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 التصميم الداخمي لمساکن ذوي االعاقة الحرکية، وعالقتو بتبسيط األعمال المنزلية
 

 عبد الحميد عطية فيصل نيبال .د.م.منصور، أ محمود رشاد رشا .د.م.أ

 مستخمص البحث7
استيدؼ البحث بصفة رئيسية دراسة أىمية تكامؿ عناصر التصميـ الداخمي 

ة ىذا وعالق، لممسكف الذي يعيش فيو ذوي االعاقة الحركية( ، االقتصادية، والجماليةالوظيفية)
، فإنو تـ تصميـ ادوات الدراسة المتمثمة ىذا اليدؼؽ يتحقلمنزلية، ولاالعماؿ ا تبسيطب التكامؿ
( 3، و)استبياف التصميـ الداخمي لممسكف( 2لالسرة، )استمارة البيانات العامة ( 1في )

مف خالؿ المقابمة الشخصية استبياف تبسيط األعماؿ المنزلية، وقد تـ تطبيؽ ىذه االدوات 
، واتبع البحث المنيج تـ اختيارىـ بطريقة عمدية غرضية مف ذوي االعاقة الحركية 245 عمي

جميع  عدـ وجود فروؽ ذات داللو احصائية عميالوصفي التحميمي، وخمصت نتائجو إلي 
ذوي وظيفة حتي أو  حجـ االسرة،ي مف تبعا أل "التصميـ الداخمي لممسكف" استبياف محاور

 ارتفاع الدخؿبالداخمي لممسكف في التصميـ تحسف البعد الجمالي ، ولكف  االعاقة الحركية
البعد االقتصادي مف الذكور، أما بالنسبة ، وكانت اإلناث اكثر اىتماما بةالسر الشيري ل

 محاور درجاتمتوسط داللو الفروؽ في  تظير"، فمـ االعماؿ المنزليةتبسيط "محاور استبياف ل
بارتفاع الدخؿ  درجاتىذه ارتفعت  بينما، ذوي االعاقة الحركيةمينة وفقا ل ىذا االستبياف

االستبياف، محاور جميع  عميالحجـ أعمي الدرجات االسر متوسطة  تسجملالسرة، و  الشيري
 الذكور فاالناث ع متوسط درجات تارتفعكما عدا محور "سيولة االستخداـ والتنظيؼ"، فيما 

في الريؼ  الدرجات ارتفاعأظيرت النتائج ايضا و ، "حرية الحركة داخؿ المسكف" في محور
يمتمكوف مسكف  مف، وبصفة خاصة فياستبياني الدراسة محاورفي جميع  ، وذلؾعف الحضر

جميع وارتبطت ، "إدارة الوقت"محور عدا  يعيشوف في مسكف بااليجار، مف مقارنة بخاص 
حرص عمي ، وىو ما يؤكد 0.1.محاور استبياني الدراسة مع بعضيا البعض عند مستوي 

عمي تكامؿ االبعاد الوظيفية، واالقتصادية، والجمالية بصفة عامة  ذوي االعاقة الحركية
 لمتصميـ الداخمي لممسكف، وأف ىذا التكامؿ ضرورة لتبسيط االعماؿ المنزؿ. 

، التصميـ الداخمي ةاالعاقة الحركية، تبسيط االعماؿ المنزليذوي  الكممات الرئيسة7
  لممنزؿ، العوامؿ الديموجرافية
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 مقدمة ومشكمة البحث 7

 الفراغ عمي و النفسية كونو يحتوياتحاج لتحقيؽ لمفرد  ةرور المسكف ض عدي

 ، وفيو يشعر بالخصوصية واالماف، وبالتالي(7102)ابراىيم، أسرتو  أفراد يضـ الذي
 يعتبر التصميـ الداخمي لممسكف ذو عالقة وثيقة ومباشرة بحياة اإلنساف

(Shamaileh et al., 2021 ،) كما ُيعتبر التصميـ الداخمي مف أىـ التخصصات
( ، وىذا التصميم 7102) قنبر ولبده ، المرتبطة والمؤثرة في البيئة والحياة اإلنسانية 

 تصبح قابمة لالستخداـكي لمساحات الداخمية لممبنى ارسـ و تنظيـ ييدف إلي 
(Dodsworth et al., 2015) ، وقد تـ تحديد عدة أبعاد لمحكـ عمي جودة التصميـ

والذي ييتـ بتكمفة وحدات االثاث، والديكور،  البعد االقتصادي( 1الداخمي منيا )
الذي ييتـ بمتانو الخامات المستخدمة،  ( البعد الوظيفي7)وسيولة تنظيفيا وصيانتيا، 

)خضر  ـ وااللوافوالذي ييتـ بمدي تناسؽ االبعاد واالحجا ( البعد الجمالي3و)
يساعد بصورة  لممسكفأكدت الدراسات عمي أف التصميـ الجيد (، و7170وأخرون، 

)عبد الرحمن،  كبيرة عمي استغالؿ المساحات حتي في الفراغات السكنية الصغيرة
)رقبان، ، كما يكوف لو تأثير ايجابي عمي انجاز االعماؿ المنزلية المختمفة (7102

 (.7102وعبد اهلل، 
 

عمي ممارسة الفرد لألنشطة المختمفة، واشباع حاجاتو ر االعاقة الحركية تؤث
 العديد مف الدوؿ، وفي (7102، واخرون )النشار حتي يتكيؼ مع المجتمع المحيط

مثؿ كندا ، يعتبروف االعاقة مسؤولية فردية يتركوف اصحابيا دوف غطاء مف الدعـ 
يعاني مف الذي  االعاقة الحركيةذوي ، ف(Waterfield et al., 2018)المؤسسي 

التکيؼ مع اإلعاقة والتأىيؿ يجد أمامو محدودية في  ارتفاع تکاليؼ العالج وأجيزة
(، كما 7102، واخرون )النشار فرص العمؿ المتاحة، وينعكس ذلؾ سمبا عمي سموكو

مف قيود أكبر في األنشطة االجتماعية تفوؽ مثيمتيا  ذوي االعاقة الحركيةيعاني 
إلي  ، مما يجعمو يمجأ أحياناً (Rajati et al., 2018) بالنسبة لألشخاص األصحاء

 (.Manji, 2018)العزلة واالنطواء
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% في كؿ دوؿ 13إلي  .1بنسب تتراوح ما بيف  ذوي االعاقة الحركيةيتواجد 
العالـ ، وىذه االعداد في تزايد مستمر بسبب الحروب، وأعماؿ العنؼ، وبالتالي البد 

مف طاقاتيـ فى بناء الكاممة إزالة جميع العوائؽ التى تحد دوف اإلستفادة مف 
ذوي إعاده تأىيؿ الموضوعات المتعمقة ب أىـ، ومف (0222، )وزيريالمجتمعات 

 Steege et) ليـىي خمؽ بيئة مساندة لالستفادة مف طاقاتيـ الكامنو  الحركيةاالعاقة 

al., 2021 ) ،مع  خصوصا في بيئة المسكف الذي يعيشوف فيو بحيث يتوافؽ تصميمو
فنشاطيـ البدني أقؿ مف النشاط البدني لألشخاص ، (7102)سميماني، احتياجاتيـ 
 يـال تناسبالمنزلية معظـ األجيزة  حتي أف ،(Krops et al., 2018)األصحاء 

كغيرىـ  ذوي االعاقة الحركيةو  (،Mtshali and Khubisa, 2019)بصورة كبيرة 
فإف ، (7102)سميماني، بال عوائؽ  المسكفتصميـ  عف طريؽ ليـ الحؽ في الحياه

 ,.Amir et al) يصبح أكثر قابمية لالستخداـ مف قبؿ جميع أفراد األسرة المسكفىذا 

، (Ibrahim et al., 2019)السالمة والراحة والجماؿ فيو فر اتو كما ت ،(2018
 ,.Lee et al) تيـباستقاللي ذوي االعاقة الحركية عمي  شعورايجابًا ينعكس ذلؾ ف

 Rajati et al., 2018; Masroor et)ه لديو جودة الحيايرتفع مستوي ، و (2018

al., 2020 ،) ويرى البحث الحالي أىمية تييئة التصميـ الداخمي لممسكف الذي يعيش
فيو المعاؽ بحيت يتناسب مع قدراتو الحركية، وأف استخدامو ألي اجيزة تكيؼ مع 
االعاقة أو اعادة تأىيؿ ال تؤثر مطمقا عمي سيولة الحركة، وانجاز االعماؿ المنزلية 

يمكن سبؽ مما ميـ الداخمي السميـ، و يتميز بالتص المسكفالمختمفة، طالما اف ىذا 
 صياغة مشكمة البحث في االجابة عمي التساؤالت التالية7

 ما معايير جودة التصميـ الداخمي في مساكف ذوي االعاقة الحركية ؟ .1
ىؿ تختمؼ ىذه المعايير وفقا لكؿ مف ظروؼ االسرة )حجـ االسرة، ومستوي  .2

)مستوي تعميمو، مينتو، عمره،  ذوي االعاقة الحركيةدخميا الشيري(، خصائص 
 وجنسو(  أو طبيعة المسكف )ايجار أو تمميؾ(، ومكانو )ريؼ أو حضر(؟

 ذوي االعاقة الحركية؟ مساكفما مستوي تبسيط األعماؿ المنزلية في  .3
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لذوي مخصائص الديموجرافية تبعا ل تبسيط االعماؿ المنزلية ىؿ ىناؾ فروؽ في .4
 ؟االعاقة الحركية

ذوي االعاقة ما العالقة بيف تبسيط االعماؿ المنزلية في المسكف الذي يعيش فيو  .5
 ؟   ، ومدي توافر معاير جودة التصميـ الداخمي لمفراغ في ىذا المسكفالحركية

 أىداف البحث
ييدؼ البحث التالي بصفة رئيسية إلي دراسة مدي مالئمة جودة التصميـ الداخمي 

ابعاد  -ابعاد اقتصادية -لممسكف الذي يعيش فيو ذوي االعاقة الحركية )ابعاد وظيفية
ىدف البحث،  ولتحقيقجمالية(، وعالقتو بتبسيط االعماؿ المنزلية في ىذا المسكف، 

 :الفرعية التالية األىداف من تحقيق عدد فإنو يمزم
 لممعاقيف حركيًا عينة البحث. ، واالجتماعيةتحديد الخصائص االقتصادية .1

 ذوي االعاقة الحركيةتحديد مستويات االختالؼ في جودة التصميـ الداخمي لمسكف  .2
 مف خالؿ البعد الوظيفي، االقتصادي، والجمالي.

عمي المحاور المختمفة  ذوي االعاقة الحركيةالكشؼ عف الفروؽ في درجات  .3
ابعاد جمالية(  -ابعاد اقتصادية -الستبياف التصميـ الداخمي لممسكف)ابعاد وظيفية

مستوي تعميمو -، ونوعوذوي االعاقة الحركيةافية )عمر ر وفقا لمعوامؿ الديموج
 نوع المسكف(.-مكاف سكف االسرة -حجـ االسرة -الدخؿ االسري -ومينتو

سيولة  -حرية الحركة -قياس مستويات تبسيط االعماؿ المنزلية )إدارة الوقت .4
 عينة البحث. ذوي االعاقة الحركية مسكفاالستخداـ والتنظيؼ ( في 

في محاور استبياف "تبسيط االعماؿ المنزلية" وفقا لمعوامؿ تحديد طبيعة االختالفات  .5
 الديموجرفية سالفة الذكر

المحاور المختمفة عمي  ذوي االعاقة الحركيةبيف درجات لكشؼ عف العالقة ا .6
 ."تبسيط االعماؿ المنزلي"تمؾ المتحصؿ عمييا مف متصميـ الداخمي لممسكف"، و "ل
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 فروض البحث 
ؽ ذات داللو احصائية في استجابات ذوي االعاقة الحركية عمي رو توجد ف .1

بابعاده )الوظيفي، االقتصادي،  استبياني "التصميـ الداخمي لممسكف"
بمحاوره )إدارة الوقت، حرية الحركة،  ، و"تبسيط االعماؿ المنزلي"والجمالي(

ظروؼ االسرة مف حيث الحجـ، ومستوي ، وفقا لسيولة االستخداـ والتنظيؼ(
 الدخؿ الشيري ليا

توجد فروؽ ذات داللو احصائية في استجابات ذوي االعاقة الحركية عمي  .2
"، وفقا ة"التصميـ الداخمي لممسكف"، و"تبسيط االعماؿ المنزلي استبياني

لخصائص ذوي االعاقة الحركية مف حيث الجنس، العمر، مستوي التعميـ، 
 الوظيفةطبيعة و 

ذوي االعاقة الحركية عمي  متوسط درجاتتوجد فورؽ ذات داللو احصائية في  .3
لمنزلي"، وفقا لطبيعة استبياني "التصميـ الداخمي لممسكف"، و"تبسيط االعماؿ ا

 .حضر( -فيو، ومكانو )ريؼ وفتمميؾ( الذي يعيش -المسكف )ايجار
توجد عالقات ارتباطية ذات دالالت احصائية بيف المحاور المختمفة الستبياني  .4

 .ة"التصميـ الداخمي لممسكف"، و"تبسيط االعماؿ المنزلي
 أىمية البحث 

فئػػػة " ذوي االعاقػػػة  إلقػػػاء الضػػػوء عمػػػى شػػػريحة ىامػػػة مػػػف المجتمػػػع وىػػػي -1
الحركيػػػة " لػػػذا فػػػإف النتػػػائج التػػػي يتوصػػػؿ إلييػػػا  البحػػػث الحػػػالي ستسػػػاعد 
بفاعميػػة فػػي اعطػػاء بعػػض األفكػػار اإليجابيػػة عػػف تحسػػيف حيػػاة ىػػذه الفئػػة 

 الحالية والمستقبمية.

المعمومػات  بعػضقد تسيـ نتائج ىذا البحث مػف الناحيػة العمميػة فػي تقػديـ  -2
تصػػػميـ مسػػػكف ذوي االعاقػػػة الحركيػػػة ، وعالقتػػػو ، البيانػػػات والنتػػػائج عػػػف 
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بتبسػػيط األعمػػاؿ المنزليػػة لػػدييـ والتػػي قػػد يبػػدو عمػػى قػػدر مػػف األىميػػة لمػػا 
سيأتي بعدىا مف أبحاث مكممػة بمتطمبػات التصػميـ الػداخمي لػذوي اإلعاقػة 

 الحركية .
الجمالية( الواجب توافرىا في -االقتصادية -تحديد أىـ العناصر )الوظيفية -3

حتي يتـ  ذوي االعاقة الحركيةيـ الداخمي لممسكف الذي يعيش فيو التصم
 مراعاتو أثناء اعداد ىذا التصميـ.

ىمية تكامؿ عناصر التصميـ الداخمي لممسكف الذي أالقاء الضوء عمي  -4
 يعيش فيو ذوي االعاقة الحركية حتي يوفر ليـ سبؿ الراحة والسالـ. 

بتكامؿ  تبسيط االعماؿ المنزليةمدي ارتباط تسمط الدراسة الضوء عمي  -5
 ذوي االعاقة الحركيةعناصر التصميـ الداخمي، وخاصة في مسكف 

 .حركياً 
 ،ميمة الدبيات عموـ االسرة إضافة نتائج ىذه الدراسةتري الباحثتاف أف  -6

، فال تزاؿ المكتبات العربية  تحتاج إلي مثؿ ىذه التصميـ الداخميومجاؿ 
 الدراسات

 األسموب البحثي
    أواًل7 المصطمحات العممية والمفاىيم اإلجرائية لمبحث

)بسيوني، ىو فف التعامؿ مع الفراغ الداخمي لممسكف 7 التصميم الداخمي لممسكن -1
اختيار وحدات أثاث متزنة، متكاممة، ومرنو أثناء استخداميا، عف طريؽ  (7102
مما يجعؿ  لممسكف، وتنظيميا لتتناسب مع طبيعة الفضاء الداخمي (7102)إمام، 

(، 7102)خمف، المقاييس االنسانية الجمالية والوظيفيةويحقؽ  استخداميا أسيؿ
فف تنظيـ الفراغ الداخمي لممسكف مف  خالؿ اختيار وتنظيـ  انوبعرف اجرائيا يو 

مف خالؿ مالئمة  ،الوظيفية( 1)وحدات االثاث، والديكور التي تحقؽ المعايير 
 وحدات االساس والديكور لمفراغ الموجود فيو، ولموظيفة التي صممت مف اجميا

وتناسقيا في االلواف  وحدات االثاث والديكور،ويقصد بيا تنسيؽ ، الجمالية( 2)و



www.manaraa.com

 

 
1269 

0202 سبتمبرـ  والثالثون السادسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، مف خالؿ االقتصادية( 3)و، ، ومدي انسجاميا مع البيئة المحيطةواالحجاـ
زؿ لدرجة اعاقة ذوي االحتياجات الخاصة مف ناحية، االجيزة الحديثة بالمنمناسبة 

 .ومع االمكانيات المادية ليـ مف ناحية اخري
مف  : ىو الفرد الذي يعاني physically disabled  ذوي االعاقة الحركية -2

ناتج عف اعتالؿ  (7102، واخرون )رقبانوظيفي في احد اطرافو  قصورفقداف أو 
 Maknun)بالوالدة أو حالة مرضية استمرت لفترة طويمة، أو مف حادث عرضي 

et al., 2019) رقبان ، وقد يستخدـ اجيزة تعويضية لمتغمب عمي اعاقتو(
ويعرؼ اجرائيا بأنو الفرد الذي يعاني مف قصور وظيفي او (، 7102وأخرون، 

 .ريفقداف الحد اطرافو، وليس لديو اي اعاقة اخ

جيد، أقؿ ببكفاءة يقصد بو انجاز االعماؿ المنزلية  :تبسيط االعمال المنزلية -3
ترتيب لمكاف وسطح العمؿ ال، مف خالؿ اعادة (7113)خضر،  وقت ممكفو 

المتبعة النجاز االعماؿ المنزلية  بااللياتويعرؼ اجرائيا ، (7102)بخيت، 
 .في اقؿ وقت ممكفبيسر و 

 ًا7 منيج البحثنيثا
 البحث الحالي المنيج الوصفي والتحميمي.اتبع 
 ًا7 حدود البحث  ثالث
بطريقة  ـيارىتتـ اخمعاق حركيُا  722اجريت ىذه الدراسة عمي الحدود البشرية7  -

 مف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة.عمدية غرضية 
بداية  ابتداًء مف سبعة اشيراستغرقت الدراسة الميدانية حوالي  الحدود الزمنية7 -

حتي الوصوؿ إلي العدد المطموب لصعوبة  2.21ابريؿ ـ حتى .2.2 اكتوبر
 .الوصوؿ إلي عينة الدراسة

القميوبية )بنيا، قميوب، طوخ، محافظات  فيالتالي  أجري البحثالحدود المكانية7  -
قيا ممثال لمحضر، وكفر بطا، جمجرة، ميت السباع، ميت عاصـ، بمتاف، والعمار 
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، كفر الشيخ )كفر الشيخ ، الحاموؿ ، بمطيـ ، سيدي سالـ  ممثال ممثال لمريؼ(
 .لمحضر، والخاشعة ، الزىراء ، الشيخ مبارؾ ، الكـو األحمر ممثال لمريؼ(

 ًا 7 أدوات البحث رابع
  الدراسة المتمثمة في:البحث الحالي أدوات  شمؿ 

ذوي االعاقة جنس تفيد في تحديد  بياناتتتضمن 7 لالسرةاستمارة البيانات العامة -0
تمميؾ(، سف -نوع السكف )ايجار)ريؼ، حضر(،  مكان السكن، أنثي(-)ذكر الحركية

، مينتو )ال عاـ ( .4، أكبر مف  .4 - .3عاـ ،  .3)أقؿ مف  ذوي االعاقة الحركية
ومعاش مبكر بسبب اإلصابة(، حجـ  -حرفي -أعماؿ حرة -عمؿ حكومي -يعمؿ

أفراد  7أفراد )متوسط(، وأكبر مف  7إلي 5مف  -افراد )صغير( 5االسرة )أقؿ مف 
 ..35إلي أقؿ مف  ...2مف-جنيو  ...2)أقؿ مف الدخل الشيري لألسرة)كبير((، 

 ..65مف–جنيو  ..65أقؿ مف  إلي ...5مف - ...5إلي أقؿ مف  ..35مف –
 ذوي االعاقة الحركية، ومستوي تعميـ (فاكثر جنيو ...8–جنيو  ...8إلي أقؿ مف 

حاصؿ عمى -حاصؿ عمى اإلعدادية  –حاصؿ عمى االبتدائية  –يقرأ ويكتب –)أمي 
دراسات عميا -دراسات عميا ماجستير-مؤىؿ جامعي-الشيادة الثانوية أو ما يعادليا

 دكتوراه(.    
  . استبيان التصميم الداخمي لممسكن77

أىـ المراجع  االطالع عميبعد  ىاعبارة تـ اعداد 28عمى  ىذا االستبياف يحتوي
( 1محاور، وىي ) 3، وتـ تصنيفيما إلي بموضوع البحث السابقة المرتبطةوالدراسات 

عبارة(، وتقيس ما مدي تناسب التجييزات داخؿ المنزؿ مع  11) البعد الوظيفي
مقاييس الجسـ، ودرجة االعاقة، كما تقيس العبارات متانة الخامات المستخدمة في 
التجييزات، وىؿ يتـ استخداـ قطع اثاث متعددة االغراض وترتيبيا لتوفر مساحات 

أـ ال، كما ييدؼ ىذا المحور  مناسبة داخؿ المنزؿ لممارسة االنشطة الحياتية المختمفة
إلي قياس درجة سالمة التوصيالت الكيربية لتفادي الصدمات، وما اذا كاف المسكف 

عبارات(، وييدؼ ىذا البعد إلي  8) البعد االقتصادي( 2يوفر الخصوصية أـ ال، )
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التعرؼ عمي مدي توافر االجيزة الحديثة بالمنزؿ التي تتناسب مع درجة االعاقة مف 
، ومع االمكانيات المادية لممعاؽ مف ناحية اخري، كما يقيس ىذا المحور ناحية

السالمة االنشائية لممبني، ومدي مالئمة حجـ المسكف، وتصميـ الداخمي لممكانو 
بالرضا عف المسكف،  ذوي االعاقة الحركيةاالجتماعية لممعاؽ، وتأثير ذلؾ عمي شعور 

حات جيدة لمتيوية في المسكف، ومنافذ كما ييتـ ىذا المحور بدراسة مدي توافر فت
عبارات(،  9) البعد الجمالي( 3لالستفادة مف ضوء الشمس خالؿ النيار أـ ال، و)

حيث تقيس مدي تناسؽ االلواف داخؿ المسكف، واالنسجاـ بيف حجـ والواف قطع االثاث 
ذوي االعاقة وبعضيا، وىؿ يطؿ المسكف عمي مناظر طبيعية أـ ال، ومدي حرص 

ف منزلو باالزىار والموحات، حتي يتحقؽ لو في النياية الراحة يأف يقوـ بتزي كيةالحر 
إلى حد  -وفقا لثالثة استجابات )نعـىذه العبارات وتتحدد االستجابات عمي  ،النفسية

( 3، 2، 1)و( لمعبارات الموجبة، 1، 2،  3ال( عمى مقياس متدرج متصؿ ) –ما 
يمكف التحصؿ عمييا مف ىذا تكوف أعمى درجة بذلؾ و  ،لمعبارات سالبة الصياغة

 .(28أقؿ درجة )(، بينما تكوف 84االستبياف ىي )
 . استبيان تبسيط األعمال المنزلية3

المراجع  أحدث مف خالؿ مراجعو ىاعبارة تـ اعداد 26عمى  ىذا االستبياف يحتوي
( 1محاور، وىي ) 3، وىذه العبارات مصنفو عمي بموضوع البحث المرتبطةوالدراسات 

عمي  ذوي االعاقة الحركيةوالتي تقيس مدي قدرة  عبارة(،  11) إدارة الوقتمحور 
دراسة االولويات في اعماؿ المنزؿ، وترتيبيا وفقا الىميتيا، ثـ توزيع الوقت عمي المياـ 

ء اليومي أو االسبوعي المطموب انجازىا، تحديد أسباب تضييع الوقت، ثـ تقييـ االدا
لالعماؿ المنزلية، وييتـ ىذا المحور بدراسة مدي مناسبة تصميـ المسكف في تبسيط 

عبارات( وييدؼ ىذا المحور  7) حرية الحركة( محور 2االعماؿ المنزلية المختمفة، )
إلي التعرؼ عمي مدي مناسبة حجـ قطع االثاث داخؿ المنزؿ لالستخداـ، مدي ترتيب 

والديكور في منزؿ ذوي االعاقة الحركية، كي يخمؽ لنفسو مساحات كافيو  قطع االثاث
 8) سيولة االستخدام والتنظيف( محور 3لمحركة، وأخري لممارسة ىواياتو، و)
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عبارات(، والذي يقيس مدي مالئمة المسكف لمراحة واالستقرار، مف خالؿ معالجة 
د اسالؾ عمي النوافذ لمنع الحوائط واالرضيات بشكؿ جيد حيث يسيؿ تنظيفيا، ووجو 

دخوؿ الحشرات، ومدي سيولة استخداـ االجيزة وقطع االثاث، وامكانية تنظيفيا 
بالدافعية النجاز االعماؿ  ذوي االعاقة الحركيةبسيولة، وتأثير ذلؾ عمي شعور 

وفقا لثالثة استجابات ىذه العبارات وتتحدد االستجابات عمي المنزلية بكؿ سيولة، 
( لمعبارات الموجبة، 1، 2،  3ال( عمى مقياس متدرج متصؿ ) –د ما إلى ح -)نعـ

يمكف التحصؿ عمييا تكوف أعمى درجة بذلؾ و  ،( لمعبارات سالبة الصياغة3، 2، 1)و
 .(26أقؿ درجة )(، بينما تكوف 78مف ىذا االستبياف ىي )

 صدق وثبات أدوات جمع البيانات7  :خامسا
 بطريقتيف ىما: االدواتتـ التحقؽ مف صدؽ  .0

عمي مجموعة مف االساتذه عرض أدوات جمع البيانات تـ  صدق المحكمين7 .أ
، يفمحكم .1المتخصصيف في مجاالت إدارة المنزؿ والمؤسسات، وعددىـ 

 سيادتيـ تعديالت في صياغات بعض العبارات وفقا الراء واجريت

 30استطالعية قواميا عينة عمي  ىذه االدوات تطبيؽتـ الدراسة االستطالعية7  .ب
 .لتقنيف أدوات الدراسة مف ذوي االعاقة الحركية

 مف خالؿ صدؽ االتساؽ الداخمي حساب عف طريؽصدق االتساق الداخمى7  .ت
مف محاور االستبياف مع الدرجة محور  بيف كؿحساب معامؿ ارتباط بيرسوف 

ما يؤكد وىو ، 0.5.المعامالت المحسوبة دالة عند مستوي  كانت جميع، و الكمية
 عمي صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبياف.
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"التصميم الداخمي  يقيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ محور مف محاور استبيان(7 0جدول )
 (245الدرجة الكمية بطريقة ارتباط بيرسوف )ف=مع ، و لممسكن"، و"تبسيط االعمال المنزلية" 

معامؿ  البعد 
 االرتباط 

 لممسكنالتصميم الداخمي  
 *0.895 البعد الوظيفي 1
 *0.816 البعد االقتصادي 2
 *0.752 البعد الجمالي 3

 تبسيط االعمال المنزلية
 *0.739 الوقت إدارة 1
 *0.792 الحركة حرية 2
 *0.877 والتنظيؼ االستخداـ ولةيس 3
 0.05دالة عند مستوي معنوية  **
الدراسػػة عػػف طريػػؽ حسػػاب معامػػؿ تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات أدوات ثبــات االســتبيان7   .2

 – Guttman split، طريقة التجزئة النصفية Alpha Cronbach  ألفا كرونباخ
half معامػػػػؿ سػػػػبيرماف بػػػػراوف ،Spearman- Brown وتػػػػـ تسػػػػجيؿ النتػػػػائج ،

، ممػػػػػا يؤكػػػػػد ثبػػػػػات مرتفعػػػػػة قيميػػػػػا(، والتػػػػػي كانػػػػػت 2المتحصػػػػػؿ عمييػػػػػا بجػػػػػدوؿ )
 وصالحيتيا لمتطبيؽ. االستبيانات

  "التصميم الداخمي لممسكن"، و"تبسيط االعمال المنزلية"استبياف 7 معامالت ثبات )0(جدول 
 (042)ن=
عدد  البعد 

 العبارات
سبيرمان  معامل ألفا

 جيتمان براون
 التصميم الداخمي لممسكن

 0.642 0.666 0.779 11 البعد الوظيفي 1
 0.784 0.788 0.863 8 البعد االقتصادي 2
 0.777 0.794 0.792 9 الجماليالبعد  3

 تبسيط االعمال المنزلية
 0.698 0.700 0.814 11 الوقت إدارة 2
 0.646 0.659 0.736 7 الحركة حرية 0
 0.614 0.614 0.791 8 والتنظيؼ االستخداـ ولةيس 6
 البحثًا7 المعامالت االحصائية المستخدمة في دسسا

 (درجاتالبيانات الوصفية إلي كمية ) و تحويؿيؿ سعمي برنامج االك البياناتتـ تفريغ 
عينة البحث عمي كؿ محاور مف  ذوي االعاقة الحركيةثـ تـ حساب مجموع  درجات 

مف ،  SPSS (ver 18) تحميؿ اإلحصائي بإستخداـ برنامجال محاور الدراسة، واجري
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، Alpha Cronbach  معامؿ ألفا كرونباخمعامؿ االرتباط البسيط، ( 1خالؿ اجراء )
، معامؿ سبيرماف براوف Guttman split – halfطريقة التجزئة النصفية 

Spearman- Brown  ،لحساب صدؽ وثبات االستبيانات المستخدمة في التطبيؽ
مف صحة  لمتحقؽ ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف في إتجاه واحد  اختبار( 2)

" لحساب داللة الفروؽ بيف Tukeyتـ إستخداـ اختبار "وقد ، األوؿ والثانيالفرض 
لمتحقؽ مف  T testحساب قيمة )ت( ( 3)، كما تـ في حالة وجود معنوية المتوسطات

  Correlationمصفوفة معامالت اإلرتباطعمؿ ( 4)وتـ  ،والثالثصحة الفرض 
 .الرابع ضلمتحقؽ مف داللو الفر 

 تحميل النتائج وتفسيرىا
 الخصائص االقتصاديت، واالجتماعيت لذوي االعاقت الحزكيتأوال: 

عينة البحث  ذوي االعاقة الحركية% مف 29.39أف ( 3بجدوؿ )اوضحت النتائج 
ذوي االعاقة % مف 48.16% ، وسكف 70.61كانت ذكور، بينما مثمت االناث نسبة 

% الريؼ، وكانت نوعية المسكف 51.84عينة البحث في الحضر، بينما سكف  الحركية
، مف مجمؿ العقارات% 57.14تمميؾ بنسبة بينما مثؿ ال%، 42.86ىي ايجار بنسبة 

%( 53.06عينة البحث ) ذوي االعاقة الحركيةوأظيرت النتائج أيضا أف أغمب 
سنة،  30% مف المبحوثيف أقؿ مف 27.35سنة، بينما كاف  40عمرىـ اكبر مف 

سنة، وبالنسبة  40إلي أقؿ مف 30% مف المبحوثيف اعمارىـ تتراوح ما بيف 19.59و
فكانت اغمب العينة معاش مبكر بسبب االصابة  ذوي االعاقة الحركيةلمينة 

ذوي أف االصابة المسببة لالعاقة حديثة، فمـ يستطع ربما %(، وىو ما يعني 39.59)
التعايش معيا أو أف طبيعة العمؿ ال تناسب مع ىذه الدرجة مف  ة الحركيةاالعاق

االعاقو، وبالتالي تـ االستغناء عنيـ عف طريؽ تحويمو لمعاش مبكر، وبالنسبة لحجـ 
 ،7أكبر مف  ىاعدد أفرادذوي االعاقة الحركية  مف اسر %47.35أف  اتضحاالسر، 

افراد،  7إلي  5يسكنوف في اسر بيا  ذوي االعاقة الحركية% مف 29.80بينما كاف 
% يسكنوف في اسر حجميا صغير، والجدير بالذكر أف مستويات الدخوؿ 22.86و

جنيو" بنسبة  2000لممعاقيف عينة البحث منخفضة يتراوح اغمبيا في الفئات "االقؿ مف 
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%، أما بالنسبة 26.53جنيو" بنسبة  35000إلي  2000%، والفئة مف "28.98
% مف المبحوثيف عمي مستوي تعميمي جامعي 53.06ميـ، فقد حصؿ فقط لمستوي التع

 أو أعمي بينما كانت أغمب العينة حاصمة عمي مؤىؿ متوسط أو أقؿ. 
وفقا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية ن=  عينة البحث ذوي االعاقة الحركية( توزيع 6جدول )

245 
 الفئة العدد % الفئة العدد %

 ذوي االعاقة الحركيةنوع  حجم األسرة
 ذكر 72 29.39 افراد 4أقؿ مف  56 22.86
 أنثي 173 70.61 افراد 7إلي  5مف  73 29.80
 االسرةمكان سكن  افراد 7أكبر مف  116 47.35

  حضر 118 48.16 الدخل الشيري لالسرة
  ريؼ 127 51.84 جنيو  2000أقؿ مف 71 28.98
 نوع المسكن 3500أقؿ مف  إلي 2000 65 26.53
 ايجار 105 42.86 5000إلي أقؿ مف  3500 32 13.06
 تمميؾ 140 57.14 جنيو 6500إلي أقؿ مف  5000 48 19.59
 ذوي االعاقة الحركيةسن  جنيو 8000إلي أقؿ مف  6500 21 8.57
 سنة 30أقؿ مف  67 27.35 جنيو 8000اكثر مف  8 3.27

 سنة 40 – 30 48 19.59 الحركيةذوي االعاقة مستوي تعميم 
 عاـ 40أكبر مف  130 53.06 أمي 12 4.90
 ذوي االعاقة الحركيةمينة  يقرأ ويكتب 13 5.31
 ال يعمؿ 28 11.43 حاصؿ عمى االبتدائية 25 10.20
 أعماؿ حرة 44 17.96 حاصؿ عمى اإلعدادية 25 10.20
حاصؿ عمى الشيادة الثانوية أو ما  40 16.33

 يعادليا
 موظؼ حكومي 36 14.69

 حرفي 40 16.33 مؤىؿ جامعي 94 38.37
 عمي المعاش 97 39.59 ماجستير 20 8.16
    دكتوراه 16 6.53
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 ثاويا: الىتائج في ضوء وظزيت الفزوض

 ذوي االعاقة الحركيةق ذات داللو احصائية في استجابات روتوجد ف" الفزض األول:
االقتصادي، والجمالي(  ،بابعاده )الوظيفي عمي استبياني "التصميم الداخمي لممسكن"

سيولة االستخدام  ،حرية الحركة ،بمحاوره )إدارة الوقت ، و"تبسيط االعمال المنزلي"
 ،"ظروف االسرة من حيث الحجم، ومستوي الدخل الشيري ليا، وفقا لوالتنظيف(

 ، وكانت"F-testفإنو تـ اجراء اختبار " ًا،احصائي ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض
محاور استبياني الدراسة ىي المتغيرات المستقمة، عمي  ذوي االعاقة الحركيةاستجابات 

، بينما كانت المتغيرات المتعمقة بحجـ االسرة، ودخميا الشيري ىي المتغيرات المستقمة
 .(4والنتائج المتحصؿ عمييا تـ تسجيميا بجدوؿ )

عمي المحاور المختمفة  المعاقيين حركياً المتوسطات، ومستوي الداللو الستجابات  (47جدول ) 
لممتغيرات المتعمقة باالسرة الستبياني "التصميم الداخمي لممسكن"، و"تبسيط االعمال المنزلية" وفقا 

 من حيث الحجم، ومستوي الدخل الشيري ليا

  التصميم الداخمي لممسكن تبسيط االعمال المنزلية
مجموع 
 المحاور

 سيولة
 االستخداـ
 والتنظيؼ

حرية 
 الحركة

مجموع  الوقت إدارة
 المحاور

البعد 
 الجمالي

البعد 
 االقتصادي

البعد 
 الوظيفي

 

  حجم االسرة 
ب56.86 ب17.07  ب15.14  أ59.51 22.64ب  أ18.71  أ15.93  أ23.29  افراد 4أقؿ مف    
أ61.72 أ18.65  أ17.66  أ26.63  أ62.06  أ21.53  أ16.36  أ25.35  افراد 7إلي  5مف    
ب58.02 ب17.11  ب15.64  ب23.86  أ60.02  أ18.62  أ15.89  أ24.59  افراد 7أكبر مف    
 "Fقيمة " 1.352 0.766 2.865 1.696 6.085 5.052 4.396 6.523
 مستوي الداللو 0.261 0.466 0.059 0.186 0.003 0.007 0.013 0.002
داؿ عند 

0.05 
داؿ عند 

0.05 
داؿ عند 

0.05 
داؿ غير  داؿ غير 

 0.05عند 
داؿ غير 
 0.05عند 

داؿ غير 
 0.05عند 

غير 
 داؿ 

 دخل االسرة الشيري بالجنيو
أ،ب58.33 أ 17.00  ب،ج14.80  ج-أ22.80  أ،ب59.24  ب18.00   2000أقؿ مف  أ23.30 أ15.40 

أ61.40 أ 17.00  ب،ج15.20  ج-أ25.40  أ63.31  ب18.20  أ14.20  أ20.80   2000-3500 
أ61.57 أ 15.68  ج13.04  د21.04  أ62.52  أ،ب19.00  أ14.64  ػ22.96   3500 -5000 
أ،ب57.79 أ19.62  ب16.62  أ،ب26.31  أ،ب59.45  أ،ب21.15  أ17.00  أ24.08   5000 - 6500 
أ،ب57.58 أ17.76  ب16.92  أ،ب59.28 ج-أ25.68  أ،ب20.20  أ16.84  أ24.80   6500 - 8000 
ب52.53 أ19.42  أ19.21  أ27.04  ب55.06  أ21.82  أ17.40  أ27.20   8000اكثر مف  
 "Fقيمة " 1.631 2.242 3.433 3.137 3.208 4.746 1.849 3.851
 مستوي الداللو 0.152 0.051 0.005 0.009 0.008 0.001 0.104 0.002
داؿ عند 

0.05 
داؿ عند  داؿ غير 

0.05 
داؿ عند 

0.05 
داؿ عند 

0.05 
داؿ عند 

0.05 
داؿ غير 
 0.05عند 

غير 
 داؿ 

 

 تعني عدـ وجود فروؽ ذات داللو احصائية بيف المتوسطاتداخؿ نفس العمود *الحروؼ المتشابية 
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ذوي االعاقة درجات  وجود فروؽ ذات داللو احصائية فيحيث اظيرت النتائج 
، باالضافة إلي مجموع ىذه جميع محاور التصميـ الداخمي لممسكف عمي الحركية
فيذه الظاىرة  ترتبط بالبعد الفني والثقافي لدي االفراد حجـ االسرة، تبعا ل المحاور

(5; Erdoğan, 20170Vollmer et al., 20)  اكثر مف العدد الموجود في االسرة
في استجابات  0.05وجدت فروؽ ذات داللو احصائية عند بينما ، (0225)الخنيني، 

، حجـ االسرةتبعا ل "تبسيط االعماؿ المنزلية"محاور استبياف  ذوي االعاقة الحركية عمي
مف تمؾ حتي الدرجات  عمي أعمي افراد( 7-5) العددمتوسطة االسر حيث حصمت 
، وىذه النتيجة يمكف تفسيرىا عمي أساس أف الحجـ االسر صغيرةفي  المتحصؿ عمييا

مجموعو محددة  اقتناء، تحرص عمي ذوي اعاقة حركيةاالسرة المصرية، حتي لو بيا 
ىي الدافع لتممؾ االسر  ، وثقافة المجتمع المحيط، وتكوف العاداتقطع الديكور مف

تحرص االسر المتوسطة  الحجـ عمي  كما، (5thman et al., 201O)القطع ىذه 
يسيؿ ف، (0225)العمري، عدد افراد االسرة داخؿ مساحات تتناسب مع  معا التعايش

في ىذه ، ويكوف المورد البشري الكبيرة نسبيًا، داخؿ ىذه المساكفتوزيع قطع االثاث 
، ولكف زيادة (Thébaud et al.,2019) عامؿ ميـ في تسييؿ اعماؿ المنزؿاالسر 

وترتيب ، في اداء المورد البشري يصاحبو مزيد مف العشوائيةبصورة كبيرة حجـ االسرة 
إلي صعوبة  مما يؤدي، داخؿ المسكف قؿ المساحات المتاحة لمحركةقطع الديكور، فت

في اقتصاديات الوقت، أما بالنسبة لمدخؿ  ويؤثر ذلؾ سمباً والتنظيؼ،  ،االستخداـ
 وأالبعد الوظيفي،  مف أيعمي مدخؿ تبعا لتظير داللو الفروؽ ، فمـ االسري

في البعد الجمالي الذي  وتت داللاالقتصادي في التصميـ الداخمي لممنزؿ، فبينما ظير 
لصالح االسر ذات الدخوؿ المرتفعة، إال أف اىتماـ  0.05تحسف عند مستوي داللو 

ىذه األسر بالبعد الجمالي لـ يتناسب مع البعد الوظيفي والحركي ليذه القطع ، فسجمت 
جنيو( اقؿ الدرجات في مجموع محاور  8000االسر ذات الدخؿ االعمي )اكبر مف 

" جنيو أو  3500إلي  2000بينما سجمت االسر ذات الدخوؿ مف "االستبياف، 
 .جنيو" أعمي الدرجات في مجموع محاور االستبياف 3500-5000"
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عمي استبياف "تبسيط اعماؿ المنزؿ"،  ذوي االعاقة الحركيةبالنسبة الستجابات 
االستبياف( لممسكف )ممثال في مجموع محاور التنسيؽ الداخؿ فقد اظيرت النتائج اف 

وفقد تتناسب  عف االسر ذات الدخوؿ االقؿ، في االسر ذات الدخؿ المرتفع يكوف أعمي
 يوفر في الوقت ويسيؿ في الحركةقطع االثاث والديكور مع المساحة بصورة اكبر مما 

 ذوي االعاقة الحركية، بينما لـ تظير داللو الفروؽ في استجابات أفضؿبصورة  بينيا
عمي محور "سيولة االستخداـ والتنظيؼ" بيف االسر تبعا لدخميا الشيري، ويبدو أف 

كؿ محور مف محاور االستباف عمي حدة  فياالسر ذات الدخوؿ المرتفعة رغـ تفوقيا 
( إال أف ىذه االىتمامات بيف ىذه االسر تتبايف ")عدا "سيولة االستخداـ، والتنظيؼ
االبعاد في التصميـ الداخمي لممسكف، وبالتالي تقؿ  بشدة ، فتيمؿ ىذه االسر  تكامؿ

 .جزئياومما سبق يتضح صحة الفرض االول درجاتيا في مجموع درجات المحاور، 
 

 ذوي االعاقة الحركيةالفرض الثاني7 "توجد فروق ذات داللو احصائية في استجابات 
"، وفقا ةعمي استبياني "التصميم الداخمي لممسكن"، و"تبسيط االعمال المنزلي

طبيعة من حيث الجنس، العمر، مستوي التعميم، و  ذوي االعاقة الحركيةلخصائص 
" الستجابات F-test، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فإنو تـ اجراء اختبار "الوظيفة"

عمي كؿ محاور مف استبياني الدراسة )المتغيرات المستقمة(، بينما  ذوي االعاقة الحركية
مف حيث العمر، مستوي  ذوي االعاقة الحركيةقة بخصائص كانت المتغيرات المتعم

التعميـ والوظيفة ىي المتغيرات المستقمة، أما بالنسبة لعالقة ىذه المتغيرات التابعة مع 
الفروؽ بيف )المتغير المستقؿ(، فقد تـ التحقؽ مف داللو  ذوي االعاقة الحركيةجنس 

المتحصؿ عمييا تـ تسجيميا بجدوؿ "، والنتائج T-testباستخداـ اختبار " المتوسطات
(5). 
 



www.manaraa.com

 

 
1279 

0202 سبتمبرـ  والثالثون السادسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عمي المحاور المختمفة  ذوي االعاقة الحركية( المتوسطات، ومستوي الداللو الستجابات 2جدول )
ذوي االعاقة الستبياني "التصميم الداخمي لممسكن"، و"تبسيط االعمال المنزلية" وفقا لخصائص 

 من حيث الجنس، العمر، مستوي التعميم، وطبيعة الوظيفة الحركية
  التصميم الداخمي لممسكن تبسيط االعمال المنزلية

مجموع 
 المحاور

 سيولة
 االستخداـ
 والتنظيؼ

 إدارة حرية الحركة
 الوقت

مجموع 
 المحاور

البعد 
 الجمالي

البعد 
 االقتصادي

البعد 
 الوظيفي

 

ذوي االعاقة الحركيةجنس   
 ذكر 23.89 15.22 19.11 59.34 23.56 14.94 17.17 57.57
 أنثي 24.97 16.37 20.4 61.47 25.45 17.13 18.1 60.13
 T”قيمة " 0.901 2.114 1.477 1.705 1.886 2.602 0.987 2.098
 مستوي الداللو 0.368 0.036 0.141 0.090 0.061 0.010 0.325 0.037

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند غير 
0.05 

عند داؿ 
0.05 

داؿ غير 
 0.05عند 

داؿ غير 
 0.05عند 

داؿ عند غير 
0.05 

داؿ عند غير 
0.05 

داؿ عند غير 
0.05 

ذوي االعاقة الحركيةعمر   
أ61.90 أ18.81  أ17.99  أ25.68  أ63.77  أ21.10  أ17.05  أ26.13  سنة 30أقؿ مف    
أ،ب57.13 أ17.18  ب15.54  أ،ب24.49  ب57.37  أ،ب19.49  ب15.11  ب23.00  سنة 40-30 مف   
ب53.17 أ16.08  ج13.75  ب23.33  ب55.42  ب17.83  ب14.58  ب22.97  سنة 40أكبر مف    

 "Fقيمة " 4.357 3.135 3.301 5.192 4.048 3.734 1.579 3.708
 مستوي الداللو 0.014 0.045 0.038 0.006 0.019 0.025 0.208 0.026

داؿ عند غير 
0.05 

داؿ عند غير 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

عند داؿ 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

ذوي االعاقة الحركيةمستوي تعميـ   
 يقرأ وال يكتب ال ج20.80 د-ب16.00 ب17.67 ب52.00 د21.04 ج13.67 ج،د15.68 أ54.60
 يقرا ويكتب ب،ج22.00 د12.00 أ،ب18.00 ب53.20 ج،د22.75 ج13.00 د14.25 ب50.00
 حاصؿ عمي االبتدائية ب،ج22.96 أ17.40 أ21.82 أ،ب55.67 ج-أ22.80 ج13.04 أ19.42 ب49.67
 حاصؿ عمي االعدادية أ،ب24.80 أ،ب16.84 أ،ب20.20 أ،ب62.00 ج-أ25.68 ب16.92 أ،ب17.76 أ،ب54.68
 حاصؿ عمي الثانوية ج-أ24.08 أ17.00 أ،ب21.15 أ،ب61.67 أ،ب26.31 ب16.62 أ19.62 أ،ب59.50
 مؤىؿ جامعي ب،ج23.00 ب،ج14.64 أ،ب18.00 أ65.95 د-أ24.00 أ19.21 ب،ج17.00 أ65.24
 حاصؿ عمي الماجستير أ27.20 ج،د14.20 أ،ب18.20 ،بأ57.70 ج-أ25.40 ب،ج15.20 ب،ج17.00 أ،ب62.00
 حاصؿ عمي الدكتوراه ب،ج23.30 ج-أ15.40 أ،ب19.00 ،بأ56.67 أ27.04 ب،ج14.80 ب،ج17.00 أ،ب57.60

 "Fقيمة " 2.875 2.567 2.103 3.255 2.257 4.642 3.066 3.893
 مستوي الداللو 0.007 0.014 0.044 0.003 0.031 0.001> 0.004 0.001>

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

داؿ عند 
0.05 

 ذوي االعاقة الحركيةوظيفة 
أ62.91 أ16.80  ج15.60  أ23.40  أ63.86  أ 18.40  أ 14.80  أ 23.20   عمؿي ال 
أ59.10 أ17.43  ب،ج14.86  أ24.43  أ61.71  أ 19.29  أ 16.57  أ 22.00   أعماؿ حرة 
أ54.33 أ16.44  ب،ج15.00  أ22.89  أ56.11  أ 17.22  أ 14.33  أ 24.56   موظؼ حكومي 
أ56.71 أ 17.84  أ،ب16.66  أ57.86 أ25.21  أ21.18  أ 24.75 أ 16.46   حرفي 
أ54.80 أ18.88  أ18.21  أ26.25  أ56.40  أ21.41  أ 16.83  أ26.01   عمي المعاش 
 "Fقيمة " 1.621 1.826 1.861 1.967 1.294 3.277 1.653 2.393
 مستوي الداللو 0.182 0.138 0.131 0.113 0.2884 0.018 0.175 0.062

داؿ عند غير 
0.05 

داؿ عند غير 
0.05 

 داؿ عند
0.05 

داؿ غير 
 0.05عند 

داؿ غير 
 0.05عند 

داؿ عند غير 
0.05 

داؿ عند غير 
0.05 

داؿ عند غير 
0.05 

 تعني عدـ وجود فروؽ ذات داللو احصائية بيف المتوسطاتداخؿ نفس العمود *الحروؼ المتشابية 
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استجابات ذوي االعاقة  يففروؽ ذات داللو احصائية أظيرت النتائج عدـ وجود 
فيما  ذوي االعاقة الحركيةتبعا لجنس  أي مف محاور استبياني الدراسةعمي  الحركية

(  وحدات الديكور 2( البعد االقتصادي لمتصميـ الداخمي لممسكف،  وأف)1عدا محور )
أو االثاث البد أف يتـ ترتيبيا بنمط يراعي حرية الحركة داخؿ المسكف، حيث كانت 

)عند الذكورمتوسط درجات أعمي مف  االناث عمي ىذيف المحوريف متوسط درجات
، وىذه النتيجة منطقية نظرًا الف االعباء المنزلية تقع اساسًا عمي (0.05مستوي داللو 

أظيرت ، فذوي االعاقة الحركية(، وبالنسبة لعمر Mansour, 2015عاتؽ ربة االسرة )
التصميـ النتائج وجود فروؽ ذات داللو احصائية عمي المحاور المختمفة الستبياني "

الداخمي لممسكف"، و"تبسيط االعماؿ المنزلية" لصالح ذوي االعاقة الحركية االصغر 
احرص عمي سنًا فيما عدا محور"سيولة االستخداـ والتنظيؼ"، فاالصغر سنًا يكوف 

ضرورة ترتيب قطع االثاث والديكور كي توفر "التصميـ الداخمي لممسكف"، و تكامؿ 
ذوي في السف، فمـ يعد  التقدـقؿ ىذا الحرص مع يما ، بين"تبسيط العماؿ المنزؿ"

ىو/ىي المتحكـ االساسي في االسرة كما في السابؽ، وىو صغير  االعاقة الحركية
 السف، خصوصا مع كبر حجـ اسرتو

وجود فروؽ فقد اظيرت النتائج  ،ذوي االعاقة الحركية أما بخصوص مستوي تعميـ 
جميع محاور  يالمتحصؿ عمييا عم الدرجاتمتوسطات ذات داللو احصائية في 

الذي ال  ذوي االعاقة الحركية، فبينما سجؿ  0.05استبياني الدراسة عند مستوي داللو 
 اعمي محاور ىذ المؤشراتيقرا وال يكتب أو حتي الذي يعرؼ القراءة والكتابو بالكاد أقؿ 

تعميمية االعمي مف ذلؾ كانت متقاربة جدا في المستويات ال الدرجاتاالستبياف، إال أف 
ة بيف متوسطات درجات ذوي االعاقة عمي جميع محدد عالقةبحيث يصعب استنتاج 

، فمما ال شؾ فيو أف التعميـ يساعد عمي تنظيـ ي ليـ لمستوي التعميممحاور الدراسة، وا
رؼ امع،  ويكسب الطالب (Farooq and Khalid, 2020)وترتيب االولويات 

 ,.Lucas, 2018; Al-Awad et alي )التصميـ الداخم وميارات جيدة في مجاؿ
 ,Lee and Hagerty)(، وىذه المراحؿ تتطور خالؿ مراحؿ التعميـ المختمفة 2020
، إال أف ضعؼ المحتوي العممي، والتمويؿ الموجو لدعـ ىذه الميارات محدود (1996

(Maina and Kitaing, 2018)  التي مقدار المعارؼ والميارات  يقمؿ مف، قد
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يكتسبيا الطالب خالؿ مرحمة التعميـ المختمفة، وربما يكوف الحس الفني الفطري ذو 
تظير داللو فمـ  ذوي االعاقة الحركيةتأثير كبير في ىذا الشأف، وباالشارة إلي وظيفة 

عمي اي مف محاور الدراسة، فيما عدا  فروؽ في استجابات ذوي االعالقة الحركية
عمي المعاش ىو  ذوي االعاقة الحركيةمحور "حرية الحركة"، وفي ىذا المحور يبدو أف 

الذي سجؿ اعمي درجات في ىذا الصدد، حتي ال تعيقو قطع االثاث أو الديكور، بينما 
ىو ما الذي ال يعمؿ ىو االقؿ في درجات ىذا المحور، و  ذوي االعاقة الحركيةكاف 

الذي ال يكوف  ذوي االعاقة الحركيةيعطي مؤشر عمي أف حافذ التنظيـ يكوف اقؿ لدي 
مما سبق يتضح صحة لو اىداؼ شخصية يسعي لتحقيقيا بجانب اىداؼ اسرتو، و

 .جزئيا الفرض الثاني
 

ذوي االعاقة  متوسط درجاتتوجد فورق ذات داللو احصائية في "الفرض الثالث7 
"، وفقا ةعمي استبياني "التصميم الداخمي لممسكن"، و"تبسيط االعمال المنزلي الحركية

 ،حضر(" -فيو، ومكانو )ريف ونتمميك( الذي يعيش -لطبيعة المسكن )ايجار
ذوي ستجابات ال" T-testولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فإنو تـ اجراء اختبار "

، بينما (المتغيرات التابعة)عمي المحاور المختمفة الستبياني الدراسة  االعاقة الحركية
مكاف السكف كانت المتغيرات المستقمة ىي طبيعة المسكف الذي يعيش فيو المراىؽ، و 

 .(6، والنتائج المتحصؿ عمييا تـ تسجيميا بجدوؿ )مف ريؼ وحضر
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المحاور المختلفت الستبياوي علي  المغاقيه الذالله الستجاباثومستوي  المتوسطاث،( 2جذول )

حضز(،  -لمكان سكه االسزة )ريفوفقا  "ت"التصميم الذاخلي للمسكه"، و"تبسيظ االعمال المىزلي

 تمليك( -وطبيعت المسطه )ايجار

مستوي  فيمة "ت" المحسوبة
 الداللة

االنجراؼ 
 المعياري

االنجراؼ  المتوسط ±
 المعياري

   المتوسط ±

   الريؼ الحضر    
التصميـ  البعد الوظيفي 25.80 ± 4.28 23.42 ± 3.41 2.385 0.018 0.05داؿ عند 

الداخمي 
 لممسكف

 البعد االقتصادي 17.23 ± 2.57 14.75 ± 2.41 3.570 0.001> 0.05داؿ عند 
 الجمالي البعد 21.41 ± 2.12 18.53 ± 1.60 2.334 0.020 0.05داؿ عند 
 مجموع المحاور 64.43 ± 10.45 56.70 ± 6.28 3.218 0.001 0.05داؿ عند 
تبسيط  الوقت إدارة 26.29 ± 2.54 23.39 ± 3.28 2.568 0.011 0.05داؿ عند 

االعماؿ 
 المنزلي

 الحركة حرية 17.80 ± 3.48 15.07 ± 2.55 2.974 0.003 0.05داؿ عند 
 والتنظيؼ االستخداـ سيولة 18.58 ± 2.46 17.02 ± 2.69 2.218 0.027 0.05داؿ عند 
 مجموع المحاور 62.68 ± 9.71 55.48 ± 6.98 2.847 0.005 0.05داؿ عند 

   مسكف ايجار  مسكف تمميؾ    
التصميـ  البعد الوظيفي 22.67 ± 3.51 26.14 ± 3.80 2.707 0.007 0.05داؿ عند 

الداخمي 
 لممسكف

 البعد االقتصادي 14.75 ± 2.45 16.99 ± 2.63 2.602 0.010 0.05داؿ عند 
 البعد الجمالي 18.33 ± 3.47 21.29 ± 4.77 2.130 0.034 0.05داؿ عند 
 مجموع المحاور 58.85 ± 9.26 62.37 ± 9.44 2.939 0.004 0.05داؿ عند 

تبسيط  الوقت إدارة 23.63 ± 2.58 25.85 ± 4.94 1.935 0.540 داؿغير 
االعماؿ 
 المنزلي

 الحركة حرية 14.39 ± 2.13 18.06 ± 3.24 3.652 0.001> 0.05داؿ عند 
 والتنظيؼ االستخداـ سيولة 16.38 ± 2.24 18.91 ± 2.48 4.562 0.001> 0.05داؿ عند 
 مجموع المحاور 57.06 ± 8.61 61.14 ± 9.36 3.537 0.001> 0.05داؿ عند 

في متوسط استجابات ذوي حيث اظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللو احصائية 
مقارنة  في الريؼ مف يعيشوف عمي جميع محاور الدراسة لصالحاالعاقة الحركية 

وقد يرجع ذلؾ إلي انسجاـ المنزؿ في الريؼ مع البيئة المجيطة ، بسكاف الحضر
(Richardson et al., 2017) ، ربما يكوف لمساحة المسكف تأثير في ىذا الصدد و

مف مثيمو في الحضر، في المساحة حيث يكوف المسكف في الريؼ بصفة عامو اكبر 
، وفي ىذا الشأف اظيرت ايجار(-)تمميؾ وقد يرجع ذلؾ إلي طبيعة المسكف نفسو

يع الذيف يمتمكوف مسكف خاص عمي جم ذوي االعاقة الحركيةارتفاع استجابات  النتائج
محاور استبياني الدراسة مقارنة بيؤالء الذيف يعيشوف في مسكف بااليجار سواء كاف ىذا 

تممؾ المسكف ىو العامؿ ففيما عدا محور "إدارة الوقت"،  االيجار قديـ أو حديث، 
يجار منتشر بصورة اكبر في الحضر، وبالتالي االالسائد في الريؼ، بينما يكوف 

فييتـ  ،الذي يممؾ المسكف أف يصممو بصورة جيدة ذوي االعاقة الحركيةيستطيع 
، بينما يقؿ انسجامو تجاه المسكف المؤجر بابعاده الوظيفية، واالقتصادية، والجمالية

(Boyle, 2002; Colic-Peisker and Johnson, 2010) ، ويبدو أف
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، ليةالمنز  في تبسيط االعماؿ هال تتنافي مع دور التصميـ الداخمي لممنزؿ تكامؿ ابعاد 
تحقيؽ ىذا التوازف النو  ذوي االعاقة الحركيةولكف في المسكف المؤجر قد ال يستطيع 

ذوي االعاقة وقد يكوف المكاف المنتقؿ إليو فااليجار يكوف لوقت قصير،  دائـ التنقؿ،
اصغر في المساحة، فتصبح المسكف مكدس بقطع االثاث مما يؤثر سمبا عمي  الحركية

ومما سبق يتضح تبسيط االعماؿ المنزلية، بالتبعية عمي ف، و التصميـ الداخمي لممسك
 .جزئيا الثالثصحة الفرض 
"توجد عالقات ارتباطية ذات دالالت احصائية بين المحاور المختمفة  الفرض الرابع7

، ولتحقيؽ ىذا "ة"التصميم الداخمي لممسكن"، و"تبسيط االعمال المنزليالستبياني 
اليدؼ، فإنو تـ اجراء معامالت ارتباط بيرسوف بيف محاور الدراسة، والنتائج المتحصؿ 

 .7عمييا تـ تسجيميا بجدوؿ 
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 "ة"التصميـ الداخمي لممسكف"، و"تبسيط االعماؿ المنزليالستبياني عينة البحث عمي االبعاد المختمفة  ذوي االعاقة الحركيةمعامالت االرتباط بيف استجابات  7 (4جدول )
  

 
 استبياف تبسيط االعماؿ المنزلية استبياف التصميـ الداخمي لممسكف

البعد   
 الوظيفي

البعد 
 االقتصادي

البعد 
 الجمالي

مجموع 
 المحاور

حرية  الوقت إدارة
 الحركة

 سيولة
 االستخداـ
 والتنظيؼ

مجموع 
 المحاور

التصم
يـ 

الداخمي 
 لممسكف

**0.595 **0.839 **0.474 **0.639  البعد الوظيفي  0.618** 0.615** 0.677** 
 **0.663 **0.652 **0.567 **0.581 **0.832 **0.562   البعد االقتصادي

 **0.683 **0.437 **0.638 **0.703 **0.841    البعد الجمالي
 **0.806 **0.640 **0.746 **0.757     مجموع المحاور

تبسيط 
االعماؿ 
 المنزلي

 **0.916 **0.721       الوقت إدارة
 **0.916        الحركة حرية

 **0.847        والتنظيؼ االستخداـ سيولة
         مجموع المحاور

                   0.01** داؿ عند 
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حيث اكدت النتائج المتحصؿ عمييا داللو ارتباط جميع محاور استبياني الدراسة مع 
ذوي االعاقة ، وىو ما يؤكد عمي حرص  0.01بعضيا البعض عند مستوي داللو 

بصفة عامة عمي تكامؿ االبعاد الوظيفية، واالقتصادية، واالجمالية أثناء  الحركية
الخصوصية واألمف  مفعمى اعتبارات  ـاختيار قطع األثاث أو الديكور، والتي تت

وأف ىذا ،  Bettaieb and Alawad (2018)وفقا  والسالمة والسالمة النفسية
التكامؿ ىو االساس الذي يتحقؽ مف خاللو تبسيط االعماؿ المنزؿ، وىذه النتيجة تتفؽ 

ؿ التصميـ الجيد لو عالقة كبيرة بانجاز االعما(، في أن 0226رقبان، وعبد اهلل )مع 
المنزلية ، وأظيرت النتائج أيضا أف جميع محاور استبياف "تبسيط االعماؿ المنزلية" 
مرتبطة بصفة عامة مع بعضيا، فإدارة الوقت، والذي يقصد منو توزيع الوقت عمي 

)أحمد، المسؤوليات واالعماؿ المطموب اداءىا لتحقيؽ اقصي استفادة مف الوقت 
اعاة التكامؿ بيف ابعاد التصميـ الداخمي ، يتحسف بصورة ايجابية عند مر (0224

تناقص لظًرا ، فالوقت لو أىمية خاصة ن(0225)عبد المطيف، ومنصور، لممسكف 
 مقدار الوقت الذي تقضيو العائالت مًعا في المنزؿ ، فمف الضروري تصميـ المنازؿ

ي لتعظيـ الفرص ألفراد األسرة لمتفاعؿ مًعا خالؿ الوقت المحدود الذ بصورة جيدة
يتضح صحة ومما سبؽ ، (Miller and Workplace, 2003) يقضونو كؿ يوـ

 . الفرض الرابع
 ممخص الىم النتائج

فروؽ ذات داللو احصائية بيف درجات ذوي االعاقة الحركية عمي جميع محاور  توجد
تبعا لحجـ  ، باالضافة إلي مجموع محاور االستبيافاستبياف "التصميـ الداخمي لممسكف"

لمدخؿ  وفقااالسرة لصالح االسر متوسطة الحجـ، بينما لـ تظير داللو ىذه الفروؽ 
األسري إال مف خالؿ البعد الجمالي لمتصميـ الداخمي لممسكف، والذي تحسف مع ارتفاع 
الدخؿ االسري، وبالنسبة الستجابات المبحوثيف عمي استبياف "تبسيط اعماؿ المنزؿ"، 

ج عدـ وجود فروؽ ذات داللو احصائية عمي محاور ىذا االستبياف تبعا فقد اكدت النتائ
الداخمي لممسكف )ممثال في مجموع محاور االستبياف(  التصميـلحجـ االسرة، بينما كاف 

أعمي في االسر ذات الدخؿ المرتفع مقارنة باالسر ذات الدخؿ االقؿ، وفيما يتعمؽ 
و الفروؽ بيف درجات المبحوثيف عمي أي بجنس ذوي االعاقة الحركية، فمـ تظير دالل
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مف محاور استبياني الدراسة إال عمي محور "حرية الحركة"، ومجموع محاور استبياف 
"تبسيط االعماؿ المنزلية، وكانت درجات االناث أعمي مف الذكور في ىذيف المحوريف، 
وبصفة عامة كاف ذوي االعاقة الحركية االصغر سنًا احرص عمي التناسؽ بيف 
عناصر  التصميـ الداخمي لممسكف وتبسيط االعماؿ المنزلية مف االكبر سنًا، و عمي 
الرغـ مف أف متوسط درجات مف ال يقرا وال يكتب أو مف يعرؼ بالكاد القراءة والكتابو 
أقؿ مف باقي المستويات التعميمية في متوسط الدرجات عمي محاور ىذا االستبياف، إال 

ا في المستويات التعميمية االعمي مف ذلؾ كانت متقاربة أف الدرجات المتحصؿ عميي
 جدا 

اظيرت النتائج أيضا وجود فروؽ ذات داللو احصائية في متوسط استجابات 
ذوي االعاقة الحركية عمي جميع محاور استبياني الدراسة لصالح مف يعيشوف في 

رنة بيؤالء يممكوف مسكف خاص مقا الريؼ مقارنة بسكاف الحضر، وكذلؾ بالنسبة لمف
وقد ارتبطت جميع فيما عدا محور "إدارة الوقت"، الذيف يعيشوف في مسكف بااليجار 

 .  0.01محاور الدراسة مع بعضيا البعض عند مستوي داللو 
 توصيات البحث

تحسيف حياة ذوي االعاقة الحركية مف خالؿ توفير الوسائؿ، ووحدات ضرورة  .1
والديكور التي تنسجـ فييا االبعاد الوظيفية، والجمالية، واالقتصادية في  ثاثاال

 المسكف الذي يعيش فيو، وليس فقط مف خالؿ االعتماد عمي البعد الوظيفي.
تكامؿ العناصر الوظيفية، واالقتصادية، والجمالية في التصميـ مراعاة أف يكوف  .2

 الرتباطو االعماؿ المنزليةالداخمي لممسكف ىو االساس الذي يساعد عمي تبسيط 
 بالعامؿ النفسي بصورة كبيرة.

ذوي ل المخصصةضرورة مراعاة الدولة لعناصر التصميـ الداخمي في المساكف  .3
 االعاقة الحركية.

فف اختيار قطع االثاث بنشر برامج التوعية واالرشاد عبر وسائل  االعالم قياـ  .4
، وترتيبيا لتحقيؽ التصميـ الداخمي االمثؿ لممسكف ،  علي أسس علميةوالديكور 

فمـ يعد التصميـ الداخمي نوع مف الرفاىية، يحصؿ عمييا فقط مف يممؾ القدرة 
 المالية الكبيرة عمي التعامؿ مع مكاتب الديكور
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القياـ بمزيد مف الدراسات عف كيفية ترتيب االثاث في المساحات المختمفة، وفقا  .5
 داخؿ المنزؿ، وعالقة ذلؾ بتبسيط اعماؿ المنزؿلمجاالت الحركة 

 والمصادر: المزاجع

 أوال7 المراجع بالمغة العربية
المضموف اإلسالمي وأثره في بمورة الرؤية التصميمية لممسکف المعاصر، مجمة  (2.17ابراىيـ، دينا )
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Abstract 

The current study aims at investigating the significance of integral elements 

(functional, economic, and aesthetic) of home interior design for people with 

physical disabilities to simplify household chores. To attain this aim, 245 

physically disabled persons were invited to take part in a descriptive 

analytical study, while considering the following tools (1) a general data form 

of the family, (2) house-interior-design questionnaire, and (3) the household 

chores simplification questionnaire. Key findings indicate that the mean 

scores for all dimensions of "interior-design did not vary significantly 

according to either the increase in family members or the job of physically 

disabled persons. On the other hand, the aesthetic element improved 

significantly with increasing family income. Female participants were more 

involved than males in exploring the economic dimension of home interior 

design. In case of “simplifying household chores”, mean scores for 

dimensions of this questionnaire improved significantly with increasing the 

monthly income of the family, except for the “ease of use and cleaning” 

dimensions. Scores of the medium-sized families were the highest in this 

regard. Female participants recorded significantly higher scores on "freedom 

of movement” dimension than males. It is worthy to mention that home 

interior design scores improved significantly in private houses than in rented 

dwellings. Likewise, scores for all dimensions of the two questionnaires were 

higher in rural than in urban areas. Moreover, all dimensions of the two 

questionnaires were correlated significantly with each other (P< 0.01). These 

results confirm that integral elements of home interior design are needed to 

simplify household chores. 

Keywords: people with physical disabilities; simplifying household chores; 

home interior design; demographic factors 

 


