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:ملخص الدراسة

المعیار األرغونومي المناسب لتصمیم الكرسي المتحرك بداللة إیجادتعمد الدراسة إلى 

قامت الباحثة بإجراء دراسة وللكشف عن المعیار األنثروبومتري,المعاییر األنثروبومتریة 

ألعضاء للوحدة الصناعیة لفردا ذكور و إناث من فئة المعاقین حركیا 20على عینة قوامها 

وللقیام )سنة12–6(ممن تتراوح أعمارهم ما بین )بسكرةوحدة (االصطناعیةالدیوان الوطني

:بذلك استخدمت الباحثة 

تقیس مستوى األبعاد الجسمیة وتضمنت المتغیرات :استمارة تسجیل القیاسات األنثروبومتریة

:الجسمیة التالیة

,المرفقارتفاع ,الساعدطول ,الكتفینعرض  ,الساقطول ,الفخذطول ,الجلوسارتفاع 

.عرض الرجلین,الیدارتفاع ,الكتفارتفاع  ,القدمطول ,الحوضعرض 

روبومتر لقیاس المتغیرات أنث" روزكرافت"نثروبومتر من نوع و أستخدم في ذلك جهاز األ

.الجسمیة وذلك تبعا إلرشادات األستاذ المؤطر 

وقد أظهرت الدراسة بأن تصمیم األبعاد المادیة للكرسي المتحرك یجب أن یصمم وفق 

.مع مبدأ التناظر بین البعد المادي والجسمي 95المئیني رقم 

كما جاءت تفید عموما بأن تصمیم الكرسي المتحرك و بهذا فإن نتائج الدراسة األرغونومیة

و , یجب أن یكون بشكل یتالئم مع األبعاد الجسمیة والقدرات الحركیة لألفراد المعاقین حركیا

تریة ذات العالقة بتصمیم الكرسي المتحرك للفرد باشتراط المعطیات األنثروبومذلك یتحد

.المعاق حركیا

.احات بدیلة على ضوء النتائج المتوصل إلیها في الدراسةوقد ختمت الدراسة بتوصیات واقتر 



ب

  عرفانشكر و 

k الشكر األول لّله عز و جل الذي وفقنا في انجاز هذا العمل و نرجوا أن یحقق الهدف

المرجو منه بإذن الّله تعالى

ناجي الذي ساعدنا بتوجیهاته ونصائحه في كما نشكر بشكل خاص األستاذ المؤطرأوزلیفي

انجاز هذا البحث 

لم النفس العمل و كما نتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء اللجنة و إلى كل أساتذة قسم ع

  مالتنظی

ألعضاء مسؤولیالوحدة الصناعیةلو أخیرا نشكر كل من األصدقاء و بعض 

قدموا لنا المساعدة الذین )بسكرةوحدة (صطناعیةالدیوان الوطني لألشخاص المعوقیناإل

.نجاز هذا البحث و إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعیدإل



ج
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ه

:مقدمة

یعتبر الكرسي المتحرك من أهم األجهزة التعویضیة والبدیلة المصممة خصیصا للمعاقین 

حركیا لیكون بدیال عن إعاقته التي تحد من حركته والذي یساعده على أداء مهامه خاصة 

.تلك التي تتطلب مهارة حركیة

مر الكرسي المتحرك مثله مثل كل إنتاج بشري بمراحل عدیدة من التعدیل و التطویر وقد

حتى وصل إلى أشكاله الحالیة ،و التي بال شك لیست الشكل النهائي له ،فاإلنتاج یتقدم و 

یتطور مستندا إلى كل منجزات علوم المیكانیكا، و المعادن ، و الهندسة الطبیة و العالج 

لمصممون أو المهندسین الصناعیین بتصمیم الكرسي المتحرك اهتماما هتم او االطبیعي 

بالغا خاصة من حیث استخداماته لكون األفراد المعاقین أكثر فئة یجب العنایة بها 

وتعویضهم عن اإلعاقة ومساعدتهم على التفاعل مع المجتمع كغیرهم من األفراد وفي جمیع 

فنجد طبیعة ,)الكرسي المتحرك (لتعویضي المجاالت وبصفة خاصة تفاعلهم مع الجهاز ا

أداء المهام والتي تتطلب مهارة حركیة تعتبر مظهرا من مظاهر األداء الحركي والتي تتجلى 

بطبیعة في التفاعل مع األبعاد المادیة للكرسي المتحرك بحیث تتأثر طبیعة هذه الحركة

یتطلب تكییف الكراسي المتحركة لألفراد المعاقین حركیا اعتبارات لذا, التصمیم لألبعاد المادیة

أرغونومیة في تصمیمه حیث تعتبر المعاییر و المعطیات األنثروبومتریة من أهم المحددات 

یكون جسمیة والبنائیة للفرد المعاق حتىمع الخصائص التتواءماألساسیة في تصمیمها لكي 

.یضمن لمستخدمیها الشعور بالراحة واألمان التفاعل مع هذه األجهزة سهال مما 



و

وألجل هذا قمنا بتسلیط الضوء على المعیار األرغونومي على ضوء المعطیات 

األنثروبومتریة المناسبة في تصمیم األبعاد المادیة للكرسي المتحرك وبهذا احتوت الدراسة 

:على أربعة فصول

الموضوعي للبحث من حیث اإللمام تضمن اإلطار العام و حیثتقدیم البحث:الفصل األول

بموضوع الدراسة كنظرة أرغونومیةكما تضمن على إطار وحدود الدراسة و أهمیة الدراسة 

باإلضافة إلى التعاریف اإلجرائیة للمفاهیم الواردة في الدراسة 

:فتضمن تحلیل المفاهیم لمتغیرات الدراسة تحلیل المفاهیم:الفصل الثانيأما 

والتصمیم األرغونومياألرغونومیا -1

األنثروبومتري -2

اإلعاقة الحركیة والكراسي المتحركة-3

میدانیة التي قامت بها الطالبة بالوحة الصناعیة احتوى على الدراسة الالفصل الثالثو  

هذا الفصل على تضمن,یوان الوطني لألشخاص المعاقین دال_لألعضاء االصطناعیة 

.وعرض وسائل القیاس ,توزیع عینة الدراسة 

والذي احتوى على عرض نتائج الدراسة ومناقشتها على ضوء بعض الفصل الرابعوأخیرا 

نتائج الدراسات السابقة و أنهینا الدراسة بتوصیات واقتراحات بدیلة للتصمیم األرغونومي 

.للكرسي المتحرك
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تقدیم البحث:الفصل األول 
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:إشكالیة الدراسة1-

والوظیفة وعدم القدرة على عمل الضغوط إن اإلعاقة عملیة تشمل التغیر التام في الشكل 

مثل قصر من ,قمة القصور البدني والصحيوتبدأ من التدهور المتدرج الذي یحدث من

الجسم  ءاتانحنالي للجسم وضعف التناسق العضلي و في المستوى العضوانخفاضالقامة 

الفقرات القطنیة وكل ما یندرج عن بیانات میكانیكیة أجزاء الجسم وما یصاحب هذا باختفاء

نفسیة انعكاساتصور في النشاط الحركي وما لهذا من قزائد للطاقة و استهالكمن آالم و 

مما یجعل هذه ,والوحدةواالكتئابعلى المعاقین حركیا من ضعف تقدیر الذات جتماعیةإ و 

 هذالو ,المرضیة المتراكمة في جمیع مراحل عمر المعاق حركیاضطراباتإللالفئة عرضة 

في بعض أوجه القصور البدني التي تؤثر في المعاق النظر السبب فإنه قد یكون من الحكمة 

لعمریة المنحصرة خصوصا ما بین اكما أن األمر یتعلق بتحدیات هذه الفئة من الفئة ,حركیا

عند یة طیلة تواجدهم في المنزل أو في كل لحظة تفاعل في حیاتهم الیوم)سنة6-12(

العام ال  ستعماللإلمع معدات صممت اإلصطناعیةلألعضاءتواجدهم في الدیوان الوطني 

أكبر أو ألن قیاسها أكبر قوة  الحتیاجهاإلىالمباشر بواسطة المعاقین سواءاستخداملإلیصلح 

لذكر الكرسي المتحرك الذي یعتبر أهم وسیلة تعوضهم ونخص با,أو أصغر مما یصلح لهم

.عن القصور أو الضعف الذي یشعرون به

وعلى هذا األساس نعتمد إلى إیجاد المعیار األرغونومي المناسب في التصمیم لذوي اإلعاقة 

.لجسم المعاق حركیا)الثابتة( ةاتیكیاإلستالحركیة بناءا على المعطیات 

:السؤال التاليفي اإلجابة علىحصر إشكالیة الدراسةیمكن ومن هذا البناء 

ماهو مستوى القیاسات األنثروبومتریة في التصمیم للمعاق حركیا وفق أسلوب المعاق -1

كمركز للتصمیم؟



تقدیم البحث:الفصل األول 
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:الدراسةوحدود إطار -2

في تصمیم الكرسي المتحرك لذوي موضوع البحث یرتبط أساسا بإیجاد المعیار األنثروبومتري

و المساهمة بتقدیم دراسة عن أهمیة أن یكون )سنة12-6(للفئة العمریة اإلعاقة الحركیة

التصمیم األرغونومي للكرسي المتحرك للمعاق حركیا حامال ألهداف صحیة تساعد المعاق 

.بحیث تضمن له أقل وقت وأقل جهد,حركیا على أداء مهامه بطریقة صحیة

ا نحن بصدد البحث في اإلعتباراتاألرغونومیة الالزمة في التصمیم األرغونومي لفئة إذ

للكرسي المتحرك والدعائم في تحقیق التوافق اإلستخداميیبحثالمعاقین حركیا الذي 

وسنعرض هذا البحث ,المساعدة على التوافق الحركي للمعاق حركیا طیلة أداء مهامه الیومیة

.لدراسة نظریة وأخرى تطبیقیة

:أهداف الدراسة-3

.مجمل المشاكل التي یتعرض لها المعاق حركیاالتعرفعلى -1

-6(معرفة ما إذا كان التصمیم الحالي للكرسي المتحرك مناسب لفئة المعاقین حركیا -2

).سنة12

وبذالك ضمان الخاصة االحتیاجاتإیجاد التصمیم المناسب للكرسي المتحرك لذوي -3

.لصحة هذه الفئة سواءا الصحة الجسمیة أو النفسیة

معاقین حركیا نتیجة التصمیم الحالي التقلیل من المشاكل و األضرار التي یتعرض لها ال-4

.للكرسي المتحرك



تقدیم البحث:الفصل األول 
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:الدراسةالتعاریف اإلجرائیة لمصطلحات-4

:التصمیم األرغونومي

التصمیم األرغونومي عبارة عن عملیة منطقیة التخاذ القرار وحل مشكلة ما ومن ثم تمثیلها 

ات األنثربومتریة المطروحة وفقا لألبعاد و القیاسبشكل بیاني یجسد المعطیات األرغونومیة

من أجل تسجیل أفكار و مراحل التصمیم المختلفة للوصول إلى ,المتعارف علیها

.األرغونومي المالئم

ونقصد به في هذه الدراسة إیجاد وحصر معالم وأبعاد الكرسي المتحرك المستخلصة من 

.ذات عالقة بالتصمیم األرغونوميالقیاسات األنثروبومتریة

:األنثروبومتري

ویعني اإلنسانیة )anthroاألنثرو(هو مصطلح من كلمتین في اللغة الیونانیة 

و تعني ,علم قیاس أبعاد الجسمبوتعني القیاس أو إعادة ما تعرف )métricosمیتریكوس(و

اإلنسان من أجل تقسیم الرسومات الهندسیة والمنتوجات  لىتطبیق الطرق الفیزیقیة العلمیة ع

.الصناعیة بهدف ضمان مالئمتها للمستعمل لها

وفي الدراسة الحالیة نقصد به جملة المعطیات الجسمیة المتحصل علیها من القیاسات 

(الجسمیة باستعمال جهاز األنثروبومتر لألبعاد التالیة ).اإلرتفاع,العرض,الطول:

:ركیاالمعاقین ح

صف مدى الحركة تإلى حالة األطفال الذین ی)جسمیةال(یشیر مصطلح اإلعاقة الحركیة 

أو تتمیز بقدرتهم على التحمل الجسمي بكونها ضعیفة إلى حد كبیر ,لدیهم بالمحدودیة 

.وتؤثر سلبا على األداء التربوي لهم مما یجعل توفیر برامج تربویة خاصة لهم أمر ضروریا

جسمه بشكل استخدامأو خلل غیر حسي تمنع الفرد من اضطرابكما تعرف بأنها حاالت 

فمنها ,الحاالت غیر متجانسةالحیاتیة الیومیة و العنایة بالذات وهذه بالوظائفطبیعي للقیام 
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ومنها ما یكون ,العضمي,ما یرتبط بالجهاز العصبي ومنها ما یرتبط بالجهاز العضلي 

.أمراض مزمنة شدیدة

من خلل ما في یعانون أن اإلعاقة الحركیة تمثل حاالت األفراد الذین )1988(ویرى الروسان 

نموهم العقلي و مظاهرقدراتهم الحركیة أو نشاطهم الحركي بحیث یؤثر ذلك الخلل على 

حمدي عصام .(ةالخاصإلى التربیةو یستدعي الحاجة االنفعاليو  االجتماعي

).18ص,2007,الصفدي

:الكرسي المتحرك

في شكل صحي وهو نظام جلوس لتثبیت وتصحیح وضع الجلوس لجسم المعاق أو المریض

وهذا النوع من النظام الجلوس یعد على حساب ,آلخرمكان من لكي یستخدمه للتنقل 

مقاییس خاصة لكل فرد بشكل یوفر الراحة الكاملة له و الحد من تطور أعراض اإلعاقة و 

كهربائیة و ,یدویة/خفیفة,خفیفة جدا/كبار,أطفال(توظیف الكرسي وكیفیة التشغیل 

وذات المقاعد ثابتة وذات الظهر المنحني,قابلة للطي(ومن حیث التصمیم )إلكترونیة

)لكترونيموقع إ(.)كةالمتحر 

الدراسات السابقة-5

:الدراسات الخاصة بالتصمیم األرغونومي

من أرغونومیة اإلستفاذة:هتمت بالتصمیم األرغونومي تلك الدراسة بعنوانامن الدراسات التي 

:الحدیثةتجاهات التصمیمیة تصمیمي للكراسي المعدنیة كأحد االجسم اإلنسان في اإلبداع ال

جامعة حلوان -كلیة الفنون التطبیقیة,نشاءات المعدنیةدراسة تطبیقیة بقسم األثاث لإلو هي 

في هذه الدراسة تطرق الباحث إلى المراحل  و وائل محمد جلیل محمد جلیلإعداد  من

التاریخیة المتعاقبة التي ارتبط فیها اإلبداع الفني في تصمیم األثاث بصفة عامة والكراسي 

تعزیز الوعي بالمفاهیم التصمیمیة المتوافقة أرغونومیا كأحد و , المعدنیة بصفة خاصة
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وكیفیة تطبیق أفضل الممارسات التصمیمیة ,األهداف التي تحقق الوظیفة لتصمیم الكرسي

اتجاهاتفكانت دراسته تهتم بمفهوم ,والتطبیقیة المتكاملة من وجهة النظر األرغونومیة

تجاهات المعدنیة وفقا لالمع دراسة تحلیلیة لبعض نماذج الكراسياإلبداع التصمیمي 

ستفادة من مع التطرق إلى مدخالت اال, اآلنالتصمیمیة من خمسینات القرن العشرین وحتى 

أرغونومیا جسم اإلنسان إلبداع كراسي معدنیة متعرضا إلى لبعض الكراسي المعدنیة التي 

ا دراسته التطبیقیة فتناولت دراسة تطبیقیة لتصمیم أم,من أرغونومیا جسم اإلنساناستفادت

.كراسي معدنیة اعتمادا على جسم اإلنسان

االتجاهاتوقد تجلت أهمیة هذه الدراسة في أنها دراسة أرغونومیة جسم اإلنسان كأحد 

الحدیثة في التصمیم في الربط المبدئي بین الوظیفة النفعیة وتحقیق القیم الجمالیة التي تمثل  

قتها األرغونومیة أحد الجوانب األكثر أهمیة فیما یخص الوظیفة عال

)موقعإلكتروني(.اإلستخدامیة

المدخل األرغونومي لتقییم األداء التصمیمي ألثاث العالج :ودراسة ثانیة بعنوان

,المعلومات للقرن الواحد والعشرینفي ضوء عصر نظم )التأهیلي(الطبیعي

اث واإلنشاءات المعدنیة من دراسة تطبیقیة بكلیة الفنون التطبیقیة بجامعة الحلوان قسم األث

جاءت هذه الدراسة لتبرر أهمیة دراسة وتقییم   و وائل محمد جلیل محمد جلیلإعداد 

وبین وتحقیق التوافق اإلستخدامي والبیئي بین تصمیم المنتج,الجوانب األرغونومیة للتصمیم

الذي تتناول األرغونومیا قدراته وحدود إمكانیاته والعوامل المؤثرة على (اإلنسان المستخدم

).أدائه

ویطرح الباحث معطیات المفهوم األرغونومي لتقییم األداء التصمیمي في ضوء عصر نظم 

باعتبارها نوعا من األثاث المرنة )تأهیليال(بیقا على أثاث العالج الطبیعيالمعلومات تط
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تمد على تنسیق لتي یتطلب تصمیمها تحقیق توافق یعوا ,ذات القدرات الحركیة المختلفة

)موقع إلكتروني(.اإلطار الذي یجمع بین المنتج والمستخدم والفراغ الذي یتواجد به

:الدراسات الخاصة بالتصمیم األنثروبومتري

عن القیاسات األنثروبومتریة ومن أولى الدراسات Zeissingزیسنجتعد الدراسة التي أجراها 

الهامة التي أجریت عن التالمیذ في بلجیكا في مرحلة البلوغ وقد نشرت نتائج هذه الدراسة 

  .م1854في عام 

سنوات 8النمو البدني للتالمیذ من سن بدراسةCromwellكرومویلقامتم1860وفي عام 

وقد اكتشفت كرومویل ,بانجلترا Manchesterترسشسنة في المدارس العامة في مان18حتى 

14إلى  11أن البنات أكثر طوال و أثقل وزنا من البنین في المرحلة السنیة من مؤداهقانونا 

حیث یستمر على ,سنة 14سنة في حین یصبح األوالد أكثر طوال ووزنا من البنات بعد سن 

)26ص ,1998,محمد نصر الدین رضوان.(تقدم السنهذا المنوال كلما 

من خالل نتائج المسح األنثروبومتري التي قامت بها )White)1979وقد كشفت وایت 

ات الجسمیة باستثناء منطقة للجیش األمریكي أن الذكور یتفوقون عل اإلناث في كل القیاس

.الحوض

وجدا في دراسة لسكان الریف الجزائري أن الذكور یتفوقون على 1981في حین دون وشاملة 

البنات في جمیع القیاسات الجسمیة ماعدا قیاس عضد الید الذي تتفوق فیه اإلناث على 

  .الذكور

بعنوان العالقة بین )2002(ا ولید عبد الفتاح خنفرلدراسات كذلك الدراسة التي قام بهومن ا

و البدنیة ودقة التصویب للرمیة الحرة من الثبات والحركة للطلبة القیاسات األنثروبومتریة

وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ,)سنة21.5(بمتوسط عمر 

طول القامة وطول الكف وطول الساعد والفخذ والساق و لصالح الذكور و أرجع الباحث أن 
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حیث تتوقف عملیات التعضم والوصول إلى السبب في ذلك یعود إلى معدل النمو التشریحي

كما كشفت الدراسة ,)سنة18(وعند الذكور )سنة16.5(الطول الكلي عند اإلناث في سن 

عن ظهور فروق دالة في قیاس المحیطات و أورد الباحث أن السبب في ذلك یعود إلى 

و إن زیادة , ثعند الذكور عنه عند اإلنا"التستسترون "زیادة تركیز الهرمون الذكري 

یصاحبه زیادة في المقطع العضلي وكنتیجة لزیادة حجم المقطع "التستسترون "هرمون 

  ) 56ص ,2002,ولید عبد الفتاح خنفر.(تزداد المحیطات عند الذكور مقارنة باإلناثالعضلي 

و التكنولوجیا الحدیثة لألندیة أساسیات استخدام األرجونومیكس:وهناك دراسة أخرى بعنوان

ربیة من إعداد تامر حسین الشتیحي بكلیة التالصحیة مع المقاییس األنثروبومتریة للجسم

حتمال عدم مالئمة اوتكمن مشكلة الدراسة في التعرف على ,جامعة بنها-الریاضیة للبنین

المنتشر تداولها التكنولوجي في النوادي الصحیة المستخدمة و التصمیموتوافق بعض جوانب 

:وقد انحصرت مشكلة بحثه في عدة نقاط.مع مورفولوجیا الجسم  والقیاسات األنثروبومتریة

احتمال عدم تالؤم بعض مكونات وأجزاء النادي الصحي مع القیاسات األنثروبومتریة -1

له مما یعوق األداء ویؤدي إلى افتقاد النادي الصحي ,والخصائص المورفولوجیة للجسم

ناصر اكتمال أقسامه وعدم تناسب المساحة وٕامكانیات األجهزة الموجودة مع إعداد لع

.المترددین على النادي الصحي

احتمال عدم مالئمة بعض مكونات وأجهزة النادي الصحي مع مورفولوجیة الجسم قد -2

ألداء یسبب تأثر المدى الحركي ویسبب اإلصابة والتشوه باإلضافة إلى أن عدم التوافق یبعد ا

  .عن هدفه

اإلهتمام بوجود معاییر قیاسیة علمیة ووظیفیة للفراغ الداخلي للنادي الصحي طبقا -3

.للدراسات العلمیة والعالمیة
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ستفادة من تطبیقات التكنولوجیا المتقدمة مما یساعد على التحكم في اإلهتمام بتحقیق اال-4

.المساحات الصغیرة

.تجهیزیة متعدد األغراض یحقق استخدام أفضل للفراغعدم اإلهتمام باستخدام وحدات -5

عدم الوصول إلى تحقیق تكامل في الوحدات المكون منها النادي الصحي على أسلوب -6

.علمي متوافق مع الخطوات التي یجب إتباعها للمترددین على هذا المكان

وفي نفس )لصحيالنادي ا(لهذا كانت أهمیة أكبر قدر من فاعلیة تصمیم المنشآت الریاضیة

الوقت یتغلب على احتماالت عدم مالئمة المنشآت ویتم ذلك من خالل مبادئ 

من ,والذي یعتبر من أهم جوانبه القیاس األنثروبومتري للجسمErgonomicsاألرغونومیكس

هنا تتضح أهمیة البحث في إرساء قواعد واختبارات خاصة بتصمیم المنشآت 

تراعي اإلمكانیات الجسمیة والخصائص المورفولوجیة بحیث )األندیة الصحیة(الریاضیة

للمستخدم وذلك من أجل الوصول إلى مواصفات تالئم اإلنسان وتتوافق مع مورفولوجیة 

)موقع إلكتروني(.قد یزبد من كفاءة وفاعلیة هذه المنشآت واستخدامها وتصمیمهامما الجسم 

من إعداد الفراغیة داخل األبنیة المكتبیةستغالل األمثل للمساحات اال: ودراسة أخرى بعنوان

تمحور اهتمام هذه الدراسة حیث یوسف أحمد عبد السالم بجامعة دمشق للعلوم الهندسیة

على المعاییر والشروط الواجب اتخاذها عند الشروع في التخطیط ألبنیة المكاتب من حیث 

حة البناء والفراغات وعدد المساهمین في هذا النشاط ومسا,تصنیف نوع النشاط المكتبي

الداخلیة والتوقعات المستقبلیة لهذا النشاط بالتطرق إلى تاریخ المكتب وأنواع المكاتب وتأثیر 

وذلك باألخذ بعین اإلعتبار قیاسات الجسم البشري المرتبطة ,الحاسوب في أشكال المكتب

.باألداء المكتبي واألداء المكتبي ودور العوامل البشریة فیه

موقع (.تستخدم العوامل البشریة عند دراسة عالقة اإلنسان مع المحیط البیئي للعملحیث 

)إلكتروني
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األرغونومیا و التصمیم األرغونومي: أوال

:تمهید

مع التقدم التكنولوجي أصبحت اآلالت تتطور بسرعة فائقة و أصبح المهندسون عند تصمیم 

العمل في شتى الظروف دون أن یأخذوا في الحسبان اآللة یهتمون بكفاءة اآللة وقدرتها على 

ن أنه یجب أن ننتبه و الحظ الباحثلذا, مالئمة هذه اآللة مع األفراد الذین سوف یعملون علیها

جیدا إلى تصمیم منطقة العمل ومدى أهمیة الحفاظ على صحة العاملین وزیادة اإلنتاج كأن 

بر أو أقصر من طول العامل هنا أصبح یقوموا باألخذ في اإلعتبارأن اآللة قد تكون أك

االهتمام بالدراسة العلمیة النظریة لوضع معاییر لكل المقاسات المناسبة للعامل مع جسم 

وهذا ما سوف نتعرض ,)117 ص, 2007, طارق كمال.(اإلنسان وهذا ما یعرف باألرغونومیا

لتدخل األرغونومي ثم إلى له من خالل التطرق إلى تعریف األرغونومیا ومجاالتها وأهدافها و ا

.التصمیم األرغونومي

I:األرغونومیا

:نشأة األرغونومیا-1

على الرغم من اهتمام اإلنسان بتكیف البیئة لصالحه منذ القدم إال أنه لم تظهر أي دراسة 

حیث تعتبر ,تذكر لمعالجة ظروف العمل على أداء اإلنسان إلى غایة الحرب العالمیة األولى

 إذ,) الهندسة البشریة(رغونومیا هذه الحرب كنقطة انطالق مهمة لتسلیط الضوء على تطور األ

:منهاو ناك مجموعة من الدراسات المناسبة كانت ه

خالل أواخر القرن )Gilbertt(وجلبرت)Taylor( ر و دراسة الحركة و الزمن من طرف تایل-

التاسع عشر وهذه الدراسة تقوم على أساس تقسیم المهام إلى حركات أساسیة وجزئیة مما 
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كات ضروریة أساسیة أخرى لربح الوقت ر یسمح بحذف الحركات الزائدة وتعویضها بح

).25-24ص ص,2004, بوحفص مباركي(.واستغالله في القیام بالمهام 

ومازالت هذه الوسائل التي ,عملوا بعد ذالك على تطویر أسالیب أفضل ألداء هذه المهام 

ر و یستخدمها االختصاصیون اآلن في مجال العوامل اإلنسانیة تقتص آثار خطوات تایل

)tayler( األساسیة و في تفتیت الوظائف المعقدة إلى مكوناتها البسیطة

).537ص,1999,ویریج.ي.رونالدو.(

ظهر المعهد الوطني لعلم النفس الصناعي الذي كان له تعاون مع مجلس 1920وفي سنة 

اسم مجلس البحث في الصحة 1929البحث في الصحة الصناعیة الذي أطلق علیه سنة 

بدأ فترة 1930تقریر حول الدراسات الهندسیة غیر أنه في سنة 61وصدر حوالي,الصناعیة

وبالتالي ,ویرجع ذالك إلى كثرة البطالة ,ركود وبطئ في مسار الدراسات الهندسیة البشریة 

توفر الید العاملة حیث أصبح األمر یتعلق بالحصول على مهنة متوفرة بدال من االعتماد 

سب في المكان المناسب و بالتالي أصبح اتجاه السیكولوجیین یعتمد على مبدأ الرجل المنا

.على عملیة اختیار أحسن العمال من قائمة المترشحین لوظیفة  معینة

فالتجنید السریع  ,على عقبرأسا ت وضعیة الركود العلمي هذه بلولكن الحرب العامیة الثانیة ق

بو .(أعطى نفسا جدیدافي الصناعة خاصة الحربیة منها سواءا على جبهات المعارك أو

وساعد على تطویر االهتمام الحقیقي و التطبیقي لفكرة تقدیم )27ص ,2004,حفص مباركي

فمثال كان ,أدوات وآالت معقدة مناسبة ومتوافقة مع قدرات اإلنسان الذي یقوم بتشغیلها 

قنیات التدریب واقتناء األفراد ودراسة ینصب على االهتمام بت اكنذأاالهتمام سالح الطیران 

).537ص ,1999,ویریج.ي.رونالدو(وقدرات األداءآثار العوامل المحیطة على حدود 
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كما أن مجلس بحث الصحة الصناعیة قد برزت أهمیتها في نطاق دراستها حول ساعات 

حوث العمل و أوقات الراحة و الظروف المحیطة للعمل في المصانع كما أنشأ مجلس الب

لجان بحث متخصصة لكل فروع القوات المسلحة للتكفل Midicalbesearchcouncilالطبیة 

بمشاكل انتقاء وتدریب المجندین فقد فرض على الجندي استعمال األجهزة و اآلالت الحربیة 

ذات تعقید إضافي كالرادار و الطائرات ذات التحلیق العالي و الغواصات وغیرها من األسلحة 

تفوق قدرات األفراد لذا تغیر اتجاه البحث المعقدة الشيء الذي فرض في كثیر من األحیان 

ب على تغییر خصائص اآللة نحوى التصمیم اآلالت لالستعمال البشري و بدأ التفكیر ینص

ة الذي یقوم م مع المهمئا جیدا یتالبیإضافة إلى تدریب العامل تدر ,م وقدرات العامل ئكي یتال

.بها 

د للهندسة البشري كاختصاص مستقل یضم یعتبر هذا التغییر في اتجاه التصمیم بمثابة میال

الهندسة وعلم النفس و الفیزولوجیا وعلم التشریح و الطب الصناعي ,العدید من الفروع العملیة 

وترسم میالد 1949سنة Murrelمن طرف )الهندسة البشریة(فأدخل مصطلح األرغونومیا ,

ي الثاني عشر جویلیة من نفس الهندسة البشریة بتكوین جمعیة البحث في الهندسة البشریة ف

إلى جمعیة الهندسة البشریة 1976بإنجلترا و تحولت هذه الجمعیة سنة )1949(السنة 

eigonomics society,بو حفص (یة لممما یدل على توسیع في دائرة اهتماماتها كهیئة ع

).30-28ص ص,2004,مباركي

:تعریف األرغونومیا-2

إن كلمة األرغونومیا تأتي من الكلمة الیونانیة وهي مركبة ):"2007(تعریف محمد مسلم 

."أي مجموعة القواعد التي تضبط أنشطة العمل" قواعد" nomos"العمل و"ergon"من
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الدراسة العلمیة للعالقة الهندسیة بین اإلنسان ومحیط عمله ونقصد بالعالقة :"بأنها هاكماعرف

جم مقاییس الجسم البشري وقدراته سیث تتوافق وتناإلنسان واآللة بحالهندسیة العالقة بین

".العضلیة و الحسیة مع ما یستخدمه بین معدات وآالت

بحیث عرفتها على أنها دراسة العالقة بین "Universalis"وهذا ما نجده في دائرة المعارف 

.اإلنسان و اآللة قصد الوصول إلى أحسن تكییف بینهما

أیضا على أنها البحث عن أحسن أوجه التطابق بین المهنة أو بین الوسیلة وبین  هاعرفیو 

محمد (.أحسن أوجه التصور لوسائل العملمستعملیها ویعني هذا ضمنیا البحث عن

.)104-103ص ص,2007,مسلم

تعني الدراسة العلمیة التي تبحث في العالقة بین :"بأنها)2008(كما یعرفها بوحفص مباركي 

اإلنسان ومحیط عمله ، ویقصد بمحیط العمل كل من الظروف التي یعمل فیها الفرد 

باإلضافة إلى آالت و أدوات العمل و كذا طرق العمل و تنظیمه سواءا كان جماعیا أو 

بوحفصمباركي .(ه، بقدارته و استعداداتهفردیا، كل هذه العوامل لها عالقة بطبیعة اإلنسان نفس

)70، ص2008

"2007(تعریف طارق كمال  األرغونومیا أو الهندسة البشریة مصطلح مفاده تكییف العمل ):

).119ص ,2007,طارق كمال ("في شتى المجاالت

كان شكله وتعرف بأنها تكییف العمل لإلنسان والهدف من ذلك هو جعل العمل مهما مهما

و یكون اإلنسان )تعب األعضاء(ونوعه و ال ینجم عن ذلك أي ضرر أو شیخوخة عضویة

عند العمل قادرا على اجتیاز حیاة مهنیة لبعض عشرات السنین دون مشاكل خطیرة 

.)Huges.MonodHETKpitaniak.B ,P243 , 2003.(
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"ویعرفها كامل محمدعویضة بأنها ة العلمیة للفرد في بیئة العمل وهي العلم الذي یهتم للدراس:

لتأدیة عمله على أحسن وجه مثل تزویدهباآلالت والمواد والمعدات المناسبة باإلضافة إلى 

كامل محمد .(التهویة و الضجیج ,اإلضاءة:توفیر الظروف الفیزیقیة المناسبة للعمل مثل

).172ص,س.د,عویضة

جعل متطلبات المنتوجات والمهن و علم تطبیقي یهدف إلى:"ویعرفها حمو بوظریفة بأنها

وهذا من أجل الرفع من ,أماكن العمل ومختلف التسهیالت مناسبة لألفراد الذین سیعملونها 

وذلك بتكییف ظروف العمل لطبیعة القدرات الفیزیقیة , آلة  -مستوى نسق اإلنسان

)05ص ,س.د,حمو بوظریفة.(والسیكولوجیة والتركیبیة لدى اإلنسان

بأنها إزالة العوائق من الجودة اإلنتاجیة وتوفیر األداء البشري اآلمن عن طریق كما تعرف

و  زكي محمد محمد حسن(ات و المهام و البیئة و األشخاصالعمل على الموائمة بین المنتج

).87ص ,2004,نصار سید نصار

العمل وآخرون یرون أنها الدراسة الكمیة و النوعیة للعمل التي تهدف إلى تحسین ظروف 

.وتطویر اإلنتاج في المؤسسة

أحد الفروع التطبیقیة في الحقل الصناعي الذي یتعین على :"عبد الرحمان العیسوي فیعر ت

رجال اإلدارة اإللمام بها و االستفادة من تطبیقاتها و یقصد بالهندسة البشریة أنها أحد الفروع 

ندسین وعلماء النفس حیث تمد علماء علم النفس التطبیقي و الذي یتم فیها التعاون مع المه

وٕامكاناته وقواه البصریة و )أبعاد الجسم (النفس المهندسین بقدرات اإلنسان و أطرافه 

فیأخذ المهندسین هذه األبعاد في اإلعتبار عندما یقومون بتصمیم هذه اآللة بحیث ,السمعیة 

دي اشتغاله على اآللة تتفق اآللة مع ما لدي اإلنسان من قدرات و إمكانات بحیث ال یؤ 

("باإلصابة بالتشوه أو التعب الزائد أو اإلرهاق .)28ص,س.د,عبد الرحمان العیسوي.
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بأنها مجموعة  المعارف العلمیة المتعلقة A.wisner1998ومن بین التعارف الحدیثة یعرفها 

باإلنسان والتي تعد ضروریة لتصور وسائل العمل واآلالت ومختلف الترتیبات التي یمكنه 

.استعمالها بأحسن كیفیة وأمن وفعالیة

آلة والنسق هنا –على أنها تكنولوجیا االتصاالت في نسق اإلنسان Demontmollinویعرفها 

فهي , عمل مما یجعل بالضرورة األرغونومیا مجاال متعدد التخصصاتیتضمن أیضا محیط ال

تعتني بذلك بالجوانب النفسیة والفیسیولوجیة واإلجتماعیة والتقنیة وكل ما یتعلق بها من 

).105-104ص ص ,2007,محمد مسلم(معارف

األوروبیة فتعرفها بأنها نطاق علمي یتعلق بفهم التفاعل بین األرغونومیكسأما جمعیة

اإلنسان وعناصر التصمیم األخرى وهو المهنة التي تطبق النظریات والمبادئ والبیانات 

.وأسلوب التصمیم الجید بغرض تحسین األداء

ومهنته كما تعرف األرغونومیا وفق التعریف القیاسي البریطاني بأنها العالقة بین اإلنسان 

معداته وبیئته وبشكل خاص تطبیق المعرفة النفسیة والفیزیولوجیة والتشریحیة على مشكالت ,

هذه العالقة والواقع أن تكییف ومواقع العمل بخصائص اإلنسان وأبعاده األنثروبومیتریة له 

مبرراته األساسیة وذلك لعدم قدرة اإلنسان على استخدام هذه اآلالت بكفاءة في حالة عدم 

).222ص ,2012,نجمنجم عبود(.مالئمتها لقدراته وخصائصه

فإنها عرفت األرغونومیا أنها علم تعدد "Grandjeanجرنجین"أما الباحثة السویسوریة 

لعمل باإلضافة إلى التخصصات تتشكل من الفیزیولوجیا وعلم النفس ا

لعمل وعدده وآالته أما هدفها العملي فهو تكییف منصب ا,وسوسیولوجیا العملاألنثروبومتری

وتحقیق هذا العمل على أساسه على ,وساعاته وظروفه الفیزیقیة مع متطلبات اإلنسان
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رابح (.یعمل على تسهیل وزیادة فاعلیة المجهود اإلنساني و اإلنتاج,المستوى الصناعي

).95ص ,2006,العایب

ذلك العلم الذي یشترك فیه علماء النفس واستنادا على ما سبق فإنه یقصد باألرغونومیا

والمهندسین والذي یهتم بتصمیم اآلالت واألدوات  والمعدات الصناعیة وتهیئة الظروف 

الفیزیقیة المحیطة بالعمل بحیث تتالءم مع القدرات اإلنسانیة النفسیة والجسمیة والعقلیة ومع 

.فعالیة في العملأبعاده الجسمیة بحیث تحقق له الراحة واألمن والرضا وال

:األرغونوميالبحثمراحل -3

منذ اعتماد األرغونومیا كاختصاص قائم بذاته في نهایة الحرب العالمیة الثانیة مر البحث 

:األرغونومي بثالث مراحل هامة یمكن إیجازها في ما یلي

:األرغونومیا الكالسیكیة:المرحلة األولى

تهتم بالعالقة بین اإلنسان واآللة حیث یركز بالدرجة ویمكن تسمیتها بالنظرة العالئقیة التي 

ومن أهم إسهامات النظرة الكالسیكیة تلك ,األولى على وسائل العرض وأدوات المراقبة

المتعلقة بتحسین األقراص وأجهزة القیاس وأزرار المراقبة وترتیب ألواح العرض وقد تعدى 

والمخرجات إلى التصمیم الشامل اهتمام النظرة الكالسیكیة من مجرد وظائف المدخالن

لمجال العمل أخذة في الحسبان ترتیب األجهزة وتصمیم المقاعد والطاوالت والمناضد واآلالت 

.وٕالى حد ما خصوصیة المحیط الفیزیقي المناسب للعمل

:أرغونومیااألنساق:المرحلة الثانیة

رب الباردة من خمسینات ظهر هذا االتجاه خاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل الح

القرن العشرین كرد فعل على االستیاء من النظرة الكالسیكیة لألرغونومیا وهذه النظرة مفادها 
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أن األفراد من جهة واآلالت التي یسیرونها من جهة أخرى یشكالن في حقیقة األمر نسقا 

وعلیه ,)أثرتأثیر وت(ألن مكونات اآلالت تؤثر على أداء األفراد  والعكس صحیح ,واحدا

معا بالتوازي على إنهما )اإلنسان واآللة(توجب تطویر وتنمیة قدرات وٕامكانیات الطرفین

یعمالن في النهایة على تحقیق هدف واحد ومن هذا المنطلق فإن أرغونومیااألنساق تهتم 

مرورا بتحدید األهداف والمهام التي بدورها تحقق ,بالنسق ابتداء من المراحل األولى للتصمیم

المرامي النهائیة ألي نسق ثم توزیع مهام النسق بین األفراد من جهة واآلالت من جهة 

على أساس قدرة وكفاءة كل )یعني الجانب البشري للنسق والجانب المیكانیكي للنسق(أخرى

.منهما في تحقیق األهداف

:أرغونومیا الخطأ:المرحلة الثالثة

وهي تتبنى دراسة وتفسیر الخطأ البشري في  قاألنساجاءت هذه النظرة كبدیلة ألرغونومیا

ویسود االعتقاد لدى أنصار هذه النظرة أن فشل النسق في أداء مهامه ,نسق اإلنسان اآللة 

حتى ولو كان هذا النسق ,یرجع أساسا إلى الخطأ البشري بغض النظر عن نوع النسق 

ها وٕایجادها في إحدى وحسب هذا المنظور فإن أسباب العطب یمكن تتبع,منظما تنظیما كلیا 

فقد تكمن هذه األسباب في مراحل التصمیم أو في ,مراحل تطویر النسق من طرف اإلنسان

وعلى هذا األساس فإن أي خطأ هو في األصل خطأ ,مراحل التركیب أو في مراحل الصیانة

بشري ال غیر وال دخل للجانب المیكانیكي فیه ألن هذا األخیر ماهو في واقع األمر إال 

وحین یحدث خطأ أو عطب فالمسؤول األول )مادام اإلنسان هو مصمم اآللة(صنعا بشریا 

).104ص, 2006,رابح العایب(إلنسان او األخیر هو 



تحلیل المفاهیم:الفصل الثاني 

34

:هناك نظرتین متكاملتین ألرغونومیا الخطأ و 

حیث تفترض أن الخطأ البشري ینتج أساسا عن ,تدعى بنظریة انعدام الخلل:النظریة األولى 

نقص في التحفیز وبالتالي یكمن الحل فیما یسمى ببرنامج الخلل الصفري التي تتمثل في 

.حمالت تحفیزیة أو دعائیة لألمن والوقایة موجهة للعاملین قصد الرفع من مستویات األداء

ي هذه النظریة كتكملة لمتطلبات یطلق علیها اسم بنك معطیات الخطأ وتأت:النظریة الثانیة

النظریة األولى حیث تفترض بأن الخطأ البشري الیمكن تفادیه وبالتالي فإن حل المشاكل 

المترتبة عن هذا الخطأ البشري تكمن في تحسین طرق وأشكال تصمیم األنساق إلى أقصى 

.درجة ممكنة من السالمة والفعالیة مما یقلل من وقوع الخطأ أو الخلل

:داف األرغونومیاأه-5

:تكمن أهداف األرغونومیا فیما یلي

وتتأتى بواسطة تحسین ظروف العمل من ذلك تصمیم اآلالت والمعدات والعدد :الراحة

).267ص,س.د,عبد الرحمان محمدویدار(.وتكییفها مع العامل وتقلیل التعب الجسمي والذهني

إلبعاد الحركات لغیر الضروریة ویكون ذلك عن طریق تحلیل العمل إلى حركاته األولیة

).221ص ,2006,محمد شحاتة ربیع(.وقیاس الزمن الذي تستغرقه كل حركة

أي رفع مستوى الفعالیة علما أن الفعالیة في المؤسسة تخضع إلى هذه المعادلة :الفعالیة

).112ص,2007,محمد مسلم.(القائمة على العالقة بین جودة اإلنتاج وتكلفة اإلنتاج

إن أهدافها أیضا سالمة العمال والوقایة من الحوادث من خالل :األمن وسالمة العمال

ترتیب أدوات العمل ومعداته ومواده بحیث یستطیع العامل أن یجدها حین یحتاج إلیها في 
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مع تحدید األوضاع الجسمیة المناسبة للعامل أثناء .سرعة وسهولة دون تعب أو ضرر

).120ص,2007,طارق كمال.(ى التعب بسرعةالعمل بحیث التؤدي به إل

إن كل تغییر قد تترتب علیه مقاومة خوفا من :التغییر التكنولوجيالمساعدة على تسییر 

لذلك فإن أهداف األرغونومیا تحفیز العمال تقنیا وفنیا لتجاوز هذا العائق ,عدم التكیف معه

د التالؤم والتوافق بین قصد تكییفهم مع المتطلبات الجدیدة إذن فهي تهدف إلى إیجا

).113ص,2007,محمد مسلم.(خصوصیات اإلنسان وبین خصوصیات التقنیة

:تطبیقات األرغونومیا-6

یمكن أن نجد لها تطبیقات لیس )األرغونومیا(إن المبادئ التي تنطلق منها الهندسة البشریة

وهذا یعود إلى كون اإلنسان ,فقط في العمل الصناعي بل في كل القطاعات والمجاالت

وحدة واحدة في هذه القطاعات والمجاالت باإلضافة إلى أن مفاهیم ومبادئ الهندسة البشریة 

ممكنة االستخدام في هذه المجاالت ویمكن أن نشیر إلى بعض التصنیفات )األرغونومیا(

القطاعات التي فحسب ,الدالة على تطبیقات األرغونومیا في المجاالت والقطاعات المختلفة

 :إلى) األرغونومیا(تطبق فیها یمكن أن تصنف الهندسة البشریة

.الهندسة البشریة في العمل الصناعي-

.الهندسة البشریة في العمل الزراعي-

.الهندسة البشریة في العمل التجاري-

.الهندسة البشریة في العمل العسكري-

 .                              لخا...الهندسة البشریة في النقل والمواصالت-

:كما یمكن أن تصنف حسب المرحلة التي تطبق فیها كاآلتي
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وتستخدم في مراكز وأقسام التصمیم في :الهندسة البشریة في مرحلة التصمیم-1

المشروعات لضمان تكییف اآلالت األدوات لقدرات العامل عند إنشاء مواقع عمل جدیدة أو 

.جدیدةإدخال آالت 

وتطبق في المشروعات القائمة في مواقعالعمل :الهندسة البشریة في المواقع الموجودة-2

من تحسین عملیة تكییف مواقع العمل حسب قدرات وحاجات العمل وراحته بما یضمن أداء 

وهذا النوع هو األكثر انتشارا حیث أن المشروعات الصناعیة تقوم بدراسات ,أفضل في عمله

.أجل تحسین األداء ورفع اإلنتاجیة عن طریق إعادة التنظیم لمواقع العملمستمرة من

:حسب موضوع اهتمامها إلى)األرغونومیا(كما تصنف الهندسة البشریة

وفیها یجري االهتمام بظروف اإلنتاج ووسائله من :الهندسة البشریة الخاصة باإلنتاج-1

العامل وبیئة عمله لتحسین اإلنتاج كما أجل خلق أفضل الظروف المالئمة والتكیف بین 

.وكیفا

وتهتم بالمنتجات ونوعیتها أبعادها وظروف استخدامها :الهندسة البشریة الخاصة بالمنتوج-2

قومون باستخدامها إلشباع ونوعیتها وأبعادها وظروف استخدامها بما یتالءم مع الذین سی

وقد یكون هذا المنتج آلة تستخدم في اإلنتاج أو ,حاجاتهم بشكل أفضل وبطرق أكثر سهولة

كما یمكن أن یكون منتجا إلشباع ,أدوات عمل یمكن أن یستخدمها العامل في أداء عمله

بمراعاة ) ااألرغونومی(حاجة استهالكیة لدى األفراد وفي كل الحاجات تهتم الهندسة البشریة

مواصفات وقدرات وأبعاد اإلنسان األنثروبومتریة عند تحدید مواصفات عند تحدید مواصفات 

.المنتجات
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إن االستخدام األمثل لطاقة اإلنسان في هذه التطبیقات تستلزم دراسة تحلیل مكونات بیئة 

ألنثروبومتریة من أجل تكییف العمل المادیة وحاجات اإلنسان النفسیة واالجتماعیة وأبعاده ا

.بیئة العمل وفق هذه الحاجات واألبعاد 

:شروط تطبیق األرغونومیا-7

كانت اتجاهات العمال خالل النصف األول من القرن العشرین تعارض إدخال دراسة الحركة 

وأثارت هذه ,والزمن في مجال العمل ألنها رأت فیها دراسة اإلنسان كما لو كان آلة

االتجاهات عدة اعتراضات یجب أن تؤخذ بعین باالعتبار في مجاالت العمل التي تطبق هذا 

  :                        االنوع من الدراسة منه

وفي جودة اآلالت ,وجود أخطاء ناتجة عن وجود اختالفات في ظروف العمل-1

.جودة المواد الخام وصالحیاتها وكذلك, وصالحیاتها

.وجود أخطاء ناتجة عن التعب المسموح به-2

جود اختالفات سیكولوجیة ترجع مثال إلى وجود فروق فردیة بین العمال في قدراتهم و  -3

وكذلك في مقدار ما یوجد لدیهم من دافعیة وحماس ,ومواهبهم وخبراتهم واستعداداتهم ومیولهم

.ألداء العمل وحجم ذكاء كل منهم ومقدار خبرتهم المهنیة

لوجیة ال یمكن إغفالها في جمیع حركات تطویر والحقیقة أن العوامل النفسیة والسیكو 

الصناعة وال یمكن االعتماد على التغیرات اآللیة  أو إصدار التشریعات التي تنظم الحیاة 

مال الصناعیة دون أن یؤخذ في االعتبار العامل النفسي لكل من رجال اإلدارة أو رجال األع

رابح (سیة البد من مراعاتها ولذلك هناك مبادئ نف,والعاملین وجمهور المستهلكین

).105ص ,2006,العایب
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:األرغونومیا في مواقع العمل-8

إن موقع العمل یمثل الوحدة اإلنتاجیة األساسیة في كل مصنع أو مشروع صناعي وعلیه 

حیث أن كفاءة ,یعتمد المصنع أو المشروع في زیادة اإلنتاج وتحسین جودته ورفع كفائه

ة بكفاءة مواقع العمل المكونة له وهذه الكفاءة یمكن زیادتها من المصنع تكون عادة مشروط

.خالل التنظیم العقالني لمواقع العمل

یمثل وسیلة مهمة في )األرغونومیا(إن تنظیم كل موقع عمل وفق متطلبات الهندسة البشریة

.العملزیادة اإلنتاجیة وتحسین ظروف العمل وتقلیل الجهد المبذول في

وتنظیم موقع العمل یتطلب تحدید عناصره التي تساهم في عملیة اإلنتاج وهذه العناصر 

:تتكون من

أجهزة القیاس والضبط , األدوات, وسائل النقل,وسائل العمل وتشمل المعدات-1

                                                                           .  الخ...واألثاث

  .               الخ...النصف المصنعةالمواد,مواد العمل وتشمل المواد األولیة-2

.قوة العمل وتتكون حسب نوع مواقع العمل من عامل ألخر أو أكثر-3

.بین العمال أو بین العمال والمشرفین واإلدارةجو وعالقات العمل سواءا-4

فإن التنظیم الفعال والجید لموقع العمل ینبغي )األرغونومیا(هة نظر الهندسة البشریةجومن و 

)اإلنسانیة والجمالیة ,الفنیة,االقتصادیة(قالنیة ما بین المعاییر المختلفةأن یحقق الموازنة الع

االستخدام و بما یحقق االستخدام الفعال لألرض ,العملالضروریة في اختیار وتنظیم موقع 

والمعدات والمحافظة على صالحیتها في العمل أطول فترة ممكنة والتوزیع  تاللآلالفعال 

المتوازن والعقالني لمكونات العمل مما یؤدي إلى االقتصاد بالوقت والجهد عند 
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العمل بأقل ما یمكن من باإلضافة إلى ضمان الظروف المالئمة للعامل ألداء .العمل

)223ص,2012,نجم عبود نجم(.استهالك الجهد إضافة إلى حمایة البیئة 

II :لتصمیماألرغونوميا:

:تعریف التصمیم األرغونومي-1

لذا هناك من یعرف بین منظري التصمیم رغونوميددت التعاریف المحددة للتصمیم األتع

عبارة عن عملیة  منطقیة التخاذ القرار وحل مشكلة ما ومن ثم  ":بأنهاألرغونوميالتصمیم 

تمثیلها بشكل بیاني یجسد المعطیات األرغونومیة المطروحة وفقا لألبعاد والقیاسات 

األنثروبومتریة المتعارف علیها من أجل تسجیل أفكار مراحل التصمیم المختلفة للوصول إلى 

".التصمیم األرغونومي المناسب

كما أن التصمیم األرغونومي "):2004(تعریف زكي محمد محمد حسن ونصار سید نصار

دهم والتي هو طریقة تأخذ في االعتبار إختبارات التصمیم للتأكد من قدرات األشخاص وحدو 

وهذا یساعد في التأكد من أن المنتج مالئم لالستخدام بواسطة ,یتم أخذها في االعتبار

".المستخدمین المستهدفین

النشاط الجوهري الهادف الذي "بینما یعرفه كل من كوین و روزمان و ریدفورد و جیرو بأنه 

مة في محیطه الخارجي وهو من خالله یحقق اإلنسان الموائمة بین عمله والمؤثرات العا

تنفیذها وٕانجازها لتحقیق و وهو أیضا إنشاء وٕابداع وخلق األنظمة ,الهدف المطلوب 

."األهداف المرجوة
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من حیث كونه تخیل أو تصور فكرة أو تهیئة وتحضیر "بأنه1969ویعرفها بروش ارشر

لیة تجمیع التصمیمات المصنعة في شكل أو عم,وصف معین للنظام المتبع المصطنع

."یحقق الهدف المطلوب منه

كما یعرفه البعض بأنه استعمال المعارف المتعلقة بالقدرات البشریة من أجل تصمیم األدوات 

شريو اآلالت واألنظمة والمهام وكذا الوظائف والبیئة المحیطة من أجل  االستخدام الب

)31ص ,2004,زكي محمد محمد حسن و نصار سید نصار(."األمن والمریح والفعال

:التصمیم لعاطفة المستخدم-2

تؤكد مفاهیم التصمیم لعاطفة المستخدم أن هدف اإلبداع التصمیمي هو الوصول غلى شتى 

والتأثیر فیها وصوال إلى تكاملها وٕالى توحید مشاعرها عبر فئات المجتمع والتواصل معها 

ویمثل التأثیر على العاطفة السبیل األول إلى هذا ,مشاركة ایجابیة تهدف إلى توجیه السلوك

حیث ال یكمن ,الهدف كونه الحلقة األساسیة في سلسلة حلقات قبول التصمیم بصفة عامة

الكراسي المتحركة للمعاق حركیا في خطوط أثر المعالجات التشكیلیة في مجال تصمیم 

بل تعد هذه المعالجات تجسیدا لفكر المصمم وتعكس ,التصمیم ومالمسة ألوانه فحسب

خیاالته وتنسقها وتجعلها قادرة على الوصول إلى ذهن المعاق حركیا عبر نظره وتنتقل منها 

رتیاح عاطفته للمنتج وعلى إلى فكره واستیعابه وبالتالي إلى عاطفته فتؤثر على مدى قبوله وا

ذلك تكمن فاعلیة التصمیم لعاطفة المستخدم في كیفیة كون مضمون التصمیم للمعاق حركیا 

وما یوحي به من معان وهو المادة الممونة لتحقیق عملیة االتصال والتواصل مع عاطفة 

ن نوعیة المعاق حركیا ومدى ارتباطه وتقبله للتصمیم وجدانیا ومن ثم االنعكاس على تحسی

.الحیاة لدیه
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:التصمیم للمستخدم كمركز للتصمیم-3

إن الهدف أي ابتكار هو تلبیة رغبات و توقعات المستخدمین المستهدفین وأولى خطوات 

ومن هنا كان تعبیر المستخدم مركز ,التصمیم هو دراسة المستخدمین وتحلیل احتیاجاتهم

ما أبعادا جدیدة وفي األسالیب التقلیدیة التصمیمهو مبدأ تصمیمي ثابت وراسخ یكتسب دائ

للتصمیم اقتصر مفهوم المستخدم مركز التصمیم على عوامل الهندسة البشریة التي تدرس 

الحدود و القدرات وبیئة االستخدام و توظیفها في تجسید أشكال المعرفة المرتبطة بحاالت 

  .                      إلخ.....الحركة,معینة من عالقة اإلنسان بالمنتج مثل أوضاع الجسم 

وفي عصر المعلومات تجاوز هذا المفهوم لیشمل الجوانب المعرفیة لالستخدام و أوجه 

.فضال عن الجوانب الوجدانیة,التفاعل المادي والرمزي مع المنتج

:التصمیم التفاعلي-4

وذلك ,ة الحدیثة في تصمیم اإلنتاج تعد فكرة التصمیم التفاعلي على استخدام التقنیات الرقمی

من خالل نماذج تصمیمیة تعتمد بشكل رئیسي على التصمیم التفاعلي والتي ركزت على 

تفاعل المنتج مع المستخدم سواءا من ناحیة الوضع اإلستخدامي أو استجابة أجزاء المنتج 

.بواسطة وسائط حراریة

:التصمیم بمنهجیة مركزیة المستخدم-5

التصمیم بمنهجیة مركزیة المستخدم هو التصمیم األمثل للمستخدم لتحسین تفاعلیة المقصود ب

نظام اإلنسان و المنتج و المهمة التي صمم من أجلها في بیئات االستخدام  المختلفة والتي 

,خصائص الكرسي المتحرك,المعاق حركیا:تتضح من خالل خصائص المستخدم 

)موقع الكتروني(.خصائص المهام
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األنثروبومتري:ثانیا

:تمهید

لها عالقة  أننثروبومتریة تعد إحدى الوسائل الهامة في تقویم نمو الفردكما القیاسات األ

له عالقةبالصحة والتوافق االجتماعي فالنمو الجسمیعالیة بالعدید من المجاالت الحیویة،

الجسمیة تعد أكثر القیاسات ر فالعمواالنفعالي لإلنسان وخصوصا في السنوات المتوسطة من

العوامل المؤثرة علىاألداء، فهي تؤثر في جمیع المراحل التي یمر بها البرنامج من اإلعداد 

فأي تصمیم یحتاج إلى دراسة أنثروبومتریة وهنالك العدید من الدراسات والتخطیط حتىالتقویم

بومتري و والتي سنتطرق لها في هذا الفصل مع اإلشارة إلى التعاریف الخاصة باألنثرو 

.األهمیة و أهم القیاسات األنثروبومتریة و عناصر أخرى خاصة باألنثروبومتري

:األنثروبومترياریخت-1

Hippocratesتعزى بدایات البحث األول في موضوع البنیان الجسماني إلى اإلغریقي أبوقراط

الذي یعرف بأب الطب فقد قدم أبو قراط تصنیفا مزدوجا لألبنیة الجسمیة ) م.ق 470-388(

ومع أن هذا ,البدین القصیر القامة و النحیف الطویل القامة:یقسم فیه األفراد إلى فئتین هما

التقسیم یبدو تقسیما بدائیا إال أنه ال یختلف كثیرا عن التصنیفات التي اقترحت فیما بعد في 

.سع عشرالقرن التا

من مدینة نورنبرج بوضع قاعدة AlbertDurerم قام األلماني ألبرت دیور 1528وفي عام 

totalالطول الكلي للجسم االعتبار عامة لتناسب أجزاء الجسم المختلفة أخذا في  leight

theفكان طول القدم ,كوحدة قیاس leight of foot  یساوي
ଵ


,من الطول الكلي للجسم

یساوي وطول الرأس 
ଵ


.من الطول الكلي للجسم وهكذا بالنسبة لبقیة أجزاء الجسم المختلفة



تحلیل المفاهیم:الفصل الثاني 

43

أعظم الرسامین باإلنجلیز في كل )1792-1723(ألقى السیریشوعرینولدرم1770وفي عام 

Theroyalالعصور محاضرة في األكادیمیة الملكیة للفنون الجمیلة  acadamy of fine arts

أكد فیها على أهمیة الفروق في المقاییس الخاصة بالجسم البشري بدءا من مرحلة الطفولة 

.حتى مرحلة النضج 

باستخدام العمود الفقري carusقام عالم الوظائف األلماني كاروسم 1845وفي حوالي عام 

The verlebalcolumn ي إلى كوحدة للقیاسات األنثروبومتریة حیث قام بتقسیم العمود الفقر

.جزءا وفقا لعدد الفقرات محددا للفقرات كلها قیما متساویة14

عن القیاسات األنثروبومتریة من أولى الدراسات zeissingوتعد الدراسة التي أجراها زیسنج

الهامة التي أجریت عن التالمیذ في بلجیكا في مرحلة البلوغ وقد نشرت هذه الدراسة في عام 

.م1854

سنوات في 8بدراسة النمو البدني للتالمیذ من سن Gromwellقام كرومویل1860وفي عام 

أن  مؤداهوقد اكتشف كرومویل قانونا ,بإنجلتراManchesterالمدارس العامة في مانشستر 

سنة في حین 14إلى  11البنات أكثر طوال و أثقل وزنا من البنین في المرحلة السنیة من 

حیث یستمر على هذا المنوال ,14یصبح األوالد أكثر طوال وأثقل وزنا من البنات بعد سن 

.كلما تقدم في السن

بحق رائد Amherstدكتور في الطب بكلیة أمهرستE.Hitchcockویعتبر ادوارد هیتشكوك

صوص القیاسات على وجه الخو , حركة القیاس الحدیثة في مجال التربیة الریاضیة في أمریكا

حیث یعد أول من اهتم بهذا الموضوع في دراسته الرائدة التي قام بها في ,نثروبومتریةاأل

و أهمیتها )التكوینیة(مجال القیاسات الجسمیة والتي أشار فیها ألول مرة إلى العوامل البنائیة 

,الطول ,ي وقد قام هیتشكوك بقیاس العمر الزمن,في التنبؤ بالقدرات والمهارات الحركیة
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والقوة العضلیة للذراع في الدراسات ,ومحیط الساعد ,محیط الذراع ,محیط الصدر , الوزن 

.التي قام بها

أول دلیل عن كیفیة القیام بتطبیق Gulickكتب جولیك م1904إلى  م1890وفیما بین عامي 

.القیاسات األنثروبومتریة

.سنة21سنوات إلى 5ة النمو البدني من بدراسم1902في عام Hasting.wكما قام هاتستنج

كتابة القیم الذي أسماه األنثروبومتري والفحوص Seawer.J.Wنشر سیفر م1905وفي عام 

Anthropometryالبدنیة  and physcalescamination.

:نثروبومتريتعریف القیاس األ -2

فرع من األنثروبولوجیا وتبین دائرة المعارف یتفق جمهور العلماء على أن األنثروبومتري

أن مصطلح یستخدمه العلماء بدال من مصطلح االنثروبولوجیا Grolierاألمریكیة جرولیار

وذلك عند اإلشارة إلى قیاسات شكل الجمجمة وطول القامة وبقیة الخصائص ,الطبیعیة 

دف لمصطلح الجسمیة ومن ثم فإنه یمكن استخدام مصطلح األنثروبومتري كمرا

(الفیزیائیة(األنثروبولوجیا الطبیعیة  ).27-19ص ص,1997,محمد نصرالدین رضوان).

وهو یعني ذلك العلم الذي یدرس القیاسات الجسمیة لإلنسان بحیث تعتمد على الطرق 

تهتم والدراسة البیومتریة,اإلحصائیة ألجل ترجمة هذه القیاسات وفهم المعلومات الواردة بها 

األجهزة و ,كما أنها تركز على مختلف المستویات البنائیة كالخالیا,بالجانب البشري ككل

(األنظمة وهذه المستویات یمكن دراستها في علم التشریح قواریر محمد و .

)38ص,2011,أخرون
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واتفق كل من ماتیوس وفوكس على تعریف األنثروبومتري بأنه العلم الذي یقیس الجسم 

وهي أیضا فرع من فروع علم وصف اإلنسان ویتضمن قیاسات األطوال ,و أجزائهاإلنساني

والمحیطات المختلفة وغیرها من القیاسات و وتشیر ثناء فؤاد أنه عن طریق القیاسات 

بین األفراد والربط االختالفاتاألنثروبومتریة یمكن تقییم الجسم البشري للتعرف على أوجه 

(سمبین أداء الجسم وبناء الج )10ص,2012,الحمزة سفیان.

على أنه عبارة عن Anthropometryإلى األنثروبومتريGrolierویشیر قاموس جرولیار

الدراسة واألسلوب الفني المتبع في قیاس الجسم البشري الستخدامه ألغراض التصنیف 

وتتفق دائرة المعارف البریطانیة مع دائرة المعارف األمریكیة على ,والمقارنة األنثروبومتریة

أن مصطلح األنثروبومتري یعني القیاس الخاص بحجم وشكل الجسم البشري أو الهیكل 

.العظمي

األنثروبومتري على أنه العلم الذي یبحث في قیاس أجزاء مVerdocci1980ویذكر فیردوسي

رع من فروع األنثروبولوجیا ویوضح معنى كلمة جسم اإلنسان من الخارج ویرى أنه ف

األنثروبومتري على أنها تعني قیاس الجسم ویسمي األدوات المستخدمة في قیاس أجزاء 

(الجسم بأدوات القیاس األنثروبومتریة ).20ص,1997,محمد نصر الدین رضوان.

:أهم المصطلحات المستخدمة في األنثروبومتري-3

من محور القطعة من الجسم وعادة ما نذكر ابتدءانثروبومتریهو البعد المقاس باأل:الطول

 .           الخ...اتجاه قیاس األطوال مثل طول الید أو الذراع أو الساق

الفرد موضوع یعرف األنثروبومتریابتدءا من محور الكتف أو من الجدار الخلفي و :البلوغ

.القیاس ومن أمثلتها بلوغ اإلبهام أو بلوغ الذراع
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وهو المسافة العمودیة من أرضیة الوقوف أو الجلوس والفرد موضوع القیاس مثل :االرتفاع

.ارتفاع الركبة أو ارتفاع الجلوس

 :                                                    قوتقاس بأربع طر :القامة

.وضعیة وقوف طبیعیة دون تمدد:القامة المنتصب

.الظهر مستوي ممتد ألقصى ارتفاع:القامة ضد الجدار

.االرتفاعالظهر مبتعد عن الجدار وممتد ألقصى:أقصى تمدد للقامة

.في وضعیة استلقاء الظهر:الطول اإلضطجاعي أو اإلستلقائي

:القیاسات األنثروبومتریة-4

وهي عبارة عن البعد المحصور بین قمة الرأس وسطح األرضیة التي یقف :القامة-01

علیها المفحوص وعادة ما تؤخذ في وضعیة وقوف مستقیمة وغیر مرتخیة وعندما یكون 

لیصبح هذا البعد مناسب )سم11,4(المفحوص ینظر إلى األمام مباشرة و یقترح طرح 

7,60(ألحذیة الرجال)سم3,3(یاب مقابل الزیادة في الث)سم2.51(لإلناث وٕاضافة

:ومن أهم استعماالت القامة في التصمیم مایلي,ألحذیة اإلناث)سم

.االرتفاع األدنى لقصبات الستائر-

.ارتفاع األبواب–

.ارتفاع الحافالت والطائرات وغیرها من التسهیالت التي یحتاجها الفرد–

وهو عبارة عن البعد العمودي المحصور بین قمة الرأس ومستوى :ارتفاع الجلوس -02

سطح الكرسي وعادة ما یجلس المفحوص في وضعیة مستقیمة وینظر إلى األمام مع وضع 
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هذا باإلضافة إلى االحتفاظ بالساق مشكال زاویة قائمة  مع الفخذ ,كلتا الیدین فوق الفخذین

:وأخرى مع القدم في نفس الوقت ومن أهم استعماالت ارتفاع الجلوس ما یلي

.تحدید االرتفاع األدنى لنقطة استناد الرأس في وضعیة الجلوس-

.تحدید سقف السیارات–

هو عبارة عن البعد العمودي المحصور بین سطح الكرسي والزاویة :ارتفاع العین-03

سم 5,6(الداخلیة للعین عندما یكون المفحوص جالسا باستقامة وینظر لألمام ویمكن طرح 

هم لتدارك الفرق الناتج عن تأثیر األلبسة الثقیلة تحت الردفین ومن أ)سم7,6إلى 

:استعماالت ارتفاع العین في التصمیم ما یلي

.الوضعیة التي تمنح أفضل مجال للرؤیة الداخلیة و الخارجیة لمكان العمل-

.تحدید االرتفاع األدنى واألفقي للحصول على الرؤیة–

هو عبارة عن البعد العمودي المحصور بین سطح الكرسي وأقصى نقطة :ارتفاع الفخذ-04

وعادة ما یؤخذ هذا البعد عندما یكون المفحوص جالسا باستقامة ,للجهة العلیا من الفخذین

:مع تكوین زاویة قائمة عند مستوى الركبتین ومن أهم استعماالت ارتفاع الفخذ ما یلي

.تحدید البعد العمودي بین الطاولة والكرسي-

.ارتفاع مركز أو عجلة القیادة في السیارة–

وهو عبارة البعد العمودي المحصور بین سطح األرضیة التي:ارتفاع خلف الركبة-05

یضع علیها المفحوص قدمیه وأسفل الفخذ وخلف الركبة عندما یجلس باستقامة ویكون 

الساقان عمودیین على الفخذین من جهة وعلى القدمین من جهة أخرى ومن أهم استعماالتها 

:في التصمیم ما یلي
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.المختلفة اارتفاع الكراسي بأنواعه-

وهذا عندما ,وهو عبارة عن البعد المحصور بین أقصى نقطة لكل كتف:ارتفاع الكتف-06

یكون المفحوص جالسا باستقامة واضعا العضد عمودیا بجانب الجسم ومشكال به زاویة قائمة 

:مع الساعد ومن أم استعماالته في التصمیم ما یلي

.المختلفةعرض سند الكراسي-

.عرض سند األرائك–

.عرض الممرات المختلفة الفردیة والجماعیة–

.عرض األبواب–

.عمق خزائن الثیاب إلى الداخل-

وهو عبارة عن البعد األفقي المحصور بین نقطتي المرفقین :العرض ما بین المرفقین-07

الجذع ویشكل زاویة ویكون العضد عمودیا بجانب ,عندما یكون المفحوص جالسا باستقامة

وتجدر اإلشارة إلى أنه یتم قیاس هذا البعد ما بین المرفقین من وراء ,قائمة مع الساعد 

:ومن أهم استعماالتهما ما یلي, الظهر

.العرض الموجود ما بین سندي الذراع-

,وهو عبارة عن البعد األفقي المحصور بین أقصى نقطتین للردفین:الردفینعرض -08

وتكون كلتا الركبتین بجانب بعض یشكل بهما ,وهذا عندما یكون المفحوص جالسا باستقامة

:ومن أهم استعماالت عرض الردفین في التصمیم ما یلي,الفخذ والساق زاویة قائمة

.عرض الكراسي بأنواعها المختلفة-

.عرض األرائك-
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وهو عبارة عن البعد األقصى المحصور :الطول من خلف الردفین إلى خلف الركبة-09

لمفحوص جالسا باستقامة بین أقصى نقطة وراء الردفین وأقصى الركبتین عندما یكون ا

محتفظا بالفخذین بجانب بعضهما البعض وعمودیین على الساق وهذین اآلخرین عمودیین 

:بدورهما على القدمین ومن أهم استعماالته ما یلي

.تحدید العمق-

وهو البعد األفقي الممتد من محور الكتف إلى أقصى نقطة في الید :وصول الذراع-10

:عندما تكون مغلقة ومن أهم استعماالتها ما یلي

.تحدید المسك األقصى-

)61-51ص ص ,س.د,بوظریفة حمو.(تحدید المسك العمودي–

:شروط القیاس األنثروبومتري الناجح-5

أن یكون القائم بعملیة القیاس على إلمام بالنقاط التشریحیة المحددة ألماكن القیاس -

.أوضاع المفحوص أثناء القیاس–

.أن یكون القیاس بطریقة موحدة–

.أن یكون القائم بالقیاس ملما بطرق استخدام أجهزة القیاس–

).إذا كان هناك إعادة للقیاس بنفس األدوات(تنفیذ القیاس األول والثاني–

).أحسن األوقات صباحا قبل اإلفطار(ت یومي موحدإجراء القیاس في توقی–

ص ,1997,أحمد محمد خاطر وعلي فهمي البیك(أن یكون المفحوص مجرد من المالبس–

).88-87ص



تحلیل المفاهیم:الفصل الثاني 

50

:أهمیة القیاس األنثروبومتري-6

یتفق معظم علماء األنثروبومتري على أنه یمكن توظیف نتائج القیاسات األنثروبومتریة التي 

تتم على األطفال والتالمیذ صغار السن والشباب والكبار لتحقیق مجموعة هامة من 

 :                                                                           األغراض هي

الحالة الراهنة لألفراد والمجموعات وذلك عن طریق مقارنة درجاتهم بدرجات مجموعة تقویم

فعلى سبیل المثال تستخدم ,أخرى من نفس المجتمع أو بدرجات مجموعة أخرى قیاسیة

بعض الخصائص األنثروبومتریة كمؤشر للنمو والحالة الغذائیة لألطفال الرضع واألطفال 

.حكات القیاسیةصغار السن باستخدام بعض الم

وصف التغیرات التي تحدث للجسم حیث تمدنا القیاسات األنثروبومتریة بالمعلومات الالزمة 

.عن معدالت التغیر التي تحدث لألفراد والمجتمعات

التعرف على التغیرات التي تحدث داخل المجتمع وبین المجتمع وغیره من المجتمعات مما 

).الجینات(البدني السوي واألهمیة النسبیة لكل من الوراثة قد یزید معلوماتنا عن عملیة النمو 

اشتقاق المؤشرات األنثروبومتریة المختلفة التي یمكن االستفادة منها في تقدیر السمنة وكثافة 

الجسم بدال من استخدام بعض المقاییس الناهضة التكالیف أو المحظورة لخطورتها أو لعدم 

.جتماعیةتقبل المفحوص لها من الناحیة اال

تستخدم نتائج بعض القیاسات األنثروبومتریة في الوقت الحاضر في تحدید نمط الجسم وفقا 

محمد نصر الدین (للطریقة المعروفة باسم طریقة نمط الجسم األنثروبومتري لهیث وكارتر

).23ص ,1997,رضوان
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:والتصمیماألنثروبومتري-7

لىتحدید ـاالستفادة من القواعد والقوانین العلمیة التي تساعد عإن الهندسة البشریة تعمل على 

وهي تبحث في تحسین المشاركة الفعالة ,أفضل الظروف التي یتطلبها اإلنسان في العمل

.لإلنسان في حدود إمكانیاته الطبیعیة وفي مقدمتها أبعاد اإلنسان األنثروبومتریة

أي (وكما أشرنا سابقا أن الهندسة البشریة تعتمد على علوم عدیدة منها علم اإلنسان

وتظهر مساهمة هذا العلم في الهندسة البشریة بشكل مباشر من خالل )جیااألنثوروبولو 

یبحث في قیاس الجسم البشري )األنثروبولوجیا(األنثروبومتري كفرع من علم اإلنسان 

).وأبعاده

تكشف أن )الطول جلوسا وقیاما في الحاالت المختلفة وغیرها(إن دراسة أبعاد جسم اإلنسان

فإذا كانت الهندسة البشریة تسعى ,وعات البشریة من منطقة ألخرىهناك اختالف بین المجم

فإن أول مستلزمات ,إلى تكییف العمل من أجل اإلنسان في حدود قدراته وأبعاده الخاصة

لذلك فإن تحدید )البدنیة(تحقیق هذا التكیف هو التحدید المناسب أبعاده اإلنسان المادیة

ساسیة في دراسة الهندسة البشریة وعلى أساسها یتم األبعاد األنثروبومتري تمثل ضرورة أ

اآلالت واألدوات و المواد وكل الوسائل التي یستخدمها اإلنسان جلوسا أو :تحدید بیئة العمل

.وقوفا بشكل عمودي أو أفقي في حركات أطرافه المختلفة

لقد أكدت خبرة الماضي والتجارب الكثیرة التي أجریت في المجال الصناعي على أن إهمال 

األبعاد األنثروبومتریة لإلنسان یؤدي إلى مشكالت عدیدة في مقدمها الحركات الزائدة للعامل 

ویمكن أن نشیر إلى بعض األخطاء العامة الناجمة عن ,والتعب السریع وكثرة حوادث العمل

فعند عدم معرفة متوسط العامل تكون ,ل األبعاد األنثروبومتریة في تصمیم اآلالتإهما

اآلالت المصممة عادة ذات ارتفاع غیر مالئم للعامل فإذا كانت اآللة أعلى منه فإنه 
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أما إذا كانت اآللة ,إلى مخاطر عدیدةالسریع بسبب الوقوف غیر المالئم یتعرض للتعب 

في هذا المثال یكون البعد ,أصعب منه في الحالة األولىأقصر منه كان تكیفه لها 

ویكون هدف الهندسة البشریة في هذا المثال أیضا ,األنثروبومتري هو متوسط طول العامل

هناك اختالفات معینة في هذه (هو تقدیم المعلومات الضروریة عن متوسط طول اإلنسان

ثر مالئمة لإلنسان بما یجنبه كل من أجل تصمیم وصنع آالت أك)المتوسطات من بلد ألخر

.الحوادث غیر المرغوبة

ندسة البشریة هي القیاسات الخاصة و الواقع أن األبعاد األنثروبومتریة الضروریة في اله

والتي تؤثر تأثیرا فعاال ومباشرا على طاقة العامل في العمل عند ,بالجسم البشري و أعضائه

الراحة أو التعب مما یستلزم تحدیدها في متوسطات یجري استخدامها في تصمیم اآلالت 

.وأدوات العمل وجمیع مكونات بیئة العمل 

واستهالك المنتجات ,الخدمةمجاالتالروبومتریة ضروریة في جمیع إن قیاس األبعاد األنث

یعتمد على األبعاد األنثروبومتریة لإلنسان كالسیارات والمعدات الزراعیة واأللبسة واألحذیة 

نجم عبود (الخ ...قالت األشخاصواألثاث وحتى األسلحة كالطائرات والدبابات ونا

).282- 279ص ص,2012,منج

:اإلعاقة الحركیة والكرسي المتحرك:ثالثا 

:تمهید
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قد خلق اهللا سبحانه وتعالى الخلق ومیز بینهم في أجسادهم وألوانهم وقدراتهم المختلفة كما -

بالحرمان من بعض النعم  همرهم وأشكالهم، ومن الناس من ابتالمّیز بینهم في صو 

ونخص بالذكر فأصبحوا معوقین,الجسمانیة التي أنعم اهللا سبحانه وتعالى بها على اآلخرین

لذا یجب تعویضهم عن العجز )ذوي اإلعاقة الحركیة(مبتوري األطراف أو المصابین بالشلل

لمساعدة على تمكین المعوضة عن العجزو االكرسي المتحرك من الوسائل الهامةو یعد 

الشخص من التنقل و الحركة و الخروج و اللعب بسبب ما یواجهه من صعوبات و حالة

الكراسي المتحركة استخداماتفقدان الجزء من أجزاء الجسم المسؤولة عن الحركة ،و تعتمد 

على درجة و شدة و نوع اإلعاقة و البیئة التي یعیش فیها الشخص المعاق و مدى قدرة 

أحمد نایل الغریر وأدیب عبد اهللا (.الكرسي المتحرك و الجلوس علیه استخدامالمصاب على 

)82ص ,2006,النواسبة

I:اإلعاقة الحركیة:

:تعریف اإلعاقة الحركیة-1

هي حاالت األفراد الذین یعانون من خلل ما في قدرتهم ):"2003(تعریف حابس العواملة -1

الحركیة أو نشاطهم الحركي نتیجة مرض أو إصابة أدت إلى ظمور في العضالت أو فقدان 

السفلى،أو إلى إختالل في التوازن الحركي أو بترفي األطراف ، القدرة الحركیة في األطراف 

ویحتاج هذا الشخص إلى برامج طبیة و نفسیة و إجتماعیة و تربویة و مهنیة لمساعدته في 

."تحقیق أهدافه الحیاتیة و العیش بأكبر قدر من اإلستقاللیة

عدم إمكانیة قیام الشخص الذي لدیه عیب یتسبب في:"بأنه اقالمعویعرف كذلك

هذه الحالة،إما خلقیة أو ناتجة ،و تكون العضالت أو العظام و المفاصل بوظیفتها العادیة 
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بسبب الجهل أو اإلهمال أو عن مرض، أو حادثة و تزداد خطورتها

).27- 26ص ص,2003حابسالعواملة،(".المرض

هي حالة األفراد الذین لحقت بهم اإلعاقة بأحد ):"2002(تعریف مروان عبد المجید -2

األطراف أو أكثر و یكون ذلك نتیجة النقص الكامل لطرف أو لجزء منه ،أو الشلل أو 

أو  بالشخص منذ الوالدة أو نتیجة إلصابته أثناء العملأكثر،سواء ألحقت هذه اإلعاقة 

لسلوك العادي في الحروب مما یجعله غیر قادر على ممارسةاتعرضه للحوادث أو الكوارث أو 

).24،ص2002مروان عبد المجید إبراهیم،(."المجتمع

بأنها حاالت األشخاص الذین یعانون من ):"2007(تعریف عصام حمدي الصفدي–3

و العقلي و  االنفعاليإشكال معین في قدرتهم الحركیة بحیث یؤثر ذلك على نموهم 

اإلجتماعي و تنطوي اإلضطرابات الحركیة تحت هذا المفهوم مما یتطلب الحاجة إلى التربیة 

).18،ص2007ي،دعصام حمدي الصف.(الخاصة

الشخص :"مدینة نیویورك الخاصة باألطفال المقعدین فقد عرفت المقعد بأنهأما لجنة –

و لدیه عائق خلقي أو مكتسب في أطراف أو في عضالت جسمه تجعله )سنة21(الذي یبلغ 

."قدم المساواة مع غیره من األشخاص العادیینغیر قادر على التنافس على 

اإلعاقة الحركیة بأنها )1988(و تعرف الحكومة الفیدیرالیة بالوالیات المتحدة األمریكیة –

إصابة بدنیة شدیدة تؤثر على األداء األكادیمي للطفل بصورة ملحوظة و تشمل هذه الفئة 

).إلخ...عضاء الجسممثل تشوه القدم، أو فقدان أحد أ(اإلصابات الخلقیة 

اإلصابات الناتجة عن أسباب أخرى مثل الشلل الدماغي أو بتر األعضاء أو الكسور و 

.التمزق أو الحروق التي تؤدي تقلص العضالت
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یطلق على اإلعاقة البدنیة مصطلح المعاقین حركیا و یتناول 1994القذافي رمضان أما -

:فیها الفئات التالیة

و یقصد بهم من توقف نموهم األطراف لدیهم أو أثرت :المصابون باضطرابات تكوینیة-1

.هذه اإلضطرابات على وظائفها و قدرتها على األداء

هو إضطراب عصبي یحدث من وجهة نظره بسبب :المصابون بالشلل المخي-2

بعض مناطق المخ ،و غالبا ما یكون مصحوبا بالتخلف العقلي األعصاب التي تصیب 

،على الرغم من أن كثیرا من المصابین به قد یتمتعون بذكاء عادي ، كما قد یكون بإمكانهم 

.العنایة بأنفسهم للوصول إلى مستوى الكفایة اإلقتصادیة

وهم المصابون في جهازهم العصبي مما یؤدي إلى شلل :المصابون بشلل األطفال-3

.بعض أجزاء الجسم و خاصة األطراف العلیا و السفلى

و : إصابات العملالطبیعیة، وو الحروب و الكوارث المعاقون حركیا بسبب الحوادث -4

إلى القدرة على تحریك افتقارهمهؤالء قد یعانون من فقدان طرف أو أكثر من أطرافهم و 

ماجدة السید .(عضو أو مجموعة منأعضاء الجسمبسبب عجز العضو عن الحركة

).45-42عبید،ص

سنة،و 20كل من یقل عمره عن  هم :"و یعرف عبد السالم عبد الغفار المقعدون بأنهم–

ألطرافه  استخدامهیعاني إعاقة ناتجة عن عیوب خلقیة أومكتسبة تؤثر في 

وعضالته،وحاالت اإلعاقة الحركیة لها صور عدیدة،فهناك حاالت الشذوذ 

العنق والتواءمتمثلة في الشلل المخي،و عیوب الهیئة،congentialabnormalitiesالخلقیة

والعیوب الفقاریة ،و هناك حاالت ترجع إلى اإلصابة بأمراض معینة مثل شلل األطفال 
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poliougelitsص ،2003محمد عباس یوسف،(" ح ت أخرى ناشئة عن الجرو فضال عن حاال

14.(

هم تلك :"ویعرف كل من عبد العزیز السرطاوي وجمیل الصمادي المعاقون جسمیا بأنهم-

تشكل لدیهم عائق یحرمهم من القدرة على القیام بوظائفهم الجسمیة الفئة من األفراد الذین ی

(الحركیة بشكل عادي مما یستدعیتوفیر خدمات تربویة وطبیة ونفسیة خاصة عبد .

)20ص,2010,العزیزالسرطاوي و جمیل الصمادي 

:المعاقین حركیااحتیاجات-2

طبیعي أن المعاقین حركیا تحتاج إلى متطلبات تربویة و نفسیة و جسمیة و إجتماعیة 

احتیاجاتتختلف عن المتطلبات األخرى لألشخاص العادیین ومن هنا البد أن نتطرق إلى 

:أن تقسم إلى ثالث أنواع المعاقین و التي یمكن

:و تتمثل في:فردیةاحتیاجات -أ

.اللیاقة البدنیة مع توفیر األجهزة المساندة استعادتیة أو بدنیة مثل تصحیح و جسم-

و التركیز على المناحي النفسیة و مساعدة المعاق على اإلهتمامإرشادیة و توعویة مثل –

.المحیطة بهالتكیف مع الظروف السیئة و اإلجتماعیة

.إتاحة الفرص المناسبة لتدریبه و تأهیله تبعا لمستوى المهارات–

:و تتمثل في:إجتماعیةاحتیاجات -ب

دعم و توثیق العالقات و الصالت ما بین المعاق و بین المجتمع مع التركیز على تعدیل -

.المجتمع نحو المعاقاتجاهات

.بویة و الضریبیة و الجمركیة و غیرهاالمادیة و التر متیازاتاإلتفرده في بعض –
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توفیر األدوات و الوسائل المتاحة لرفع مستوى التعلیم و الثقافة و إتاحة مجاالت المعرفة –

.اكتسابهالتمكینه من 

.توفیر الجو األسري اآلمن للمعاق–

:وتتمثل في:مهنیةاحتیاجات -ج

.التوجیه المهني المبكر و اإلستمرار في عملیات التوجیه ألغراض تأهیلیة-

.تشریعیة مثل إصدار التشریعات و القوانین سواء في مجال التعلیم أو التشغیل أو غیرها–

مصانع أو أماكن إلنشاءتدعیمه مثل تقدیم الدعم المادي و المعنوي و تقدیم التسهیالت –

.حرفیة یعمل بها المعاق و بالتالي یعتمد على نفسه

المجتمع و بدوره یستطیع أن یتعامل بكافة معلالندماجمثل توفیر الجو المناسب دماجهإ –

ص  ،2003،حابس العواملة.(الوسائل اإلجتماعیة المتكافئة مع بقیة األفراد المحیطین به

).42-41ص

:من هذه السباب:أسباب اإلعاقة الحركیة-3

:أسباب وراثیة -أ

العوامل الوراثیة تحدد قدرا كبیرا من طبیعة العملیات النمائیة للجنین و للطفل الرضیع حدیث 

الحیوان المنوي و (الوالدة و من المعروف أن المكونات الجینیة مركبة من نواة الخالیا 

في تركیب یطلق علیه الكروموسومات و یحمل كل الكروموسوم المورثات )البویضة

حابس (.و حدوث خطأ في هذه المورثات قد یحدث إعاقة حركیة)الجینات(

).27،ص2003العواملة،

:أسباب بیئیة–ب
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ة كبیرة من ضغط الدم ووجود كمیارتفاعحالة تسمم الحمل نتیجة تورم القدمین عند األم و -

الشهور األخیرة من الحمل تشیر هذه األعراض إلى زیادة الثالث البروتین في البول في

).20،ص2007ي،دحمدي الصفعصام.(حدوث تسمم الحملاحتمال

تعرض األملألشعة و خاصة إذا ما تعرض الجنین لألشعة و هو في فترة التكوین أي ما –

.ات األطرافبین األسبوع الثاني و السادس من فترة الحمل و هذا ما قد یسبب تشوه

تتناول معظم النساء الحوامل عدیدا من العقاقیر الطبیة حیثالعقاقیر و الكیمیاویات –

بصورة طبیعیة ، وقد وجد أن معدل ماتأخذه النساء فترة حملهن یعادل أربعة أنواع مختلفة 

لبعض هذه العقاقیر تأثیرات على األجنة من الحبوب و العقاقیر المختلفة و 

، و الذي تسبب في كارثة األمهات الحوامل و قد 1958كتشف سنة أالذي ) الثالدیماید(كعقار

كان لهذ العقار تأثیرات مشؤومة على األطفال و أدى إلى والدة أطفال بزعانف قصیرة بدال 

.من األذرع و األرجل

ؤثر على صحة األجنة ،عقار األسبرین حیث تبین أنه ومن العقاقیر الطبیة األخرى التي ت–

یحدث عددا من التشوهات الخلقیة و خصوصا حینما تتعاطاه األمهات الحوامل بجرعات 

.عالیة

.المبكرةالوالدة  –

.میكانیكیة عملیة الوضع–

).المشیمة(وضع الجنین أثناء الوالدة –

).التوائم(الوالدة المتعددة –

كما أن الحوادث من األسباب التي تؤدي إلى إصابة كثیر من األطفال بالتلف المخي –

عالوة على اإلصابة في األطراف و في منطقة الرأس ،و غیر ذلك من اإلصابات الجسمیة 
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).30-29ص ،ص2003حابس العواملة ،.(المباشرة

:الكشف المبكر لإلعاقة الحركیة -4

ص بعض أنواع اإلعاقة أثناء مرحلة الحمل من خالل فحاكتشافأصبح باإلمكان حالیا -

مبكرا اكتشافهاالسائل األمینوسیمثال،و بشكل عام كلما إزدادت شدة اإلعاقة كانت إمكانیة 

أكبر ،فمنذ لحظة الوالدة یستطیع األطباء التعرف إلى بعض اإلعاقات في حالة وجودها أو 

الذي یطلق على الموالید )أبجار(التنبؤ بها وفقا لبعض اإلجراءات الكشفیة مثل إختبار

بعض الكتشافالتحالیل المخبریة استخدامالمثل فبإمكان األطباء أیضا الجدد،و ب

.اإلضطرابات الجسمیة و العقلیة في األسابیع و األشهر األولى من الحمل

:الوقایة من اإلعاقة الحركیة -5

:برنامج الوقایة من اإلعاقة الحركیة البد من القیام بما یليحتى یتم 

توفیر المعلومات الكافیة حول اإلرشاد المعنى من حیث أهدافه و أسالیبه و الجهات -1

ي الماضي لتحدید ما التي تقوم به في المجتمع المحلي بالنسبة لألسر التي أنجبت معوقین ف

.إذا كانت اإلعاقة وراثیة أم بیئیة 

توعیة الشباب قبل الزواج بأسباب الخطر الرئیسي لإلعاقة الحركیة الناتجة عن الوراثة و -2

.الفحص المسبق قبل الزواج

الوقایة من الحوادث و المحافظة على سالمة األطفال سواء في المنازل أو في المراكز 3-

.الحضانات و ریاض األطفال:التي تعنى بهم مثل

التأكد من التاریخ اإلجتماعي لسالمة كال الزوجین و خلوه من حاالت اإلعاقة الحركیة -4

.اإلنجاب اقبل أن یقرر 

و إذا ) -RH(تحلیل دم كال من الزوجین و التأكد من أن األم ال تحمل العامل الرایزیسي-5
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حدث و ثبت أن األم تحمل هذا العامل، فمن الواجب حقنها بالحقنة المضادة بإشراف 

).22-21،ص ص2007،لصفدياعصام حمدي (الطبیب

.عن اإلجهاد المفتعل بإستعمال األدویة و الطرق الشعبیة االمتناع-6

یفضل تلقیح األم ضد الحصبة األلمانیة بفترة شهرین قبل الحمل على األقل و إذا ما تم -7

.ذلك فال یجوز إعطائها اللقاح أثناء فترة الحمل

.عن اإلدمان على التدخین أو الكحول كلیااالمتناع-8

.أثناء الحمل)X(تجنب التعرض لألشعة -9

.األخیرة لتجنب ضغط الدم رعلى األم أن تفحص دمها عند بدایة الحمل و في األشه-10

.تجنب تناول األدویة إال بأمر و إشراف الطبیب-11

.)30،ص2003،لعواملةحابس ا.(إجراء الفحص الطبي الدوري لألطفال-12

:یل المعاقین حركیاهتأهیل و إعادة تأ-6

و إنسانیة تهدف إلى إعداد المرضى المعاقین حركیا اجتماعیةرسالة Habilitationالتأهیل -

للقیام بالعمل المناسب إلمكانیاتهم بدال من أن یكونوا عبئا على غیرهم، و بذلك یتغلبون على 

.إعاقتهم ویحققون ذواتهم

رد و تزویده بالخدمات الالزمة لتحسین أدائه بصورة عامة ،و و یعني كذلك التأهیل تدریب الف

.في عملهم و یسعدوا في حیاتهم اكذلك تنمیة المهارات الالزمة لهؤالء األفراد لینجحو 

فهي تعني أن الفرد كان یؤدي عمال بصورة عادیة غیر Rehabilitationما إعادة التأهیل أ

أنه تعرض إلعاقة حركیة تستلزم إعادة تدریبه أو تأهیله مرة أخرى أي إعداده للقیام بعمل 

آخر یتالئم مع إمكانیاته بعد اإلعاقة الحركیة التي أصابته حیث یتم إعادته إلى حاالته 

.رتبطة بكل أوجه الحیاة الممكنة من حیث أداء الوظائف الم
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و التأهیل أو إعادة التأهیل مبني على خطة تتضمن تسهیالت خاصة تقدم للمعاقین –

و تحقیق التوافق النفسي و اإلجتماعي ، و كذلك )الجسمیة(القوة الفیزیقیة الستعادةحركیا 

غیر القادرین ، وال یعني التأهیل خدمات فقط و تقدیم خدمات إرشادیة و تدریبیة لألشخاص

إنما یعني أیضا تنظیم الجهود المتضمنة في العملیة التأهیلیة فتوضع األهداف و البرامج 

إیجابیة تجاه اتجاهاتالمخططة لمساعدة األشخاص المعاقین حركیا و إعدادهم و تكوین 

لقیم و الفوائد التي تعود هذه عملیة التأهیل من حیث توضیح الهدف من هذه الخدمات و ا

و تحقیق أفضل معدل للتوافق ،Satisfactionالفئة من مثل تحقیق نوع من الرضا النفسي 

).الجسمیة(من الناحیة الفیزیقیة 

و خدمات التأهیل تتضمن ما یلي

و هي عملیات الرعایة الطبیة للمعاق التي تتضمن العالج الطبي و :الطبيالتأهیل -1

ما یمكن من قدراته البدنیة ،بما في ذلك تعویضه الستعادةأقصىاألجهزة التعویضیة المتاحة 

عن األطراف التي فقدها ،لتمكینه إلى الوصول إلى درجة من اإلعتماد على نفسه ، و 

.الج الطبیعي المناسب لهذا النوع من اإلعاقةممارسته حیاة منتجة ،و قد یشمل الع

و هكذا یمكن القول إن التأهیل الطبي عادة ما یتضمن محاولة إعادة المریض إلى حیاة 

، و في حدود قدراته و اجتماعیاأقرب ما تكون إلى الحیاة الطبیعیة عضویا، و نفسیا و 

بجمیع الوسائل الفنیة و نةباالستعاإمكاناته، حتى یعتمد على نفسه بقدر اإلمكان و ذلك 

الطبیة ،كالعالج الطبیعي و األجهزة التعویضیة ، و الطب و الجراحة و العالج النفسي و 

العالج الریاضي ، أي أنه عملیة متكاملة من الجهود المتناسقة لخدمة المعاق حركیا ، و 

و  العظامو  یتبع المعاق حركیا العالج الطبي الذي یعمل على تقویة العضالت و األربطة

.المفاصل حتى یتم التأهیل الطبي في حدود قدرات و إمكانات المعاق حركیا
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و تقوم الریاضة التأهیلیة بدور بارز في مجال الطب الطبیعي ، حیث تعد الریاضة وسیلة

المكونات المهمة في العالج الطبیعي ، كما أنها تساعد المعاق ألنها أحدطبیعیة للعالج 

.لیاقته البدنیة استعادةحركیا على 

ات هو ذلك الجانب من عملیات التأهیل الذي یوفر مختلف الخدم:التأهیل المهني-2

المهنیة كالتدریب المهني ، بما یتناسب و القدرات المتبقاة بعد العجز ، و التدریب المهني و 

التشغیل ، و هو تلك الخدمات المهنیة التي تساعد المعاق حركیا على ممارسة عمله و 

المناسب لحالته و یكون مستقرا فیه، و هناك أیضا جانب آخر للتأهیل هو إعادة التأهیل 

و یتضمن برنامج إعادة التأهیل تنمیة المهارات التي VocationalRehabilitationالمهني 

.أهملت و مساعدة الفرد على العثور على عمل مناسب لقدراته

ت التي تهدف إلى مساعدة المعاق حركیا في مقاومة هو تلك الخدما:التأهیل النفسي-3

الشعور بالنقص ،و نظرة بعض أفراد المجتمع إلیه ، و مقارنة نفسه باآلخرین ، و التغلب 

هو العمل على  دفعلى الحالة النفسیة التي تصاحب العجز أو اإلعاقة الحركیة ،و اله

.شخصا مستقال و أكثر كفاءة تحسین صورته لذاته و على مشكالته اإلنفعالیة و أن یصبح

هو ذلك الجانب من عملیة التأهیل التي تستهدف إدماج الفرد :التأهیل اإلجتماعي-4

المعاق أو إعادة إدماجه في المجتمع عن طریق معاونته على التوافق مع مطالب أسرته و 

صادیة التي قد عمله و المجتمع الذي یعیش فیه ، و اإلقالل من األعباء اإلجتماعیة و اإلقت

تعوق عملیة التأهیل ذاتها كعملیة شاملة و دمجه كذلك عن طریق المشاركة في أندیة و 

).20- 16صص ،2003محمد عباس یوسف،.(تنظیمات أخرى خاصة بهم

II:الكرسي المتحرك:
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:تعریف الكرسي المتحرك -1

نظام جلوس لتثبیت و تصحیح وضع الجلوس لجسم المعاق أو المریض في شكل و هو  -

صحي لكي یستخدمه للتنقل من مكان آلخر و هذا النوع من نظام الجلوس یعد على حساب 

مقاییس خاصة لكل فرد بشكل یوفر الراحة الكاملة له و الحد من تطور أعراض اإلعاقة و 

أطفال، (ص ووزن الكرسي و كیفیة التشغیل توصف الكراسي المتحركة وفقا لعمر الشخ

قابلیة الطي (و من حیث التصمیم )یدویة ،كهربائیة و إلكترونیة/خفیفة جدا، خفیفة /كبار

).المتحركة،و ثابتة و ذات الظهر المنحني و ذات المقاعد

:بعض قیاسات الكرسي المتحرك -2

.سم2+المسافة بین المرفق و أسفل المقعد=إرتفاع مسندي الكوع -

.سم2-المسافة من وراء الركبة إلى أسفل الكعب=إرتفاع مسند القدم –

.سم2-الركبة إلى وراء الوركالمسافة من وراء=عمق المقعد-3

(سم 2+عرض الحوض=عرض المقعد– ،ص 2006،وأدیب عبد اهللا النواسبةأحمد نایل الغریر.

)84-83ص

:تطور الكرسي المتحرك -4

لقد مر الكرسي المتحرك مثله مثل كل إنتاج بشري بمراحل عدیدة من التعدیل و التطویر 

حتى وصل إلى أشكاله الحالیة ،و التي بال شك لیست الشكل النهائي له ،فاإلنتاج یتقدم و 

ت علوم المیكانیكا، و المعادن ، و الهندسة الطبیة و العالج یتطور مستندا إلى كل منجزا

الطبیعي و یعود إستخدام الكرسي المتحرك إلى الصینیین في الثالث بعد المیالد فقدیما تم 

تصنیع الكراسي التس كانت عجالتها مسطحة بدون قضبان و یقود فرد مساعد بدفع 

على ید 1918رسي متحرك عام الشخص المقعد علیه و في العصر الحدیث ظهر أول ك
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المعاق حركیا بالحركة بنفسه الستقاللفقد جاءت الحاجة HirbertEversitهیربرت افیرست

،و التي أدت إلى فكرة قضیب الدفع و البدال ،كما أصبحت العجالت مفرغة ،أي إطار به 

ة قضبان فطریة ،ثم ظهر كرسي یعمل ببدال یدار بالذراعین وقد صاحب النهضة الصناعی

التقدم العلمي تطورا هائال ذي العجالت فتعددت أشكاله و أنواعه تبعا للغرض من 

).34،ص2002مروان عبد المجید إبراهیم ،.(إستخدامه

ائیة التي تخدم و قد ظهر العدید من الكراسي المتطورة و من مختلف األنواع الكهرب

األشخاص المعاقین المصابین و منها ما هو غالي الثمن و متعدد اإلستعماالت و منها ما 

هو بمتناول أي فرد و بكلفة بسیطة و الكراسي المتحركة فائدة تعود على الشخص المعاق 

أحمد نایل .(حیث تتیح له الحركة و التنقل بحریة و توفر له الفرصة للتغلب على مشكالته

).81،ص2006،و أدیب عبد اهللا النواسبةلغریرا

:أنواع الكراسي المتحركة -5

نتیجة الحجم الهائل من الخبرات المعرفیة و اإلمكانات و التعاون مع المعاقین نجد العدید -

األلمانیة إلنتاج نماذج مختلفة للكراسي )میرا(من المؤسسات على رأسهم مؤسسة 

).45،ص2002المجید إبراهیم ،مروان عبد .(المتحركة

ومن المهم معرفة الفرق بین الكراسي المتحركة وصف الكرسي المتحرك المناسب –

:كاآلتيللشخص المعاق لذا ستعرض هذه المجموعة من الكراسي المتحركة و هي

Standardالیدویة:الكراسي المتحركة العادیة-1 manualw.c:

معینة ،مسند القدم و الذراع ثابت أقل تكلفة و سهلة الطي ومن عیوبها أنها تتوفر بمقاسات 

و غیر متحرك ،ثقیل الوزن عند الحمل ،العجالت خلف مسند الظهر مما یحد من إعتماد 
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المریض على نفسه أثناء الدفع ،غیر مناسبة لألطفال ،و تستخدم غالبا للتنقل في 

.المستشفیات أو لألشخاص الذین یریدون التنقل لفترة معینة 

خفیفة:LightweightFoldingw.c:الكراسي المتحركة الیدویة الخفیفة الوزن-2

.الوزن ،سهلة الطي ،توجد بمقاسات مختلفة توجد بمسند ذراع ثابت و متحرك

كرسي خفیف الوزن غیر قابل للطي مع مسند ذراع -3

:LightweightRigedwheechairodjustableaxle:متحرك

أفضل في الحركة و سهولة الدوران ،خفیف الوزن و یمكن التحكم في وضع العجالت -

ثمنها مقارنة بالباقي و مسند القدم ثابتة مماارتفاعاألمامیة و الخلفیة و لكن من عیوبها 

.یصعب عملیة الطي و الحمل 

:Tiltinspace:كراسي متحركة لها قابلیة تحریك مسند الظهر-4

للحاالت التي بحاجة لتعدیل الجلسة و الذین كراسي تسمح بتحریك زاویة الظهر و مهم 

یعانون من محدودیة حركة الرأس و بحاجة لتحم الجذع و المشاكل الجلدیة التي یسببها 

.ضغط الجسم متوفرة بأحجام مختلفة ویمكن تحریك مسند الذراع و القدم و تحریك العجالت 

یفضل للحاالت التي تعاني من تشوهات في مفصل الفخذ :Reclinerلالستلقاءكراسي -5

قلیال حتى باالستلقاءفیمكن التحكم °90و محدودیة المدى الحركي وال یستطیعون الجلوس 

كل جلدیة ،یتوفر بأحجام مختلفة ومن یحصل على الوضع المناسب ،وممن یعانون من مشا

عیوبه طول الكرسي ،وفي بعض الحاالت یصعب علیهم المحافظة على وضعهم بسبب 

.الجاذبیة األرضیة 

التسوق مراكز عربات مجهزة طبیا و موجودة في:Sbollerعربات طبیة خاصة لألطفال-6

غیر متفهمین أو متقبلین إعاقة  الزالواستخدامها لألطفال الصغار ولألهل الذین ا،یفضل 

.طفلهم ،و لكنها بشكل عام غیر مناسبة لإلعاقة الحركیة 
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.كراسي یمكن دفعها بإستخدام الذراعین-7

Oneكراسي تدفع بید واحدة-8 arm drive: لحاالت الشلل النصفي أو بتر في إحدى

.الیدین 

.لحاالت الشلل النصفي:Powchairدةكراسي یمكن دفعها بید واحدة وقدم واح-9

،ص 2006،و أدیب عبد اهللا النواسبةأحمد نایل الغریر.(كراسي تدفع بإستخدام الساقین-10

).86-84ص

مصدر الطاقة في هذا النوع من الكراسي محرك یعمل ببطاریة :كراسي كهربائیة-11

كهربائیة و یستخدم في السیر لمسافات طویلة بالخارج،و یصمم هذا الكرسي المتحرك على 

مروان عبد المجید إبراهیم .(أساس متوسط قدرة المعاق على اإلعتمادعلى نفسه

).45،ص2002،

على نفسه كلیا في الدفع و االعتمادفهو یستعمل للحاالت التي الیستطیع الفرد المعاق 

و أدیب عبد اهللا أحمد نایل الغریر.(و اإلعتماد على النفس االستقاللیةیهدف إلى 

.)86،ص2006،النواسبة

:أجزاء و مكونات الكرسي المتحرك -5

Backمسند الظهر  -seating2المقعد   -1 rest3-مسند الذراعینarm restso4-  الكوابح

Brakes

Laالحمایة الجانبیة لمنطقة الصدر -5 reralthoracicsupparts

Abductorsكشنات تستخدم إلبعاد الفخذین -6

Adductorsكشنات تستخدم لتقریب الفخذین  -7

Hipguidesحزام لتثبیت الفخذین      -8
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Pelevicobliquityوسائد جانبیة للحوض  -9 pads

ویتم وصفه حسب حاجة المریض لإلسناد و الحمایة للحصول على Headrestالرأس   -10

.الوضع الصحیح 

Seatحزام  ال -11 belt

Chestحزام أو شریط الصدر  -12 stars

Lesplatesمسند الساق  -13

Footمسند القدم  -14 plates

Trayالطاولة   -15

:المتحركإضافات الكرسي -6

كشن لتقریب ,كشن إلبعاد الفخذین, رالسنادات الجانبیة للصد,رمسند الظه,كشن المقعد-

الفراشة حزام ,الحزام,مسند الرأس,وسائد جانبیة للحوض, نكشن تثبیت الفخذی,الفخذین

).لتثبیت الصدر

:األجزاء األساسیة للكراسي المتحركة و اآللیة الصحیحة تفصیالت -7

تثبت اإلطارات على الدوالیب الكبیرة ، واحدة من كل جهة ،أما إذا كان الشخص :الطارة-1

مزدوجة على دوالب واحد من جهة الید ال یستطیع أن یحرك إال ید واحدة ،یمكن وضع طارة

.القویة 

إلى  استناداأنواع الفرامل متعددة ، ویتم إختیار النوع المناسب :)المكابح(الفرامل -2
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بمكبحین إثنین ،واحد على كل دوالب )لنقالا(یزود الكرسي المتحرك االستعمالسهولة 

خلفي یجب أن یكون مقبض الفرامل في متناول الید ،تستخدم الفرامل لتثبیت الكرسي 

.المتحرك في مكان محدد ،و لیس إیقافه أثناء الحركة و السیر

كرسي المتحرك متوقف تقي الجسم تسمح بسند الساعدین عندما یكون ال:الكوعینمسند -3

:و المالبس من عجلتي الكرسي المتحرك،و هي نوعین 

.لجانبي من و إلى الكرسي المتحركاالنتقاالوهي تحول دون إمكانیة :المساند الثابتة-1

االنتقالالتي یمكن سحبها أو تحریكها على محورها لتسهیل عملیة :المساند المتحركة -2

.من و إلى الكرسي 

مزودة بعجالت )المتحركة (هي عموما ثابتة ،لكن بعض الكراسي النقالة :العجالت-4

.یمكن نزعها من موقعها ،مما یسهل نقل الكرسي في السیارة 

راحة أكبر ، أنها تستلزم عنایة أكبر ألنها تثقب تتیح:العجالت المنفوخة بالهواء5-

.ةبسهول

وهي ال تنفخ بالهواء ،فهي ال تثقب و لكنها قاسیة ،و :العجالت الممتلئة أو الصلبة-6

.بالتالي توفر راحة أقل 

یوفر األمان و السالمة لألشخاص الذین یفتقرون إلى التوازن الجسدي :مسند الظهر-7

مما یعرضهم إلى السقوط من الكرسي المتحرك ومنها الظهر المنخفض ، یسهل حركة 

ح أكثر ،خاصة و أنه من الذراعین ،و عملیة تسییر الكرسي المتحرك و الظهر العالي مری

الممكن إرجاعه بدرجات مختلفة ،و لكن حذاري إذا مال الظهر كثیرا نحو الوراء یتعرض 

.الشخص المعاق حركیا لخطر اإلنزالق

.حزام األمان-8
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یسند القدمین و منعها من التدلي إلىاألسفل خوفا من ):الدعاسات (مسند القدمین -9

.التشوه یجب أن تتركب حسب طول كل شخص ،لتؤمن الراحة المطلوبة

:م الكراسي المتحركةأهمیة و أغراض إستخدا-8

من قبل ذي التحریات الستعمالهاتعد الكراسي المتحركة من الوسائل الهامة و المقیدة 

:ما یلي استخدامهاالحركیة ومن أهم األغراض التي تحقق من خالل 

لى الحركة و التنقل و تقلل من التشوهات و تساعد الفرد المعاق ع:صحیاجسمیا و -1

.اإلصابات التي یمكن أن تلحق بأجزاء الجسم المختلفة وهي مصدر أمان و حمایة 

تیة و الخارجیة تزید من ثقة الفرد المعوق بنفسه و تحسن من صورته الذا:نفسیا-2

.وتواصله مع اآلخرین اتصالهوتمنحه الفرصة للمشاركة و التعبیر عن رأیه و مناقشته و 

في مختلف االندماجتحقق الفرصة للمشاركة و التفاعل اإلجتماعي و :إجتماعیا-3

نشاطات و فعالیات المجتمع و الوصول إلى األماكن التي یستطیع الوصول إلیها دون تلك 

الكراسي ،كذلك الخروج من حالة العزلة و التخلص من أیة آثار جانبیة قد تلحق الضرر 

.في حیاته اإلجتماعیة 

تساعده على المحافظة على مظهره وقدراته و إمكانیاته و كذلك تحقق :مهنیا ووظیفیا-4

.في المؤسسات التربویة و العمل و متابعة نشاطاته المهنیة و الثقافیة االلتحاقله فرص 

تتیح الفرصة للمشاركة في األنشطة الریاضیة و متابعة المباریات و ممارسة :ریاضیا-5

األلعاب الریاضیة الخاصة بالمعاقین حركیا ،و كذلك ممارسة اللیاقة الجسمیة و الترویح 

لفة مما ینعكس على عن النفس و الخروج إلى الرحالت و النشاطات و األندیة المخت

.شخصیته ،و یتعرف على العالم الخارجي سواء في داخل بلده أو خارجه
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:مهارات یجب توفرها عند إستخدام الكراسي المتحركة-8

.التحكم في الفرامل -1

.تحریك مسند القدم -2

.تحریك مسند الذراع -3

.ى الوصول إلى أجزاء الكرسي القدرة عل -4

.القدرة على إستخدام العجالت -5

.على األسطح المختلفة و المنحدرات استخدامها-6

و  أحمد نایل الغریر.(لى الدفع لألمام و الخلف و الدوران إلى الیمین و الیسارـالقدرة ع -7

)91-82،ص ص2006، اهللا النواسبةأدیب عبد
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الخطوات المنهجیة إلعداد وسائل جمع البیانات: أوال

األسالیب اإلحصائیة:ثانیا

الدیوان -االصطناعیةألعضاء للوحدة الصناعیة لالهیكل التنظیمي :ثالثا

):وحدة بسكرة(الوطني لألشخاص المعوقین 
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:أدوات جمع البیانات ووسائلها

:الخطوات المنهجیة إلعداد وسائل جمع المعطیات: أوال

المناسبة وتم فیها حصر القیاسات األنثروبومتریة:الدراسة األنثروبومیتریة -أ

.لتصمیم الكرسي المتحرك للمعاقین حركیا

:تحدید القیاسات األنثروبومتریة-1

التي تناولت القیاسات بعد اطالع الباحثة على جملة من الدراسات والبحوث السابقة 

والمواصفات األنثروبومیتریة كتلك الواردة عن 

فریریا ،"الجسمیة للنساء الجزائریاتالقیاسات ")1990(دافیسو ،)1976(العیشي،)1980(خاطروبیك

Ferrira)1991(وحبوبي And Hboubi"شكربرتي،"الجسمیة للرجال البرازیلیین تالقیاسا)

 تقیاسا"،)1990Kagimoto(كاجموتو،"الجسمیة للنساء والرجال في الهند تالقیاسا"،)1997

Maras)1993(مراس وكیم،"جسمیة للرجال في الیابان and Kim" القصر في الوالیات للذكور

، ودراسة من مركز "معاییر تصمیم مكمالت معدنیة للمسنین"وائل محمد جلیل ،"المتحدة األمریكیة

Université(األرغونومیا بجامعة میشیقن Michigan()2003(القیاسات "بعنوان

ها بالقیاسات األنثروبومیتریةوبعدو غیرها من الدراسات األخرى الخاصة "األنثروبومیتریة

وبعد ,العالقة بالتقویم ثمإعادة التصمیمباختیار القیاسات الجسمیة ذات  ةالباحثقامت 

بدیوان )سنة12-6(معاینة الباحثة لطبیعة التصمیم الحالي للكراسي المتحركة للفئة العمریة

إرشادات األستاذ اجراءات  البحث وبعدحسب الهدف مناألعضاء اإلصطناعیة ولواحقها وب

بالتصمیم القیاسات الجسمیة ذات العالقة ة تنظیم استمارةالباحث تالمشرف استطاع

موزعة على )قياسا11(قیاسااحدى عشر حیث شملت على ,ا النهائیة األرغونومي  في صیغته
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بحسب منهجیة أهم القیاسات الجسمیة معرفة و فیما یليوضعیة الجلوس طریقة القیاسفي 

:نثروبومیتريالمسح األ

Settingإرتفاع الجلوس -1-1 height:

والفرد موضوع القیاس الكرسیسطح قیاس البعد العمودي المحصور بین قمة الرأس ومستوى 

في وضعیة مستقیمة وینظر إلى األمام مع وضع كلتا الیدین فوق الفخذین مع االحتفاظ 

.بالساق في وضع  الزاویة القائمة

في إرتفاع الجلوس لمتغیر )95(رقم قیمة المئینیاألهمیة النسبیةلمنالدراسي  الغرضأما 

.بتصمیم السند الخلفي للكرسي المتحركالحالیة یرتبطالدراسة

Hand:إرتفاع الید-1-2 Height

والفرد  الجلوس إلى غایة  منتصف قبضة الیدقیاس المسافة عمودیا من مستوى سطح 

.ممدودة إلى األمامالطبیعیة و الید وضعیة الجلوس موضوع القیاس في 

تغیر إرتفاع الید في لم)95(رقم قیمة المئینياألهمیة النسبیة لمن الدراسي أما الغرض

.الدراسة الحالیة یرتبط بتصمیم سند الذراعین للكرسي المتحرك

ShoulderHeight:إرتفاع الكتف-1-3

قیاس المسافة العمودیة من نقطة بروز عظم الترقوة إلى موضوع الجلوس والفرد موضوع 

القیاس في وضعیة الجلوس الطبیعیة على الكرسي مع مراعاة أنه الیتم استعمال منكبي 

.الترقوة أثناء القیاس لعظمالكتف المجاورة 

الكتف  في لمتغیر إرتفاع)95(رقم  قیمة المئینياألهمیة النسبیةلمنالدراسيأما الغرض

.مستوى ارتفاع السند الخلفي للكرسي المتحركتصمیمالدراسة الحالیة یرتبط ب
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ThighLength:طول الفخذ-1-4

قیاس المسافة األفقیة من المدور الكبیر لعظم الفخذ وحتى شق مفصل الركبة من الجهة 

.الكرسيالوحشیة والفرد موضوع القیاس في وضعیة الجلوس الطبیعیةعلى

طول الفخذ في لمتغیر )95(رقم  قیمة المئینياألهمیة النسبیةلمنالدراسي أما الغرض

.خامة التجلیس على الكرسي المتحركطولتصمیمالدراسة الحالیة یرتبط ب

Knight:عرض الرجلین-1-5 Breadth

الركبتیناألفقي المحصور بین أقصى نقطة لكل حافة جانبیة  لكل من مفصل قیاس البعد 

والفرد موضوع القیاس في وضعیة الجلوس الطبیعیة على الكرسي مع إمتداد الرجلین إلى 

.األمام

عرض الرجلین في لمتغیر )95(رقم  قیمة المئینياألهمیة النسبیةلمنالدراسي أما الغرض 

.البعد المادي لعرض خامة التجلیس على الكرسي المتحركالدراسة الحالیة یرتبط بتصمیم 

ElbowHeight:إرتفاع المرفق-1-6

المسافة العمودیة من النتوء اإلبري لمفصل المرفق مع وجوب إنقباض المرفق على قیاس 

شكل زاویة قائمة مع وضع مالمسة المرفق على جانب حوض الجذع والفرد موضوع القیاس 

.في وضعیة الجلوس الطبیعیة على الكرسي

إرتفاع المرفق في لمتغیر )95(رقم  قیمة المئینياألهمیة النسبیةلمنأما الغرض الدراسي 

.تحدید مستوى ارتفاع سند الذراعین على الكرسي المتحرك  والدراسة الحالیة یرتبط بتصمیم 
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Right:طول الساعد-1-7 ForearmLength

البعد العمودي المحصور بین النتوء اإلبري السفلي لعظم بكرة مفصل المرفق إلى غایة قیاس

النتوء اإلبري الكعبري لعظم الرسغ وید الفرد موضوع القیاس مفرودة إلى داخل الجسم في 

.وضعیة الجلوس الطبیعیة على سطح الكرسي

في طول الساعد  لمتغیر )95(رقم  قیمة المئینياألهمیة النسبیةلمنأما الغرض الدراسي 

.الدراسة الحالیة یرتبط بتصمیم ارتفاع سند الذراعین للكرسي المتحرك

:طول الساق-1-8

قیاس المسافة العمودیة من شق المفصل من الجهة الوحشیة وحتى الكعب الوحشي لعظم 

.الشظیة والفرد موضوع القیاس في وضعیة الجلوس الطبیعیة على الكرسي

لمتغیر طول الساق في )95(أما الغرض الدراسي من األهمیة النسبیة لقیمة المئیني رقم 

.الدراسةالحالیة یرتبط بتصمیم مستوى ارتفاع سند الساق

:طول القدم-1-9

من أقصى نقطة من العرقوب حتى النهایة البعیدة ألطول إصبع في قیاس المسافة العمودیة

.ي وضعیة الجلوس الطبیعیة على الكرسيالقدم والفرد موضوع القیاس ف

لمتغیر طول القدم في )95(أما الغرض الدراسي من األهمیة النسبیة لقیمة المئیني رقم 

.الدراسة الحالیة یرتبط بتصمیم طول سند القدم



الطریقة و اإلجراءات المنهجیة:ثالثالفصل ال

78

:عرض الحوض-1-10

الحرقفیین قیاس المسافة العمودیة بین أقصى نقطتین وحشیتین على الحدین العلویین للعرقین 

لعظمي الحرقفة األیمن واألیسر والفرد موضوع القیاس في وضعیة الجلوس الطبیعیةعلى 

.الكرسي

لمتغیر عرض الحوض في )95(المئیني رقم لقیمةأما الغرض الدراسي لألهمیة النسبیة 

.الدراسة الحالیة یرتبط بتصمیم عمق سطح الكرسي المتحرك

:عرض الكتفین-1-11

فقي المحصور بین أقصى نقطة لكل كتف والفرد موضوع القیاس في وضعیة قیاس البعد األ

.الجلوس الطبیعیة على الكرسي

لمتغیر عرض الكتفین في )95(أما الغرض الدراسي لألهمیة النسبیة لقیمة المئیني رقم 

.الدراسة الحالیة یرتبط بتصمیم عرض سند الكرسي المتحرك

:أداة القیاس-2

:استخدامها لجمع بیانات الدراسة تمثلت فیما یليالوسیلة التي تم 

Rosscraftروزكرافتأنثروبومتر:من نوع نثروبومترجھاز األ- Centurion Kit:

)8(عشرة وهو الوسیلة المستخدمة في جمع القیاسات الجسمیة لدى عینة الدراسة ؛ یتكونمن 

:قطع رئیسیة میتالو بالستیكیة و هي

.لقیاس األبعاد الطولیة)ملیمتر1060(طولھ )f(شریط متري على شكل -
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.ثالث أشرطة متریة مرنة لقیاس المحیطات-

حیث هذین القضیبین یستخدمان ,مسطرة مثبت علیها قضیبین حدیدیین ببرغي التثبیت-

.لقیاس العرض و العمق بالنسبة ألطراف الجسم الكبیرة 

.أجزاء الجسم الصغیرة مسطرة أخرى مشابهة بحجم صغیر خاصة بقیاس -

و قطعة بالستیكیة أخرى لقیاس سمانة الساق و الدهون  في المناطق الدهنیة في الجسم -

.كالبطن و سمانة الساق 

.قطعة حدیدیة أخرى خاصة بقیاس أبعاد الرأس -

:الدراسةو فیما یلي لدینا الصورة التالیة التي توضح األداة المستعملة في 

Rosscraftتوضح جهاز األنثروبومترمن نوع)01(الصورة رقم  Centurion Kit:

أما الغرض من اختیار هذا النوع عن بقیة أجهزة القیاس األخرىمنمثل 

)Harpenden.Anthropometer( لكونه یتمیز بممیزات تتمثل فیما یلي:
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المتخصصة لقیاس األبعاد یعتبر هذا النوع بالذات من أجهزة القیاس األنثروبومتریة-

.الجسمیة 

یتمیز عن بقیة أجهزة القیاس األخرى مثل الشریط المتري العادي بسهولة استخدامه من -

:حیث

.سهولة القراءة و خاصیة المالحظة بالتغیر -

.الدقة المتناهیة في تحدید نتاج حركة قیاس البعد الجسمي -

.ة وضعیة القیاس الصحیحة كما یتیح لدى المستخدم إمكانیة مراقب-

:و اعتمدنا في جمع القیاسات الجسمیة على

:فریق البحث- أ

یعتبر فریق البحث واحدة من أهم متطلبات إجراء القیاسات الجسمیة نظرا لطول مدة القیاس 

إجراء و تسجیل القیاسات بوعلى هذا األساس قامت الطالبة الباحثة ،و الدقة المطلوبة كذلك

صطناعیة بعض األصدقاء وحتى بعض المسؤولین في دیوان األعضاء االبمساعدةالجسمیة 

قامت الطالبة الباحثة بتوضیح طریقة العمل و التركیز على جانبین أساسین في و ،ولواحقها

:إجراء الدراسة هما

:الجانب النظري-أ

وصف أهم النقاط و , یتم بها قراءة الرقم بشكل صحیحو تم فیه التركیز على الكیفیة التي 

.القیاسالتشریحیة في وضعیة الجلوس بالنسبة للفرد موضوع 
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:الجانب التطبیقي  –ب 

.وتم فیه التركیز على كیفیة تركیب القطع و التأكد من وضعیة القیاس بشكل صحیح 

بمحطات القیاس والتي وٕاجراء محاوالت عن كیفیة قیاس أهم متغیرات القیاسات الجسمیة 

:الباحثة حسب الطریقة التالیةاختارتها

:محطات القیاس  - ب

لما كان الهدف من البحث  یتعلق بالتصمیم األرغونومي للكرسي المتحرك للمعاقین حركیا 

الدیوان الوطني لألشخاص اإلصطناعیةالوحدة الصناعیة لألعضاءنظمت الدراسة بقاعات 

تسجیل الستمارةوتم بها تدوین المعلومات حسب الفرد والمصاحبة )وحدة بسكرة(المعوقین

ومن ثم أخذ القیاسات الجسمیة للمفحوص في وضعیة الجلوس الطبیعیة على ,القیاسات

ملم 2وبهدف إزالة أثر اللباس تم أخذ القیاسات بالنسبة لفئة البحث ومن ثم طرح ,الكرسي

.س اللباسملم تعبر عن مقا2من كل قیاس باعتبار أن 

ذوي اإلحتیاجات الخاصة من فردامن )20(تكون مجتمع الدراسة من:مجتمع الدراسة-3

)سنة12-6(فئة المعاقین حركیا ممن تتراوح أعمارهم ما بین 

موزعة على نمطي  )فردا20(أجریت الدراسة على عینة عشوائیة قوامها:عینة الدراسة-4

ذكور ، و عدد اإلناث أربعة عشر )06(حیث كان عدد الذكور ستة إناث،الجنس ذكور و 

)14(.
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:الدراسةالذي یوضح مواصفات عینة )01(وفیما یلي الجدول رقم واحد 

:المحدد الجغرافي للدراسة -أ

  أج

.ولواحقها ببسكرةریت الدراسة بدیوان األعضاء اإلصطناعیة

:المحدد الزماني للدراسة- ب

-2012(من السنة الجامعیة )06-05/15-26(في الفترة الواقعة بینتم إجراء الدراسة 

2013.(

:الدراسةمنهج-ج

مادامت أن طبیعة موضوع الدراسة الحالیة تقتضي وصف األبعاد الجسمیة لدى المنهج هو 

وعلى هذا األساس استخدمت الباحثة المنهج الوصفي , الواقعافراد العینة كما هي علیه في 

.لطبیعة الدراسة الحالیة

اإلناث  الذكور  الفئة العمریة

614سنة12-6من 
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:األسالیب اإلحصائیة:ثانیا 

:وصیغتهالمتوسط الحسابي

عدد = و ن , مجموع الدرجات =و مج س ,المتوسط الحسابي =حیث م ،     =م

.العینة

:المعیاري وصیغتهاالنحراف

.التباین =2عو  , اإلنحراف المعیاري =حیث ع ,2ع=ع

:التباین وصیغته

=2ع

2)مج س(-2مج س

  ن

1-ن

:المئینیات

=05م (المئیني -1 و یعني األساس )1.64(xاإلنحراف المعیاري –المتوسط الحسابي )

.المنطقي للراحة

=50م (المئیني -2 و یعني األساس المنطقي لرسم معالم الحركة و )المتوسط الحسابي )

.اتمام العملیة الحسابیة
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=95م (المئیني -3 و یعني األساس ))1.64(xاإلنحراف المعیاري +المتوسط الحسابي )

.المنطقي للسالمة و األمان

الدیوان الوطني       االصطناعیةعضاء للوحدة الصناعیةلألالهیكل التنظیمي:ثالثا

:)وحدة بسكرة (لألشخاص المعوقین 

الوحدة الصناعیة لألعضاء 

صطناعیة الدیوان الوطني اال

المعوقینلألشخاص

)وحدة بسكرة(

الدوائرالمدیریة

الكتابة الطبیب

الطبیة

تسییر األمانة

المخزون 

للمواد األولیة

و اإلدارة

الوسائل 

العامة

المحاسبة 

المالیة

الدائرة 

التجاریة

اإلنتاج
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:تمهید

نهدف من خالل هذا الفصل تحقیق المعیار األرغونومي على ضوء اإلعتباراتاألنثروبومتریة

من ذكور و )سنة12-06(لتصمیم الكرسي المتحرك لذوي اإلعاقة الحركیة لدى الفئة العمریة 

:إناث وللقیام بهذا العمل اعتمدت الباحثة على تبني إجراء أساسي وهو

:المعیار األنثروبومتري

نكشف من خاللها األبعاد الجسمیة وفیه تمت معالجة البحث بإجراء دراسة أنثروبومتریة

وبغرض تحدید ورسم حدود األبعاد ,نات في رسم أبعاد الكرسي المتحركالمناسبة ألهم المئی

.المادیة للوسائط المعینة للتوافق اإلستخدامي للكرسي المتحرك
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:النتائج المتعلقة بالدراسة األنثروبومتریة: أوال

روبومتریة في التصمیم للمعاقین حركیا وفق أسلوب المعاق ماهو مستوى القیاسات األنث-

كمركز للتصمیم ؟

:الذي یبین ذلك)02(الجدول رقم راسة و التحلیل تبین عرضدال دبع

یبین القیاسات األنثروبومتریة المختارة لدى فئة البحث عینة الدراسة )02(الجدول رقم 

وكل القیم معبر عنها بالمتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري ) فردا 20= ن(حیث حیث 

).95,50,05(والمئینات رقم 

  )14=ن(الفئة العمریة الثانیة إناث حیث   )06=ن(الفئة العمریة األولى ذكور حیثالفئة العمریة

األسلوب 

اإلحصائي

  95م   50م   05م   اإلنح  م ت  95م   50م   05م   اإلنح  م ت  الوحدة

القیاسات الجسمیة

612.550.47921.25612.51087.27608.2150.89914608.211080.92ملمارتفاع الجلوس

32939.29475.12329603.99315.6497.31358.06315.64677.23ملمطول الفخذ

307.554.47414.96307.5593.63304.9226.25457.01304.92543.11ملمطول الساق

262.54.18423.64262.5437.35256.426.38410.06256.42430.99ملمعرض الكتفین

178.3328.57245.60178.33339.31187.518.39277.34187.5337.65ملمطول الساعد

153.3349.86169.69153.33333.23165.7850.11189.69165.78354.05ملمارتفاع المرفق

186.6610.80288.41186.66333.83206.4211.73319.29206.42357.76ملمعرض الحوض

172.516.04256.59172.5309.20174.4223.48247.54174.42324.55ملمطول القدم

390.8359.44543.47390.83738.44380.0766.51514.23380.07732.39ملمارتفاع الكتف
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19823.19286.68198362.75175.2122.83249.90175.21324.78ملمارتفاع الید

23410.09367.21234400.30231.6412.30359.71231.64400.06ملمعرض الرجلین

المعطیات الجسمیة الثابتة لدى فئة البحث عینة الدراسة ومن المالحظ )02(یبن الجدول رقم 

أن هذه القیاسات جاءت متباینة في بعض القیاسات دون أخرى وفیما یلي تفصیل عن أهم 

:الواردة في القیاسات بین نمطي الجنسیناالختالفات

لكل )95(ئیني رقم ظهر من خالل إجراءات المسح األنثروبومتري لعینة البحث بأن قیمة الم

,ارتفاع الید,ارتفاع الكتف,طول الساعد,عرض الكتفین,طول الساق,ارتفاع الجلوس(من 

.لدى عینة الذكور أكبر منه عند اإلناث)عرض الرجلین 

ارتفاع ,طول الفخذ:(أما عینة اإلناث تتفوق على عینة الذكور في كل من األبعاد التالیة

).ل القدم طو , عرض الحوض,المرفق

,عرض الكتفین,طول الفخذ,طول الساق,ارتفاع الجلوس(لكل من )50(وقیمة المئیني رقم 

.لدى عینة الذكور أكبر منه عند اإلناث)عرض الرجلین ,ارتفاع الید,ارتفاع الكتف

عرض , ارتفاع المرفق:(أما عینة اإلناث تتفوق على عینة الذكور في كل من األبعاد التالیة

).طول القدم ,طول الساعد,الحوض

,طول القدم,عرض الكتفین,طول الفخذ,ارتفاع الجلوس(لكل من )05(وقیمة المئیني رقم 

.لدى عینة الذكور أكبر منه عند اإلناث)عرض الرجلین ,ارتفاع الید,ارتفاع الكتف

عرض , ارتفاع المرفق:(أما عینة اإلناث تتفوق على عینة الذكور في كل من األبعاد التالیة

).طول الساعد ,طول الساق,الحوض
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:وفیما یلي شرح مفصل لتحقیق المعاییر األنثروبومتریة لتصمیم الكرسي المتحرك 

gارتفاع الجلوس -1 HeightnSetti: فردا 20=ن (حیث(  

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابينمط الجنس

  1087.27  612.5  921.72  50.47  612.5  ذكور 

608.2150.89914608.211080.92إناث

لوس لتصمیم جاع الفرتالسمي جال دیوضح المعیار األنثروبومتري للبع)03(الجدول رقم 

.الكرسي المتحرك

لتصمیم البعد المادي الرتفاع السند الخلفي للكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة لقیمة 

أي أن مستوى ارتفاع البعد المادي الرتفاع السند الخلفي للكرسي المتحرك )95(المئیني رقم 

ونسبة المئیني رقم ,عند فئة الذكور)ملم1087.27:(یجب أن یحدد وفق القیمة المساویة ل

وللتصمیم المشترك بین اإلناث والذكور ,عند فئة اإلناث)ملم1080.92:(المساویة ل)95(

حیث أن هذه القیمة )ملم1084.09(نأخذ القاسم المشترك بینهما والذي یساوي في هذه الحالة 

وعلیه ,تسمح بالحفاظ على وضعیة الجلوس الطبیعیة وبالتالي تفادي أالم الرقبة والظهرمثال

 95م  ارتفاع الجلوس نظیر ارتفاع السند الخلفي للكرسي المتحرك:ا المعیارمؤشر هذ

).ملم1084.09(

  )فردا  20=ن (حیث :ThighLengthطول الفخذ -2

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابينمط الجنس

  603.99  329  475.12  39.29  329  ذكور

315.6497.31358.06315.64677.23إناث
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لتصمیم الكرسي لطول الفخذیوضح المعیار األنثروبومتري للبعد الجسمي )04(الجدول رقم 

.المتحرك

لتصمیم البعد المادي لطول خامة التجلیس للكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة لقیمة 

ونسبة ,عند فئة الذكور)ملم603.99:(أي أن یحدد وفق القیمة المساویة ل)95(المئیني رقم 

وللتصمیم المشترك نأخذ القاسم ,عند فئة اإلناث)ملم677.23:(المساویة ل)95(المئیني رقم 

طول الفخذ :وعلیه مؤشر هذا المعیار)ملم 640.61(المشترك بین الجنسین والذي یساوي 

).ملم640.61( 95م  للكرسي المتحركنظیر طول خامة التجلیس

  )فردا 20= ن (حیث طول الساق -3

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابينمط الجنس 

  593.63  307.5  414.96  54.47  307.5  ذكور

304.9226.25457.01304.92543.11إناث

لتصمیم الكرسي لطول الساقیوضح المعیار األنثروبومتري للبعد الجسمي )05(الجدول رقم 

.المتحرك

أي ) 95(لتصمیم البعد المادي الرتفاع سند الساق نستخدم األهمیة النسبیة لقیمة المئیني رقم 

(أن یحدد وفق القیمة المساویة ل (عند الذكور والقیمة المساویة ل)ملم593.69: :543.11

وللتصمیم المشترك نأخذ القاسم المشترك بین الجنسین والذي یساوي ,عند اإلناث)ملم

طول الساق نظیر ارتفاع سند الساق للكرسي :وعلیه مؤشر هذا المعیار)ملم568.4(

).ملم568.4( 95م  المتحرك  
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)فردا 20=ن (حیث :ShoulderBreadthعرض الكتفین-4

95المئیني 50المئیني 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالحسابيالمتوسط نمط الجنس

  437.35  262.5  423.64  4.18  262.5  ذكور 

256.426.38410.06256.42430.99إناث

لتصمیم عرض الكتفینیوضح المعیار األنثروبومتري للبعد الجسمي )06(الجدول رقم 

.الكرسي المتحرك

لتصمیم البعد المادي لعرض السند الخلفي للكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة لقیمة 

(أي أن یحدد وفق القیمة المساویة ل)95(المئیني رقم  عند الذكور والقیمة )ملم437.35:

(المساویة ل و للتصمیم المشترك نأخذ القاسم المشترك بین الجنسین والذي )ملم430.99:

عرض الكتفین نظیر عرض السند الخلفي :و علیه مؤشر هذا المعیار)ملم434.17(یساوي 

).ملم434.17( 95م  للكرسي المتحرك 

rmطول الساعد-5 LengthaRight Fore: فردا 20= ن (حیث(  

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابينمط الجنس

  339.31  178.33  245.60  28.57  178.33  ذكور 

187.518.39277.34187.5337.65إناث

لتصمیم الكرسي الساعدلطول یوضح المعیار األنثروبومتري للبعد الجسمي )07(الجدول رقم 

.المتحرك

لتصمیم البعد المادي لمتوسط طول سند الذراعین للكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة 

(أي أن یحدد وفق القیمة المساویة ل)95(المئیني رقم لقیمة  عند الذكور )ملم339.31:

(القیمة المساویة ل عند اإلناث و للتصمیم المشترك نأخذ القاسم المشترك بین )ملم337.65:
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طول الساعد نظیر متوسط :وعلیه مؤشر هذا المعیار)ملم338.48(الجنسین والذي یساوي 

).ملم338.48( 95م  للكرسي المتحرك  طول سند الذراعین 

wارتفاع المرفق -6 HeightElbo: فردا 20=ن ( حیث(  

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف  المعیاريالمتوسط الحسابي نمط الجنس 

  333.23  153.33  169.69  49.86  153.33  ذكور 

165.7850.11189.69165.78354.05إناث

لتصمیم الكرسي ارتفاع المرفقیوضح المعیار األنثروبومتري للبعد الجسمي )08(الجدول رقم 

.المتحرك

لتصمیم البعد المادي الرتفاع سند الذراعین للكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة لقیمة 

(أي أن یحدد وفق القیمة المساویة ل)95(المئیني رقم  ذكور والقیمة عند ال)ملم333.23:

(المساویة ل عند اإلناث و للتصمیم المشترك نأخذ القاسم المشترك بین )ملم354.05:

ارتفاع المرفق نظیر ارتفاع :وعلیه مؤشر هذا المعیار)ملم356.05(الجنسین والذي یساوي 

).ملم356.05( 95م  سند الذراعین للكرسي المتحرك 

  )فردا 20= ن (حیث عرض الحوض -7

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابينمط الجنس

  323.83  186.66  288.41  10.80  186.66  ذكور 

206.4211.73319.29206.42357.76إناث

لتصمیم عرض الحوضیوضح المعیار األنثروبومتري للبعد الجسمي )09(الجدول رقم 

.الكرسي المتحرك
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لتصمیم البعد المادي لعمق سطح الكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة لقیمة المئیني رقم 

:عند الذكور والقیمة المساویة ل)ملم332.83:(أي أن یحدد وفق القیمة المساویة ل)95(

ین الجنسین والذي و للتصمیم المشترك نأخذ القاسم المشترك بعند اإلناث، )ملم357.76(

عرض الحوض نظیر عمق سطح الكرسي :وعلیه مؤشر هذا المعیار)ملم340.79(یساوي 

).ملم340.07( 95م  المتحرك 

  )فردا 20=ن (حیث طول القدم -8

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابينمط الجنس

  309.20  172.5  156.59  16.04  172.5  ذكور 

174.4223.48247.54174.42324.55إناث

لتصمیم الكرسي  القدمیوضح المعیار األنثروبومتري للبعد الجسمي لطول )10(الجدول رقم 

.المتحرك

لتصمیم البعد المادي لطول سند قدم الكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة لقیمة المئیني 

عند الذكور والقیمة المساویة )ملم309.20:(أن یحدد وفق القیمة المساویة ل kأي) 95(رقم 

عند اإلناث و للتصمیم المشترك نأخذ القاسم المشترك بین الجنسین والذي )ملم324.55:(ل

طول القدم نظیر طول سند قدم الكرسي :وعلیه مؤشر هذا المعیار)ملم316.87(یساوي 

  ).ممل316.87( 95م  المتحرك 
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)فردا 20=ن (حیث ShoulderHeightارتفاع الكتف -9

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي نمط الجنس

  738.44  390.83  542.47  59.44  390.83  ذكور 

380.0766.51514.23380.07732.39إناث

لتصمیم الكرسي ارتفاع الكتفاألنثروبومتري للبعد الجسمي یوضح المعیار )11(الجدول رقم 

.المتحرك

لتصمیم البعد المادي إلرتفاع السند الخلفي للكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة لقیمة 

عند الذكور والقیمة )ملم738.44:(أي أن یحدد وفق القیمة المساویة ل)95(المئیني رقم 

د اإلناث وللتصمیم المشترك نأخذ القاسم المشترك بین الجنسین عن)ملم732.39:(المساویة ل

ارتفاع الكتف نظیر ارتفاع السند :وعلیه مؤشر هذا المعیار)ملم735.41(والذي یساوي 

).ملم43.76(  95م  ≥الخلفي للكرسي المتحرك 

Handارتفاع الید -10 Height: فردا 20=ن (حیث(  

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابينمط الجنس

  362.75  198  286.68  23.19  198  ذكور

175.2122.83249.90175.21324.78إناث

لتصمیم الكرسي ارتفاع الیدیوضح المعیار األنثروبومتري للبعد الجسمي )12(الجدول رقم 

.المتحرك

سند الذراعین للكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة لقیمة الرتفاعلتصمیم البعد المادي 

عند الذكور والقیمة )ملم362.75:(أي أن یحدد وفق القیمة المساویة ل)95(المئیني رقم 

عند اإلناث و للتصمیم المشترك نأخذ القاسم المشترك بین )ملم324.78:(المساویة ل
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ارتفاع الید نظیر ارتفاع سند :وعلیه مؤشر هذا المعیار)ملم343.76(الجنسین والذي یساوي 

).ملم 343.76(95م  ≥الذراعین للكرسي المتحرك 

Knightعرض الرجلین -11 Breadth فردا 20= ن (حیث(  

95المئیني رقم 50المئیني رقم 05المئیني رقم اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي نمط الجنس 

  400.30  234  367.21  10.09  234  ذكور

231.6412.30359.71231.64400.06إناث

لتصمیم عرض الرجلینیوضح المعیار األنثروبومتري للبعد الجسمي )13(الجدول رقم 

.الكرسي المتحرك

لتصمیم البعد المادي لعرض خامة التجلیس للكرسي المتحرك نستخدم األهمیة النسبیة المئیني

عند الذكور والقیمة المساویة )ملم400.30:(أي أن یحدد وفق القیمة المساویة ل) 95(رقم 

عند اإلناث و للتصمیم المشترك نأخذ القاسم المشترك بین الجنسین والذي )ملم400.06:(ل

عرض الرجلین نظیر عرض خامة التجلیس :وعلیه مؤشر هذا المعیار)ملم400.18(یساوي 

.)ملم 400.18(95م ≥للكرسي المتحرك
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الذي یلخص المعاییر األنثروبومتریة لتصمیم الكرسي المتحرك )14(وفیما یلي الجدول رقم 

الالزم للتصمیمالمعیارالمعیار الحالي للتصمیمالبعد الماديالبعد الجسمي  الرقم

ملم 1084.09=  95م ملم442ارتفاع السند الخلفي للكرسي المتحركارتفاع الجلوس1

ملم 640.61=  95م  ملم304طول خامة التجلیس للكرسي المتحركطول الفخذ2

ملم 586.4=  95م ملم207ارتفاع سند ساق الكرسي المتحركطول الساق3

ملم 434.17=  95م ملم315عرض السند الخلفي للكرسي المتحركعرض الكتفین4

ملم 338.17=  95م مملم245ذراعین الكرسي المتحركطول سندطول الساعد5

ملم 356.05=  95م ملم205ارتفاع سند ذراعین الكرسي المتحركارتفاع المرفق6

ملم 340.79=  95م ملم335عمق سطح الكرسي المتحركعرض الحوض7

ملم 316.87=  95م ملم155طول سند قدم الكرسي المتحركطول القدم8

ملم 735.41=   95م ملم422ارتفاع السند الخلفي للكرسي المتحركارتفاع الكتف9

ملم 343.76=   95م ملم205ارتفاع سند ذراعین الكرسي المتحركارتفاع الید 10

ملم 400.18=  95م ملم301عرض خامة التجلیس للكرسي المتحركعرض الرجلین 11

تحركیوضح المعاییر األنثروبومتریة في تصمیم الكرسي الم)14(الجدول رقم 

لتصمیم )11(المعیار األنثروبومتري في أبعاده اإلحدى عشر )14(یوضح الجدول رقم 

ال یتناسب مع ومن هذا الجدول نجد أن التصمیم الحالي للكرسي المتحرك ,الكرسي المتحرك 

ویتم إحالل هذه ,)سنة12-6(األبعاد الجسمیة لألفراد المعاقین حركیا من الفئة العمریة 

المعاییر منذ المراحل األولى في عملیة التصمیم إذ یعتبر كبنك من المعطیات یتم التقید بها 

حیث أنها تفي بغرض الحصول ,من طرف المصممین الصناعیین لتصمیم الكرسي المتحرك

(على وضعیة الجلوس الصحیحة والمناسبة بما ال یضر األعضاء التشریحیة للفرد المستخدم 

.وتفادي اإلجهاد العضلي بما فیه أالم الظهر)الفرد المعاق حركیا 
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:تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة:ثانیا

الخاص بتوضیح المعطیات الجسمیة الثابتة لدى فئة البحث )02(ظهر من خالل الجدول رقم 

عینة الدراسة أن القیاسات األنثروبومتریة جاءت متباینة في بعض القیاسات بین نمطي الجنس 

طول ,عرض الكتفین,طول الساق,ارتفاع الجلوس( في  الذكور التباینوتعزز الباحثة سبب 

یعود إلى معدل النمو التشریحي كما )ض الرجلین عر , ارتفاع الید,ارتفاع الكتف,الساعد

تطور متانة الهیكل أكثر عنداألوالد قبل البلوغ لكون لدیهم قیم أعلى ألبعاد األطراف العلویة أن

.مقارنة مع البنات 

والتي )2002(دراسة ولید عبد الفتاح خنفرومن الدراسات السابقة التي تتفق مع دراستنا 

كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في طول القامة وطول الكف وطول الساعد 

.والفخذ والساق لصالح الذكور

:التوصیات و االقتراحات البدیلة:ثالثا

بناءا على النتائج المتوصل إلیها في دراستنا والتي تخص االعتبارات األرغونومیة في تصمیم 

أعدت الباحثة بعض التوصیات ,المعطیات األنثروبومتریة الكرسي المتحرك على ضوء 

واالقتراحات البدیلة لتصمیم الكرسي المتحرك باعتبار األبعاد الجسمیة لدى فئة المعاقین 

:و من جملة هذه االقتراحات  والتوصیات ما یلي )سنة 12-6(حركیا فئة السن ما بین 

لكرسي المتحرك یجب األخذ بعین اإلعتبار للحصول على التوافق اإلستخدامي األمثل ل-1

المتوصل إلیه في دراستنا األهمیة النسبیة للمعیار األنثروبومتري في التصمیم لألبعاد المادیة 

.الحالیة 
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وللتفاعل مع الكرسي المتحرك یجب األخذ في اإلعتبار األهمیة النسبیة للمئیني رقم -2

).األفراد المعاقین حركیا(لمستخدمیه في سبیل ضمان الراحة واألمان )95(

االسترخاءأثناء استخدام الكرسي المتحرك یجب الحفاظ على الكتفین والعنق في حالة -3

.التام والرأس متوازي مع الكتفین

مادام النمو البدني لفئة المعاقین حركیا ینمو بمعدالت غیر متساویة بحسب فئات السن -4

.تصمیم المتخصص لكل فئة عمریةالمختلفة یجب البحث في ال

بما أن عملیة إستخدام الكرسي المتمثلة في الصعود و النزول منه تتطلب جهدا كبیرا -5

أثناء اإلستخدام نوصي بالبحث في أهم الدعائم أو الوسائط المعینة على الحركة و بالتالي 

.حالیةالتوافق الحركي ككل وفق نسب أهم المئینیات المستخدمة في الدراسة ال

بما أن فئة المعاقین حركیا أصبحت تطالب بحقها في التصمیم المتخصص نوصي -6

بالبحث في مختلف المهام التي یقومون بها لتقدیر مقدار القوة و الطاقة الالزمة للتعامل مع 

األشیاء بهدف إحاللها في عملیة التصمیم المناسب ومنذ المراحل األولى في 

إضافة آلیات مغناطیسیة تسهل التحكم والوصول والتناولعن هذا  وتتضمن األمثلة.التصمیم

.یمكن أن تسقط نتیجة ضعف قوة القبضالتياألشیاءإضافة وسائل لتحریك أو حملمع 

لتفادي المضاعفات المحتملة جراء البقاء لفترة طویلة في وضع الجلوس على الكرسي -7

بالبحث في إیجاد كرسي یتجاوب تلقائیا مع حركة المعاق أي یتجاوب مع المتحرك نوصي 

.الحركة المرغوب فیها بهدف تفادي اإلجهاد و التعب العضلي الناجم عن طبیعة إستخدامه

ومن المواضیع المقترحة لدراسة هذا النوع من المواضیع نقترح البحث في إیجاد تصمیم 

على الظهر فوق الكرسي االضطجاعة الجلوس و كرسي سریري تفاعلي یسمح باتخاذ وضعی
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الالزمة في و البیومیكانیكیةالبحث في المعطیات األنثروبومتریةالسریري وذلك من خالل 

.تصمیمه
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:المراجع باللغة العربیة

دار ,  4ط,  القیاس في المجال الریاضي,أحمد محمد خاطر و علي فهمي البیك -1
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,ترجمة فارس حلمي,المدخل إلى علم النفس الصناعي و التنظیمي,ریجیوی.رونالدو-10

.1999, األردن , دار الشروق للطباعة و النشر و التوزیع 

.2007,مصر,الجامعةمؤسسة شباب ,الصناعيعلم النفس المهني و ,كمالطارق  -11
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كلیة العلوم ,رسالة ماستر ,البدنیة المطبقة في شهادة التعلیم المتوسطبنتائجاإلختبارات

.2012,الجزائر ,جامعة بسكرة ,-قسم التربیة البدنیة –اإلنسانیة و اإلجتماعیة
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إستمارة القیاسات األنثروبومتریة):01(الملحق رقم 

:نمط الجنس

إسم القیاس
إرتفاع الجلوس 

Setting height:
Hand:إرتفاع الید Height

Shoulder:إرتفاع الكتف

Height

Thigh:طول الفخذ

Length

Knight:عرض الرجلین

Breadth

الصورة
التوضیحیة

الرقم

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

أنثىذكر
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لقیاسات األنثروبومتریةا استمارة):01(لملحق رقم 

:نمط الجنس

:عرض الحوض:طول القدم:طول الساقإسم القیاس
Elbow:إرتفاع المرفق

Height

Right:طول الساعد

Forearm Length

الصورة
التوضیحیة

الرقم

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

أنثىذكر
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ات األنثروبومتریةإستمارة القیاس):01(الملحق رقم 

:نمط الجنس

:عرض الكتفینإسم القیاس

Shoulder Breadth

الصورة
التوضیحیة

الرقم

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

أنثىذكر


