزلي. ا ربة السابقة باإلصابة  عد مؤ ر هاا جداح علي  ارسات األمان امل

التملطلليط اجليللد لبي للة العالل     ( علللة أن2003كاللا أكللد ماللد مرسللي    

املنزلي  عب ع   وا ر متطلبات األمان يف ك  مل  التصلايم اللداالين ونالم     

  تيث البي ة املنزلية فا يتبئم مع أرجونومية أبعاد اجلسم البصرهن حيلا    

 حلوادث أو إصابة.علي أععاء اجلسم اإلنساني عند االستملداا دون التعرض 

ونالللرا ألن االرجونلللوميكس هلللو دراسلللة األداء البصلللر  والبنلللاء اجلسلللاانة    

ومد  إر بايهاا ب سس واعتبارات بي ة العا  واألجهزة واألدوات املسلتملدمهن  

وحيللث أنلله يهللدف إىل اسللتيعاب ا طلل  والتقليلل  ملل  اململللاير كاللا أكللدت         

ا مراعلاة االعتبلارات   عللة أن علد     Newell T.M & Kumar .S (2004)دراسلة 

قلللد  لللؤد  لزيلللادة معلللدالت ا طللل   لللة األداء وزيلللادة معلللدالت      األرجونوميلللة

احلوادث .... م  هنا ههرت  كلرة البحلث احللاىل للد  الباحثتلان لدراسلة ملد         

وإنعكاسلها عللة   حركيلا  السكنية للطف  املعلاح   األرجونومية وا ر االعتبارات 

ًءا علة ما سبع  تحدد مصكلة البحلث احللالي   ن وبنا إدارة األا للاملاير املنزلية

إنعكللللاس  للللوا ر االعتبللللارات مللللا مللللد   التسللللااالت التاليللللة:إلجابللللة علللللة يف ا

 السكنية للطف  املعاح حركيا عللة إدارة األا للامللاير املنزليلة    األرجونومية

أسباب االعاقة احلركية لد  الطف  ؟ وما هة الوسائ  املسلاعدة التلة    ماهة ؟

لطفل  املعلاح  لة احلركلة ؟ ملا هلة أكثلر اململلاير املنزليلة التلة           يستملدمها ا

يتعللرض هلللا الطفلل  املعللاح حركيللا ؟ مللا هللة اسللترابات األمهللات عينللة البحللث  

السكنية للطف  املعاح حركيا ؟ ه  هناس  لروح  لة    األرجونوميةلبعتبارات 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ablewhite%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26419449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ablewhite%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26419449
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األا السللكنية للطفلل  املعللاح ن و للة إدارة    األرجونوميللةمللد   للوا ر االعتبللارات  

للاملاير املنزلية بلااتبف بعل  ملتغريات املسلتو  االجتالاعة واالقتصلاد        

واملللتغريات السللكنية  واملللتغريات ا اصللة بالطفلل  املعللاح ؟ هلل  هنللاس عبقللة         

السللكنية للطفل  املعللاح حركيللا   األرجونوميللةاالعتبلارات   ار باييلة بلل   للوا ر 

   لل ترًيا و فسللرًيا لنسللبة هللي أكثللر العواملل ؟ مللا وإدارة األا للاملللاير املنزليللة

السكنية للطفل  املعلاح حركيلان وإدارة األا     األرجونوميةاالعتبارات  التباي  يف

 للاملاير املنزلية ؟

 البحث أهداف : 
إىل دراسللللة إنعكللللاس االعتبللللارات    يهللللدف هللللذا البحللللث بصللللفة أساسللللية     

  ةالسكنية للطف  املعاح حركيا عللة إدارة األا للامللاير املنزليل    األرجونومية

 وذل  م  اب :  

 . التعرف علة أسباب االعاقة احلركية لد  الطف 

 .التعرف علة الوسائ  املساعدة التة يستملدمها الطف   ة احلركة 

 .نيديد أكثر اململاير املنزلية التة يتعرض هلا الطف  املعاح حركيا 

      السلكنية   األرجونوميلة دراسة استرابات األمهلات عينلة البحلث لبعتبلارات

 ملعاح حركيا.للطف  ا

    السللكنية للطفلل  املعللاح   األرجونوميللةالكصلل  علل  الفللروح  للة االعتبللارات

  حركيا  بعا الاتبف ك  مل  ملتغريات املسلتو  االجتالاعة واالقتصلاد       

  املسللتو  التعلياللة للوالللدي ن عالل  األان حرللم ودالل  األسللرة( واملللتغريات    

 ( . السكنية  نوع املسك ن مكان نوا الطف ن معد  التزاحم
     الكص  ع  الفروح  ة إدارة األا للاملاير املنزلية  بعا الاتبف كل  مل

مللتغريات املسللتو  االجتاللاعة واالقتصللاد   املسللتو  التعلياللة للوالللدي ن       

جلنس و ر يلب   عا  األان حرم ودا  األسرة( واملتغريات ا اصة باألبنلاء   

 مدة اإلعاقة(. -ب  أاوا ه املعاح حركياالطف  
 السكنية للطف  املعلاح   األرجونوميةعة العبقة ب  االعتبارات  وضيح يبي

 حركيا و إدارة األا للاملاير املنزلية.
    متغريات املسلتو  االجتالاعي واالقتصلاده    دراسة   تري املتغريات املستقلة

علللة امللتغري التللابع   (امللتغريات ا اصللة باألبنلاء  امللتغريات السللكنيةن   نلرسلرة 

 (.السكنية للطف  املعاح حركيا األرجونوميةاالعتبارات  
   ملتغريات املسلتو  االجتالاعي واالقتصلاده     دراسة   تري املتغريات املستقلة

علللة امللتغري التللابع   (امللتغريات ا اصللة باألبنلاء  امللتغريات السللكنيةن   نلرسلرة 

 (.إدارة األا للاملاير املنزلية 

 : أهمية البحث 
  إىل متطلبات املعاقي  حركياح يفا  حاجة هذ  الف ة م  األالت كيد علة

علللللة  لتاكللللنهم ملللل  التغلللللب سللللكنية متوا قللللة مللللع قللللدرا هم اجلسللللدية   

صلللعوبا هم احلركيلللة و قليللل  اململلللاير التلللة يتعرضلللون هللللا حلللا  علللدا      

 مبئاة الاروف السكنية الحتياجا هم .
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       االسللتفاد  ملل   طبيقللات علللم االرجونللوميكس لتهي للة بي للة سللكنية مثلللة

اتيلار  احركيا ن وبالتلاىل مسلاعدة القلائا  عللة رعايتله  لة       للطف  املعاح 

 املناسب الحتياجا ه الفعلية .
  وضيح الدور احليو  ملتملصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  ة إلقاء 

العللوء علللة املعوقللات والصللعوبات التللة  واجلله ذو  االحتياجللات ا اصلللة        

واجلله بعلل  األسللر  واملتعلقللة اوانللب معيصللتهم ن ك حللد املصللكبت التللة     

املصرية وكاحاولة جادة للوصلو  بتلل  األسلر لتحلد  االعاقلة والتغللب       

عليهللا نصلليا مللع التطللور احلللادث بقسللم إدارة مؤسسللات األسللرة والطفولللة    

املساهاة وم  تم ية ااصة ايسعة لبهتااا بالف ات التة نيتا  لرع الذه

  ة ح  مصكب هم .
   للبي للة  األرجونوميللةاالعتبللارات  نيديللدنتللائج البحللث  للة    االسللتفاد  ملل

لتوسليع   websiteعلة موقلع   ن وم  تم ر عهاالسكنية للطف  املعاح حركيا

كوسلليلة مسللاعدة  االعتبللارات نطللاح االسللتفادة منلله لتوعيللة األسللر بتللل     

إلجللراء بعلل  التعللديبت املتاحللة واملاكنلله علللة الوحللدة السللكنية لتلبي للة   

 ا يساهم  لة  لو ري األمل  واألملان      متطلبات الطف  داا  البي ة السكنية

 .و قلي  اململاير املنزلية للحد األدنة

  :فروض البحث 
  السكنية للطف  املعلاح   األرجونوميةاالعتبارات يوجد  باي  دا  إحصائًيا يف

بللااتبف كلل  ملل  مللتغريات املسللتو  االجتاللاعة واالقتصللاد    املسللتو         

سرة( واملتغريات السكنية  نوع التعلياة للوالدي ن عا  األان حرم ودا  األ

 املسك ن مكان نوا الطف ن معد  التزاحم ( .

 إدارة األا للاملاير املنزلية بااتبف كل  مل     يوجد  باي  دا  إحصائًيا يف

مللتغريات املسللتو  االجتاللاعة واالقتصللاد   املسللتو  التعلياللة للوالللدي ن       

جلنس و ر يلب   اء  عا  األان حرم ودا  األسرة( واملتغريات ا اصة باألبنل 

 مدة اإلعاقة(. -ب  أاوا ه املعاح حركياالطف  
  السلكنية   األرجونوميلة االعتبارات ر بايية دالة إحصائًيا ب  ا وجد عبقة

للطفللل  املعلللاح حركيلللا ب بعادهلللا   البلللدنةن البي لللة ( وإدارة األا للامللللاير   

 اململاير( .فراحلها  اإلستعداد للاملايرن مواجهة اململايرن  قييم  املنزلية
       مللتغريات املسللتو     تللل  نسللبة مصللاركة املللتغريات املسللتقلة للدراسللة

االجتااعي واالقتصاده لرسرة متغريات املسلتو  االجتالاعي واالقتصلاده    

يف  فسللري نسللبة   (املللتغريات ا اصللة باألبنللاء  املللتغريات السللكنيةن   نلرسللرة 

السللكنية للطفلل   األرجونوميلة االعتبللارات املتغري التللابع  بل  التبلاي  ا اصللة 

 (.املعاح حركيا
       مللتغريات املسللتو     تللل  نسللبة مصللاركة املللتغريات املسللتقلة للدراسللة

االجتااعي واالقتصاده لرسرة متغريات املسلتو  االجتالاعي واالقتصلاده    

يف  فسللري نسللبة   (املللتغريات ا اصللة باألبنللاء املللتغريات السللكنيةن   نلرسللرة 

 .(إدارة األا للاملاير املنزليةلتابع  املتغري اب التباي  ا اصة
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 : اإلسلوب البحثى 
 البحث: أوال: منهج 

سللتملداا الدراسللات املقارنللة   االوصللفي التحليلللي ب  املللنهج هللذا البحللث تبللع ي

            السلللكنية  األرجونوميلللةاالعتبلللارات ن وذلللل  لتحليللل    ر باييلللةالا والعبقلللات

وإنعكاسها علة إدارة األا للامللاير     البدنية ن البي ية ( للطف  املعاح حركيان

 . ن مع نيديد مد    ترهاا باملتغريات الد وجرا ية للدراسةاملنزلية

 املصطلحات العلمية واملفاهيم االجرائية: : ثانيا 
 وميكس: ناالرجو Ergonomics   

( ب نلله العلللم الللذ  يللدرس العبقللة بلل  البي للة  2009عر للة الصللا ة ماللد  ُي

 ؛وحيدد القرار الذ  جيب أن  كون بي لة العال  عليله   ن العاا اميطة بالعا  و

ولكللة يتاكنللوا ملل  أداء أعاللاهلم بصللك    ؛حبيللث  كللون مبئاللة لراحللة العللامل  

جيللد وسللريع ومللتق  وحيللا   علللة صللحتهم واالسللتفاد  ملل  قللو هم بصللك         

( ب نه    التصايم لراحة ور اهيلة البصلر    2011وُيعر ه أاد مصطفة    سليم.

ايم املنترات واآلآلت واملببس واأل لياء التلة يتعامل  معهلا البصلر فلا       وهو  ص

 حيقع هلم الراحة واألمان .

( أنللله دراسلللة التفاعللل  بللل  االنسلللان والعاللل  2015و عر لله  للليااء النلللوير    

ااصة  ياا يتعللع بتصلايم االالت واألدوات للتبئم اجلسلم البصلر ن ولتكفل        

 أكرب قدر م  األمان والراحه  ة االستملداا أدائه لعاله ب ق  جهدن ولتو ر له 

ب نلله دراسللة التوا للع بلل  األداء االنسللانة     إجرائيللاح كسعللرف اإلرجونللومي يو

وبي للللة املسللللك  للطفلللل  املعللللاح حركيللللا إسللللتنادا إىل العواملللل  التصللللرحيية       

 والفسيولوجية فا يعا  أداء العا  ب ق  جهد ونيقيع الراحة واألمان. 

السكنية إجرائيا ب نها دراسلة العبقلة بل      رجونوميةاألو عرف االعتبارات 

احليلز السلكنة والطفلل  املعلاح حركيللا لتحديلد املواصلفات الللبزا  وا رهلا  للة       

البي للة السللكنية ملل  حيللث   اإلنصللاءن التصللايمن األتللاث والترهيللزاتن واملللؤترات 

البي يلللة( لتلللو ري الراحلللة للطفللل ن ونكنللله مللل  أداء أنصلللطته بكفلللاءة و اعليلللة  

ب كرب قدر م  األمانن مع  قليل   لعور  بلالعرز اللوهيفة و هيلف لله  لر         و

التفاع  واملصاركة الفعالة مع باقة أ لراد األسلرةت  ن و تحلدد  لل  االعتبلارات      

 السكنية يف البحث احلالي  ياا يلة: األرجونومية

  Ergonomics physical  االرجونوميكس البدنى : -1

علللللاد جسلللللم اإلنسلللللان أو ملللللا يسلللللاة     ونلللللتص هلللللذا اجمللللللا  بدراسلللللة أب   

باالنثروبوم يللة واملللد  الللوهيفة حلركللة أجللزاء اجلسللم اململتلفللة و نالليم    

حيللز العالل  فللا يتناسللب مللع املللد  الللوهيفة ألععللاء جسللم اإلنسللان وأوضللاع     

العاللل  وجوانلللب األملللان وصلللحة اإلنسلللان وسلللبمته  لللة  ناللليم مكلللان العاللل                  

 Newell &Kumars,2004  ).     ويعللرف االرجونللوميكس البللدنة إجرائيللا ب نلله

ملللد  مبئالللة البي لللة السلللكنية مللل  الللب  اجلوانلللب االنصلللائية   األرضللليات ن  

احلوائط ( والتصاياية  الفتحاتن املاراتن العبقة ب  الفراغلات( والت تيثيلة   
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 األتاث ويرح  ر يبه و وزيعهن الترهيزات( مع الصفات البدنيلة والتصلرحيية   

كا لة  ملعاح حركيلا وأوضلاع وحركلات اجلسلم فلا يعلا   ارسلة        للطف  ا

 .مانأووراحة األنصطة اليومية بسهولة 

   Ergonomics Environmentalاالرجونوميكس البيئى :  -2

( ب نه جما  م  االرجونلوميكس يبحلث  لة التل تري     2008عر ته ملياء اريه   

اريلة مل  حلرارة وبلرودة     البي ة علة العا  فا يتعانه م  اعتبارات بي ية حر

و هويللة ن وبي يللة مسعيللة ملل  ضوضللاء و لللوث مسعللة ن وبي يللة بصللرية ملل          

إضاءة و لوث بصر  و  تري هذ  العوام  مجيعا علة االنسان وملا يتعامل  معله    

ويعرف االرجونلوميكس البي لة إجرائيلا ب نله  ملد        م  نام ومنترات ومهاا .

لبللات الطفلل  املعللاح حركيللا فللا مبئاللة التلل تريات السللكنية الحتياجللات ومتط

           تعللانه ملل  إعتبللارات  يزيائيللة   حللرارةن ريوبللةن  هويللةن بللرود (ن مسعيللة         

كا للة األنصللطة    ضوضللاء(ن وبصللرية   إضللاءةن الللوان ( فللا يعللا   ارسللة     

 . مانأووراحة اليومية بسهولة 

  : املعاق حركياMotor Handicapped Person: 

ة ب نهلللا تالعرلللز يف وهيفلللة األععلللاء الدااليلللة    ُ علللرف اإلعاقلللة احلركيللل  

باجلسم سواء كانس مس ولة ع  احلركة يف اجلسم كك  أو جزء م  يرف 

ُبلل  سللواء كانللس هللذ  العواملل  وراتيللة أو مكتسللبة بسللبب حللادث  تصللبح هللذ     

االعاقة دائاةن  هلي  لؤتر عللي حيا له الطبيعيلة  يالا بعلدت.  عصلاا الصلفدهن          

2007) 

احلركية ب نها تحاالت األ راد الذي  يعانون مل  الل     كاا  عرف اإلعاقة

ما يف قدر هم احلركية أو نصايهم احلركي؛ حبيث يلؤتر ذلل  عللي مالاهر     

 وهم العقلي واالجتااعي واالنفعالين ويستدعي احلاجة إلي برامج ااصلةت.  

 (2008 عبد الراوف عامرن 

جسللاياً  سللواء الصللملص الللذ  يعللانة قصللوراً   ويعللرف املعللاح حركيللاح ب نلله ت 

كللان القيللاً  منللذ الللوالدة أو مكتسللباً  بسللبب مللرض أو حللادثن وكلاللا إ للتد         

النقص والقصلور كلان  ل تري   لة املصلاركة الكامللة  لة احليلاة اإلجتااعيلة          

 ( 2007 رنا عواد ن ضرراحت وأتر   ة النفس و ة نارة اميط  به أعاع  نأق 

ذل  الطفل  اللذ  يل او  عالر       ويعرف الطف  املعاح حركياح إجرائياح ب نه 

( سنه يف املرحلة االبتدائية ويعاني قصوراح جساياح يف أحلد أجهلزة    12: 9ما ب    

اجلسللم املسلل ولة علل  احلركللةن أو قصللوراح يف أحللد األيللراف السللفلية أو جللزء     

منها نتيرة للب ؛  ا يؤتر علي أداء نصايه احلركلي واالضلطرار السلتملداا    

 يف احلركةن وحيتا  لرعاية ااصة.الوسائ  املساعدة 

 :اإلدارة    Mangment 

 أنهلا  إذا ن إنسلاني  نصلاو  أله الدا علة  القلوة  فثابلة  ُ علرف اإلدارة ب نهلا ت  

 ذل  كان سواء  ياديامل وكا ة اجملاالت ك  يف األ راد  ارسات علي  ؤتر
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 عيل ونيق األ لراد  صلة يمع مسلتوه   لتحسل  وذلل   اارجله  أو املنلز   داال  

 (2005 و اء  ل  ن حنان أبو صريهن ت.مأهدا ه

 إنلاز  نهلا  ل   با( اإلدارة 2008علبء السلاملي وااللد السلليطي       يعلرف بينالا  

 ةيل بغ منصل ة  أو مناالة  أه يف العامللة  ةيالبصلر  القلوه  الب   مل   املهلاا 

 اتيل عال  كلون  ثيل ح ن ناالة امل قبل   مل   املطلوبلة  إللي األهلداف   الوصلو  

 . ةياألساس هي الوهائ  القرارات ااذٕاتو طرةيوالس ميوالتنا طيالتملط

و عرف اإلدارة أيعاح علي أنهات جماوعلة مل  األنصلطة املهالة والليت نيتلا        

إلللي  ركيللز قللوهن وجمالل  هللذ  األنصللطة أن يقللوا الفللرد بعاليللة  طلليط       

و ناللليم وا لللاذ قلللرارات ملللع القيلللادة واإلر لللاد والتوجيللله واملراقبلللة واملتابعلللة  

مسلاعدة وملوارد ماليلة وملوارد بصلرية ومعلوما يلة        واستملداا آليلات وعناصلر  

 (2016بغرض نيقيع األهداف املنصودةت.  نيبا  عطيةن

  : املخاطر املنزليةHouses Risks  
وهللة  للل  العواملل  التللة ملل   لل نها أن  للؤد  إىل زيللادة وقللوع ا طللر ومللا         

ي  للب علللة ذللل  ملل  اسللارة ماديللة أو معنويللة .  لتللار ماللود ن إبللراهيم         

 ( .2001د  ن او

 وأ لراد  الطفل   عللي  اطلر  سلبب ي ملا  ( ب نهلا كل   2001و عر هلا دعلاء عللي     

 ب اطلار  تعللع ي الا ي  ااصلة  املنلز   داال   اجلسلاي  للعلرر  عرضله ياألسلرة و 

 واجلرو  والتسام. ةيالكهربائ والصدمات احلروح

( ب نهللا جماوعللة العواملل  الطبيعيللة واملاديللة     2007و عر هللا و للاء الصللفيت    

يللة اميطللة بللالفرد يف إيللار البي للة املنزليللةن ونثلل  اطللرا عليلله          واالجتااع

 عرضللله للعلللرر اجلسلللاي والنفسلللين و تسلللبب يف إحلللداث اسلللائر كليلللة أو      

 جزئية يف الدا  أو املاتلكات.

و عرف اململاير املنزلية إجرائياح ب نها جماوعة العوامل  الطبيعيلة واملاديلة    

السللكنية ونثلل   هديللداح واطللراح اميطللة بالطفلل  املعللاح حركيللا داالل  بي تلله  

و سللبب للله أضللرار جسللاية وملل  هللذ  اململللاير  لللاير الكهربللاء واألجهللزة        

الكهربائيللللةن لللللاير الغللللازن لللللاير السللللوائ  والبملللللارن لللللاير األدويللللة    

 والكيااويات واملنافاتن لاير  صايم املسك  واألدوات احلادة( .

  : إدارة املخاطر املنزليةManagement For Houses Risks: 
و عرف إجرائياح علي أنها  اطوات ومراح  العالية االدارية اليت  طبقهلا أا  

الطفللل  املعلللاح حركيلللاح ماوللللة حسللل   وهيللل  واسلللتغب  مواردهلللا املاديلللة       

والبصللرية كللي  للتاك  ملل  التصللد  للاملللاير املنزليللة أو  قليلل    تريهللا إىل  

 لية إلي:أق  حد  ك ن و نقسم مراح  إدارة اململاير املنز

      أوالح: االسللتعداد للاملللاير  ونثلل  مرحلللة التملطلليط( : هللة املرحلللة اللليت

نيدد  يها األا ا طة املناسبة للتعام  مع ا طر حا  حدوته واللذه مل    

 لل نه  هديللد حيللاة الطفلل  املعللاح حركيللاحن ومللد  مراعتهللا ألدح التفاصللي    
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و  إىل اطلر  داا  املنز  كرانب وقائة ثنباح حللدوث أ  مصلكله قلد  تحل    

 يصعب التعام  معه.

     تانيللاح: مواجهللة اململللاير  ونثلل  مرحلللة التنفيللذ( : ويقصللد بهللا اإلجللراءات

الللليت  تبعهلللا األا عنلللد  علللرض يفللللها املعلللاح حركيلللاح أله نلللوع مللل  أنلللواع    

اململاير املنزلية ويريقة  عاملها مع اململاير بوعي وحكاة  قل  مل  حلدة   

 نزلية.اإلصابات الناثة ع  اململاير امل

   تالثللاح:  قيلليم اململللاير  ونثلل  مرحلللة التقيلليم( : هللي املرحلللة اللليت  تحقللع

 يهللا األا ملل  مللد  ناحهللا أو  صلللها لتصللد  اململللاير املنزليللة وماولللة    

 عللدي  السلللوكيات ا اي للة داالل  املنللز  واللليت ملل   لل نها أن ننللع  كللرار 

جيلة لروضلاع   حدوث هذ  اململايرن مع  صحيح االجراءات واألسلاليب العب 

 املسببة للاملاير.

  ثالثا: حدود البحث: 
 يتحدد هذا البحث علة النحو التاىل :

  م  جماوعتاناحلدود البصرية للبحث:  كونس عينة البحث  : 

 أا للديه  يفل  معلاح    15 كونلس مل     عينة الدراسة االستطبعية : -أ )

ائيله  ( سلنه و لة مرحللة التعلليم االبتد    12:9حركيا ي او  عار  بل    

 اسلتاارة  وذل  لتقلن  أدوات البحلث   خ إاتياره  بطريقة قصدية ن 

السللكنية للطفلل    األرجونوميللةمقيللاس االعتبللارات   -البيانللات العامللة 

 مقياس إدارة األا للاملاير املنزلية(. -املعاح حركياح

 ُأا خ ااتيللللاره   ( 85 عينللللة الدراسللللة األساسللللية:  كونللللس ملللل        -ب

     يفل  معلاح حركيلاح يل او  عالر  بل         بطريقة قصدية  ل  للديه   

ومل  مسلتويات اجتااعيلة    ( سنه و ة مرحللة التعلليم االبتدائيله    12:9  

علللللة اجلاعيللللات واملؤسسللللات  اتوملللل  امللللل ددن واقتصللللادية لتلفللللة

 .القاهرة ةم  املقياات فحا اوالت هيلية لإلعاقة واملعاق  

 :بعل  القلاهرة مل     ةما ال مل    ةالعينل  خ ااتيار احلدود املكانية للبحث 

واملعلللاق  والتللللة   ذو  االحتياجللللات ا اصلللة  ومراكلللز ادملللة    مجعيلللات 

اجلاعيللة املصللرية لتنايللة ذوه  ت مسحللس للبللاحثت  بللالتطبيع  يهللا وهللة  

مركللز مرسللا   دمللة املعللاق     – االحتياجللات ا اصللة حبللدائع املعللاده  

اعيلة   زهلراء   مجعية اليسر للاعاق  وا لدمات اإلجتا  -باملعاده اجلديدة

مركلز  نايلة    - با ليفة اجلاعية املصرية الرياضية للاعاق  -املعاد  (

مركلللز األجيلللا  لريفلللا  ذوه االحتياجلللات     –بلللاملقطم  مهلللارات الطفللل  

ا اصللة باملعللاده ن مجعيللة أصللدقاء الغللد املصللرح فدينللة السللبا تن اانللب  

ة زهللراء  بعلل  مراكللز العللب  الطبيعللة التابعلله لعيللادات ااصللة فنطقلل       

 املعاد  فعر ة الباحثت  .
  :خ  طبيع أدوات البحلث يف الفل ة مل  بدايلة  لهر      احلدود الزمنية للبحث

 . 2019أغسطس حتة نهاية  هر أكتوبر 
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  البحث أدوات: رابعا 
 الباحثتان إستاارة البيانات العامة . إعداد) 
   إعللداد السللكنية للطفلل  املعللاح حركيللاح.   األرجونوميللةمقيللاس االعتبللارات  

 (الباحثتان
 الباحثتان مقياس إدارة األا للاملاير املنزلية.  إعداد)  

  استمارة البيانات العامة.                 -1
أعللدت بهللدف احلصللو  علللة بعلل  البيانللات األوليللة اللليت  فيللد يف إمكانيللة  

 والسكنية للطف  املعاح حركيلاح  نيديد ا صائص االجتااعية واالقتصادية 

 : اسة ن وا تالس االستاارة علة ما يليعينة الدر

 البيانات الدميوجرافية:  -أ
    حرلم   عال  األان  نللواللدي  املسلتو  التعليالي   بيانات ااصة باألسرة : مثل

 .ودا  األسرة
  بل    املعاح  ر يب الطف ن نس املعاح حركيا : مث  اجل ب ااصة باالبيانات

 ن مدة اإلعاقة. أاوا ه
   : مث  مساحة املسك  ن نوع املسك  ن عدد حررات املسلك  ن  املتغريات السكنية

مكان نوا الطف  ن وذل  حتة  ك  حساب معد  التلزاحم ن وقلد خ حسلابه    

و قلللا للاعادللللة التاليلللة التلللة حلللددها اجلهلللاز املركلللزه للتعب لللة العاملللة      

 ( :2008واالحصاء   
  لة / علدد  معد  التزاحم = إمجاىل عدد الغرف القابلة للسك  فا  يها الصلا

 .األ راد

 ويتم التصني  كاا يلة : 

 لرد/   1.7: 1.5 رد/ للغر ة ن التلزاحم املتوسلط :    1.5التزاحم املقبو  : أق  م  

  رد / للغر ة . 1.8للغر ة ن التزاحم الصديد : أكثر م  

 بيانات تتعلق بالدراسة الوصفية:  -ب
 -يلللاحسلللبب إعاقلللة الطفللل  حركجماوعلللة مللل  التسلللااالت للتعلللرف عللللي   

أكثللر اململللاير اللليت   -الوسللائ  املسللاعدة اللليت يسللتملدمها الطفلل  يف احلركللة 

 (.يتعرض هلا الطف  املعاح حركياح داا  املنز 

 السكنية للطفل املعاق حركيًا. األرجونوميةمقياس االعتبارات  -2
بعد االيبع علة الدراسات السابقة املر بطة فوضوع البحث خ إعلداد هلذا   

وء املفهلللوا اإلجرائلللة اللللوارد بالبحلللث بهلللدف التعلللرف عللللي      املقيلللاس  لللة ضللل  

ن  كللون املقيللاس ملل   السللكنية للطفلل  املعللاح حركيللاح   األرجونوميللةاالعتبللارات 

ُأا الطفل   ( عبارة اربية  قديرية موزعة عللة تلبث ملاور ثيلب عليهلا      79 

( للعبللارات موجبللة 1ن 2ن 3و قللاح لتقللدير تبتللي متللدر  متصلل      املعللاح حركيللاح

( للعبللللارات سللللالبة الصللللياغة. وبللللذل   كللللون أعلللللة درجللللة  3ن 2ن 1  نصللللياغةال

 ن وا تا  املقياس علي بعدي  أساسي  هاا:(79( وأق  درجة  237للاقياس  
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 البعد األول: األرجونوميكس البدني: -أوال 
 ( عبارة موزعة علة تبث ماور  رعية هي:48وا تا  هذا البعد علي   

  عبلللارة  12اإلنصلللائية ؛  كلللون هلللذا املللور مللل        األرجونوميلللةاالعتبلللارات )

االنصائية للوحلدة   األرجونوميةموزعة علة بندي   قيس  وا ر االعتبارات 

السكنية م    حلوائط وأرضليات ( فلا يناسلب مقلاييس وحركلات وأوضلاع        

جسم الطف  املعاح حركيا ن و تاث   ة الو احلوائط م  الصقوح والزوايلا  

ء احللللوائط ن  لللوا ر مسلللاند مثبتللله بلللاحلوائط ن نلللوع     احللللادة ن نوعيلللة يلللب  

  صطيبات األرضية حلررات املسك  وغر ة الطف  .

  عبلللارة 15التصلللاياية؛  كلللون هلللذا املللور مللل      األرجونوميلللةاالعتبلللارات )

التصلللاياية  األرجونوميلللةموزعلللة عللللة بنلللدي   قللليس  لللوا ر االعتبلللارات  

راتن عبقة منلايع املسلك    للوحدة السكنية م    تحات تأبوب/ نوا ذت ن  

ببععها البع ( فا يناسب مقاييس وحركات وأوضاع جسم الطف  املعاح 

حركيلللان وحيقلللع السلللهولة واألملللان أتنلللاء احلركلللة ن و تاثللل   لللة إ سلللاع  

الفتحلللات ونوعيتهلللان  زويلللدها بلللبع  التسلللهيبت للطفللل  املعلللاح ن إ سلللاع     

 املارات وثهيزا ها لتبئم الطف  .

  21لرتللاث والترهيللزات؛  كللون هللذا امللور ملل         األرجونوميللةاالعتبللارات )

لتصلللايم وحلللدات األتلللاث    األرجونوميلللةعبلللارة  قللليس   لللوا ر االعتبلللارات   

والترهيزات املستملدمه فنايع املسلك  فلا يناسلب مقلاييس الطفل  املعلاح       

حركيا  عب ع  يلرح ال  يلب والتوزيلع داال   راغلات الوحلد  السلكنية        

ت وأوضللاع اجلسللم  لتللو ري االسللتملداا اآلملل  واملللريح ن    فللا يناسللب حركللا 

و تاثللل   لللة مسلللاحات احلركلللة بللل  وحلللدات األتلللاث ن ونوعيلللة اآلس لللرة       

واملناضد واملقاعد املسلتملدمة حبرلرة الطفل  ومنطقلة املعيصلة وثهيلزات       

احلااا م  حوض وجه ومرحلاض وحلوض االسلتحااا  مل  حيلث نوعيتهلا       

 و وزيعها.

 األرجونوميكس البيئي:البعد الثاني -ثانيا : 
 ( عبارة موزعة علة تبث ماور  رعية هي:31وا تا  هذا البعد علي   

  عبلارة  11للبي ة الفيزيائية:  كون هذا امور مل      األرجونوميةاالعتبارات )

الفيزيقيلللة مللل  حلللرارة وريوبلللة    األرجونوميلللة قللليس  لللوا ر االعتبلللارات  

لطفللل  عنلللد  ارسلللة أنصلللطته و هويلللة وبلللرود  فلللا يناسلللب راحلللة واملللان ا

باملسك  ن و تاث   ة  ناسب درجة احلرارة باملسك  ن  و ري مصلادر كا يلة   

للتهوية الطبيعيلة والصلناعية ن اسلتملداا أقاصله يبيعيلة  لة املفرو لات ن        

عللز  األسللق  حراريللا ن اسللتملداا التنللدات لتقليلل  احلللرارة ن ثنللب األلللوان   

 .الدا  ة  ة الدهانات ومصادر اإلضاء  

  عبلارات  9للبي ة السلاعية:  كلون هلذا املور مل         األرجونوميةاالعتبارات )

السلاعية مل  ضوضلاء و للوث مسعلة       األرجونوميلة  قيس  وا ر االعتبارات 

للطفل    ملان أووراحة كا ة األنصطة اليومية بسهولة فا يعا   ارسة 

عال   املعاح داا  املسك  ن و تاث   لة بعلد حرلرة نلوا الطفل  عل  منلايع ال       

والصوارع الرئيسيةن استملداا االرضيات واحلوائط املاصة للصوتن معاجلة 
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النوا للذ بالزجللا  والسللتائر العازلللة للصللوت ن األصللوات الصللادرة ملل  أجهللزة   

 املنز  . 

   عبللار  11للبي لة البصلرية:  كلون هلذا املور مل          األرجونوميلة االعتبلارات )

ملللل  حيللللث اإلضللللاءة    البصللللرية األرجونوميللللة قلللليس  للللوا ر االعتبللللارات   

 مصادرها ن  د ها(  عب عل  األللوان املناسلبه للطفل  املعلاح فلا يعلا  لله         

االستملداا املريح واآلم  الذ  يقل  م  احلوادث والصدمات عند  ارسلته  

ململتل  األنصلطةن و تاثل   لة  لوا ر مصلادر االضلاءة الكا يلة ألبعلاد املكلان          

واأللللوان املناسللبهن اسللتملداا    ونللوع النصللاو الللذ   ارسلله الطفلل ن االضللاءة    

األلوان امببة للطف  واأللوان البارد  التة نيقلع الراحلة البصلريةن وجلود     

  روقات لونية  ة ببيات األرضية لسهولة رايتها.

 مقياس إدارة األم للمخاطر املنزلية. -3
أعد هلذا املقيلاس بهلدف التعلرف عللة ملد  قلدرة ُأا الطفل  املعلاح حركيلاح           

( عبلارة  68اململاير املنزلية ويتكون املقياس  ة صور ه النهائية م    علي إدارة

ُأا الطفللل  املعلللاح  قديريلللة موزعلللة عللللة تلللبث ملللاور ثيلللب عليهلللا  اربيلللة

 ن( للعبارات موجبة الصلياغة 1ن 2ن 3و قاح لتقدير تبتي متدر  متص    حركياح

( 204اقيللاس  ( للعبللارات سللالبة الصللياغة. وبللذل   كللون أعلللة درجللة لل   3ن 2ن 1 

   املقياس تبث مراح  إدارة اململاير املنزلية هي:ن ومش(68وأق  درجة  

 )املرحلة األوىل: االستعداد للمخاطر)مرحلة التخطيط 
عبارة اربية لقياس مد  اسلتعداد األا للامللاير   ( 29  م   كون هذا امور

لذه م  داا  املنز  ووضع ا طة املناسبة للتعام  مع ا طر حا  حدوته وا

  نه  هديد حياة الطف  املعاح حركياحن وملد  مراعتهلا ألدح التفاصلي  داال      

املنز  كرانلب وقلائة ثنبلاح حللدوث أ  مصلكله قلد  تحلو  إىل اطلر يصلعب          

التعام  معه ن وذل  بتو ري صندوح االسعا ات األولية يف املنز ن والت كد مل   

تنللاح واحلريللعن وسللبمة   سللبمة أنابيللب الغللاز لترنللب الوقللوع يف أاطللار االا    

بع  املاارسات مث  عدا وضع املد  ة بالقرب م  السرير والسلتائرن احللر    

علللي إغللبح املللد  ة والتكييلل  قبلل  النللوان و ركيللب كا لل  للللداان بللاملنز ن   

وكذل   عويد الطف  بفتح املاء البارد قب  الساا  عند االستحااا وعدا م ء 

وس ب رضية احلااا لتفلاده االنلزالح أتنلاء    البانيو باملاءن ووضع سرادة كاو ص

االستحااان واحلر  علي  ركيب مقاب  مناسبة يف احلااا لب كلاء عليهلان   

وثفيلل  أه سللوائ  أو آتللار للصللابون موجللودة علللي األرضلليات بصللك  مسللتارن  

وحللر  األا علللي  للزي  املللواد القابلللة لب للتعا  بعيللداح علل  جمللا  حركللة     

ة مللل  األجهلللزة الكهربائيلللة فصلللدر واحلللد    الطفللل ن وعلللدا  وصلللي  جماوعللل  

للكهرباء باإلضا ة إلي  ص  األجهزة الكهربائية ع  مصلدر الكهربلاء يف حلا     

عدا استملدامهان وإبعاد مصدر الكهرباء ع  امليا ن واحلر  علي اقتناء يفايلة  

حريع باملنز ن و وعية الطفل  ب اطلار الكهربلاء والتحلذير مل  االقل اب منهلان        

 للارير صللبحية األدويللة قبلل  اعطائهللا للطفلل ن ووضللع األدوات    والت كللد ملل   

احلللادة يف ازانللة مغلقللةن و للو ري مسللا ات كا يللة بلل  قطللع األتللاث لتللو ري        

حركللة آمنللة للطفلل ن وعللدا اسللتملداا السللراد ذو الللوبرة العاليللة والسللا ائر        

 الطويلة واملنسدلة علي األرض.
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 يذ(املرحلة الثانية: مواجهة املخاطر )مرحلة التنف 
عبللارة اربيللة لقيللاس مللد  ا بللاع األا لإلجللراءات ( 20  ملل   كللون هللذا امللور

املناسبة عند  عرض يفلها املعاح حركيلاح أله نلوع مل  أنلواع اململلاير املنزليلة       

ويريقة  عاملها مع اململاير بوعي وحكالةن وذلل  مل  الب  ثنبهلا إل لعا        

غلاز ملع علدا غللع النوا لذ      املصابيح أو أه مفتا  كهربائي عند انتصار رائحة ال

واألبللواب يف حللا  انتصللار الغللازن وكللذل  غلللع صللااا الغللاز عنللد حللدوث حريللع   

بلللاملنز ن ثنلللب اسلللتملداا الفللليل الكهربائيلللة يف حاللللة حلللدوث  لللرر  يهلللان        

وكلللذل  ثنلللب االمسلللاس بالصلللملص املصلللاب بصلللعع كهربلللي واليلللد غلللري        

ج عل  الكهربللاءن  معزوللةن قطلع الكهربللاء عل  املنللز  يف حاللة حللدوث حريلع نللا      

ووضع قطعة قااش مبللة باملاء عللي الفلم واألنل  عنلد حلدوث حريلع بلاملنز         

و صللاعد الللداانن  وجيلله الطفلل  باالنبطللا  والتللدحر  علللي األرض إذا علقللس    

النللللار فببسللللهن اسللللتملداا املللللواد الطبيعيللللة ملعاجلللللة احلللللروح حللللل  يلللللب   

نللز  عنللد حللدوث أه اصللابات االستصللارة الطبيللةن ا بللاع االسللعا ات األوليللة يف امل

 للطف  حل  املساعدة الطبية.

 )املرحلة الثالثة: تقييم املخاطر )مرحلة التقييم 
عبلارة اربيلة لقيلاس ملد  نلا  األا أو  صللها يف       ( 19  م   كون هذا امور

التصلللده للامللللاير املنزليلللة وذلللل  بترنبهلللا لراطلللاء الللليت خ الوقلللوع  يهلللا    

نها لتقي  حرم اململاير اليت يتعرض هلا الطفل ن  والعا  علي  قو ها ونيسي

وذل  م  اب  التفحص الصام  لقطلع األتلاث املوجلودة بلاملنز  والعال  عللي       

اصب  التال  منهان وعدا  رس السوائ  عللي األرض حتلة ثل ن ثنلب القلاء      

أعللودة الكربيلللس يف القاامللة قبللل  إيفاءهلللان احلللر  عللللي وضللع دواسلللة مللل      

السللتحااان اسللتبدا  الفلليل املوجللودة بللاملنز  إلللي النللوع     املطللاو داالل  مكللان ا 

املغلعن العا  علي نرير االسبس الكهربائية بطريقه صحيحه وآمنه ن العال   

علي إعلادة  ر يلب أتلاث املنلز  لتسلهي  حركلة الطفل  وعلدا  كلرار احللوادثن           

التعللود علللي  صلل  مصللدر الغللاز واألجهللزة الكهربائيللة الغللري املسللتعالة أتنللاء       

لنوان االهتااا ب س ملبات معي ة أتناء اللي  لعلدا  كلرار التعرقل  يف األ لياءن     ا

 العا  علي  غيري نوعية الستائر باملنز  إلي النوع املقاوا للحريع.

  :تقنني أدوات الدراسة 
 يقصد بتقن  األدوات قياس صدح وتبات املقاييس.

  األدواتأواًل: صدق : 
 ك  م :إعتادت الباحثتان يف ذل  علة  

 : Validity Contentصدق احملتوى  -1
السلكنية للطفل     األرجونوميلة وذل  بعلرض كلب مل  مقيلاس االعتبلارات      

املعاح حركياحن مقياس إدارة األا للاملاير املنزلية عللة جماوعلة مل  السلادة     

كليللللة  -األسللللا ذة املتملصصلللل  بقسللللم إدارة مؤسسللللات األسللللرة والطفولللللة   

لوان ن إلبداء الرأه يف مد  صحة ووضو  صياغة جامعة ح  -اإلقتصاد املنزلي

مفللردات كلل  األدوات للغللرض الللذه وضللعس ملل  أجلللهن وقللد أبللدوا مللوا قتهم    
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السلكنية للطفل  املعلاح حركيلاح      األرجونوميلة علي عبارات مقيلاس االعتبلارات   

% مع  علدي  وحلذف   91%ن  مقياس إدارة األا للاملاير املنزلية بنسبة 89بنسبة 

 بالتعديبت املصار إليها. تانيف بع  اماور وقامس الباحثبع  العبارات 

 : Construct Validityصدق التكوين  -2

خ حساب صدح التكوي  بطريقة صدح اإل ساح الداالي ع  يريلع إجيلاد   

 معام  اإلر باو باستملداا معام  تبريسونت لك  م  مقياسي البحث.

 طفل املعاق حركيًا :السكنية لل األرجونومية)أ( مقياس االعتبارات 
الصلللدح باسلللتملداا اال سلللاح اللللداالي بللل  الدرجلللة الكليلللة لكللل  ملللور         

خ حسللاب الصللدح باسللتملداا اال سللاح الللداالي      والدرجللة الكليللة للاقيللاس :  

وذل  حبساب معام  االر باو   معام  ار باو  بريسلون ( بل  الدرجلة الكليلة     

لبي لة( والدرجلة الكليلة    لك  مور االرجونوميكس البلدنة ن االرجونلوميكس ا  

السكنية للطف  املعاح حركياح( ن واجلدو   األرجونوميةللاقياس  االعتبارات 

 يوضح ذل  : (1 

 ( قيم معامبت االر باو ب  الدرجة الكلية لك  مور والدرجة الكلية للاقياس1جدو   

 الداللة باواالر  السكنية للطف  املعاح حركياح األرجونوميةماور مقياس االعتبارات 

 0.01 0.869 : االرجونوميكس البدنة امور األو 

 0.01 0.752 امور الثاني : االرجونوميكس البي ة

(  0.01( أن معلامبت االر بلاو كللها داللة عنلد مسلتو          1يتعح م  جلدو    

 الق ابها م  الواحد الصحيح  ا يد  علة صدح وثانس ماور املقياس .             

 اس إدارة األم للمخاطر املنزلية :)ب( مقي
الصلللدح باسلللتملداا اال سلللاح اللللداالي بللل  الدرجلللة الكليلللة لكللل  ملللور         

خ حسللاب الصللدح باسللتملداا اال سللاح الللداالي      والدرجللة الكليللة للاقيللاس :  

وذل  حبساب معام  االر باو   معام  ار باو  بريسلون ( بل  الدرجلة الكليلة     

ة التملطلللليطت ن مواجهللللة اململللللاير لكلللل  مور االسللللتعداد للاملللللاير تمرحللللل

تمرحلللللة التنفيللللذت ن  قيلللليم اململللللاير تمرحلللللة التقيلللليمت( والدرجللللة الكليللللة    

 يوضح ذل  : (2 للاقياس  إدارة األا للاملاير املنزلية( ن واجلدو  
 للاقياسوالدرجة الكلية  ( قيم معامبت االر باو ب  الدرجة الكلية لك  مور2جدو   

 الداللة االر باو ا للاملاير املنزليةماور مقياس إدارة األ

 0.01 0.826 تمرحلة التملطيطت: االستعداد للاملاير  امور األو 

 0.01 0.775 تمرحلة التنفيذت: مواجهة اململاير الثاني امور 
 0.01 0.911 تمرحلة التقييمت:  قييم اململاير الثالث امور 

 ( 0.01  داللة عنلد مسلتو      أن معلامبت االر بلاو كللها   ( 2 يتعح م  جدو  

           املقياس . ماورالق ابها م  الواحد الصحيح  ا يد  علة صدح وثانس 

  : األدواتثبات ثانيا : 
 نوميللةاألرجواالعتبللارات مقيللاس خ التحقللع ملل  تبللات كلل  ملل  مقيللاس    

السكنية للطف  املعاح حركياحن مقياس إدارة األا للاملاير املنزلية باستملداا 

-Spearmanسبريمان بلراون  امعام  ن Alpha Cronbach الفا كرونباخ ام مع

Brown جيونانن   Guttman. 
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 حركياح املعاح للطف  السكنية األرجونومية االعتبارات مقياس( قيم معام  الثبات ماور  3 جدو   

السكنية للطف   األرجونوميةماور مقياس االعتبارات 

 املعاح حركياح
 جيونان سبريمان براونا معام  الفا

 0.771 0.829 0.786 : االرجونوميكس البدنة امور األو 
 0.892 0.946 0.908 : االرجونوميكس البي ة امور الثاني

 0.823 0.875 0.834 األرجونومية االعتبارات إمجاىل مقياس

 إدارة األا للاملاير املنزلية مقياس( قيم معام  الثبات ماور  4 جدو   

 جيونان سبريمان براونا معام  الفا ماور مقياس إدارة األا للاملاير املنزلية

 0.806 0.855 0.814 تمرحلة التملطيطت: االستعداد للاملاير  امور األو 
 0.752 0.800 0.763 تمرحلة التنفيذت: مواجهة اململاير الثاني امور 

 0.914 0.967 0.925 تمرحلة التقييمت:  قييم اململاير الثالث امور 

 0.853 0.903 0.869 إدارة األا للاملاير املنزلية  مقياس إمجاىل

( أن مجيلللع قللليم معلللامبت الثبلللات: معامللل  الفلللان     4ن 3يتعلللح مللل  جلللدو     

 لا يلد      0.01الترزئة النصفيةن اسبريمان براونن جيونلان داللة عنلد مسلتو      

 علة تبات املقياس .

 :املعاجلة اإلحصائية 
ن لتحديلللللد  SPSSاملعاجللللللات اإلحصلللللائية باسلللللتملداا برنلللللامج   خ إجلللللراء

املتوسطات احلسابيةن واألعدادن والنسلب امل ويلةن واالحنلراف املعيلارهن ونيليل       

للتعللرف علللي داللللة الفللروح  بلل  املتوسللطاتن ااتبللار      T.testالتبللاي ن ااتبللار  

LSD .للاقارنات املتعددة وحساب قيم معامبت بريسون 

 يلها وتفسريهاالنتائج : حتل : 
  :النتائج الوصفيةأواًل : 
  :وصف عينة البحث 

 (7: 5 ياا يلي وص   صائص عينة البحث موضحة يف اجلداو  م   
 (85(  وزيع أ راد العينة و قاح للملصائص االجتااعية واالقتصادية  ن = 5جدو   

 % النسبة امل وية العدد الف ة البيلان 
 املستو  التعلياي

 لرا
 %31.8 27  إعدادية   ق ( منملف 

 %44.7 38 متوسط  تانويةن  وح متوسط(

 %23.5 20 مر فع  جامعي ن  وح جامعي(

 %100 85 إمجالي 

 

املستو  التعلياي 

 لرب
 %28.2 24 منملف   إعدادية   ق (

 %47.1 40 متوسط  تانويةن  وح متوسط(

 %24.7 21 مر فع  جامعي ن  وح جامعي(

 %100 85 إمجالي 

 

 %42.4 36  عا  األا عا 
 %57.6 49 ال  عا 

 %100 85 إمجالي 

 

 حرم األسرة
 %27.1 23 ( أ راد 4:3م  صغري  

 %40 34 ( أ راد 5متوسط  

 %32.9 28 أ راد   كثر(  6كبري  

 %100 85 إمجالي 

 دا  األسرة
 %36.5 31 (جنيه 4000 م : أق   2000 م منملف   
 %52.9 45 (جنيه 8000 م  أق  : 4000 م متوسط  

 %10.6 9   كثر جنيه 8000 م 
 %100 85 إمجالي 

  ( أن أغلللب أمهللات عينللة البحللث األساسللية مسللتواه    5يتعللح ملل  جللدو     

( بنسلبة  ر فلع املستوه التعلياي  امليف % وأقلهم 44.7( بنسبة متوسطالتعلياي  

( توسلط التعليالي  م  هممسلتوا  البحلث  عينلة آباء %ن وكذل   ب  أن أغلب 23.5

%ن كلذل   لب    24.7( بنسلبة  املر فعاملستو  التعلياي   يف%ن وأقلهم 47.1بنسبة 
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%ن بينالا كلان   57.6أمهات أ راد العينة غري علامبت بنسلبة    أكثر م  نص أن 

%ن وأقلللهم حرللم األسللرة 40هللو األغلللب بنسللبة  أ للراد( 5 املتوسللط حرللم األسللرة 

تعح أن أغلب أسر أ راد عينلة البحلث مل    لات     %ن كاا ي27.1( بنسبة لصغري ا

% وأقلل  52.9بنسللبة  جنيلله 8000 ملل  أقلل  إلللي 4000 ملل ( املتوسللطالللدا  الصللهره  

جنيلله  8000ملل  املر فللع ( أسللر أ للراد عينللة البحللث ملل    للات الللدا  الصللهره       

 %.10.6بنسبة    كثر

 (85(  وزيع أ راد العينة و قاح للملصائص السكنية   ن= 6جدو   

 % النسبة امل وية العدد الف ة بيلان ال
 مساحة املسك 

 %28.5 24 2ا 90 م  أق 
 %50.3 43 2ا 150:90 م 

 %21.2 18 2ا 150 م  أكثر

 %100 85 إمجالي

 %44.7 38 نلي  نوع املسك 
 %55.3 47 جديد/  قديم إجيار

 %100 85 إمجالي

 عدد حررات املسك 

   احلررات + الصالة(
 %20 17 حررة2:  1م 
 %67 57 حررة4:  3م  

 %13 11 حررات   كثر 5

 %100 85 إمجالي

 %63.5 54 منفردة حررة يف مكان نوا الطف 
 %36.5 31 مص كة حررة يف

 %100 85 إمجالي 

 %30.6 26 مقبو  معد  التزاحم

 %51.8 44 متوسط

 %17.6 15  ديد

 %100 85 إمجالي 
أ راد عينة البحث   او  مسلاحة   أكثر م  نص ن ( أ6يتعح م  جدو   

%ن وأقلللهم  بلللا مسللاحة مسللكنهم   اكثللر  50.3( بنسللبة 2ا150: 2ا90املسللك   ملل  

%ن بيناللا كانللس معاللم األسللر  سللك   للة  للقع  إجيللار(  21.2( بنسللبة 2ا 150ملل  

حرللرات(  4: 3%ن يف حلل   راوحللس أغلللب عللدد حرللرات املسللك   ملل   55.3بنسللبة 

%ن كالا  13حررات   كثر( بنسلبة    5قلهم عدد حررات املسك   %ن وأ67بنسبة 

%ن وأقلللهم 51.8كللان معاللم األسللر معللد  التللزاحم باملسللك   متوسللط( بنسللبة    

 %.17.6معد   زاحم   ديد( بنسبة 

 (85(  وزيع أ راد العينة و قاح  صائص الطف  املعاح حركياح   ن= 7جدو   

 % النسبة امل وية العدد الف ة البيلان 
 جنس الطف 

 %61.2 52 ذكر
 %38.8 33 أنثة

 %100 85 إمجالي

 ال  يب ب  األاوة
 %42.4 36 األو 

 %36.5 31 األوسط

 %21.1 18 األاري

 %100 85 إمجالي

 الس 
 %21.1 18 سنوات 9
 %32.9 28 سنوات 10

 %29.6 25 سنه 11

 %16.4 14 سنه 12

 %100 85 إمجالي
 

 مدة اإلعاقة

 %29.4 25 سنوات 4 م  أق 
 %51.8 44 8 م  ق أل 4 م 

 %18.8 16   كثر 8 م 

 %100 85 إمجالي
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تلثللة أيفللا  عينللة البحللث ملل  الللذكور بنسللبة     ( أن 7يتعللح ملل  جللدو    

%ن ومعااهلم حيتل  ال  يلب األو  بل      38.8%(ن وأقلهم م  اإلنلاث بنسلبة   61.2 

%ن 21.1ب األاللري بلل  األاللوة بنسللبة   %ن وأقلللهم حيتلل  ال  يلل 42.4األاللوة بنسللبة  

% ن 16.4سنه بنسلبة   12% وأقلهم أعاارهم 32.9سنوات بنسبة  10وأغلبهم أعاارهم 

%ن 51.8سلللنوات( بنسلللبة  8ألقللل  ملل   4بيناللا أغللللبهم  لل او  ملللدة إعلللاقتهم  ملل    

 %.  18.8سنوات   كثر( بنسبة  8وأقلهم مدة إعاقة  م  

 أسباب إعاقة الطفل حركيًا:-2
 (85 ن=   ( أسباب إعاقة الطف  حركياح8جدو   

 النسبة% العدد يفل  إعاقة أسباب

 %20 17 الصل  الدماغي
 %27.1 23  ل  األيفا 

 %9.4 8 نتيرة حادتة

 %14.1 12 نتيرة ملرض
 %7.1 6 ب  أحد األيراف

 %22.3 19 عوام  وراتية

 %100 85 اجملاوع

بب اإلعاقلة  لل  األيفلا     ( أن أغللب األيفلا  كلان سل    8يتعح م  جلدو    

%ن يليهلا الصلل  اللدماغي بنسلبة     22.3%ن يليه العوام  الوراتية بنسبة 27.1بنسبة 

%ن تلم  لة ال  يلب ا الس نتيرلة حادتلة       14.1%ن يليها نتيرلة امللرض بنسلبة    20

 %.7.1%ن وأاريا بسبب ب  أحد األيراف بنسبة 9.4بنسبة 

 املعاق يف احلركة : الوسائل املساعدة اليت يستخدمها الطفل -3
 (85 ن=  يف احلركة املعاح ( الوسائ  املساعدة اليت يستملدمها الطف 9جدو   

  اليت املساعدة الوسائ 

 احلركة يف يفل  يستملدمها

 % النسبة العدد

 %16.5 14 متحرس كرسي
 %10.6 9 الصناعية األيراف

 %41.2 35 عكازات

 %31.7 27 التقويم أجهزة
 %100 85 اجملاوع

( أن أغلب أيفا  عينة البحث يسلتملدمون العكلازات يف   9يتعح م  جدو   

%ن  للة 31.7%ن يللليهم مسللتملدمي أجهللزة التقللويم بنسللبة    41.2احلركللة بنسللبة  

%ن وأقللل  16.5حللل  بلغلللس نسلللبة األيفلللا  مللل  مسلللتملدمي الكرسلللي املتحلللرس    

 %.10.6األيفا  كانوا م   مستملدمي األيراف الصناعية بنسبة 

 النسبية ألكثر املخاطر اليت يتعرض هلا الطفل املعاق يف املنزل: األوزان -4
 (85ألكثر اململاير اليت يتعرض هلا الطف  املعاح يف املنز  ن=  الوزن النس ( 10جدو   

 ال  يب النسبة امل وية% الوزن النس  املنز  يف املعاح الطف  هلا يتعرض اليت اململاير أكثر

 األجهزة استملداا/  بساالس/  الفيل   الكهرباء

 ( الكهربائية

 األو  20.5% 138

 السادس %13.6 92 الغاز

 الرابع %15.8 106 واملنافات والكيااويات األدوية

 الثاني %18.3 123 احلادة األدوات استملداا

 الثالث %17.1 115 والبملار ةالساان السوائ 

 ا امس %14.7 99  املسك  و ر يب  صايم سوء
  %100 673 اجملاوع
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( أن أكثر اململاير اليت يتعرض هلا الطف  املعاح داا  10يتعح م  جدو   

%ن يليهللا 20.5املنللز  هللي لللاير الكهربللاء حيللث جللاءت يف ال  يللب األو  بنسللبة  

%ن 18.3لاير اسلتملداا األدوات احللادة حيلث جلاءت يف ال  يلب الثلاني بنسلبة        

ءت يف ال  يللب الثالللث بنسللبة تللم لللاير السللوائ  السللاانة والبملللار حيللث جللا 

%ن ويليها لاير األدوية والكيااويات واملنافات يف ال  يلب الرابلع بنسلبة    17.1

%ن يليهلللاح للللاير سلللوء  صلللايم و ر يلللب املسلللك  حيلللث جلللاءت يف ال  يلللب  15.8

%ن وأاللريا لللاير الغللاز حيللث إحتلللس ال  يللب السللادس      14.7ا للامس بنسللبة  

 % .13.6واألاري بنسبة 

 األرجونوميــةجابات األمهــات عينــة البحــث فيمــا يتعلــق باالعتبــارات   اســت-5

 السكنية للطفل املعاق حركيا:

             االنصلللائية  األرجونوميللة نيقلللع بعلل  االعتبلللارات   (11يتعللح مللل  جللدو     

  حوائط/ أرضيات( ومنها أن جدران حوائط الوحدة السكنية ملسلاء وال يوجلد   

كنية مطليللة بللدهانات ببسللتي  ن أرضلليات    بهللا  للقوح ن حللوائط الوحللدة السلل    

الوحدة السكنية سهلة التناي  ومقاومة للحصرات ن أرضلية املطلبر واحلالاا    

% عللة التلواىل .  لة     59.3% ن 68.6% ن 71.9% ن 82.9م  النلوع امبلب ا صل  بنسلب     

االنصائية حيث ار فعس  األرجونوميةح  يتعح عدا نيقع بع  االعتبارات 

حوائط احلررات علة بع  الزوايا احلادة ن ووجلود أرضليات مل     نسبة إحتواء 

% علة التواىلن باالضلا ة  59.5% ن 60.4  السريامي  أو البورسل  ( باملسك  بنسبة 

% ن  علب عل  علدا    55.8إىل عدا وجود أرضيات الفني   ة غر ة الطف  بنسبة 

ت املسلك    زويد حوائط احلااا فساندن ووجود بع  الربوزات ب رضية حررا

كاللللا يتعللللح نيقللللع بعلللل  االعتبللللارات     % علللللي التللللوالي. 66.5%ن 40.5بنسللللبة 

التوزيع( ومنها أن أبواب املسك    رات  /   الفتحات التصاياية  األرجونومية

ذات إ سللللاع مناسللللب فللللا يسللللاح بسللللهولة داللللو  واللللرو  الطفلللل  بالوسلللليلة 

حرللرات  املسلتملدمة  لة احلركلة ن وجلود حللواجز  ل م  حديديلة عللي نوا لذ        

املسلك  ن إ سلاع املالرات داالل  الوحلدة السلكنية مناسللبة لنلوع وسليلة احلركللة        

التة يستملدمها الطف  ن  لرات اللداو  للوحلدة السلكنية وللحرلرات االيلة       

ملل  العوائللع   االعاللدة ن العتبللات ن النبا للات ( التللة  عيللع حركللة الطفلل  وذللل   

 ة ح  يتعح عدا نيقلع بعل    % علة التواىل. 61.4% ن 77.9% ن 59% ن 60.5بنسب 

التصاياية ومنها أن أبواب الداو  للاسلك  وحرلرة    األرجونوميةاالعتبارات 

الطفلل  مللزود  فقللب  أ قللة بطللو  البللاب  ن بللاب غر للة الطفلل  مللزود بلللو           

ااية معدنية م  األسف  للوقاية م  الصدمات ن إثا   تح باب احلالاا إللي   

غر للة الطفلل  ملل  النللوع املنزلللع وذللل      ا للار  وللليس لللداا  احلاللاا ن نا للذة  

كاللللا يتعللللح نيقللللع بعلللل    % علللللة التللللواىل.55.5% ن 65.1%ن 60.3% ن 58.1بنسللللب 

لرتاث والترهيزات ومنها وجود مساحه كا ية حو   األرجونوميةاالعتبارات 

وحلللدات األتلللاث باملسلللك  فلللا يعلللا  سلللهولة احلركلللة واالسلللتملداا ن وجلللود   

مقلاييس جسلاه ن ار فلاع قاعلدة      اسلب مناضد وكراسلي لصصلة للطفل  و ن   

 املرحاض مناسبة ملقاييس جسم الطف 
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 ( 85ن=العتبارات االرجونوميكس البدنة    ( التوزيع النس  لعينة البحث و قحا 11جدو   

   

 العبلللللللارات
 يتحقع

% 

يتحقع إلي 

 حٍد ما %

 ال يتحقع

% 

 يات( :االنصائية   حوائط/ أرض األرجونوميةأوال: االعتبارات 
 5.5 11.6 82.9 . جدران حوائط الوحدة السكنية ملساء وال يوجد بها  قوح.1
 29.1 10.5 60.4 .زوايا حوائط احلررات نيتو  علة بع  الزوايا احلادة.2
 17.4 27.7 54.9 . حوائط املسك  مزودة فصد م  األسف   نع احتكاس وسيلة حركة الطف  باحلائط.3
 55.1 17.5 27.4    م  النوع البمع العاكس.. يبء حوائط املسك4
 8.1 20 71.9 . حوائط الوحدة السكنية مطلية بدهانات ببستي  .5
 40.5 26.5 33 . حوائط احلااا مزود  فساند   علة جانبة املرحاض ن اوار الدش ( كي يستند عليها الطف .6
 10.5 20.9 68.6 ت.. أرضيات الوحدة السكنية سهلة التناي  ومقاومة للحصرا7
 55.8 16.3 27.9  . أرضية غر ة الطف  مصنوعة م  الفيني .8
 30 10.5 59.5 . أرضيات املسك  م    السريامي  أو البورسل  ( .9
 66.5 22.3 19.2 . أرضيات حررات املسك  بها بع  الربوزات وغري مستوية السطح .10

 16 7 77 . الفواص  املوجودة ب  الببيات ضيقة .11
 11.6 29.1 59.3 . أرضية املطبر واحلااا م  النوع امبب ا ص  .12

 التصاياية   الفتحات/ رات التوزيع( : األرجونوميةتانيا: االعتبارات 
.أبواب املسك  ذات إ ساع مناسب فا يساح بسهولة داو  وارو  الطف  بالوسيلة املستملدمة  ة 1

 احلركة .

60.5 27.9 11.6 

 58.1 26.9 15 بواب الداو  للاسك  وحررة الطف  مزود  فقب  أ قة بطو  الباب ..أ2
 50.9 23.3 25.8 .أبواب حررات املسك  مزود  بالوا  م  الزجا . 3
 60.3 6.4 33.3 .باب غر ة الطف  مزود بلو  ااية معدنية م  األسف  للوقاية م  الصدمات.4
 75.6 - 24.4 لطي أو اجلرار..باب غر ة الطف  م  النوع القاب  ل5
 10.5 27.9 61.6 .أبواب احلررات مثبته  ة زاوية الغر ة و فتح يف اثا  احلائط.6

 65.1 10.5 24.4 .إثا   تح باب احلااا إلي ا ار  وليس لداا  احلااا .7
 55.5 - 45.5 .نا ذة غر ة الطف  م  النوع املنزلع  الدرف مثبته علة جمر  لسهولة احلركة( .8
 64 24.2 11.8 .نوا ذ املسك  معاجلة بزجا  عاز  للصوت واأل ربة .9
 14 27 59 .يوجد حواجز   م  حديدية علي نوا ذ حررات املسك  .10
 17.4 40.7 41.9 .ار فاع مستو  النوا ذ يساح للطف  بالنار إلي ا ار  .11
 8.1 14 977. لة احلركة التة يستملدمها الطف  ..إ ساع املارات داا  الوحدة السكنية مناسبة لنوع وسي12
 50.3 17.4 32.3 .  رات املسك  مزود  فقاب  أو مواسري ملساعدة الطف  أتناء احلركة .13
.  رات الداو  للوحدة السكنية وللحررات االية م  العوائع   االعادة ن العتبات ن النبا ات ( التة  عيع 14

 حركة الطف  . 

61.4 22.1 16.5 

 24.4 17.4 58.2 . وصو  الطف  حلرر ه وصو  مبا ر دون أن يقطع مسا ات يويلة .15

     لرتاث والترهيزات : األرجونوميةتالثا : االعتبارات 

 8.1 10.5 81.4 . وجد مساحه كا ية حو  وحدات األتاث باملسك  فا يعا  سهولة احلركة واالستملداا .1
 7 18.1 74.9 للطف  و ناسب مقاييس جساه . . وجد مناضد وكراسي لصصة2
 12 27.4 60.6 .الكاود قريب م  السرير ليسه  علة الطف   ناو  إحتياجا ه .3
 70.9 4.7 24.4 .نيتو  غر ة الطف  علة أر   ار فاعها يناسب مقاييس جسم الطف  .4
 60.5 6.3 33.3 .ضل  الدوالب م  النوع املنزلع  اجلرار(.5
 45.5 20.5 34 ه الدوالب م  أر   وأماك  التعليع ار فاعها مناسب وأبعاد جسم الطف  املعاح..ما حيتوي6
 14 31.2 54.8 .أبعاد مكتب الطف    الطو / العرض/ االر فاع ( مناسبة ملقاييس جساه.7
 50 18.6 31.4 .قاعدة اجللوس يف كرسي املكتب مزودة حبصوات كثيفة لراحة الطف  أتناء اجللوس.8
 43 25.6 31.4 .ههر كرسي املكتب مصام حبيث حيقع الراحة للطف  أتناء اجللوس.9
 40.5 13.5 46 .كرسي الطف  مزود فساند للقدا لراحة القدم  ور عها م  األرض.10
 62.7 - 37.3 .سرير الطف  مزود بعربت  ك   ثبيتها وقس احلاجة .11
 30.3 - 69.7 ة الطف ..السرير مزود فقب  لإلمساس به عند حرك12
 60.5 8.1 31.4 .السرير قاب  للتحكم يف ار فاعه .13
 73.3 - 26.7 .احلااا مزود حبلقات  تدىل م  السق  لإلمساس بها وسهولة القياا واحلركة.14
 41.2 4.7 54.1 .املرحاض مزود بقاعدة  ركب  وقه لتناسب حرم الطف .15
 4.7 3.5 91.8 قاييس جسم الطف  ..ار فاع قاعدة املرحاض مناسبة مل16
 3.5 33.7 62.8 .أبعاد حوض الوجه مناسبة ملقاييس جسم الطف  ولوسيلة احلركة املستملدمة . 17
 81.8 - 18.2 .يتوا ر باحلااا احلوض املعلع لسهولة استملدامه مع وسائ  احلركة اليت يستملدمها الطف 18
 9.3 27.4 63.3 بوسيلة احلركة ا اصة به . .مساحة احلااا كا ية الستيعاب حركة الطف 19
 18.1 10.5 71.4 .ابو الدش يعا  بذراع واحد ويف اثاه .20
 17 8.1 74.9 .حوض االستحااا   البانيو( مثبس  ة رك  احلااا مع وجود مسا ة االيه حولة دون أ  عوائع .21

ة االيله  حوض االستحااا   البانيو( مثبلس  لة ركل  احلالاا ملع وجلود مسلا        

% عللة التلواىل .  لة    74.9% ن 91.8% ن 74.9% ن 81.4حولة دون أ  عوائع وذل  بنسب 

لرتللاث والترهيللزات  األرجونوميللةحلل  يتعللح عللدا نيقللع بعلل  االعتبللارات  

ومنها إحتواء غر ة الطف  علة أر   ار فاعها يناسلب مقلاييس جسلم الطفل ن     
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جللة ن أن احلاللاا مللزود  سللرير الطفلل  مللزود بعرللبت  كلل   ثبيتهللا وقللس احلا   

حبلقللات  تللدىل ملل  السللق  لإلمسللاس بهللا وسللهولة القيللاا واحلركللةن يتللوا ر  

باحلاللللاا احلللللوض املعلللللع لسللللهولة اسللللتملدامه مللللع وسللللائ  احلركللللة اللللليت  

 % .81.8% ن 73.3% ن 62.7% ن 70.9يستملدمها الطف  وذل  بنسب 

 (85ن= رجونوميكس البي ة    لبعتبارات اال( التوزيع النس  لعينة البحث و قحا 12جدو   

   

 العبلللللللارات
 يتحقع

% 

يتحقع إلي 

 حٍد ما %

 ال يتحقع

% 

 للبي ة الفيزيقية : األرجونوميةأوال: االعتبارات 
 73.5 11.6 14.9 .درجة احلرارة باملسك  مر فعة أغلب ساعات النهار  ا يعايع يفلة .1
 20.4 10.5 69.1 .يتوا ر باملسك  عدد كا ة م  النوا ذ فا يساح بترديد اهلواء باستارار .2
 17.4 47.7 34.9 . توا ر  ة حررات املسك  مصادر كا ية للتهوية الصناعية   مراو  /  كيفات ( .3
 55.1 17.5 27.4 .أقاصة الستائر املستملدمه حبررات املسك  م  النوع العاز  للحرارة .4
.املفرو ات املستملدمه  ة املسك   مبيات اآلسرة ن مفارش ن ستائر ن أقاصة التنريد ...( 5

 م  أقاصة يبيعية .

81.9 10 8.1 

 20.5 46.5 33 . توا ر باملسك  مصادر للتد  ة  ة حالة إخنفاض درجة حرارة اجلو .6
 50.5 20.9 28.6 الراحة احلرارية . . ستملدا التندات علة نوا ذ الغرف ذات الواجهة القبلية لتحقيع7
.أسق  الوحدة السكنية معاجلة فواد عازلة إذا كانس بالدور األاري أو  ة اجلهة 8

 القبلية .

25.8 16.3 57.9 

 30.5 30 39.5 . ستملدا األرضيات ا صبية  ة بع  احلررات لتو ري الراحة احلرارية صيفا و تاءا .9
 49 7 44 نارة معام حررات املسك  ..يستملدا العوء األصفر  ة إ10
 59.6 29.1 11.3 . دهانات منايع املسك  ني  ألوانها ني  إلي األار والرب قالي.11

 للبي ة الساعية: األرجونوميةتانيا: االعتبارات 

 11.6 27.9 60.5 .حررة نوا الطف   بتعد ع  أماك  العا    منطقة املعيصة ن املطبر ( .1
 17.9 8.1 74 يات حررات املسك   ساح بامتصا  الصوت ..أغطية أرض2
 55.9 23.3 20.8 .احلوائط ا ارجية حلررة نوا الطف  معاجلة فواد عازلة لتقلي  العوضاء .3
 40.5 23.7 35.8 .حررة نوا الطف   ط  علة  ارع رئيسي .4
 24.4 30.5 45.1 .أرضيات املسك  م  األنواع املاصة للصوت والتة ننع العوضاء .5
 10.5 21.6 67.9 افيفه ( لتقلي  العوضاء . –.نوا ذ املسك  مزود  بنوع  م  الستائر   تقيله 6

 65.4 10.5 24.1 .معام األجهزة املستملدمه باملسك  يصدر عنها أصوات مر فعة عند التصغي  .7
 65 14 21 .أرج  الكراسة والطاوالت مزود  بقطع م  الفل  .8
 34 24.2 41.8 الطف  الاوا ه  ة حررة النوا يسبب له االزعا  والعوضاء ..مصاركة 9

    للبي ة البصرية : األرجونوميةتالثا : االعتبارات 

 15.6 17  67.4 . توا ر  ة منايع املسك  مصادر لإلضاءة مناسبة ألبعاد ومساحة ك  منطقة.1
رة ( لوضو  الراية أتناء .غر ة الطف  مزود  فصدر إضاءة   ملبة صغرية أو سها2

 االستيقاه ليبح .

42.4 - 57.6 

 3.5 10 86.5 . ناسب  دة اإلضاءة مع أنصطة الطف    اللعب ن املذاكرة ن  ارسة اهلوايات ...اخل (.3
 14.7 31.6 53.7 . رات املسك  مزود  فصادر كا ية لإلضاءة سواء م  السق  / احلائط .4
 67.4 7 25.6 انات المعة ..أسق  املسك  مطلية بده5
 77 3.5 19.5 . دة االستعاءة  ة منايع املسك  قوية ومبهرة .6
.أركز علة استملداا الكصا ات املوجهة   االسبوت اليس( أو األباجورات لتو ري إضاء  7

 مركزة عند  ارسة االنصطة .

38.1 17.4 44.4 

 34.2 14 51.9 الطاقة االجيابية.  .حررة الطف  مطلية باللون األزرح أو األاعر لزيادة8
أغطية االرضيات ( م  االلوان امببه  /.الوان مفرو ات حررة الطف    الستائر / املبيات 9

 له وبها رسومات مبهره .

64.4 23.3 12.3 

 8.1 15.1 76.7 .ألوان ببو األرضية م  درجه لونية واحدة .10
 14 10.5 75.5 وائط  ..يبء األسق  بدهانات أ تح م  لون احل11

للبي لللة   األرجونوميلللة نيقلللع بعللل  االعتبلللارات     (12يتعلللح مللل  جلللدو      

الفيزيقية ومنها أن درجة احلرارة باملسك  ليسس مر فعة أغلب ساعات النهلار  

 ا يعايع الطف  ن يتوا ر باملسك  عدد كا ة م  النوا ذ فا يسلاح بترديلد   

ة املسلك   مبيلات اآلسلرة ن مفلارش ن     اهلواء باستارارن املفرو ات املسلتملدمه  ل  

% عللة  81.9% ن 69.1% ن 73.5ستائر ن أقاصة التنريلد( مل  أقاصلة يبيعيلة بنسلب      
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للبي للة  األرجونوميللةالتللواىل .  للة حلل  يتعللح عللدا نيقللع بعلل  االعتبللارات   

الفيزيقيللة ومنهللا أن أقاصللة السللتائر املسللتملدمه حبرللرات املسللك  ملل  النللوع       

داا التنللدات علللة نوا للذ الغللرف ذات الواجهللة القبليللة    العللاز  للحللرارة ن اسللتمل 

لتحقيع الراحة احلرارية ن أن أسق  الوحدة السكنية معاجلة فواد عازلة إذا 

% 57.9% ن 50.5% ن 55.1كانللس بالللدور األاللري أو  للة اجلهللة القبليللة  وذللل  بنسللب   

 علة التواىل .

اعية ومنهلا  للبي لة السل   األرجونوميلة نيقع بعل  االعتبلارات   يتعح كاا 

بعد حررة نوا الطف  ع  أماك  العا    منطقلة املعيصلة ن املطلبر ( ن أغطيلة     

أرضيات حررات املسلك   سلاح بامتصلا  الصلوت ن وأن نوا لذ املسلك  ملزود         

% عللللة 67.9%ن 74%ن 60.5بنلللوع  مللل  السلللتائر لتقليللل  العوضلللاء وذلللل  بنسلللب   

للبي للة  األرجونوميللةالتللوالي .  للة حلل  يتعللح عللدا نيقللع بعلل  االعتبللارات   

السللاعية ومنهللا أن احلللوائط ا ارجيللة حلرللرة نللوا الطفلل  معاجلللة فللواد        

عازلة لتقليل  العوضلاءن أرجل  الكراسلة والطلاوالت ملزود  بقطلع مل  الفلل           

 % علة التواىل .65% ن 55.9وذل  بنسبة 

للبي لة البصلرية ومنهلا     األرجونوميلة نيقع بعل  االعتبلارات   يتعح كاا 

منلللايع املسلللك  مصلللادر لإلضلللاءة مناسلللبة ألبعلللاد ومسلللاحة كللل   تللوا ر  لللة  

منطقة ن  ناسب  دة اإلضاءة مع أنصطة الطف    اللعلب ن امللذاكرة ن  ارسلة    

أغطيللة  /اهلوايللات ...اخل ( ن الللوان مفرو للات حرللرة الطفلل    السللتائر / املبيللات  

سلللق  االرضللليات ( مللل  االللللوان امببللله لللله وبهلللا رسلللومات مبهرللله  ن يلللبء األ 

% عللة  75.5% ن 64.4% ن 86.5% ن 67.4بدهانات أ تح م  لون احللوائط  وذلل  بنسلب    

للبي للة  األرجونوميللةالتللواىل .  للة حلل  يتعللح عللدا نيقللع بعلل  االعتبللارات   

    البصلللرية ومنهلللا أن غر لللة الطفللل  ملللزود  فصلللدر إضلللاءة   ملبلللة صلللغرية أو      

        ملداا الكصللا ات املوجهللة  سللهارة ( لوضللو  الرايللة أتنللاء االسللتيقاه للليبح ن اسللت    

  االسبوت اليس( أو األباجورات لتو ري إضلاء  مركلزة عنلد  ارسلة االنصلطة      

% علة التواىل ن كذل  إر فاع نسبة أن ألوان ببو األرضلية  44.4% ن 57.6بنسبة 

 % .76.7م  درجه لونية واحدة حيث بلغس 

 :ثانيًا: النتائج يف ضوء فروض البحث 
 ء الفرض األول: النتائج يف ضو 

 يلة األرجونوماالعتبلارات  يوجد  باي  دا  إحصائًيا يف  توالذه ينص علي أنه

السللكنية للطفلل  املعللاح حركيللا  بعللا الاللتبف كلل  ملل  مللتغريات املسللتو           

االجتااعة واالقتصاد    املستو  التعليالة للواللدي ن عال  األان حرلم ودال       

مكلان نلوا الطفل ن معلد  التلزاحم (ن      األسرة( وامللتغريات السلكنية  نلوع املسلك ن     

 هذا الفرض خ إجراء: صحة وللتحقع م 

      االعتبللللارات ااتبللللار  ت( للوقللللوف علللللي داللللللة الفللللروح بلللل  متوسللللطات

 -نللوع املسللك   - عالل  األا  بعللاح ملللتغري  السللكنية للطفلل  املعللاح  األرجونوميللة

 مكان نوا الطف (.
  االعتبلارات  ة الفلروح يف  نيلي  التباي  إلجياد قياة  ف( للوقوف علي داللل

 املسلللتو  التعليالللة   بعلللاح مللللتغريات   السلللكنية للطفللل  املعلللاح  األرجونوميلللة

 للوالدي ن حرم ودا  األسرةن معد  التزاحم(.
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  ااتبلللارLSD   املسلللتو   إلجيلللاد اثلللا  الفلللروح يف حاللللة وجودهلللا مللللتغريات 

 التعلياة للوالدي ن حرم ودا  األسرةن معد  التزاحم(.

ملتغري  بعاح  حركياح السكنية للطف  املعاح األرجونوميةاالعتبارات  متوسطات داللة الفروح يف (13 جدو   

 85ن=  عا  األان نوع املسك ن مكان نوا الطف (  

 املتغري التابع

 املتغريات املستقلة

 حركياح كك  السكنية للطف  املعاح األرجونوميةاالعتبارات 

راف االحن املتوسط احلسابة عا  األا

 املعيار 

 العينة

درجات 

 احلرية

قياة 

  ت(

 الداللة

 36 10.158 255.580  عا 
83 47.112 

 0.01دا  عند 

لصاو 

 العامبت

 49 9.035 201.397 ال  عا 
االحنراف  املتوسط احلسابة نوع املسك 

 املعيار 

درجات  العينة

 احلرية

قياة 

  ت(

 الداللة

 36 8.257 240.890 نلي 
83 30.302 

 0.01دا  عند 

 47 7.036 206.654 إجيار قديم / جديد التالي لصاو 
االحنراف  املتوسط احلسابة مكان نوا الطف 

 املعيار 

درجات  العينة

 احلرية

قياة 

  ت(

 الداللة

 65 11.632 261.163  ة حررة منفردة
83 38.812 

 0.01دا  عند 

 حررةلصاو 

 منفردة

 ة حررة 

 مص كة

215.537 9.241 20 
االعتبلارات   متوسلطات  ( وجود  لروح داللة احصلائًيا يف   13يتعح م  جدو   

ملتغري عا  األا حيلث كانلس     بعاح حركياح السكنية للطف  املعاح األرجونومية

وقللد يرجللع ذللل  إىل أن العالل     لصللاو العللامبت ن   0.01 ت( دالللة عنللد مسللتو    

البدنيللة والبي يللة  األرجونوميللةباالعتبللارات يكسللب األمهللات اللربات ومعللارف  

املناسللبة للطفلل  املعللاح حركيللا  للا جيعلللها أكثللر حرصللا علللة  للو ري  للل          

االعتبارات  لة البي لة السلكنية للطفل  ن وهلذ  النتيرله  تفلع ملع دراسلة و لاء           

( م  أن األمهات العامبت حيرصل  بصلك  أكلرب    2015الصفتة ن وئاا معروف   

ت ابنللائه  ذو  االحتياجللات ا اصللة علللة  هي للة بي للة سللكنية  فللة باحتياجللا 

 باملقارنه مع األمهات غري العامبت .

 متوسللللطات وجللللود  للللروح دالللللة احصللللائًيا يف اجلللللدو  يتعللللح ملللل  كاللللا 

مللتغري نلوع املسلك       بعلاح  حركياح السكنية للطف  املعاح األرجونوميةاالعتبارات 

يرجع ذل   لصاو املسك  التالي  ن وقد 0.01حيث كانس  ت( دالة عند مستو  

إىل أن إمللتبس الوحللدة السللكنية جيعلل  األا لللديها احلريلله الجللراء التعللديبت   

التللة  للو ر لببلل  املعللاح حركيللا األمللان وسللهولة التنقلل  بدرجللة أكللرب ملل         

املسك  االجيار  عب ع   وا ر عامل  االسلتارا والبقلاء  لة املسلك  دون التنقل        

سلك  أكثلر  وا قلا ملع احتياجلات      منه ؛ األمر الذ  يصلك  دا لع للديها جلعل  امل    

ااصللة مللع   األرجونوميللةالطفلل  املعللاح حركيللا ملل  اللب   للوا ر االعتبللارات    

إر فاع  كلفة بع  الترهيزات املر بطة باالعتبارات البدنية والبي ية ن و تفلع  

 . ) & Kroemerm,K Kroemerm,A  (2017,هذ  النتيرة مع دراسة

 متوسللللطات حصللللائًيا يفوجللللود  للللروح دالللللة ااجلللللدو  يتعللللح ملللل  كاللللا 

مللتغري مكلان نلوا      بعلاح  حركيلاح  السكنية للطفل  املعلاح   األرجونوميةاالعتبارات 

لصاو النوا  ة حررة منفلردة ن   0.01الطف  حيث كانس  ت( دالة عند مستو  
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وقد يرجع ذلل  إىل أن نلوا الطفل   لة حرلرة منفلردة يسلاح بتهي لة الغر لة          

دنيلللة ااصلللة ملللا يلللر بط منهلللا بتصلللايم   الب األرجونوميلللةبكا لللة االعتبلللارات 

وحدات األتاث والترهيزات املبئاة و وزيع و ر يب  ل  الوحدات والترهيزات 

فا يبئم حركة الطف  املعاح وأوضاع جساة ووسليلة احلركلة املسلتملدمه    

البي يللة سللواء  يزيقيللة ومسعيللة     األرجونوميللة عللب علل   للو ري االعتبللارات    

 ذ  يصاركة آاري   ة حررة نومه .  وبصرية باملقارنه بالطف  ال

 بعاح ملتغريات املستو   حركياح السكنية للطف  املعاح األرجونوميةاالعتبارات  نيلي  التباي  يف( 14جدو   

 (85ن= واملتغريات السكنية    االجتااعي واالقتصاده

 املتغري التابع

 املتغريات املستقلة

 حركياح كك  عاحالسكنية للطف  امل األرجونوميةاالعتبارات 

 الداللة قياة  ف( درجات احلرية متوسط املربعات جماوع املربعات املستو  التعلياي لرب

 دا  0.01 42.519 2 1691.531 3383.062 ب  اجملاوعات

   82 39.783 3262.239 داا  اجملاوعات

   84  6645.301 اجملاوع

 الداللة قياة  ف( درجات احلرية ربعاتمتوسط امل جماوع املربعات املستو  التعلياي لرا

 دا  0.01 59.241 2 1754.083 3508.166 ب  اجملاوعات

   82 29.609 2427.957 داا  اجملاوعات

   84  5936.123 اجملاوع

 الداللة قياة  ف( درجات احلرية متوسط املربعات جماوع املربعات حرم األسرة

 دا  0.01 31.760 2 1631.888 3263.777 ب  اجملاوعات

   82 51.382 4213.304 داا  اجملاوعات

   84  7477.081 اجملاوع

 الداللة قياة  ف( درجات احلرية متوسط املربعات جماوع املربعات دا  األسرة

 دا  0.01 64.132 2 1768.212 3536.425 ب  اجملاوعات

   82 27.571 2260.857 داا  اجملاوعات

   84  5797.282 اجملاوع

 الداللة قياة  ف( درجات احلرية متوسط املربعات جماوع املربعات معد  التزاحم

 دا  0.01 34.539 2 1649.476 3298.952 ب  اجملاوعات

   82 47.757 3916.038 داا  اجملاوعات

   84  7214.990 اجملاوع

يف  0.01عنللللد مسللللتو  ( وجللللود  بللللاي  دا  إحصللللائًيا  14يتعللللح ملللل  جللللدو    

بللااتبف كلل  ملل    حركيللاح السللكنية للطفلل  املعللاح  األرجونوميللةتبللارات االع

 للوالللدي ن وحرللم األسللرة ن ودالل  األسللرةن معللد  التللزاحمن   املسللتو  التعلياللي 

 (15 ن واجللدو   LSDوللتعرف عللة دالللة الفلروح خ اجيلاد أقل   لرح معنلوه        

 يوضح ذل .

بلللللارات ( وجلللللود  لللللروح داللللللة احصلللللائًيا يف االعت  15يتعلللللح مللللل  جلللللدو    

الالتبف املسلتو  التعليالة      بعلاح  حركيلاح  السكنية للطف  املعاح األرجونومية

لصللاو املسللتو  التعلياللة األعلللة ن و كلل   فسللري  0.01للرا واألب عنللد مسللتو   

ذلللل  بللل ن إر فلللاع املسلللتو  التعليالللة للواللللدي  ير لللع مللل  مسلللتواهم الثقلللا ة  

علومللات ملل  مصللادرها  ويصللبحان أكثللر إيبعللا ويللزداد لللديهم البحللث علل  امل   

املتعددة والتة  تناو  مواصفات  و ري بي ة آمنه  لبة احتياجات يفللهم املعلاح   

حركيلا و سللاعد  عللة  ارسللة كا لة أنصللطته باملسلك   للا جيعللهم أكثللر      

سللواء البدنيللة أو البي يللة ن و تفللع   األرجونوميللةحرصللا علللة  للو ري االعتبللارات 

الليت  وصللس نتائرهلا     Stanly( 2011&Suzanne     هذ  النتيرلة ملع دراسلة   
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إىل دور التعلللليم اإلجيلللابي يف املسلللاهاة يف  لللدعيم مفلللاهيم ومعلللارف الفللللرد       

حنللان أبللو  ن كاللا  تفللع مللع نتللائج دراسللةباجلوانللب املعيصللية املتعلقللة باملسللك  

أهايللللة يف  للللله املسللللتو  التعليالللليار فللللاع أن يف  ) 2012ر للللا راغللللب   و صللللريه

بع علة كيفية   وهي  البي ة السكنية فلا حيقلع   اكتساب وازدياد  ة اإلي

ن كللذل   تفللع مللع نتللائج دراسللة  األملل  واألمللان الللوهيفة ومتطلبللان اجلانللب 

( التلة أكلدت عللة أن ار فلاع مسلتو       2018أمساء عبد اللطيل  و ر لا منصلور      

 باملسك  . األرجونوميةالتعليم يساعد علة  وا ر االعتبارات 
 بعاح ملتغريات املستو   حركياح السكنية للطف  املعاح األرجونوميةيف االعتبارات  ( داللة الفروح15جدو   

 ( 85ن= واملتغريات السكنية    االجتااعي واالقتصاده

كك /  األرجونوميةاالعتبارات 

 التعلياي لبباملستو  

 منملف 

 144.381ا = 

 متوسط

 175.203ا = 
 عالي

 211.362ا = 
 - منملف 

  

 - **30.822 متوسط

 

 - **36.159 **66.981 عالي

كك /  األرجونوميةاالعتبارات 

 التعلياي لبااملستو  

 منملف 

 137.491ا = 
 متوسط

 188.823ا = 
 عالي

 226.681ا = 
   - منملف 

  - **51.332 متوسط

 - **37.858 **89.190 عالي

كك /  األرجونوميةاالعتبارات 

 حرم األسرة
 أ راد 4 :3 م  

 195.634ا = 
 أ راد 5

 171.421ا = 
   كثر أ راد 6

 169.003ا = 
 - أ راد 4:3  م

  

 - **24.213                               أ راد 5

 

 - *2.418 **26.631   كثر أ راد 6

كك /  األرجونوميةاالعتبارات 

 دا  األسرة
 منملف 

 170.219ا = 
 متوسط

 193.348ا = 
 مر فع

 229.956ا = 
   - منملف 

  - **23.129 متوسط

 - **36.608 **59.737 مر فع

كك /  األرجونوميةاالعتبارات 

 معد  التزاحم

  مقبو 

 193.354ا = 
  متوسط

 165.739ا = 
   ديد

 163.012ا = 
   - مقبو 

  - **27.615 متوسط

 - *2.727 **30.342  ديد

عتبلللارات وجلللود  لللروح داللللة احصلللائًيا يف اال(15  دو اجلللليتعلللح مللل  كالللا 

الالتبف حرلم األسلرة عنلد       بعاح حركياح السكنية للطف  املعاح األرجونومية

أ لللراد ( مقابللل  األسلللر   4: 3لصلللاو األسلللرة األصلللغر حرالللا  مللل      0.01مسلللتو  

أ للراد  لل كثر ( ن و كلل   فسللري ذللل   6أ للراد ( وكللبرية احلرللم   5املتوسللطة   

األكرب لتلو ري االعتبلارات   ب ن األسرة الصغرية احلرم  تيح لربوي  الفرصة 

السكنية للطف  املعاح حركيا م  حيث األتاث والترهيلزاتن ملع    األرجونومية

 صيص حررة منفصلة للطف  املعاح  لبة احتياجا ه. و تاا ة مع وسليلة  

الفيزيقيللة  األرجونوميللةاحلركللة املسللتملدمهن  عللب علل   للوا ر االعتبللارات     

راد األسللرة الللذ  يصللك  نيللديات    والسللاعية والبصللرية عكللس زيللادة عللدد أ لل    

كلبرية لتلو ري مسلاحة مناسلبة  بئلم علددهم و لو ري االتلاث املناسلب وامللريح           

للبي للة  األرجونوميللةللطفلل  املعللاح حركيللا وبالتللاىل عللدا  للوا ر االعتبللارات     

دراسللة زينللب عبللد الصللاد ونللبء حسلل  السللكنية ن وهللذ  النتيرللة  تفللع مللع 
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ألسللرة يللؤتر علللة زيللادة درجللة مبئاللة عناصللر     ( يف أن قلللة عللدد ا للراد ا 2013 

( التة أكدت علة  لوا ر اعتبلارات   2015ن دراسة  يااء النوير   البي ة السكنية 

 االرجونوميكس البدنة والبي ة  ة األسر األق  عددا .

وجللللود  للللروح دالللللة احصللللائًيا يف االعتبللللارات   دو اجللللليتعللللح ملللل  كاللللا 

الالتبف دال  األسلرة عنلد       بعلاح  اححركيل  السكنية للطف  املعلاح  األرجونومية

  سلاح  زيلادة اللدا   لصاو الدا  األعلة ؛ و ك   فسري ذل  بل ن   0.01مستو  

 األرجونوميلة نك  األسرة م  نيقيع االعتبارات توا ر االمكانات املادية اليت ب

البدنية   االنصائية والتصاياية واالتاث والترهيزات املناسلبة للطفل  املعلاح (    

البي يلللة مللل    مصلللادر التهويلللة والتد  لللة  األرجونوميلللةالعتبلللارات وكلللذل  ا

الكا ية ن احلوائط العازلة للصوت ن األسق  العازلة للحرارة ن مصادر االضاءة 

 نتائج دراسلة اينلاس بلدير ور لا راغلب     الكا ية ..اخل ( ن و تفع  ل  النتيرة مع 

قيللع الكفللاءة  التللة أكللدت علللة ار بللاو دالل  األسللرة بالقللدرة علللة ني    ( 2013 

للاسللك  ن كاللا  تفللع مللع نتللائج دراسللة أمسللاء عبللد الطيلل  و ر للا    الوهيفيللة 

( التة أكدت علة إن ار فاع دال  األسلرة يسلاعدها عللة نيقيلع      2018منصور   

 االعتبارات  ة  صايم املسك  .

وجللللود  للللروح دالللللة احصللللائًيا يف االعتبللللارات   دو اجللللليتعللللح ملللل  كاللللا 

الاتبف معد  التزاحم عند   بعاح حركياح ملعاحالسكنية للطف  ا األرجونومية

لصلللاو معلللد  التلللزاحم املقبلللو  مقابللل  معلللد  التلللزاحم املتوسلللط   0.01مسلللتو  

والصديد ؛ و ك   فسري ذل  ب ن معلد  التلزاحم املقبلو  يتليح لربلوي   هي له       

بي للللة سللللكنية مناسللللبه للطفلللل  املعللللاح حركيللللا فللللا  صللللالة ملللل  إعتبللللارات   

ي ية نارا لتناسب عدد األ راد مع عدد الغرف وهو األملر  إرجونومية بدنية وب

الللذ  ال يسللاح بتللوا ر   للة معللد  التللزاحم الصللديد ن و تفللع هللذ  النتيرلله مللع 

 األرجونوميللة( التللة أههلرت عللدا  لوا ر االعتبللارات   2015دراسلة زينللب يوسل      

 ة مساك  مدود  الدا  والتلة يلزداد  يهلا معلد  التلزاحم ن  ويف ضلوء ملا        

 يكون قد نيقع صحة الفرض األو  كليا. سبع

 ثانيلنتائج يف ضوء الفرض الا : 
إدارة األا للاملللاير  يوجللد  بللاي  دا  إحصللائًيا يف   توالللذه يللنص علللي أنلله   

املنزلية بااتبف ك  م  متغريات املستو  االجتااعة واالقتصلاد   املسلتو    

ا اصة باألبناء  التعلياة للوالدي ن عا  األان حرم ودا  األسرة( واملتغريات

وللتحقللع  ن مللدة اإلعاقللة(تن بلل  أاوا لله املعللاح حركيللا ر يللب الطفلل  ن جللنس  

 هذا الفرض خ إجراء: صحة م 

     إدارة األا للامللاير  ااتبار  ت( للوقوف علي داللة الفلروح بل  متوسلطات

 جنس الطف (. - عا  األا  بعاح ملتغري املنزلية
    إدارة األا قلوف عللي دالللة الفلروح يف     نيلي  التبلاي  إلجيلاد قيالة  ف( للو

 املسلتو  التعليالة للواللدي ن حرلم ودال        بعاح مللتغريات   للاملاير املنزلية

 ن مدة اإلعاقة(.ب  أاوا ه املعاح حركيا ر يب الطف  األسرةن 
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  ااتبلللارLSD     املسلللتو   إلجيلللاد اثلللا  الفلللروح يف حاللللة وجودهلللا ملتغريات 

بل    املعلاح حركيلا   ر يلب الطفل    سرةن التعلياة للوالدي ن حرم ودا  األ

 ن مدة اإلعاقة(.أاوا ه

ملتغري  عا  األان جنس الطف (   بعاح  إدارة األا للاملاير املنزلية متوسطات ( داللة الفروح يف16جدو   

 85ن= 

 املتغري التابع

 املتغريات املستقلة

 إدارة األا للاملاير

املتوسط  عا  األا

 احلسابة

االحنراف 

  املعيار

 العينة

درجات 

 احلرية

قياة 

  ت(

 الداللة

 49 6.039 151.372  عا 
83 29.937 

 0.01دا  عند 

 36 7.442 183.604 ال  عا  العامبتغري لصاو 
املتوسط  جنس الطف 

 احلسابة

االحنراف 

 املعيار 

درجات  العينة

 احلرية

قياة 

  ت(

 الداللة

 52 9.736 194.554 ذكر
83 25.520 

 0.01دا  عند 

 33 7.035 168.391 أنثة لصاو الذكور
إدارة األا  متوسللطات ( وجللود  للروح دالللة احصللائًيا يف 16يتعللح ملل  جللدو   

لصلاو   0.01مللتغري عال  األا حيلث كانلس  ت( داللة عنلد         بعلاح  للاملاير املنزلية

غللري العللامبتن وقللد يرجللع ذللل  إلللي أن عللدا انصللغا  األا علل  الطفلل  بالعالل      

لة اار  املنز  يساعدها عللي إدارة اململلاير املنزليلة والقلدرة عللي      لف ات يوي

متابعة نيركات الطف  واالستعداد للاملاير والتصده هلا يف الوقس املناسلب  

ن  Russell (1999) باملقارنه باألا العاملة ن و تلل  هلذ  النتيرلة ملع دراسلات     

وغري العامبت  لة   ( والتة أ ارت إىل وجود  روح ب  العامبت2001دعاء علة  

اايلللة أيفلللاهل  مللل  اململلللاير املنزليلللة لصلللاو السللليدات العلللامبت ن دراسلللة    

( والتلللة أكلللدت عللللة وجلللود  لللروح ذات دالللللة     2001 ايالللة النبويلللة حلالللة    

إحصائية ب  العامبت وغري العامبت  ة نسلب إسلترابات وعلة األمهلات مل       

مل  األاطلار املنزليلةن كالا     حيث إ باع وسائ  األمان املنزىل حلاايلة أيفلاهل    

( والتللة أ للارت إىل وجللود   2009 تللل  مللع دراسللة ر للا راغللب وإينللاس بللدير       

 روح ذات داللة إحصائية  ة  ارسات مواجهة اململاير البي ية املنزلية  بعلاح  

 ( وجللود  للروح دالللة احصللائًيا يف   16يتعللح ملل  جللدو      كاللا لعالل  الزوجللة . 

مللتغري جلنس الطفل  حيلث كانلس        بعلاح  ليلة إدارة األا للاملاير املنز متوسطات

لصللاو الللذكورن وقللد يرجللع ذللل  إلللي أن األيفللا  الللذكور   0.01 ت( دالللة عنللد 

يزداد نصايهم احلركي أكثر م  االناث  ا جيعل  أمهلات األيفلا  اللذكور     

لديه  مهارة وقلدرة عللي إدارة اململلاير املنزليلة نتيرلة لتعلرض ابنلائه  إللي         

 اململاير بصك  أكرب.

إدارة األا للامللللاير ( وجلللود  بلللاي  دا  إحصلللائًيا يف 17يتعلللح مللل  جلللدو   

للوالدي ن وحرلم األسلرة ن ودال     بااتبف ك  م  املستو  التعلياي  املنزلية

يف حل  يتعلح علدا وجلود  بلاي  دا       ن 0.01عنلد مسلتو    األسرةن معد  التلزاحم  

لطفل  بلل  األاللوةن  احصلائياح يف إدارة األا للاملللاير املنزليلة بللااتبف  ر يللب ا  

وقللد يرجللع ذللل  إىل أن الطفلل  املعللاح مهاللا كللان  ر يبلله بلل  أاو لله  للاألا           

حريصلللة عللللة إ بلللاع مراحللل  إدارة اململلللاير املنزليلللة مللل  حيلللث   االسلللتعداد ن   

املواجهة ن التقليم ( حلاايلة يفللها مل  اململلاير التلة قلد يتعلرض هللا بلاملنز  ن           
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 (18 ن واجللدو    LSD   لرح معنلوه   وللتعرف علة داللة الفروح خ اجيلاد أقل  

 يوضح ذل .

  بعاح ملتغريات املستو  االجتااعي واالقتصاده إدارة األا للاملاير املنزلية نيلي  التباي  يف( 17جدو   

 (85ن= واملتغريات ا اصة باألبناء   

 املتغري التابع

 املتغريات املستقلة

 إدارة األا للاملاير املنزلية كك 

درجات  متوسط املربعات جماوع املربعات ياي لرباملستو  التعل

 احلرية

 الداللة قياة  ف(

 دا  0.01 36.893 2 1663.054 3326.108 ب  اجملاوعات

   82 45.077 3696.330 داا  اجملاوعات

   84  7022.438 اجملاوع

درجات  متوسط املربعات جماوع املربعات املستو  التعلياي لرا

 احلرية

 الداللة قياة  ف(

 دا  0.01 50.384 2 1724.244 3448.488 ب  اجملاوعات

   82 34.222 2806.220 داا  اجملاوعات

   84  6254.708 اجملاوع

درجات  متوسط املربعات جماوع املربعات حرم األسرة

 احلرية

 الداللة قياة  ف(

 دا  0.01 46.276 2 1708.036 3416.072 ب  اجملاوعات

   82 36.910 3026.610 اتداا  اجملاوع

   84  6442.682 اجملاوع

درجات  متوسط املربعات جماوع املربعات دا  األسرة

 احلرية

 الداللة قياة  ف(

 دا  0.01 53.897 2 1736.827 3473.655 ب  اجملاوعات

   82 32.225 2642.432 داا  اجملاوعات

   84  6116.087 اجملاوع

 ال  يب ب  األاوة

درجات  متوسط املربعات ع املربعاتجماو

 احلرية

 الداللة قياة  ف(

 ب  اجملاوعات

56.001 28.000 2 
1.296 

0.279 

 غري دا 

   82 21.597 1770.968 داا  اجملاوعات

   84  1826.969 اجملاوع

 مدة االعاقة

درجات  متوسط املربعات جماوع املربعات

 احلرية

 الداللة قياة  ف(

 دا  0.01 39.620 2 1677.491 3354.982 ب  اجملاوعات

   82 42.339 3471.818 داا  اجملاوعات

   84  6826.800 اجملاوع

يف  0.01عنلد مسلتو  دالللة    ( وجود  روح داللة احصلائًيا   18يتعح م  جدو   

بلللااتبف املسلللتو  التعليالللي للواللللدي  للصلللاو   إدارة األا للامللللاير املنزليلللة

علللةن وبللااتبف حرللم األسللرة لصللاو حرللم األسللرة    املسللتويات التعليايللة األ

األصللغرن وبللااتبف دالل  األسللرة لصللاو الللداو  املر فعللةن وبللااتبف مللدة       

االعاقة لصلاو امللدة األيلو  يف االعاقلةن و رجلع الباحثتلان ذلل  إىل أن كلالا         

ار فللع املسلللتو  التعليالللي للواللللدي  أد  إللللي زيلللادة وعللليهم وار فلللاع قلللدرا هم  

كيفية االستعداد واملواجهة للاملاير املنزلية اليت قد يتعرض هلا العقلية يف 

الطفلل  املعللاح وكللذل   للو ري بي للة آمنللة ومناسللبة العاقللة الطفلل  وملل  تللم         

ير فع مستو  إدار هم للاملاير املنزليةن وكذل  كلاا كلان حرلم األسلرة    

ي أصغر كلاا قلس املسل وليات املكلفلة بهلا األا داال  األسلرة  لا يسلاعدها علل        

وبالتللالي  للزداد قللدر ها علللي إدارة   ال كيللز أكثللر مللع يفلللها املعللاح حركيللاح  

    لللاململاير املنزليةن يف ح  أنه كلاا ار فع الدا  الصهره لرسرة ساعد ذل
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  بعاح ملتغريات املستو  االجتااعي واالقتصاده إدارة األا للاملاير املنزلية( داللة الفروح يف 18جدو   

 85ن=  اصة باألبناءواملتغريات ا  

إدارة األا للاملاير كك / 

 التعلياي لبباملستو  

 منملف 

 159.052ا = 
 متوسط

 161.438ا = 
 عالي

 190.366ا = 

 - منملف 
  

 - *2.386 متوسط
 

 - **28.928 **31.314 عالي

إدارة األا للاملاير كك / 

 التعلياي لبااملستو  
 منملف 

 122.417ا = 
 متوسط

 166.307ا = 
 عالي

 185.258ا = 
   - منملف 

  - **43.890 متوسط

 - **18.951 **62.481 عالي

 إدارة األا للاملاير كك / 

 حرم األسرة
 أ راد 4:3 م 

 180.333ا = 
 أ راد 5

 146.657ا = 
   كثر أ راد 6

 11.230ا = 
 - أ راد 4:3 م 

  

 - **33.676                               أ راد 5
 

 - **35.427 **69.103   كثر رادأ  6

 إدارة األا للاملاير كك / 

 دا  األسرة
 منملف 

 155.055ا = 
 متوسط

 171.213ا = 
 مر فع

 196.631ا = 
   - منملف 

  - **16.158 متوسط

 - **25.418 **41.576 مر فع

 إدارة األا للاملاير كك / 

 مدة اإلعاقة

  سنوات 4 م  أق 

 139.086ا = 
 8  م ق أل 4 م 

 141.329ا = 
    كثر 8 م 

 174.241ا = 
   - سنوات 4 م  أق 

  - *2.243 8 م  ق أل 4 م 

 - **32.912 **35.155   كثر 8 م 

وسلللائ  األملللان املناسلللبة للطفللل  املعلللاح حركيلللاح و لللو ري      عللللي سلللهولة  و ري 

 االمكانيات البزمة ملواجهة اململاير اليت  كل  التعلرض هللا داال  املنلز ن  لا      

يسلاهم يف ر للع مسللتو  األا إلدارة اململللاير املنزليلةن كللذل  كلاللا زادت مللدة   

إعاقلة الطفلل  كلاللا كانللس األا أكثللر الربة ومهللارة يف اايللة يفلللها املعللاح   

و قليلل   للر  التعللرض للاملللاير املنزليللة وسللرعة التصللده هلللا بصللك  جيللد 

  النتلائج  و عا  وم  تم ار فاع مستو  إدار هلا لتلل  اململلايرن وقلد أ فقلس هلذ      

( والتللة أ للارت إىل أن املسللتو  التعلياللة ملل  أهللم     2001مللع دراسللة دعللاء علللة    

العوام  التة  ؤتر  ة الوعة باململلاير املنزليلة ن  دراسلة  ايالة حلالي وربيلع       

( يف أن ار فاع املستو  التعلياي لربة األسلرة يزيلد مل  قلدرا ها عللي      2000نو    

(ن 2007د أسلر هان دراسلة و لاء الصلفيت      التملطيط اجليد كارحلة إداريلة مللوار  

(ن والتلللة أ لللارت إىل وجلللود  لللروح ذات دالللللة  2009ر لللا راغلللب وإينلللاس بلللدير   

إحصلللائية  لللة  ارسلللات مواجهلللة اململلللاير البي يلللة املنزليلللة  بعلللاح للاسلللتو    

التعلياة للزوج  وحرلم األسلرة واللدا  الصلهره لرسلرة ن كالا  تفلع ملع         

  ة بل ي أههلرت وجلود  لروح ذات دالللة إحصلائ     ( الليت 2015دراسة عفاف ر للة   

ة و قللاح يللان إدارة بعلل  األاطللار املنزل ينللة إلسللتب يمتوسللط درجللات أ للراد الع  

م ربللة األسللرة ن عللدد أ للراد األسللرة ن الللدا  الصللهره    يإلاللتبف  مسللتوه  عللل 

م املر فع ن ولصاو عدد أ راد يلرسرة (علي التوالي وذل  لصاو مستوه التعل

أ لراد ن ولصلاو اللدا  الصلهره املر فلع ( ن  لة حل   تلل          4مل    األسر األق 

( اللليت أوضللحس عللدا وجللود  للروح ذات داللللة     2007مللع دراسللة و للاء الصللفيت     

احصائية يف إدارة جودة البي ة املنزليلة واحللد مل  اململلاير املنزليلة  بعلاح لعلدد        

 .جزئياحأ راد األسرة ن ويف ضوء ما سبع يكون قد نيقع صحة الفرض الثاني 
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 ثالثالنتائج يف ضوء الفرض ال : 
االعتبلارات   وجد عبقة إر بايية دالة إحصلائًيا بل     توالذه ينص علي أنه

السكنية للطف  املعاح حركيا ب بعادهلا   البلدنةن البي لة ( وإدارة     األرجونومية

فراحللللها  االسلللتعداد للامللللايرن مواجهلللة اململلللايرن    األا للامللللاير املنزليلللة 

وللتحقللع ملل  صللحة الفللرض تللم إجيللاد معاملل  اإلر بللاو      ملللاير(تن  قيلليم امل

 (.19بريسون واملوضح ادو   

وإدارة األا  السكنية للطف  املعاح حركيا ب بعادها األرجونوميةاالعتبارات  معام  اإلر باو ب  (19 دو ج

 (85ن = (فراحلها للاملاير املنزلية

 إدارة اململاير فراحلها                   

 بابعادها األرجونوميةالعتبارات ا

االستعداد 

مرحلة تللاملاير 

 تالتملطيط

مواجهة اململاير 

 تمرحلة التنفيذت
 قييم اململاير 

 تمرحلة التقييمت

إدارة األا 

للاملاير 

 كك  املنزلية
 **0.813 **0.729 *0.635 **0.846 االرجونوميكس البدنة
 **0.888 *0.602 **0.774 **0.914 االرجونوميكس البي ة

 األرجونومية االعتبارات

 كك  حركياح املعاح للطف  السكنية 
0.792** 0.866** 0.835** 0.751** 

 0.05*  دا  عند                                       0.01** دا  عند 

عبقلللة ار باييلللة موجبلللة بللل  كلللبح مللل     ( وجلللود 19مللل  جلللدو     يتعلللح

  املعللاح حركيللا ب بعادهللا   البللدنةن    السللكنية للطفلل  األرجونوميللةاالعتبللارات 

السلللكنية للطفللل  املعلللاح حركيلللاح ككللل    األرجونوميلللةالبي لللة (ن واالعتبلللارات 

(ن وهلذا يلد    0.01واالستعداد للاملاير  مرحلة التملطيط( عند مستو  دالللة   

علللي أنلله كلاللا  للوا رت اعتبللارات األرجونللوميكس البللدني والبي للي يف مسللك       

اللا ار فللع مسللتو  األا يف االسللتعداد والتملطلليط      الطفلل  املعللاح حركيللاح  كل   

 للاملاير املنزلية كارحلة م  مراح  إدارة اململاير.

عبقللة ار باييللة موجبللة بلل  كللبح ملل  االعتبللارات     وجللود كللذل  يتعللح  

السللللكنية للطفلللل  املعللللاح حركيللللا  األرجونللللوميكس البي للللة(ن    األرجونوميللللة

حركيللاح ككلل  ومواجهللة   السللكنية للطفلل  املعللاح    األرجونوميللةواالعتبللارات 

( 0.05(ن وعنلد مسلتو  دالللة     0.01اململاير  مرحلة التنفيذ( عنلد مسلتو  دالللة     

بلل  األرجونللوميكس البللدني ومواجهللة اململللاير  مرحلللة التنفيللذ( ن وهللذا يللد   

علللي أنلله كلاللا  للوا رت اعتبللارات األرجونللوميكس البللدني والبي للي يف مسللك       

رة األا علللي مواجهللة اململللاير املنزليللة  الطفلل  املعللاح حركيللاح  كلاللا زادت قللد  

 والتصده هلا بصك   عا .

عبقللة ار باييللة موجبللة بلل  كللبح ملل  االعتبللارات     وجللود يف حلل  يتعللح  

السللللكنية للطفلللل  املعللللاح حركيللللا  األرجونللللوميكس البللللدنة(ن   األرجونوميللللة

السلللكنية للطفللل  املعلللاح حركيلللاح ككللل  ومرحللللة   األرجونوميلللةواالعتبلللارات 

( ب  األرجونلوميكس  0.05( وعند مستو  داللة  0.01مستو  داللة   التقييم عند

البي للي ومرحلللة التقيلليمن ويرجللع هللذا إىل أنلله كلاللا كلاللا  للوا رت اعتبللارات   

األرجونلللوميكس البلللدني والبي لللي يف مسلللك  الطفللل  املعلللاح حركيلللاح  كلالللا        

  اسللتطاعس األا أن  قيلليم اململللاير املنزليللة اللليت  كلل  أن يتعللرض هلللا الطفلل    

كاللا  املعللاحن لتقلل  علللي أسللباب النرللا  والفصلل  يف التصللده هلللا ومواجهتهللا.     

 األرجونوميللةعبقللة ار باييللة موجبللة بل  كللبح ملل  االعتبللارات  وجللود ا علح  
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السلللكنية للطفللل  املعلللاح حركيلللا ب بعادهلللا   البلللدنةن البي لللة (ن واالعتبلللارات        

ة األا للامللاير  السكنية للطف  املعاح حركيلاح ككل ن وبل  إدار    األرجونومية

(ن وهذا يلد  عللي أنله كلالا  لوا رت املواصلفات       0.01املنزلية كك  عند مستو   

االنصلللائية والتصلللاياية والت تيثيللله وكلللذل  الالللروف البي يلللة الفيزيقيلللة     

والساعية والبصرية  ة املسلك  فلا يلل  إحتياجلات ومتطلبلات الطفل  املعلاح        

اليا لتسهي  احلركة اآلمنه داال   حركياح ن وإزالة كا ة العوائع املوجود  دا

املسك ن كلاا سلاهم يف ر لع كفلاءة األا عللي ا بلاع املراحل  األساسلية يف إدارة        

اململاير املنزلية م   االستعداد واملواجهة والتقييم( للاملاير املنزلية. و تفلع  

إىل  التللة أ للارت (2005مسحللاء ماللد ومنللة ماللد   هللذ  النتيرللة مللع دراسللة

باييلللة سلللالبة بللل  التصلللايم اللللداالي للاسلللك  واحللللوادث   وجلللود عبقلللة ار 

أن علللدا التلللة أكلللدت عللللة  Xueqin H., (2009 ن دراسلللة  املنزليلللة للطفللل 

أبعلاد ومقلاييس املعلاح حيلد  مل       فلا يبئلم   مبءمة التصايم الداالة للاسك  

( 2008رائللد أبللو الكللاس  ن وملل  تللم يعرضلله للاملللايرن دراسللة حركتلله ويقيللدها

لر لللراد ملللدود  القلللدرات  أن البي لللة السلللكنية املناسلللبة  للللة التلللة أكلللدت ع

نصلللطتهم اليوميلللة دون أداء أثعللللهم يعتالللدون عللللة أنفسلللهم يف  احلركيلللة 

يكلون   يف ضوء ملا سلبع  وو قل  م   ر  اإلصابة ن  االحتيا  ملساعدة اآلاري 

 الثالث .قد نيقع صحة الفرض 

 رابعالنتائج يف ضوء الفرض ال : 
 تل  نسبة مصلاركة امللتغريات املسلتقلة للدراسلة      تنهوالذه ينص علي أ

املللللتغريات السللللكنيةن  نمللللتغريات املسللللتو  االجتاللللاعي واالقتصللللاده لرسللللرة  

املتغري التللابع بلل ( يف  فسللري نسللبة التبللاي  ا اصللة  املللتغريات ا اصللة باألبنللاء 

(. وللتحقلللع مللل  السلللكنية للطفللل  املعلللاح حركيلللا  األرجونوميلللةاالعتبلللارات  

 Multiمعاملللل  االحنللللدار املتعللللدد سللللتملداا اا خ لفللللرض إحصللللائًيصللللحة ا

Regression Analysis      للتعلللرف عللللة أكثلللر العوامللل  مسلللاهاة يف نسلللبة

 ذل . وضحي (20 واجلدو  التباي  يف املتغري التابع 

 سة ( معامبت اإلحندار باستملداا يريقة ا طوة املتدرجة إىل األماا للاتغريات املستقلة للدرا20جدو   

 يف  فسري نسبة التباي  ا اصة باملتغري التابع 

املتغري 

 التابع
املتغريات 

 املستقلة
معام  

 االر باو

R 

نسبة 

 املصاركة

R2 

قياة 

  ف(
مستو  

 الداللة
معام  

 االحندار

B 

قياة 

  ت(
مستو  

 الداللة

االعتبارات 

 األرجونومية

السكنية 

للطف  املعاح 

 حركياح

 0.01 6.92 0.301 0.01 47.89 0.63 0.79  عليم األب
 0.01 8.52 0.41 0.01 72.67 0.72 0.85 دا  األسرة
 0.01 10.53 0.524 0.01 110.94 0.79 0.89  عليم األا

 0.01 13.35 0.630 0.01 178.29 0.86 0.93 معد  التزاحم
( أن املستو  التعلياي للرب هلو العامل  األكثلر  ل ترياح      20يتعح م  جدو   

السكنية للطفل  املعلاح حركيلاح     رجونوميةاأل التباي   ة االعتبارات  ة  فسري

( وهللة قلليم دالللة إحصللائياح عنللد     6.92(ن قياللة ت  47.89حيللث بلغللس قياللة ف    

(  لا يعلأ أن املسلتو  التعليالي     0.63ن كاا بلغس نسبة املصلاركة   0.01مستو  

م األا وأاللرياح % ملل  التبللاي  الكلللين يليلله دالل  األسللرةن تللم  علللي  63لللرب يفسللر 
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معللد  التللزاحمن وهللذا يللد  علللي  لل تري املسللتو  التعلياللي لللرب يف االعتبللارات    

السكنية للطفل  املعلاح حركيلاحن وقلد يرجلع ذلل  إللي أنله كلالا           األرجونومية

 األرجونوميلة ار فع املسلتو  التعليالي للرب ازداد وعيله ومعر تله باالعتبلارات       

فا يتناسب مع يبيعة حركة ونصلاو   اليت جيب أن  توا ر يف  صايم املسك 

( مل   ل تري   2015ن وهذ  النتيرة  تفع مع دراسة  ليااء النلوير      الطف  املعاح

ن دراسة علبري عبلد امللنعم ن  غريلد      األرجونوميةالتعليم علة الوعة باالعتبارات 

. ويف ضلوء ملا    األرجونوميلة ( مل   ل تري اللدا  عللة االعتبلارات       2018بركلات    

 . قد نيقع صحة الفرض الرابع سبع يكون

 امسالنتائج يف ضوء الفرض اخل : 
 تل  نسبة مصلاركة امللتغريات املسلتقلة للدراسلة     توالذه ينص علي أنه 

ملللللتغريات املسلللللتو  االجتالللللاعي واالقتصلللللاده لرسلللللرة ملللللتغريات املسلللللتو    

املللللتغريات ا اصللللة املللللتغريات السللللكنيةن  ناالجتاللللاعي واالقتصللللاده لرسللللرة 

إدارة األا للامللاير  املتغري التلابع   بل  يف  فسلري نسلبة التبلاي  ا اصلة     (ءباألبنا

معامل  االحنلدار   سلتملداا  اا خ وللتحقع م  صحة الفرض إحصلائيً  .(املنزلية

للتعلرف عللة أكثلر العوامل  مسلاهاة        Multi Regression Analysisاملتعدد 

 .ذل  وضحي (21 واجلدو  يف نسبة التباي  يف املتغري التابع 

( معامبت اإلحندار باستملداا يريقة ا طوة املتدرجة إىل األماا للاتغريات املستقلة للدراسة 21جدو   

 يف  فسري نسبة التباي  ا اصة باملتغري التابع 

املتغري 

 التابع
املتغريات 

 املستقلة
معام  

 االر باو

R 

نسبة 

 املصاركة

R2 

مستو   قياة  ف(

 الداللة
معام  

 االحندار

B 

 قياة

  ت(
مستو  

 الداللة

 إدارة األا 

للاملاير 

 املنزلية 
 0.01 6.358 0.255 0.01 40.419 0.591 0.769  عليم األا
 0.01 7.841 0.370 0.01 61.483 0.687 0.829  عليم األب
 0.01 9.261 0.459 0.01 85.768 0.754 0.868 مدة اإلعاقة
 0.01 11.667 0.572 0.01 136.124 0.829 0.911 دا  األسرة

هلو العامل  األكثلر  ل ترياح      املسلتو  التعليالي للرا   ( أن 21يتعح م  جدو   

حيلللث بلغلللس قيالللة ف  إدارة األا للامللللاير املنزليلللة    لللة  فسلللري التبلللاي   لللة  

كالا بلغلس    ن0.01وهة قيم دالة إحصلائياح عنلد مسلتو      (6.358ن قياة ت  (40.419 

% ملل   82التعلياللي لللرا يفسللر     (  للا يعللأ أن املسللتو    0.59نسللبة املصللاركة   

 عللليم األبن تللم مللدة اإلعاقللة وأاللرياح دالل  األسللرة. وهللذا      يليلله التبللاي  الكلللي 

يوضح مد    تري املستو  التعلياي لرا يف إدار ها للامللاير املنزليلة ويرجلع    

ذل  إلي ار فاع مسلتو  اللوعي والثقا لة ن والتلزود باملعلوملات الليت  سلاعد األا        

اير بصللك  علاللي وكيفيللة التصللده هلللا بللالطرح الصللحيحة  يف مواجهللة اململلل

اللليت  عالل  علللي احلللد ملل  وقللوع  للل  اململللايرن ويتفللع ذللل  مللع دراسللة عفللاف  

( حيللث كللان املسللتو  التعلياللي لربللة األسللرة ملل  أكثللر العواملل       2015ر لللة  

( 2001املؤترة علي إدارة ربة املنز  لبع  األاطلار املنزليلةن ودراسلة دعلاء عللة       

أكللدت علللة وجللود عبقللة إر باييللة بلل  املسللتو  التعلياللة للزوجللة        والتللة

يكللون قللد  يف ضللوء مللا سللبعووأنللواع اململللاير املنزليللة التللة يتعللرض هلللا األبنللاء. 

 امس .نيقع صحة الفرض ا 
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 :ملخص النتائج 
 ن 27.1أسللباب إعاقللة الطفلل  حركيللاح كانللس  للل  األيفللا  بنسللبة       أكثللر%

%ن يف حل  كلان الصلل  اللدماغي     22.3نسلبة  بيناا كانس العوامل  الوراتيلة ب  

%ن بيناللا كللان  14.1%ن وكللان سللبب اإلعاقللة نتيرللة ملللرض بنسللبة     20بنسللبة 

%ن وأقللهم كلان بل  أحلد األيلراف      9.4سبب االعاقة نتيرلة حلادتلة بنسلبة    

 %.7.1بنسبة 
 ن 41.2أيفا  عينة البحث يستملدمون العكلازات يف احلركلة بنسلبة     كثرأ%

%ن بيناللللا نسللللبة األيفللللا  ملللل  31.7قللللويم بنسللللبة ومسللللتملدمي أجهللللزة الت

%ن وأقلهم مستملدمي األيراف الصلناعية  16.5مستملدمي الكرسي املتحرس 

 %.10.6بنسبة 
          أن أكثر اململاير اليت يتعلرض هللا الطفل  املعلاح داال  املنلز  هلي للاير

%ن يليهلا للاير اسلتملداا    20.5الكهرباء حيث جاءت يف ال  يب األو  بنسبة 

%ن تللللم لللللاير السللللوائ   18.3احلللللادة يف ال  يللللب الثللللاني بنسللللبة   األدوات 

%ن ويليهللا لللاير األدويللة 17.1السللاانة والبملللار يف ال  يللب الثالللث بنسللبة  

%ن يليهلاح للاير سلوء    15.8والكيااويات واملنافات يف ال  يلب الرابلع بنسلبة    

غلاز  %ن وأاريا لاير ال14.7 صايم و ر يب املسك  ال  يب ا امس بنسبة 

 % .13.6حيث إحتلس ال  يب السادس واألاري بنسبة 

      السللكنية للطفلل    األرجونوميللةوجللود  للروح دالللة احصللائياح يف االعتبللارات

              املعللللاح بللللااتبف كلللل  ملللل  مللللتغريات املسللللتو  االجتاللللاعة واالقتصللللاد   

  املسللتو  التعلياللة للوالللدي ن عالل  األان حرللم ودالل  األسللرة( واملللتغريات    

سلكنية  نللوع املسللك ن مكلان نللوا الطفلل ن معلد  التللزاحم (ن لصللاو املسللتو     ال

التعلياللي األعلللي للوالللدي ن واألمهللات العللامبتن وحرللم األسللرة األصللغرن      

ودالل  األسللرة املر فللعن واملسللك  التاليلل ن ونللوا الطفلل  يف حرللرة منفللردةن    

 ومعد  التزاحم املقبو .
   للاملللاير املنزليللة بللااتبف كلل   وجللود  للروح دالللة احصللائياح يف إدارة األا

م  متغريات املستو  االجتااعة واالقتصاد   املستو  التعليالة للواللدي ن   

ملدة   -عال  األان حرلم ودال  األسلرة( وامللتغريات ا اصلة باألبنلاء  جلنس         

اإلعاقللللة(ن لصللللاو املسللللتو  التعلياللللي األعلللللي للوالللللدي ن واألمهللللات غللللري   

الل  األسللرة املر فللعن والللذكور ملل     العللامبتن وحرللم األسللرة األصللغرن ود  

 األيفا ن ومدة االعاقة األيو .
    عللدا وجللود  للروح دالللة احصللائياح يف إدارة األا للاملللاير املنزليللة بللااتبف

 متغري  ر يب الطف  ب  ااو ه.
          بل   0.05(ن  0.01وجود عبقة إر باييلة موجبلة داللة إحصلائًيا عنلد مسلتو )

للطفل  املعلاح حركيلا ب بعادهلا   البلدنةن      السكنية  األرجونوميةاالعتبارات 

البي لللة ( وإدارة األا للامللللاير املنزليلللة فراحللللها  اإلسلللتعداد للامللللايرن     

 مواجهة اململايرن  قييم اململاير(.
     املسللتو  التعلياللي لللرب هللو العاملل  األكثللر  لل ترياح  للة  فسللري التبللاي   للة

يليله دال  األسلرةن     السكنية للطف  املعاح حركياح  األرجونوميةاالعتبارات 

 . تم  عليم األا وأارياح معد  التزاحم
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  املستو  التعلياي لرا هو العام  األكثر   ترياح  ة  فسري التباي   ة إدارة

   عليم األبن تم مدة اإلعاقة وأارياح دا  األسرة األا للاملاير املنزلية يليه

 :توصيات البحث 
     التصلللايم اللللداالة ن   ضلللرورة اهتالللاا املتملصصللل   لللة جملللا  العالللارة ن

البي ة السلكنية للطفل     ة  األرجونومية االعتباراتتطبيع باألتاث صناعة 

املعاح حركيا مل  الب   لو ري العناصلر اإلنصلائية والتصلاياية ووحلدات        

األتللاث والترهيللزات اململتلفللة  ب سللعار مناسللبة ااصللة  للة حرللرة الطفلل       

آمنللة االيللة ملل    نيقيللع بي للةملللا للله ملل  انعكللاس علللة   ومنللايع ا للدمات

 اململاير للطف  املعاح.
  مللل  الللب   ارجيلللي قسلللم إدارة مؤسسلللات األسلللرة والطفوللللة   فعيللل  دور

بعقلللد املعنيلللة بااليفلللا  املعلللاق  حركيلللا  التعلللاون ملللع اجلهلللات اململتصللله  

املعلومللا ة النلدوات الثقا يللة واللدورات التدريبيلله لتقللديم املسلاعد  والللدعم    

السللكنية للطفلل  املعللاح حركيللا    األرجونوميللةباالعتبللارات  توعيللة األسللر ل

ابسللط الطللرح لعالل  التعللديبت البزمللة يف   وكللذل   بصللري  للل  األسللر ب 

وكيفيللة ازالللة العراقيلل  داالل  املسللك  بصللك  يسللاح     ن وحللدا هم السللكنية  

حبرية احلركة و ارسة الطف  لرنصطة اململتلفلة داال  املسلك  بصلك      

 حيقع للطف  األم  والسبمة.
  األرجونوميللةاالعتبللارات  بتللو ري األمهللاتوعللي مسللتو   للع العالل  علللة ر 

بلرامج األسلرة والطفل  التلة  بلث       حركياح م  الب  السكنية للطف  املعاح 

واملسللاوعة للحللد ملل  اململللاير اللليت  كلل  أن     وسللائ  االعللبا املرئيللة     للة

 يتعرض هلا أيفاهل .
     باأليفلا     بنة برامج ومصاريع م  قبل  وزارة اإلسلكان واجلاعيلات املعنيلة

ناراً ألهايلة  املعاق  إلداا  بع  التعديبت علة مناز  املعاق  حركيا 

معيصللية مناسلللبة  سللله   تللو ري بي لللة  وحاجلللا هم لف لللة يف اجملتاللع   للل  ال 

 و تناسب مع لتل  مستويات اإلعاقة.احلركة والتنق   عليهم

ج ن ملل  نتللائ  الدراسللة احلاليللة وبنللاء علللة مللا  وصلللس للله    واسللتنادا ملللا سللبع  

للبي لة السلكنية    األرجونوميةإىل نيديد االعتبارات  وجدت الباحثتان احلاجة

للطفلل  املعللاح حركيللا والتللة  تناسللب مللع متطلبللات احلركللة و للو ر األملل        

ت والدراسلات السلابقة   بيلا وذلل  يف ضلوء األد  واألمان لتقلي  اململاير املنزليلة ن  

 فوضوع البحث :املر بطة 

 االنصائية األرجونوميةاالعتبارات  البند 

 .ن وأن  كون ملساء وناعاة الو احلوائط م  أه  صققات  - احلوائط 
 .  سم 50:40سم و كون دائرية بقطر  95:85ثهيز احلوائط فساند علة إر فاع م   -
  زويد زوايا احلوائط فصدات غري حادة . -
كوسيلة  زويد حوائط املسك  م  أسف  فصدات ملنع إحتكاس الكرسة حا  استملدامه  -

 للحركة باحلائط .
 يبء احلوائط بدهنات ببستيكية م  النوع املطفة . -

أن  كون أسطح األرضيات مستوية ناما واالية م  أ  بروزات ن و ة حالة وجود مي  ال  - األرضيات

 سم . 2يزيد ع  
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 أن  كون االرضيات تابته غري قابلة لبنزالح ااصة منطقة العا  وا دمات . -
 مم. 4فواص  ب  الببو ع  أال  زيد ال -
 ثنب وجود إاتبف  ة مناسيب وإر فاعات أرضيات املسك  . -
 وجود  روقات لونية لررضيات ليسه   بينها . -
 ثنب أغطية األرضيات ذات الوبرة العالية . -

 التصاياية األرجونوميةاالعتبارات  البند

 سم . 90أال  ق  عرض  تحات أبواب الوحدة السكنية ع   - األبواب
ثنب وضع حواجز   عتب ( أماا األبواب و رس مساحة حركة أماا وال  األبواب ال  ق   -

 سم . 150 × 120ع  
 موقع األبواب  ة زوايا الغرف و فتح  ة إثا  احلائط . -
 أبواب الغرف العيقة واحلاامات  فتح للملار  وليس للداا  . -
 سم . 110:90ثهيز األبواب فقب  أ قة علة إر فاع  -
 نب استملداا األبواب الزجاجية أو املنزلقة أو القابلة للطة .ث -
سم للوقاية م  الصدمات حا   30 زويد األبواب بلو  ااية معدنة أسف  الباب  علة إر فاع  -

 استملداا الكرسي املتحرس .

 سم إلمكانية الراية . 70:60أال يزيد إر فاع النوا ذ ع   - لنوا ذا
 سم م  األرضية لتكون  ة متناو  يد الطف  .13ذة ع  .أال يزيد إر فاع مقب  النا  -
 ثنب بروز أجزاء م  النا ذة دااليا كة ال ير طم بها الطف  أتناء احلركة . -
 يفع  أن  كون النوا ذ م  النوع املنزلع . -

 ا . 1.5ال يق  عرض املارات الداالية ع   - املارات
 ت ن أعادة ( .الو املارات م  أ  عوائع   درجات ن أعتاب ن نبا ا -

 لرتاث والترهيزات األرجونوميةاالعتبارات  البند

 الو قطع األتاث م  الزوايا املدببة . - منطقة النوا
 ألماك  الدوران واملرور . 150سم للارور ن  90ال  ق  املسا ة ب  أتاث غرف النوا ع   -
ار فاع السرير بنفس ار فاع سم ن مع مراعاة أن يكون 51.9: 46.3  او  ار فاعات اآلس رة ما ب   -

 الكرسي املتحرس حا  استملدامه  ة احلركة .
استملداا اآلس رة القابلة للحركة علة عربت مع إمكانية  ثبتها والتحكم  ة االر فاع  -

 واالخنفاض .
سم حا  استملداا الكرسي  150سم علة جانبة السرير و ص  إىل  90 رس مسا ة ال  ق  ع   -

 املتحرس .
سم ن وال  زيد ع   160: 120الدواليب مع أبعاد الطف  وإر فاع األر   ي او  ب    وا ع أبعاد -

 سم ملستملدمة الكرسي املتحرس .130
 أن  كون الدواليب م  النوع الثابس والعل  م  النوع املنزلع   اجلرار ( . -
 سم . 70سطح مكتب الطف  يكون مائ  بدرجة بسيطة لإلماا وأال يزيد إر فاعه ع   -
 املكتب يزود فسند للقدم  يساح باستناد القدم  ومنعهاا م  التدىل ألسف  . كرسة -
املقاعد املستملدمه  ة غر ة نوا الطف  افيفة الوزن دون االاب  باستقرار الكرسة علة  -

 األرض.

منطقة 

 املعيصة

 أن يكون األتاث مر كز علة األرض وغري قاب  لبنقبب . -
 سم . 90تاث ع  ال  ق  املسا ة ب  وحدات األ -
  ناسب كرسي املائدة مع مقاييس جسم الطف    الطو  / العرض/ االر فاع ( . -
 . املقاعد ا صبية  للقاعدة والاهر ( بدال م  استملداا املقاعد املنرد   -
 . وضع املكتبات  ة زوايا اجلدران -
 ا  احلائط .ن وأن  كون مجيع أسبس الكهرباء دا احلاح األجهزة الكهربائية بوصبت أرضية -

منطقة العا  

 وا دمات

 سم  ة وسط املطبر  ة حالة استملداا الكراسة املتحركة . 150 رس سا ة ال  ق  ع   -
 سم . 140: 40ار فاع وحدات التملزي  ي او  ب   -
 سم إر فاع ( . 85:80 ×عرض  55 ×سم يو   60أبعاد حوض الوجه    -
 الطوارئ . زويد باب احلااا بقف   ك   تحة للملار  حا   -
 سم . 50:43إر فاع التواليس ي او  ب   -
 سم.  50:45ال يفع  استملداا البانيو ن ويكتفة بالدش السة متحركة علة احلائط بار فاع  -
 زويد احلااا فساند علة جانبة املرحاض  التواليس( ن وعلة اجلدار اوار الدش و كون  -

 املساند متينة ومانعة لبنزالح وفقطع دائر  .
زود أسق  احلااا حبلقات متدلية الستملدامها  ة حاالت اإلعاقة الصديدة لر ع الطف    -

 للبانيو وبالعكس .
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 ابيات امليا  م  النوع املزود بذراع واحد يعا   ة اثاهي  . -

 احلرارية األرجونوميةاالعتبارات  

 ثنب إر فاع درجات احلرارة باملسك  . - 
بيعية   النوا ذ ( أوالصناعية   مراو  /  كيفات /  فايات  و ري مصادر كا ية للتهوية الط -

) 
 استملداا أقاصة يبيعية للافرو ات . -
  و ري مصادر للتد  ة  ة حالة إخنفاض درجة حرارة اجلو . -
 استملداا التندات علة نوا ذ الغرف ذات الواجهة القبلية . -
 أو  ة اجلهة القبلية . عز  األسق  ضد احلرارة إذا كانس الوحدة السكنية بالدور األاري -
 ثنب استملداا العوء األصفر  ة إنارة معام حررات املسك . -
 ثنب الوان الدهانات التة ني  إلي األار والرب قالي . -

 الساعية األرجونوميةاالعتبارات  

 ُبعد حررة نوا الطف  ع  أماك  العا  باملسك    منطقة املعيصة ن املطبر ( . - 

   ع  الصوارع الرئيسية .ُبعد حررة نوا الطف -

 معاجلة حوائط حررة نوا الطف  فواد عازلة للصوت . -

 استملداا أرضيات  ساح بامتصا  الصوت  األرضيات ا صبية( . -

 افيفه ( . – زويد نوا ذ املسك  بنوع  م  الستائر   تقيله   -

  زويد أرج  الكراسة والطاوالت بقطع م  الفل  . -

 ااصة  ة حررة نوا الطف  . از  للصوتاستملداا زجا  النوا ذ الع  -

 البصرية األرجونوميةاالعتبارات  

 و ري مصادر إضاءة كا ية فملتل  منايع املسك   حررات ن  رات (  لوضو  الراية  - 

 ومنع االر طاا.
 زويد حررة الطف  فصدر إضاءة   ملبة صغرية أو سهارة ( لوضو  الراية أتناء االستيقاه  -

 ليبح .
 ا اإلضاءة غري املبا رة  ة غر ة نوا الطف  ثنبا للاب  .استملدا -
 . ثنب استعاا  اإلضاءة امللونه -
  ناسب  دة اإلضاءة مع أنصطة الطف  م  لعب ن مذاكرة ن  ارسة هوايات . -
 ثنب يبء األسق  بدهانات المعة مع ال كيز علة األلوان الفانية. -
 لتو ري إضاء  مركزة عند  ارسة االنصطة .استملداا الكصا ات املوجهة أو األباجورات  -
 يبء حوائط حررة الطف  باللون   األزرح أو األاعر( لزيادة الطاقة االجيابية . -
 أن  كون الوان مفرو ات حررة الطف  مببة له وبها رسومات مبهره . -

 :مراجع البحث 
 أوال: املراجع العربية 

  ن القاهرة املهنية والصحة السبمة دلي   ن ملنز ا يف السبمة دلي (: 2005   دا ماد الرببرهآ -
واقع  طبيع اال  ايات العامة وا اصة ددمات املعوق  ( : 2010إبراهيم ب  را د اجلوير    -

ن جملة العلوا   ة مبانة الكليات املنفتحة حديثا باحلرا اجلامعة جلامعة املل  سعود

 .26ن العدد 98اهلندسية ن جامعة اسيوو ن اجمللد 
 االجتااعية السياسات إ كاليات(: 2013  أبويالب وماد التايب وعائصة الزايد زايدأاد ب   -

 ن(80 العدد االجتااعيةن سلسلة الدراسات  ا ليريجملس التعاون  بدو  اململاير إدارة يف

 البحري . ن املنامة
و ن مركز معلومات ن اجلزء األ   التصايم لراحة ور اهية البصر(: 2011أاد وحيد مصطفة   -

 كلية الفنون التطبيقيةن حلوان. إرجونومية التصايمن
لتصايم املسك   يةاألرجونوماالعتبارات ( : 2018أمساء  دو  عبد اللطي  ن ر ا ر اد منصور   -

العربة العصرون لإلقتصاد  – املؤنر الدوىل السادسن  وعبقتها بادارة الذات لربة األسرة

 ن28جملد ن جملة االقتصاد املنزلي ديسارب ن  24-23املنزىل وجودة التعليمت ت االقتصاد  املنزىل

 .2018 ن الرابعالعدد 
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ورقة عا   -نيس  جودة احلياة كانب  للحد م  اإلعاقة (:2005أ رف أاد عبد القادر  -

 ة الف ة  –مكتب ال بية العربة لدو  ا ليج  –مقدمة إىل  طويراآلداء  ة جما  اإلعاقة 

 الرياض .–(  رباير 16-14  م 
ن 2006التعداد العاا للسكان وهروف السك  ( : 2008اجلهاز املركز  للتعب ة العامة واالحصاء    -

  وزيع عدد األسرة وأ رادها يبقا لعدد غرف السك  ومتوسط حرم األسرة .
 ة  راية لتلفة ملصام مصر  ن حبث – الصحة واالمان  ة العا ( 2009الصا ة يه ماد    -

 . مصروع مركز معلومات التصايم الصناعة ن القاهرة
ن جملة اجلودة الصحية هندسة النصاو  اجلودة الصحية( : 2016أمرية عبد الرا  برها     -

 ن الرياض . 3ن العدد 11البصره ن جامعة املل  سعود ب  عبد العزيز للعلوا الصحية ن جملد 

عايري السكنية كاا يدركها املس  وانعكاسها علة كفاءة امل (:2013ر ا راغب  و إيناس بدير  -

املؤنر الدولي األو  لبقتصاد املنزلي تعلوا االنسان التطبيقية  -الرعاية املتكاملة له

 .مايو 9: 8 -جامعة حلوان -والتكنولوجيا يف األلفية الثالثةت كلية االقتصاد املنزلي
 .ن دار الصروح ن عاان ساية والصحيةمقدمة  ة اإلعاقات اجل( : 2009مجا  ماد ا طيب    -
ن امللتقة الدوىل  دور االرغنوميا  ة نيس  الفعاء املنزىل للاعاق  حركيا( : 2014مجيلة سلياانة    -

مايو  29-28الثانة ت  طبيع االرغنوميا بالدو  السائر   ة يريع الناو : االرغنوميا  ة ادمة التناية ت ن 

 ن اجلزائر .
 ارسات ربة األسرة حنو التملزي  يف الفراغات الداالية (: 2012ر ا راغب  و ريه حنان أبوص -

اجلاعية  –جملة االقتصاد املنزلي  -للاسك  وعبقتها باملبئاة الوهيفية للبي ة السكنية

 (.22مج   -املصرية لبقتصاد املنزلي
 " ةياملنز  طاراألا م  األيفا  ةياا يف اإلمهات دور (: 2001علي  مراد حسان دعاء -

 . حلوان جامعة  املنزلي اإلقتصاد كلية  ماجستريرسالة   "مقارنة دراسة
رعاية املعاق   ة الفكر ال بو  اإلسبمة  ة ضوء املصكبت  (:2008رائد ماد أبو الك س    -

 غزة. –اجلامعة اإلسبمية  –رسالة ماجستري منصورة  – التة يواجهونهات

:  اعلية برنامج معد للنهوض فاارسات ( 2009إيناس ماهر بدير   ور ا عبدالعاية راغب  -

جامعة  –جملة كلية االقتصاد املنزلي  نالزوجة  ة مواجهة اململاير البي ية داا  املسك  

 .( العدد الثالث 19جملد   –املنو ية 
علي جودة إدارة اململاير املنزلية وانعكاسها ( : 2016رغدة ماود أاد ن أمساء صفوت مجا     -

نيس عنوان  -جامعة حلوان -ن املؤنر الدولي الرابع لبقتصاد املنزلياحلياة كاا  دركها املرأة

 ا.2016مايو  17-16ت  فعي  دور االقتصاد املنزلي يف املواينة و ناية اجملتاعت اب  الف ة م  
ي يا واجتااعيا   دراسة حالة دمج املعاق  حركيا  ة اجملتاع املة ب( : 2007رنا ماد صبحة عواد     -

رسالة ماجستري ن كلية الدراسات العليا ن جامعة النرا  الوينية ن نابلس ن   ة ما اة نابلس ( ن

  لسط  .
عناصر البي ة السكنية وعبقتها اودة احلياة (:2013نبء حس   ن زينب عبد الصاد  -

ا االنسان التطبيقية والتكنولوجيا يف املؤنر الدولي األو  لبقتصاد املنزلي تعلو -األسرية

 مايو. 9:8 -جامعة حلوان -األلفية الثالثةت كلية االقتصاد املنزلي
ن رسالة ماجستري ن أتر علم االرجونوميكس علة العاارة الداالية ( : 2015زينب حس  يوس    -

 كلية الفنون اجلايلة ن جامعة املنيا .
ن مؤنر البي ة الريفية ن كلية  الريفية للحد م  اإلعاقة ناية املرأة ( : 1995سعاد أاد حس    -

 األداب ن جامعة ع  مشس ن القاهرة ن مصر .
عبقة التصايم الداالي للاسك  باحلوادث املنزلية لطف  (: 2005  مسحاء ماد ومنة ماد -

زلي املؤنر املصره التاسعتاالقتصاد املن -االقتصاد املنزلي حبوث جملة  -ما قب  املدرسة

 جامعة املنو ية.  -االقتصاد املنزلي  كلية  -سبتارب -(3ع  -15مج -وقعايا العصرت
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 اعلية برنامج ار اد  لتناية وعة ربات االسرة باالعتبارات ( : 2015 يااء أاد النوير    -

ن رسالة دكتوراة ن كلية   ة اداء االعاا  املنزلية واترها علة كفاء ها االدارية األرجونومية

 بية النوعية ن جامعة ع  مشس.ال 
 م  احلد يف الوقائية السبمة إجراءات  طبيقاتأتر (: 2004  العتي يب  ب  عبدااهلل را د  -

 ن ماجستريرسالة ن  )مسحيةدراسة   الدماا فديريةالصقع املفرو ة  يف احلريع حوادث

 .األمنية للعلوا العربية ناي  جامعة ن العليا الدراسات كلية
 ن مؤسسة ييبة للنصر والتوزيع ن القاهرة  مصر.اإلعاقة احلركية(: 2008اوف عامر  عبد الر -

: اطوو إر ادية للعوام  اإلنسانية  ة  اإلرجونوميكس احلديث(: 2011عبد النبة أبو اجملد  -

 التصايم واإلستعااليةن دار املعر ة اجلامعيةن القاهرة.
إرجونومية التصايم الداالة ( : 2018    غريد سيد أاد بركات نعبري مب عبد املنعم -

 -املؤنر السنو   العربي الثالث عصر لكبار الس  نملؤسسات املسن  وعبقته بالرضا السكنة 

جامعة املنصورة نيس عنوان تالتعليم العالي النوعي يف  -الدولي العا ر( لكلية ال بية النوعية

 إبري . 12-11ستدامةن يف الف ة م  مصر والوي  العربي يف ضوء اس ا يريات التناية امل
ن دار اليازوره العلاية للنصر اإلعاقة احلركية والصل  الدماغي(: 2007عصاا اده الصفده   -

 والتوزيعن الطبعة األوىلن عاانن األردن.

ن مهارة ربة املنز  يف إدارة بع  األاطار املنزلية وعبقته بالرضا السكأ (:2015عفاف عزت ر لة   -

 ن العدد الثاني.25جامعة املنو يةن جملد  -العلاية لكلية ال بية النوعية اجمللة
 وائ  دار ن اإللك ونية اإلدارة:(2008 سليطيال إبراهيم االدن   الساملي الرازح عبد عبء -

 عاان. ن والتوزيع للنصر
ة األيفا  م  : دراسة مستو  وعة األمهات ب ساليب ااي( 2001 اياة النبوية إبراهيم ماد حلاة   -

ن جامعة املنو ية   72إىل  39ن م    4ن العدد  11ن جملة حبوث اإلقتصاد املنزىل ن جماد  األاطار املنزلية

 ن  ب  الكوا ن مصر .
 بدا عية وعبقه ملواردها األسرة ربة  طيط(: 2001  نو   ماود ربيع و حلاي النبوية اياة  -

 اإلقتصاد كليةن نصرة حبوث اإلقتصاد املنزلي ن  املراهق العبط لده أبنائها  ووجهة اإلناز

 .املنو ية جامعة ن املنزلي
ن دار الكتاب اجلامعة ن  املعاقون جسايا وصحيا  ة املدارس العامة( : 2004كاا  سا  سيسا     -

 االمارات العربية املتحد .
ن  ارجونومية الطباعة الواقع اال  اضة ك داة  علياية  ة جما ( : 2008ملياء ماد اري     -

 .كلية الفنون التطبيقيةن حلوان نرسالة ماجستري غري منصور  
حبث منصور  -متطلبات البي ة ا ارجية  – التصايم للاعوق ( :  2009 الورع م مون بدر الدي   -

 املالكة العربية السعودية . -جامعة املل  سعود –كلية العاارة والتملطيط  -

جملة  -متطلبات األمان يف  صايم نام الت سيس واإلنصاء املعدني(: 2003ماد متولي مرسي   -

 .107-95جامعة حلوان.      -( يناير1( ع  15مج   -علوا و نون
 ن الدار اجلامعية ن القاهرة ن مصر . مبادئ ا طر والت م ( : 2001لتار ماود ن إبراهيم اود    -
 هلا  عرض اليت املنزليةأبرز احلوادث (: 2012   )اجلودة مصلحة  بصار لوالية الترارة مديرية -

 اجلزائر. ن بصار واليةن  منها قايةالو ويرح االيفا 
 ن دار الفكر العربة ن القاهرة . صناعة ( –التصايم الداالة      ( : 2001مصطفة أاد    -
 -تتطبيع  تيث وديكور املسك  تالنارية وال(: 2018 معروف وئاا علة ن نادية حس  أبو سكينه  -

 األردن. -عاان  -الفكر العربة  رابعة نالطبعة ال
 صايم البي ة الداالية للاساك  احلديثة و ع متطلبات ذو  ( : 2015 ري قاسم ال     -

 ن مؤنر التصايم والبي ة الثانة ن بغداد .االحتياجات ا اصة   ما اة دياىل أ وذجا ( 
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 ن دارة الثقا ة للنصر والتوزيعن عاانن األردن.1و  ةناإلدارة املنزلي(: 2016نيبا   يص  عطية   -
التصايم الداالة وأتر   ة  لبية متطلبات ذو  االحتياجات ( : 2016هالة صاو حامد    -

 – صايم  –ن املؤنر الدوىل الرابع لكلية الفنون التطبيقية ت الفنون التطبيقية   إبداع  ا اصة
  رباير . 29-28 نا سية( ت ن  –انتا  

امددات الوهيفية والقيم اجلاالية  ة  صايم أتاث الطف  ( : 2012هناء عدنان ماد وزان    -

ن رسالة ماجستري ن كلية الفنون والتصايم الداالة للبنات ن جامعة أا القر  ن  املعوح جسديا

 املالكة العربية السعودية .
ودة البي ة املنزلية  دراسة  اعلية  طبيع نااا مق   إلدارة ج(: 2007و اء صاو الصفيت   -

 ن رسالة دكتورا  غري منصورةن كلية االقتصاد املنزلين جامعة حلوانن مصر.ثريبية(
 اعلية برنامج إر اده لتناية وعي األمهات : (2015 ن وئاا علي معروف و اء صاو الصفيت -

با  املصاحب االنتاضطراب قصور التصايم الداالي حلررة األيفا  ذوه  فعايري جودة عناصر

ن العدد  25ن جامعة املنو ية ن جملد  االقتصاد املنزلي جملة ن  بفرو النصاو احلركي واالند اع

 الثانة .
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