
 
 

  281  
  


 

 
 

 
 

     
        

.       


198   
  101 97     

          
916 

Abstract :                                           

The purpose of this study is to focus on exploring the nature 
of designing hospital equipment, consisting of bed table model for 
the patient, based on anthropometric and biomechanical data. To do 
so, the researcher applied a registration form of anthropometric and 
biomechanical data on a sample of one hundred and ninety eight 
(198) male and female individuals (101 men and 97 women), aged 
from  nine to sixteen years, and classified according to the treatment 
duration.  

The study revealed the lack of suitability in the design of the 
current model of the bed and table for the nine to sixteen years of 
age group ( males and females). 
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  )01( الجدول رقم
متغير -الفئات العمرية
  السن

  متغير الجنس
  المجموع

  إناث  ذكور

  95  52  43  سنة 12-9من  1الفئة

  103  45  58  سنة 16-13من  2الفئة

  198  97  101  المجموع
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  الفئات العمرية

  -متغير السن  -

  متغيـر الجنـس
  المجمـوع

  إنـاث  ذكـور

  20  10  10  سنة 12- 9: 1الفئة

  20  10  10  سنة 16-13: 2الفئة

  40  20  20  المجمـوع
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 FREQUENCY-OF-USE 

 


 
1 

  
 

 SOULDER EXTENSION:
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7. 
      

)05،50،95(05
 –   1.64     50  

951.64
 
8

 
 


  )03

04( 
 )04( 

–)95، م50، م 5م .(  

 

حیث ) سنة16 - 13( الفئة المعمریة الثانیة ذكور السن من 
الفئة  43= حیث  ن ) سنة  12-9( الفئة العمریة األولى ذكور السن من  58= ن 

 العمریة

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

األسلوب 
 اإلحصائي    

القیاسات   
  الجسمیبة

الطول  ملم 1316 98.3 1154 1316 1477 1466 1012 1300 1466 1631
 االضطجاعي

إرتفاع العین  ملم 112 4.96 103 112 120 146 7.4 133  146 158
)1( 

إرتفاع العین  ملم 777 18.8 746 777 807 840 9.6 824 840 855
)2( 

 عمق الكتف ملم 100 9.7 84 100 115 116 4.9 107 116 124
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05
–55095

 
  

 إرتفاع الید ملم 654 8.09 640 654 667 676 7.8 663 676 688

بلوغ  ملم 640 34.3 575 640 704 686 47.2 608 686 763
 )1(الذراع

 طول الید ملم 65.4 32.8 500 554 607 697 40.2 551 617 682
 عمق الصدر ملم 152 11.2 133 152 173 172 20.3 139 172 204

إرتفاع  ملم 173 27.2 128 173 217 202 13.4 181 202 223
 الرأس

عرض  ملم 358 19.5 326 358 389 390 28.9 342 390 437
 الكتفین

عمق  ممل 174 25.3 132 174 215 205 18.4 174 205 235
 الحوض

محیط  ملم 206 17.6 177 206 234 243 14.1 219 243 266
 الصدر

بلوغ  ملم 617 45.4 542 617 691 675 46.1 599 275 750
 )2(الذراع

 عمق الركبة ملم 89 7.1 77 89 100 98 8.9 83 98 112
 طول القدم ملم 201 28.1 154 201 247 260 11.9 240 260 279
 عرض القدم ملم 75 6.8 63 75 86 84 6.5 73 84 94

إنثناء  ملم 608 28.6 555 608 648 674 16.7 646 674 701
 المرفقین
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 الفئة العمرية 52= ن   حيث )سنة  12-9( السن من  إناث الفئة العمرية األوىل 45=حيث ن  )سنة16 -13 (السن من  إناث الفئة املعمرية الثانية

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

األسلوب 
 اإلحصائي    

القياسات 
  اجلسمية

1617 1415 1212 123.6 1415 1446 1293 1139 93.6 1293 
الطول  ملم

 االضطجاعي

156 145  133 7.03 145 126 112 97 8.8 112 
إرتفاع العني  ملم

)1( 

847 835 822 7.5 835 811 771 730 24.4 771 
إرتفاع العني  ملم

)2( 
 عمق الكتف ملم 107 11.5 88 107 125 112 6.7 101 112 122

730 710 689 12.7 710 696 683 669 8.01 683 
إرتفاع  ملم

 الكتف
 إرتفاع اليد ملم 651 9.9 634 651 667 674 15.03 649 674 698

729 661 592 41.7 661 702 615 568 46.4 615 
بلوغ  ملم

 )1(الذراع
 طول اليد ملم 561 27.8 516 561 606 595 43.5 523 595 666
 عمق الصدر ملم 151 12.3 130 151 171 181 17.1 152 181 209

209 195 180 9.08 195 193 177 160 10.3 177 
إرتفاع  ملم

 الرأس

412 384 355 17.3 384 383 358 332 15.4 358 
عرض  ملم

 الكتفني

267 226 184 25.4 226 217 183 148 20.9 183 
عمق  ملم

 احلوض
 حميط الصدر ملم 203 20.07 170 203 235 239 15.8 213 239 264

726 656 585 42.7 656 711 621 530 55.4 621 
بلوغ  ملم

 )2(الذراع

108 97 85 7.07 97 97 86 74 7.01 86 
عمق  ملم

 الركبة
 طول القدم ملم 221 20.8 202 221 241 248 13.5 225 248 270
 عرض القدم ملم 73 7.07 61 73 84 82 5.6 72 82 91

672 640 607 19.6 640 642 604 565 23.7 604  
إنثناء  ملم

 املرفقني
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  منوذج الطاولة  منوذج السرير
  حدود البعد املادي  إسم املنطقة  حدود األبعاد املادية  إسم املنطقة

  1040  إرتفاع سطح الطابق العلوي -1-  1530  طول السرير -1 -

  640  عرض السرير  -2-
  -  أ -ارتفاع مسقط احلاجز اجلانيب  -3-   246  إرتفاع سطح الطابق السفلي -2-

  -أ  –قط احلاجز اجلانيب فراغ مس3-1-
50 
120  

 -ارتفاع مسقط احلاجز اجلانيب جلهة  – 4 -
  156  - ب

  150  ارتفاع مسقط حاجز الرأس  -5 -  800  أقصى فراغ الطاولة -3-
  150  ارتفاع مسقط حاجز القدمني – 6 -
  140  عرض حاجز القدمني – 7-



062013 

 

  302  
  

  
 

1    95
      

 
2   05

 


 
4،5،6

 
) 01 () 02(

)03  (
 --      

31
04––

05
0916  06

 


    08      






 
 

  303  
  


          595

 
           


        
           

 


      )1993( 
         


 

2.2          
 

     4،5،6    
 

 
    )01(  .  

) 02(. 

    )3 (0    -1-
 - 2-


          



062013 

 

  304  
  

   


         
 

)1993(
     

Tablee portable 
           

 
 

1.3 
 

07) 
07

40 

  التفاعل مع املهمة الثانية علبة دواء  التفاعل مع املهمة األوىل قارورة ماء

  املطلوبة الراحة ةزاوي

  علي زاوية األداء الف

     Shoulder Extension عامتدادا لذرا

             

  زاوية الراحة املطلوبة

  زاوية إلتواء املرفق 

      Elbow flexionإلتواء املرفق 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  α=0°جتب
  α=90°جتب

  املتوسط احلسايب
اإلحنراف 
  املعياري

  0.4  °167.75  0.8  °44.65  عينة الذكور
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  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  α=0°بجت
  α=90°جتب

  املتوسط احلسايب
اإلحنراف 
  املعياري

  0.7  °168.9  0.6  °44.35  عينة اإلناث 

  زاوية الراحة املطلوبة

  التفاعل مع املهمة الثالثة أشياء أخر خمتلفة

 Shoulder Extension      راعذمستوى زاوية إمتداد ال

  اإلحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

  α =0°  55.65°  0.7عينة الذكور جتب 

  α =0°  57.3°  0.8عينة اإلناث جتب 

07)
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   1995 Asimov      

 : 
 )150°(       
  )90°(      

)170°()90°(
  )170°( )90°(     


      

 (Asimov, 1995)  
32          

)08 
1  )08(       

 
  السطح العلوي 

  -الفعلي -مستوى زاوية جمال الرؤية الفوقي  حد زاوية جمال الرؤية الفوقي

  α  =45°جتب   α  =25° جتب

  السطح السفلي 
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  -الفعلي -مستوى زاوية جمال الرؤية التحيت  حد زاوية جمال الرؤية التحيت

  α  =70°جب   α  =30° جب

    08     


101
x35 

 
 

         


  )α 45°( 
 )α 25°(  

 
           

)α 70°(        
 

       


)916(
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  )9 16(     


 
.1  

 9      
         

0595 
  الحدود الداخلية والخارجية لتكييف واعادة تصميم المنطقة  المنطقة

  لطول اإلستلقاء) 95(المئيني  >  طول السرير - 1

  لعرض الكتفين) 95(المئيني  >  عرض السرير - 2

  لعمق الصدر) 95(المئيني  > -أ  -إرتفاع مسقط الحاجز الجانبي الجهة - 3

  لعمق الكتف) 95(المئيني <لعمق الكتف  أو ) 05(المئيني  >    -أ  -قط الحاجز الجانبي للجهةفراغ مس 1- 3

  )05(المئيني  ≤/ -1- إلرتفاع العين   )95(المئيني  <    -أ  -إرتفاع مسقط الحاجز الجانبي للجهة 2 - 3
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  لعمق الحوض) 95(المئيني  > - أ  - إرتفاع مسقط الحاجز الجانبي للجهة - 3

  لمحيط الصدر) 95(المئيني  >  رض السريرع 1- 2

  لعمق الركبة) 95(المئيني  <  -ب  -مسقط الحاجز الجانبي للجهة  - 4

  إلرتفاع الرأس) 05(المئيني  >  إرتفاع مسقط حاجز الرأس - 5

  لطول القدم) 95(المئيني  >  إرتفاع مسقط حاجز القدمين - 6

  لقدملعرض ا) 95( المئيني   >  عرض حاجز القدمين - 7

 2. :  

 10        

95 

  ادة تصميم المنطقةالحدود الخارجية لتكييف و إع  المنطقة

  إلرتفاع العين )95(المئيني  ≤  إرتفاع سطح الطابق العلوي – 1

  /  إرتفاع سطح الطابق السفلي – 2

  لطول اليد )95(المئيني  ≤  أقصى فراغ الطاولة - 3

  -1-لبلوغ الذراع  )95(المئيني  ≤  أقصى فراغ الطاولة -1- 3

  -2-بلوغ الذراع ل )95(   المئيني <    أقصى فراغ الطاولة -2- 3

3.   

         
       

    - 2 -  
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