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  البحث:ملخص 

تعد دراسة الطبيعة التشريحية لمواضع االرتداء بجسم المرأة من حيث الحركة وقدرتها الفيزيائية على التحمل، من أهم 

التوصل ألفضل أداء وظيفي لها، في حين ينتج  ذلك فيمعايير تحقيق اإلرجونومية في تصميم الحلي الزجاجية، إذ يسهم 

همالها، كثير من المعوقات االستخدامية، والتي تؤدي بدورها إلى عدم تحقق اعتبارات الراحة واألمان وسهولة عن إ

 االستخدم. 

ويرتبط هذا البحث بدراسة التوافق والمالئمة بين الطبيعة التشريحية لجسم المرأة من حيث الحركة والقدرة الفيزيائية، 

اعتبارات للتغلب على تقيد الحركة في موضع االرتداء، والوزن الزائد لمفردات  وتصميم الحلي الزجاجية، متناوالا وضع

ا لألضرار الناتجة عنهما، ولتحقيق الراحة واألمان للمستخدم.  الحلي الزجاجية، تفاديا

يعة في نقص المعلومات اإلرجونومية المالئمة لدراسة فاعلية المالئمة والتوافق بين الطب مشكلة البحثومن هنا تكمن 

 التشريحية لمواضع االرتداء بجسم المرأة ومفردات الحلي الزجاجية من حيث الحركة والقدرة الفيزيائية.

هو التوصل لتحديد أهم اعتبارات المالئمة والتوافق بين الطبيعة التشريحية لمواضع االرتداء  هدف البحثذلك كان  وعلى

 .والقدرة الفيزيائيةة بجسم المرأة ومفردات الحلي الزجاجية، من حيث الحرك

أن تحديد أهم اعتبارات المالئمة والتوافق بين الطبيعة التشريحية لمواضع االرتداء ومن هنا جاءت فرضية البحث في 

 لها.بجسم المرأة ومفردات الحلي الزجاجية، من حيث الحركة والقدرة الفيزيائية، ُيسهم في تحقيق أفضل أداء وظيفي 

ر رئيسية، حاولت تحقيق هدف البحث، ومن بينها دراسة وصفية تاريخية للمالئمة والتوافق وقد طرح البحث عدة محاو

 الحركة والقدرة الفيزيائية على التحمل. حيث:من  والحلي الزجاجيةبين الطبيعة التشريحية لجسم المرأة 

يحية لمواضع االرتداء بجسم في حين اتجه المحور الثاني، إلى دراسة وصفية للحركة والقدرة الفيزيائية كطبيعة تشر

  .المرأة

mailto:Waleed_farouk2020@yahoo.com
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كما اتجه المحور الثالث، إلى تحديد أهم االعتبارات للتوافق والمالئمة بين الحركة والقدرة الفيزيائية كطبيعة تشريحية 

 الزجاجية، لتحقيق سبل الراحة واألمان عند االستخدام. ومفردات الحليلمواضع االرتداء 

صميم الحلي الزجاجية وفقاا للحركة التشريحية لمواضع الرتداء بجسم المرأة، باإلضافة إلى ومن أهم نتائج البحث، دراسة ت

وضع اعتبارت للتغلب على تقيد حركة موضع االرتداء، وزيادة وزن مفردات الحلي الزجاجية، من خالل دور التصميم 

 والتقنية، لتحقيق معايير إرجونومية كالرحة واألمان عند االستخدام. 

 األمان. –الراحة  –الوزن  -القدرة الفيزيائية  –الحركة  –الحلي الزجاجية  –اإلرجونومية  ات المفتاحية:الكلم

Abstract 

The study of the anatomical nature of women's body wear, in terms of mobility and physical 

endurance, is one of the most important criteria for the achievement of ergonomics in the 

design of glass jewellery, as this contributes to the achievement of the best functional 

performance, while the result of neglect, many of the constraints of use, which in turn, they do 

not achieve comfort, security and usability considerations.  

This research is related to the study of compatibility and suitability between the anatomical 

nature of the woman's body in terms of movement and physical ability, and the glass 

jewelelry design, the development of considerations to overcome the restrictions of movement 

in the place of wear, and the Overweight of the glass jewellery, in order to avoid the damage, 

and to achieve comfort and safety during use. 

The problem of research is the lack of information needed to study the effectiveness of 

suitability and compatibility between the anatomical nature of women's wear and glass 

jewellery in terms of movement and physical ability. 

Therefore, the aim of the research was to identify the most important considerations of 

compatibility and suitability between the anatomical nature of the positions of wearing with 

the woman's body and the glass jewellery design, in terms of movement and physical ability. 

Thus, the hypothesis of research is that the identification of the most appropriate compatibility 

and suitability between the anatomical nature of women's wear and glass jewellery, in terms 

of movement and physical ability, contributes to their best functional performance. 

The research presented several main axes, tried to achieve the goal of research, including a 

descriptive historical study of the compatibility and suitability between the anatomical nature 

of women's body and glass jewelery in terms of: movement and physical ability to endure. 

The second axis is a descriptive study of the movement and physical ability as an anatomical 

nature of the wearing positions of the woman's body.  

The third axis also identified the most important considerations for compatibility and 

suitability between movement and physical ability as an anatomical nature of wearing 

positions and glass ornaments, to achieve comfort and safety when used. 

One of the most important results of the research is the study of the design of glass ornaments 

according to the anatomical movement of positions to wear with the woman's body, as well as 

the situation to overcome the restrictions on the movement of wearing, and increase the 

weight of glass ornaments, through the role of design and technology, to achieve the standards 

of ergonomics and safety When used. 

Keywords: ergonomics  ،glass jewellery ،comfort  ،safety. 
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 :ُمقـدمة

، والحلي وتقاليد   عادات  تعُد الفنون مرآة صادقة للمجتمع الذي نعيش فيه، إذ تعكس أفكاره وثقافته، بما تحويه من معتقدات و

ا وثيقاا، فأشكالها وتعبيراتها ُتستمد في كثير  
 من رمزية ألحيانامن إحدى هذه الفنون التي ترتبُط بالمجتمع ارتباطا

 المعتقدات، وأحيانا من العناصر الطبيعية الموجودة بالبيئة.

ا، وأكثرها استمرارا  ا، إذ سعها انتشا، وأووتعتبر رغبة اإلنسان في التزين بالُحلي والتجمل بها، من أقوى الرغبات تأثيرا ارا

وعة من المصن حلت بالعقود والخواتم واألساوراهتدى إليها بفطرته، وكانت المرأة أشد عناية بالتزين عن الرجل، فت

 األحجار، والعاج، والعظم، واألصداف، والمعادن، والزجاج، والخرز.

ياجات ا الحتحضارية متعددة، كاشفة عن المستوى الفني والثقافي والحرفي لكل عصر، إذ تطورت وفقا  وللُحلي دالالت

ءمتها تحقق مال ها، كيفي سبيل ذلك بطرق إنتاجها ونظم بنائها وأوزان اإلنسان، فصنفها بين الُمعلقات والُمحلقات، واعتنى

ا لمواضع االرتداء.  تشريحيا

بقيم  تصفتال مفردة  عن كلالمرأة وثقافتها تأثير في مدى رضاها وقبولها للُحلي، إذ ترفض وتعزف  كما أن لفطرة

ا في قبول جمالية واستخدامية، وال تشبع لديها رغبة التزيين، ويعد عنصري الر للحلي،  ةالمرأ ورفضاحة واألمان مؤثرا

ة، بما في للمفرداء وظيومن ثم ُتبذل جهود في إعادة تشكيل تلك االعتبارات، لزيادة القابلية االستخدامية، وتحقيق أفضل أد

 يتوافق ويتالءم مع احتياجات المرأة.

شريحية لمواضع االرتداء بجسم المرأة، فعمد إلى فالباحث في ُحلي المصري القديم ، يجد أنها صمتت وفق الطبيعه الت

ا صغيرة تتألف من صفوف ضيقة، تربط 1تزيين الرأس بطوق دائري يلبس فوق الجبين وُيحيط بالرأس ، واستخدم عقودا

بخيطين،لتلف حول الرقبة وتحت الذقن، بينما  تطورت الداليات، لتصبح على  شكل عقد  أو قالدة  صدرية، لُتلف حول 

ة وتتدلى على الصدر، وفي بداية عصر الدولِة الحديثة تطورت صناعُة األساور الصلبة، لتصبح " بمفصالت" كي الرقب

 تساعد في لبسها أو خلعها بالفتح والغلق .

في حين أعاد تشكيل اعتبارات تصميم الحلي، لتكون أكثر توافقاا ومالئمة مع القدرة الفيزيائية على التحمل لموضع 

ي تحقق الراحة واألمان عند االستخدام، فالتفت لضعف شحمة األذن، وقدرتها على تحمل وزن األقراط، بعد االرتداء، لك

 ، ما أدى إلى تشوه وتهدل شحمة األذن.2أن شاع ارتداء أقراط كبيرة الحجم، وغليظة السمك، وثقيلة الوزن

، لُتثبت الياقة في موضعها وال تنزلق 4ات العريضة" خلف الظهر، كوزن  ُمعادل لوزن الياق 3كما استخدم ، " ُمعادل الثقل

 5فوق الصدر.

وعبر العصور المختلفة، حاول اإلنسان بفطرته إيجاد التوافق بينه وبين مفردات الُحلي، من أجل التوصل إلى استخدم 

من النساء أمثل، آمن، ومريح، فيشير" ادواردين لين" في وصفه لحلي المرأة في القرن التاسع عشر، إصابة كثير 

بالصداع، بفعل شيوع ارتداء مفردات من حلي الرأس تتصف بثقل الوزن، ليعاد تشكيل تلك االعتبارات بوضع حلول 

 6للتغلب على الوزن فيها.

                                                           
 " عصابة الرأس ". الُحلي بــمن  هذه القطعةتعرف  1

 األقراط.تبين من فحص موميات هذه الفترة، تشوه حلمات أذانهن نتيجة لثقل  2

 يستخدم معادل الثقل كوسيلة للتوزان. 3

 لعنق، وكانت تتألف من صفوف من الخرزات، والتمائم.قطع من حلي المصري القديم لتزيين ا الياقة: 4

 م.1990الطبعة األولي –مصر  –القاهرة  –الدار الشرقية  –ترجمة مختار السويفي  –مجوهرات الفراعنة " "–سيريل الدريد  5

 م. 1950 –الرسالة مطبعة  –ترجمة عدلي نور  –المصريون المحدثون، شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر  –ادوارد لين  6
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ا، بما يتضمناه  والوزن الزائدإذ يمثال تقيد الحركة  مفردة ُتفقد ال ن مخاطرمفي مفردات الحلي الزجاجية، معوقاا استخداميا

 مفرداتلزائد لا يتسبب الوزنت الراحة واألمان، إذ يؤدي تقيد الحركة لتعطيل وظيفة موضع االرتداء، في حين اعتبارا

 الحلي الزجاجية على القدرة الفيزيائية لموضع االرتداء، إلى إلضرار به، كقطع وشرم شحمة األذن.

ا لعلم نظريات التصميم، الذي يه دف إلى زيادة كفاءة وفاعلية المُنتج، من خالل وفي القرن العشرين ومابعده، شهد تطورا

 . 7Ergonomicsتفعيل العوامل اإلنسانية فى التصميم، وهوما ُيعرف بعلم اإلرجونومية 

إذ يعتبر أحد مجاالت  العلم فيما يتعلق بفهم التفاعل بين اإلنسان والمكونات األخرى فى نظام حياته، استناداا إلى  

لتوظيفها في تطوير وتنمية كافة التصميمات الصناعية،  8والعوامل التشريحية، والفسيولوجية، الدراسات االنثربومترية، 

 كي تتالءم مع احتياجات ومتطلبات الُمستخدمين، وتحقق أفضل أداء  وظيفي .

 ة والقدرةتوافر البيانات اإلرجونومية للصفات التشريحية لمواضع االرتداء بجسم المرأة كالحرك وعليه يتضح أن

حتياجات ها وبين امة بينالفيزيائية، ومن ثم توظيفها في تصميم الُحلي الزجاجية، ُيسهم في تحقيق الفاعلية للتوافق والمالئ

 أفضِل أداء  وظيفي  لها. إلىالمستخدمين، للوصول 

 

  البحث:مشكلة 

ث فإن البح ذالالُزجاجيه، م الُحلي تصمي اإلرجونومية فية لدراسة فاعلية المعايير نقص المعلومات اإلرجونومية المالئم-

 يسعى لإلجابة على التساؤالت األتية:

جاجية من لي الزهل يمكن دراسة فاعلية المالئمة والتوافق بين الطبيعة التشريحية لمواضع االرتداء ومفردات الح .1

 الفيزيائية؟حيث الحركة والقدرة 

 

  البحث:أهمية 

 -في: أهمية البحث 

 تصميم الُحلي الُزجاجية. فى مجالية وتطبيقاته الدراسات العلمية دراسة علم اإلرجونوم  .1

 يسهم البحث في تنمية المشروعات الُزجاجية الصغيرة. .2

 

 هدف البحث  

ومفردات  اء بجسم المرأةتحديد أهم اعتبارات المالئمة والتوافق بين الطبيعة التشريحية لمواضع االرتد إلىالتوصل -

 حركة والقدرة الفيزيائية على التحمل.الحلي الزجاجية، من حيث ال

 

 فرض البحث 

الحلي  مفرداتوأنه بتحديد أهم اعتبارات المالئمة والتوافق بين الطبيعة التشريحية لمواضع االرتداء بجسم المرأة 

 لها.الزجاجية، من حيث الحركة والقدرة الفيزيائية، ُيسهم في تحقيق أفضل أداء وظيفي 

 

 .حليلي(ت -وصفي): منهجة البحث

                                                           
واشتق واسماه علم العمل،  م، 1857عام  Wojeich Jastrzebowskiووجيك جاسترزيبوسكى  العالم البولندى المفهوم،أول من وضع هذا  7

عندما  م، 1949ظل األمر شبه مجهول حتى عام  تنظيم، ولكنقانون أو  بمعني Nomosوبمعني عمل  Ergonمن لفظين يونانيين هما  االسم

" اإلرجونوميكس في  –الدكتور  –النبي أبو المجد  ، )عبدErgonomicsمصطلح اإلرجونوميكس  ،Murrellاستخدم العالم اإلنجليزي ميوريل 

 م. 2000 –ة حلوان جامع –لية الفنون التطبيقية ك –سالة دكتوراه ر –التصميم الصناعي " 

 –بحث منشور  –ألساسية المؤثرة في تصميم منتجات األثاثات واإلنشاءات المعدنية متطلبات اإلرجونوميكس ا –الدكتور  –محمد متولي مرسي  8

 م.  2000كتوبر  – 4العدد  – 12لمجلد ا –مجلة علوم وفنون 
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 البحث:محاور 

من  جاجيةحلي الزوالوصفية تاريخية للمالئمة والتوافق بين الطبيعة التشريحية لجسم المرأة  األول: دراسةالمحور  .3

 التحمل. علىالحركة والقدرة الفيزيائية  حيث:

ية الفيزيائ القدرةو حيث: الحركة المرأة منالمحور الثاني: دراسة وصفية للطبيعة التشريحية لمواضع االرتداء بجسم  .4

 التحمل. على

 ية لمواضعة تشريحالتحمل كطبيع علىالمحور الثالث: اعتبارات للمالئمة والتوافق بين الحركة والقدرة الفيزيائية  .5

 الزجاجية. وتصميم الحلياالرتداء 

 

م الموووراة دراسووة وصووفية تاريخيووة للمالئمووة والتوافووق بووين الطبيعووة التشووريحية لجسوو المحووور الو :

 الزجاجية، من حيث الحركة والقدرة الفيزيائية على التحم . ومفردات الحلي

للطبيعة  ت وفقااأُنتجبأنها العصر الذي وضعت وتطورت فيه أسس بناء مفردات الحلي، إذ أنها المصري القديم  يتميز عهد

لموضع د حركة اتقي، بحيث تمنع لهاووضع اعتبارات  المرأة،التشريحية، حتى تتوافق وتتطابق مع مواضع االرتداء بجسم 

ت م تحورنشأ بعضها عن دوري وظيفي، ومن ث أو تعطل وظيفته، كي تحقق لها الراحة واألمان عند االستخدام، كما

ا.  ا وظيفيا ا، وأخرى استخدمت للتزيين، ثم أضيف إليها دورا ا جماليا  لتؤدي دورا

ا في أشكال األ ا وتطورا راط تخدام األققراط، خاصة أساليب تعليقها في األذن، فبعد اسوقد شهد عصر المصري القديم، تنوعا

ل فدي مركز وجهها الخلفي بساق رفيعة قصيرة تددخ األزرار"، مزود“بـ الشكل عرفت  أقراط دائريةذي الخطاف، ظهرت 

 ثقب شحمة األذن. 

تخفيدف أوزان األقدراط، بعدد وقد وضع المصري القديم في اعتباره  ضعف شحمة األذن، وقدرتها على التحمل، فعمدد إلدى 

منها،  خالل عصر الدولة الحديثة بتل العمارندة، مدا 9أن شاع استخدام نوعيات كبيرة الحجم، وغليظة السمك، وثقيلة الوزن

 أدى إلى تشوه شحمة األذن.

 

  (1)صورة 

 10 ق.م.1295–1550السرة الثامنة عشرة  -أقراط ثقيلة الوزن

                                                           
 األقراط.تبين من فحص موميات هذه الفترة، تشوه حلمات أذانهن نتيجة لثقل  9

10 https://www.metmuseum.org/ 
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دا، إذ صدناألولي)البدائيالنموذج كما كانت " عصابة الرأس " هي  عه مدن أسدالك (، الدذي تولدد عنده " التداج الملكدي"، الحقا

شدريحية الذهب الغليظة أو األشرطة الضديقة، وازدان باألحجدار الكريمدة، وصدممه علدى اعتبدارات إرجونوميدة، ومالئمدة ت

صدالت يدة رقيقدة، ثبدت كدل منهمدا بمفلطبيعة الرأس والرقبة، وحينما أضاف إلى تكوينده علدى جدانبي الدرأس، أشدرطة طول

ا لتقييد حركة الرقبة.  تجعلها قابلة للحركة، منعا

هبيدة، كما ظهدر تدزيين الدرأس بالبروكدات " غطداء الشدعر "، كاشدفة عدن اعتبدارات إرجونوميدة، إذ أنهدا تألفدت مدن قطدع ذ

إلددى  ها حددول الددرأس وامتدددادهاُشددبتكت مددع بعضددها بإسددلوب يسددمح لهددا بقدددر مددن المرونددة، وخفددة الددوزن، مراعدداة إسددتدارت

ا لتقييد حركة الرقبة.   األكتاف، منعا

 ة، أو هيئدةفي حين تعد األساور من أقدم مفردات الحلي التي استخدمها المصري القديم، سدواء كاندت فدي هيئدة بنائيدة صدلب

ا فدي البنداء والتراكيدب كدي يتالءمدا مدع الطبيعدة التشدريحية  اء، ولتحقدقلموضدع االتدد مرنة، وكل من الهيئتدين شدهدا تطدورا

يدة يئدة البنائأفضل أداء وظيفي لهما، وفي بداية عصر الدولة الحديثة، حاول أن يتغلب علدى مشدكلة ارتددء األسداور ذات اله

 والغلق،الصلبة، إذ فصل هيئتها إلى جزئين، وربطهما بـ "مفصالت"، تسهيالا للبس والخلع بالفتح 

التوافق والمالئمة مع الطبيعة التشريحية ألصابع اليد، إذ استطاع أن يستحدث مفردة وفي تطور الخاتم، داللة علي تحقيق  

من الحلي " الخاتم "، لتؤدي وظيفة الختم، ثم أضاف إليها وظيفة التزيين،  حيث اتسم عصر الدلة القديمة، بتوظيف 

تداء من الرقبة إلى أصابع اليد، وربط الجعران كختم،، وتعليقه في الرقبة بخيط كدالية " تميمة "، ثم تغير موضع االر

ا، فاستبدل الخيط بالسلك،  إذ أنه  الجعران الختم،  بخيط حول اإلصبع، وفي عهد الدولة الوسطي، شهدت الفكرة تطورا

ا  ا بأصبع اليد، وكان طرفا السلك معقودين، وملفوفين تشبُّها بَعْقد ولفة الخيط، في حين شهدت الفكرة تطورا أكثر إحكاما

ا يلف حول أصبع اليد، وفي عصر 11ل فترة عصر االضمحالل الثانيخال ، إذ ازداد سمك السلك وأصبح طوقاا صغيرا

 الدولة الحديثة، تم تصنيع الخاتم وفصه في قطعة واحدة.

سهولة  ققدم، ليحقنكل الكما تزيين المصري القديم بالخالخيل، واهتم في تكوينها البنائي بتوافقها مع الطبيعة التشريحية أل

، حدهما مرنأئيين، االستخدام، إذ انتبه لصعوبة إدخال مشط القدم في الفتحة الدائرية للخلخال، وصممها في تكوينين بنا

بطهما ريين ترطرفيه بعقدة، أو مشابك بلسان منزلق، واألخر صلب، يتكون من جزئين دائ القدم، بغلقويثبت حول أنكل 

 ي طرفيهما.مفصلة، ويغلقان بمشبك بلسان منزلق ف

كة يث: الحرحداء بجسم المرأة من دراسة وصفية للطبيعة التشريحية لمواضع االرت المحور الثاني:-

 التحم . علىوالقدرة الفيزيائية 

فق قيق التواا، لتحينبغي دراسة األسس التشريحية لمواضع االرتدء، واإللمام بطبيعة عمل العظام والمفاصل، بهدف توظيفه

 نسان.جات اإلفردات الحلي الزجاجية ومواضع االرتداء، لتحقيق أفضل أداء وظيفي لها، وفقا الحتياوالمالئمة بين م

: الحركة:  أوالا

كة تنوع الحرسم، وتتعد انسيابية الحركة دون تقييدها احتياج بشري، في حين يمثل التقييد تعطيالا لوظيفة من وظائف الج

 بعيد والتقريب، والدوران، والحركة المحيطية.في مواضع االرتداء، بين الثني والبسط، والت

حاجب وجفن العين، من األعضاء المكلة للعينين، ولكل منهما وظيفة يؤديها، والحركة جزء من أداء تلك  يعدالعين: حركة 

ة الوظيفة، فالحاجب يمنع مرور العرق والشوائب إلى العين ويحافظ عليها جافة ونظيفة، في حين أن للجفن حركة، وقدر

                                                           
 عشرة.حكم األسرة الرابعة عشرة إلى األسرة السابعة  وتمثل فترة ق.م، 1559 – 1633من وهي الفترة  11
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الجفن العلوي على الحركة أكبر من قدرة الجفن السفلي، إذ أنه يحتوي على عضلة رافعة، لذا يجب أن تراعي مفردات 

 والجفن كي ال تتعطل وظيفة كل منهما. حركتي الحاجبالحلي الزجاجية التي تزيين هذا الموضع، عدم تقييد 

 
 (2)صورة 

 وجفن العينمفردات من الحلي تقيدحركة حاجب  

هي المنطقة الواصلة بين الرأس والجذع، وتتكون من سبع فقرات عظمية، تبدأ من الجمجمة وتنتهي بالفقرات  :الرقبة

الصدرية، وكل فقرة تتصل باألخرى عن طريق قرص غضروفي في األمام، وزوج من المفاصل الخلفية بالخلف، وهي 

ة، إذ ُتشكل هذه الفقرات مع العضالت واألربطة المتصلة بها اإلطار المرن أكثر فقرات العمود الفقري رقة ونحافة، ومرون

لحركة الرقبة، ويمكن للرقبة الحركة إلى األمام، وإلى الوراء، وإلى الجانبين، وتعتبر الفقرتان  األولي والثانية من أهم 

 12الفقرات الُعنقية لحركة الرقبة.

لى ما يؤدي إتها، كلبسط الجانبي، والدوران، وتقييد هذه الحركة يعطل وظيفللرقبة حركات، بين الثني والبسط، والثني وا

وضع اصة بمعدم الشعور بالراحة واألمان أثناء االستخدام، لذا يجب يراعي في تصميم مفردات الحلي الزجاجية الخ

 طبيعة ومدي الحركة لها، مثل القالدات واألطواق علىالرقبة، أن يحافظ 

 
 (3)شك  

 حركات الرقبة في جسم اإلنسان 

 
  (4)صورة 

 مفردات من الحلي تقيد حركة الرقبة في االتجاهات المختلفة 

                                                           
باسم "أطلس"، وهي عبارة عن خاتم عظمي ترتكز عليه الجمجمة عند التحرك لألسفل أو لألعلى، وهي أصغر الفقرات  C1تسمى الفقرة األولى  12

 فقرةيوفر لتئ السني، والذي عن نتوء يتجه ألعلى، يشبه المفصل، يسمى بالنا فتُسمى "المحور"، وهي عبارة C2الُعنقية حجًما، أما الفقرة الثانية 

موذجية أو المثالية، ألنها صورة بالفقرات الن 6إلى  3"األطلس"، نقطة ترتكز حولها عند تحريك الرقبة يمينًا ويساًرا، بينما تُعرف فقرات الرقبة من 

 ألساسية مع ُمعظم فقرات العمود الفقري.ِطبق األصل من بعضها البعض، وتشترك في الصفات ا
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يعد الكتف مفصل كروي، يسمح بحركة واسعة المدى في االتجاهات المختلفة، كالثني والبسط والتقريب،  منطقة الكتف:

حركة المحيطية، من الضروري أن يراعي في مفردات حلي االكتاف أن تتمتع بمرونة، تسمح بالتوافق مع والتبعيد، وال

 طبيعة مفصل الكتف ذو الحركة الواسعة.

 
 (5)صورة 

 الحركة في موضع الكتف  

 
 ( 6)صورة 

 مفردات من حلي موضع الكتف تتوافق مع مع مفص  الكتف واسع الحركة
 

ي، ذو حركة تشبه حركة الباب، ولتحقيق الراحة عند  موضع المرفق: يعتبر موضع المرفق من الذراع، مفصل رزت

االستخدام، يجب أن يراعى في مفردات الحلي الزجاجية التي تزيين موضعى العضد والساعد، أن تتمتع بمرونة تسمح 

 بحركة المفصل دون تقييده. 

 
  (7)صورة 

 تزين موضع المرفق، وتقييد حركة المفص أسارو  
 

يتكون اليد، من عدة مفاصل، مدن بينهدا مفصدل رسدي اليدد بدين عظدام السداعد وعظدام كدف اليدد، ومفصدل بدين  اليد:ُرسغ 

 عظام مشط اليد والسالمي القريب الصابع، ومفاصل بين سالميات اصابع اليد.
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 8))صورة 

 ركة مفص  رسغ اليدمفردات من الحلي تقييد ح 

وتعد المفاصل بين عظام مشط اليد، والسالميات القريبة ألصابع اليد، مفاصل لقمية، تسمح بحركتي الثني والبسط، 

والتقريب والتبعيد، وحركة الدوران، لذا يراعى في تصميم مفردات حلي اليد، كالخواتم الزجاجية، أن تتوافق مع حركة 

 األصابع.لثني والبسط، والتبعيد والتقريب بين المفاصل، دون تقييد لحركات ا

 
 (9)صورة 

 مفردات من الحلي تقيد الحركات المختلفة بين مفاص  مشط اليد ومفاص  الصابع  

 
  (10)صورة 

 ممفردات من الحلي تقييد حركة القبض في راحة اليد، كما انها تفتقد لألمان وعدم الراحة عند االستخدا

 

ألصابع اليد عدة حركات إذ أنها تشترك في أكثر من مفصل ولكل مفصل حركة خاصة، ويعد المفصل بين  اليد:أصابع 

اليد، سالميات أصابع اليد، مفصل رزي يسمح بحركة الثي والبسط فقط، في حين أن المفصل بين أصابع اليد ومشط 

 ران.لقمي يسمح بالثني والبسط والتقريب والتبعيد والدو مفصل
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 (  11)صورة 

 حركة التقريب والتبعيد بين أصابع اليد

 
 (  12)صورة 

  سالمتين من االصبع يقيد حركة الثني والبسط، ويعط  وظيفة المفص  خاتم يغطي

 
 (13)صورة 

 تصميم مفردة من الحلي تقيد حركة التبعيد والتقريب بين أصابع اليد  

 
هو مفصل سرجي، يسمح بحركتي الثني والبسط والتبعيد والتقريدب، ودوران اإلبهدام، كمدا يسدمح بحركدة  اإلبهام:إصبع 

في تصدميم خدواتم اإلبهدام تجندب تقييدد حركدة المفصدل، التمدام وظيفتده فدي إحكدام  األصابع، وينبغيعكسية لمقابلة أطراف 

 القبض واإلمساك باالشياء، من خالل حركة المقابلة.

 
   (14)صورة 

 خاتم يقيد حركة مفص  االبهام وتعطي  حركة المقابلة للقبض واإلمساك بالشياء
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 Palmar flexionالثني الراحيت ينبغى في تصميم األساور الزجاجية ومفردات مشط اليد، أن تتجنب تقييد حركتي 

 لليد. Dorsiflexion والبسط الظهراني

 
  (15)صورة 

 الثني الراحي والظهراني لليد تقييد حركتيمفردة حلي زجاجية 
 

هو مفصل رزي يربط بين الساق والقدم، ويتكون من مفصلين إحدهما مسؤول عن الحركة الجانبية  مفص  كاح  القدم:

ا، واألخر مسؤول عن الحركة لألعلى واألسفل، ولتحقيق الراحة في استخدام حلي منطقة  ا ويسارا الكاحل، يراعى فيها يمينا

 تجنب تقييد الحركة، إذ أنها تؤثر على حركة القدم.

للقدم عند مفصل الكاحل، أي إلى اإلنثناء  بسطإلى حركة ثني و الثني الظهرانيو ويشيرا مصطلحا الثني األَْخَمِصيت 

ني تقترب أصابع القدم من قصبة الجزء األمامي للساق(، وفي الثني الظهرابين القدم والسطح الظهري للجسم )الحادث 

على سبيل المثال، عند المشي على األعقاب، يوصف الكاحل بأنه في حالة  الساق مما يقلل الزاوية بين ظهر القدم والساق،

، تقل الزاوية بين باطن القدم والجزء الخلفي من الساق، فعند الوقوف على ني، بينما في الثني األَْخَمِصيت انثناء ظهرا

 .األصابع يمكن وصف الكاحل بأنه في حالة ثني أخمصيأطراف 

 
 (16)صورة 

 مفردات من الحلي تقيد حركة مفص  كاح  القدم  

 

ألصابع القدم مفاصل رزية بين سالمياتها، تسمح بحركتي الثني والبسط فقط، في حين تسمح : موضع أصابع القدم

أصابع القدم، بحركات الثني، والبسط، واإلبعاد، والتقريب، وديرورة المفاصل اللقمية بين عظام مشط القدم وسالميات 

تقيد الحركات المختلفة، وتعطيل وظيفة القدم خالل حركة  أالأطراف أصابع القدم، لذا يرعى في مفردات الحلي الزجاجية 

 االنسان.
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 (17)صورة 

 بين مشط وأصابع القدمالحركة و والبسط،مفردات من الحلى تقيد حركتى الثني  

 

ا:-  التحم :القدرة الفيزياية على  ثانيا

حلي فردة المتحقيق الراحة واألمان عند االستخدام، كأحد اعتبارات تحقيق اإلرجونومية، مراعاة تأثير وزن يتطلب 

ان احة واألمري الرالزجاجية على القدرة الفيزيائية على التحمل لموضع االرتداء، إذ أن زيادة الوزن يؤدي إلى فقد عنص

 عند االستخدام.

 

تعتبر شحمة األذن،الجزء السفلي من األذن الخارجية، وهو ُمَعلَُّق القُْرِط، وتتألف  القدرة الفيزيائية لشحمة الذن :

من نسيج ليفي دهني وال تحتوي على غضاريف، لذا فإن زيادة وزن االقراط عن الحد المسموح به يعرضها للقطع 

لتحمل، فاألقراط الثقيلة التي يتم والشرم، إذ يجب أن يتحدد وزن األقراط وفقاا  للقدرة الفيزيائية لشحمة األذن على ا

ا تمزقها، باإلضافة إلى تغير شكل ثقب  13ارتدائها على مدى فترات طويلة من الزمن تؤدي إلى تمدد شحمة األذن و أحيانا

 األذن من الشكل الدائري إلى الشكل المستطيل.   

 
  (18)صورة 

 الوزن وسميكة الحجم شرم شحمة الذن بفع  التزين بأقراط ثقيلة  

 

 القدرة الفيزيائية على التحم  لموضعى الرقبة والصدر: .1

الي داء، وبالتدقد تتعرض مفردة الحلي الزجاجية للسقوط أثناء االستخدام، بفعل زيادة وزنها عن قدرة التحمل لموضع االرتد

 ة البدروش "وتتددلى إلدى الصددر، ومفدرد تفتقد إلى معيار األمان، ومن بينها مفدردة الداليدة التدي تعلدق حدول موضدع الرقبدة

 دبوس الصدر" والتي تعلق في موضع الصدر، من خالل الملبس.

 

 

                                                           
13  Natalie Bell – what to do about sagging and damaged earlobes skin care - www.futurederm.com . 

http://www.futurederm.com/


 عشر ثامنلعدد الا                                                                                   مجلة العمارة والفنون        

634 

 
 ( 19)صورة 

 الوزن الزائد للمفردة يعرضها للسقوط أثناء االستخدام 

 

 القدرة الفيزيائية للمفاص  بين مواضع االرتداء:  .2

قيد حركة المفاصل في مواضع االرتداء، نتيجة الغضط على المفصل، قد يؤدي زيادة وزن مفردة الحلي الزجاجية إلى ت

 مثل مفصل الرقبة، أو مفصل الرسي، أو المفاصل بين أصابع اليد.

 
 )20)صورة 

 مفردات ثقيلة الوزن تؤدي إلى تقييد حركة المفاص  بين مواضع االرتداء وعدم الشعور بالراحة أثناء االستخدام

 

التحموو  كطبيعووة  علووىالثالووث: اعتبووارات للمالئمووة والتوافووق بووين الحركووة والقوودرة الفيزيائيووة المحووور 

 الزجاجية. وتصميم الحليتشريحية لمواضع االرتداء 

:أو  اعتبارات التغلب على تقيد حركة المفاص  بين مواضع االرتداء:  الا

كتقييد حركدة المفاصدل بدين مواضدع  الزجاجية،ي الحلي للتصميم دور فعال في التغلب على معوقات تحقيق األرجونومية ف

 مفردة الحلي الزجاجية  نة فيومرووتتطلب الحركة في موضع االرتداء، وجود حركة االرتداء، 

 اليد:الحلو  التصميمية للتغلب على تقيد حركة المفاص  بين أصابع  .3

 اليد.التغلب على تقيد حركتى التقريب والتبعيد بين أصابع  – .1

ضع أفكار تصميمية تحقق المرونة والحركة عند الجمع بين موضعين للتغلب على تقييد حركتى التقريب والبعيد للمفصل و

 المالئمة مع موضع االرتداء، والوصول للراحة واألمان عند االستخدام. اليد، لتحقيقبين أصابع 

 دون تقييد حركتى التبعيد والتقريب بينهما. من بينها توظيف الفراغ في تصميم الخاتم الزجاجى للجمع بين أصبعين
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 ( 1)شك  

  على تقيد حركتى التبعيد والتقريب للمفص  بين أصبع اليد  الزجاجى للتغلب تصميم الخاتمتوظيف الفراغ فى  

 

 

 

 

 

 

 
 (2)شك  

 ى التبعيد والتقريب للمفص  بين أصبع اليدأفكار تصميمية بتوظيف الفراغ للتغلب على تقيد حركت  

 التغلب على تقيد حركة الثني والبسط بين أصابع اليد:  .1

والبسدط، علدى تقييدد حركتدى الثندي  اليدد للتغلدبوضع أفكار تصميمية تحقق المرونة عند الجمع بدين موضدعين مدن أصدابع 

 المالئمة والراحة واألمان عند االستخدام. لتحقيق

لحركة فى الهيئدة البنائيدة للخداتم الزجداجى لتحقيدق المروندة للتغلدب علدى تقييدد حركتدى الثندي والبسدط عندد ويمكن توظيف ا

بدين اجدزاء الخداتم،  التراكيدب البنائيدةالجمع بين عقلتدين معدا، مدن خدالل توظيدف أنمداط ترصديع الفصدوص الزجاجيدة، أو 

 كتزويده بمفصالت لتسمح بالحركة بين موضع كل عقلة. 
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 ( 3)شك  

 تقيد حركة المفص   علىالهيئة البنائية للخاتم وتزوديه بمفصالت للتغلب  الحركة فىتوظيف 

 

 التغلب على تقيد حركتى الثني الراحي والبسط الظهراني لليد: .1

ية في تكوينها، تجمع بين موضع الرسي وأصابع اليد، أن تتمتع بمرونة كاف اليد، والتييراعي في تصميم مفردات مشط 

، كي تحقق الراحة واألمان عند االستخدام، مثل: المفردات التي لليد والبسط الظهرانيالثني الراحيت ال تقييد حركتي  حتى

 تجمع بين األساور وخواتم اليد.

 
 (4)شك  

 مفردة تتمتع بمرونة للربط بين الساور وخواتم أصابع اليد 

 

  الرقبة:د الحركات المختلفة التغلب على تقي .2

على تقييد الحركات المتباينة لموضع الرقبة، كالثني والبسط،  الزجاجية للتغلبوضع حلول تصميمية فى مفردات الحلى 

 والدوران، بهدف توافق بناء شكل مفردة الحلي الزجاجية مع الطبيعة التشريحية لموضع االرتداء، 

 االستخدام.ع بهيئة بنائية مرنة لتتوافق مع موضع الرقبة لتحقق الراحة واألمان عند فكرة تصميمية لكوليه زجاجي يتمت
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 (5)شك  

 توافق مع حركات الرقبة المتباينةكوليه زجاجي ذو هيئة بنائية مرنة لت  

ا، بهيئة بنائية مرنة، مثد صدميم ل المفدردات التدي تتوظيف الحركة فى قالدة زجاجية التي تزين موضعي الرقبة والصدر معا

 من الخرز والفصوص الزجاجية.

 
 (6)شك  

 بين موضعى الرقبة والصدر لتالئم الحركةتمتع القالدة بمرونة  

  

ا: اعتبارت التغلب على    مفردات الحلي الزجاجية: الوزن فيثانيا

فات تحقيق اإلرجونومية في الحلي الزجاجية، ويعتبر الوزن الزائد يعد معيار الراحة واألمان عند االستخدام من أهم مستهد

ا، وللتصميم دور  حلول للتغلب  في وضعلمفردة الحلي الزجاجية عن القدرة الفيزيائية لمواضع االرتداء، معوقاا استخداميا

 على هذا المعوق، كاألتي:

 

:   :Hollow glass jewelleryتصميم حلي زجاجية مجوفة من الداخ   أوالا

يمكن توظيف األشكال المجوفة من الداخل إلنتاج مفردات من الحلى الزجاجية تتمتع بخفة الوزن، لتحقيدق الراحدة واألمدان 

 عند االستخدام.

يدتم تنفيدذها بطريقدة إعدادة تشدكيل الزجداج  الدداخل،تصميم قالدة زجاجية ذات هيئة بناية تجميعيدة مدن وحددات مجوفدة مدن 

 ل الحراري باستخدام ا ألنابيب الزجاجية المفرغة بأسلوب النفخ.حراريا على المشع
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  (7شك  )

 تصميمات لمفردات من الحلي الزجاجية مجوفة من الداخ  

 
 ( 8شك  )

 14خرزات زجاجية مجوفة  لمفردات تجميعية منفذة بطريقة النفخ على المشع  الحراري 

 

 المفرغة:زجاجية بأسلوب الشكا  تصميم الحلي ال ثانيا:

ا للتغلب على الوزن الزائد، لتشكيل منتجا  احدة ت تحقق الريعد توظيف األشكال المفرغة فى الحلي الزجاجية، حالا تصميميا

 واألمان عند االستخدام، وتتوافق إرجونوميا مع مواضع االرتداء.

تغلب عل الوزن الزائد لتحقيق الراحدة واألمدان عندد االسدتخدام، تصميم دالية زجاجية ذات هيئة بنائية مفرغة من الداخل لل

دا داخدل األفدران الكهربائيدة المغلقدة بأسدلوب الصدهر الحدراري   Glassوتنفيدذها مدن خدالل إعدادة تشدكيل الزجداج حراريا

Fusing. 

 
   9)شك  )

 وتحقيق الراحة والمان عند االستخدامتصميم لدالية زجاجية ذات هيئة بنائية مفرغة لتقلي  الوزن  

 

 

 

                                                           
 من تنفيذ الباحث. 14
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   ) 10شك  )

 15دالية زجاجية ذات هيئة بنائية مفرغة الشك  مفذة بطريقة انفخ على المشع  الحراري
 

عمدة كيل األاعادة تش ومنفذة بطريقةدالية زجاجية ذات هيئة بنائية مفرغة من الداخل، للتغلب على الوزن الزائد، 

ا على المشعل الحراري بأسلوب اللف )المصمتةالزجاجية    .Winding( حراريا

 
  (11) شك 

 winding اللف وبالحراري بإسلالوزن من خال  تفربغ الزجاج باعادة تشكي  العمدة الزجاجية المصمتة على المشع   علىالتغلب 

 

ا:  ر:بأسلوب البارز والغائ تصميم مفردات حلي زجاجية تحم  قيم زخرفية وتصويرية ثالثا

مفردات  ائد فييمكن توظيف القيم الزخرفية والتصويرية على األسطح الزجاجية، في تشكيل إطار التغلب على الوزن الز

 .والميكانيكيالحلي الزجاجية، من خالل الحفر الكيميائي 

مان عند حة واألالزائد، لتحقيق الرا تصميم بروش زجاجى يحمل قيم زخرفية، بأسلوب الغائر والبارز للتغلب على الوزن

 .الرمال(ب )الرش الحفر الميكانيكي على األسطح الزجاجية بأسلوب " الحفر بضغط الرمال تطبيقه بطريقةاالستخدام، يتم 

 
 (12)شك  

 مفردات من الحلي تحم  قيم زخرفية بأسلوب الغائر والبارز 

                                                           
 من تنفيذ الباحث. 15
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ا:  لقطعة:نظم بناء وتركيب ا رابعا

وزن مفردة الحلي الزجاجية، إذ يزداد الوزن في القطع ذات البناء التجميعي عن القطع  علىلنظم البناء والتركيب تأثير 

 ذات البناء المفرد، ومن ثم يراعى فى تصميمها التغلب على الوزن الزائد الناتج عن البناء التجميعي.

فيذ أجزئها بطريقة تسهم فى التغلب على الوزن الزائد الناتج عن البناء قالدة زجاجية ذات هيئة بنائية تجميعية، يتم تن

ا على المشعل   بطريقة النفخ. الحراريالتجميعي، إذ يتم تنفيذ وحداتها باعادة تشكيل الزجاج حراريا

 
  (13شك  )

 اء تجميعيمفردات زجاجية ذات بن -يوضح عالقة الوزن بطريقة بناء مفردة الحلي الزجاجية  
 

 مفردة الحلي الزجاجية: على وزنتأثير البعاد والقياسات  - .3

وتغيددر الحجددم عنددد ثبددات الددوزن، كددي تتوافددق وتددتالءم  (،المفددردةوقياسددات  )أبعددادينبغددي دراسددة عالقددة الددوزن بددالحجم  

 إرجونوميا مع قياسات موضع االرتداء.

 يق الراحة واألمان عند االستخدام.قرط زجاجي بأبعاد مختلفة، للحفاظ على الوزن، وتحق

 
 (14)شك  

 دالتحكم في وزن القرط الزجاجى عند التغير في الحجم والبعا 

 النتائج:

 من خالل تلك الدراسة أمكن التوصل إلى:

تقيد الحركة  على المرأة، والتغلبضرورة تصميم الحلي الزجاجية وفقاا للطبيعة التشريحية لمواضع االرتداء بجسم   .1

في مواضع االرتداء، وزيادة الوزن في مفردات الحلي الزجاجية، وتفعيل دور التصميم والتقنية، لتحقيق معايير 

 حة واألمان عند االستخدام. إرجونومية كالر

عوقاا أن تقيد الحركة مواضع االرتداء، أو زيادة الوزن قطعة الحلي الزجاجية عن القدرة الفيزيائية للموضع، يعد م .2

ا،   في تحقيق الراحة واألمان عند االستخدام. يؤثراستخداميا
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أن الحركة بين موضعي االرتداء، تتطلب مرونة في تصميم مفردة الحلي الزجاجية، منعا لتقييد حركة المفصل بين   .3

 موضعي االرتداء.

فردات الحلي الزجاجية، لتحقيق التحمل لموضع االرتداء، تتطلب تحقيقا لخفة الوزن في م علىأن القدرة الفيزيائية  .4

 بالموضع.الراحة واألمان عند االستخدام، ومنعا الضرار 

أن تصميم خواتم تجمع بين إصبعين أو بين أصبعين، يقيد حركة المفصل بين أصابع اليد، ويعطل حركات التقريب  .5

 والتبعيد والدوران ألصابع اليد.

، يقيد حركة المفصل، ويعطل وظيفة حركة الثني والبسط ألصابع أن تصميم خواتم تجمع بين عقلتين لإلصبع الواحد .6

 اليد.

أن تصميم مفردات من الحلي الزجاجية تجمع بين سوار وأصابع اليد، ينبغي أن يتمتع بمرونة، لتفادي تعطيل حركة  .7

تحقق لها  مفصل الرسي، وذلك من خالل تفعيل الترصيع بالخرز والفصوص الزجاجية في مفردات الحلي الزجاجية، كي

 المرونة المطلوبة.

ا لتعطيل حركة  .8 أن تصميم مفرة تجمع بين كاحل وأصابع القدم، يتطلب وجود مرونة في قطعة الحلي الزجاجية، تفاديا

 المفصل.

 الكشف عن طبيعة التقنية وتأثيرها في التغلب على الوزن الزائد في مفردات الحلي الزجاجية. .9

 والمجوفة من الداخل تسهم في تقليل الوزن في مفردات الحلي الزجاجية. أن التصميمات ذات األشكال المفرغة .10

 وجود عالقة طردية بين حجم وسمك الزجاج والوزن فكلما زاد السمك والحجم زاد الوزن. .11

أن تحقيق القيم التصويرية والزخرفية على األسطح الزجاجية، بأساليب الحفر الكيميائي والميكانيكي يسهم في التغلب  .12

 لوزن في مفردات الحلي الزجاجية.على ا

أن تشكيل حلي زجاجية ذات تصميمات مجوفة الشكل، بتقنية النفخ على المشعل الحراري، قد يحقق اعتبارات  .13

ا لسهولة تعرضها للكسر، بفعل ضعف  التغلب على الوزن وتحقق الراحة عند االستخدام، لكنها قد تفقد عنصر األمان، نظرا

 لذا يراعي فيها زيادة سمك المفردة. للكسر،إلى سهولة تعرض األشكال المجوفة  زجاج البيركس، باالضافة

المشعل الحراري )بإسلوب  علىأن تشكيل مفردات من الحلي الزجاجية مفرغة الشكل، بتقينة إعادة تشكيل الزجاج  .14

لطرق للتغلب على الوزن، وفي األفران الكهربائية المغلقة، بطريقة " الصهر الحراري(، من أفضل ا (،الكبس، واللف

ا لخفة الوزن، وعدم التعرض للكسر   االستخدام. اثناوتحقيق معياري الراحة واألمان، نظرا

 التوصيات: 

 دعم التوجهات البحثية في مجال تحقيق اإلرجونومية في تصميم وإنتاج الحلي الزجاجية. .1

االرتداء، وتوظيفها في تصميم الحلي الزجاجية ضرورة االستفادة من القياسات والصفات الطبيعة التشريحية لمواضع  .2

 للفئات المختلفة.

ضرورة التوسع في دراسة دور التصميم والتقنية في تحقيق االعتبارات اإلرجونومية في تصميم الحلي الزجاجية، من  .3

 حيث الراحة، واألمان، وسهولة االستخدام، والقيم الجمالية.
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 لمراجعا

  المراجع العربية أوالا:

كليدة  –رسالة ماجيستير  –  إرجونومية تصميم الحلي اقتصاديا واستخداميا للمرأة المصرية  -اهيم ، جميلة عدليابر -1

 م . 2009 –جامعة حلوان  –القنون التطبيقية 

Ibrahim , Gmila Adly – Ergonomia Tasmyam Al Holye Eqtasdyan Wa Estakhdmyan Lal 

Maraa Al Misrya – Kolyat El Fenon Al Tatbykia – Gamaat Helwan- 2009. 

 م .  2000الدار اإلسالمية للطباعة   -القاهرة  - اإلرجونوميكس في التصميم الصناعي -أبوالمجد، عبد النبي  -2

Abo AlMad , bd Elnbye , Al Ergonomics Fe Al Tasmym Al Synaa – Al Kahira – AL Dar Al 

Eslamya LA Tabaa 2000. 

تحقيددق اإلرجونوميددة الوظيفيددة للحلددي النسددجية فددي ضددوء المفهددوم المعاصددر   -ة رمضددان عبددد الحميدددالشوشداني، هبدد -3

مايو  -العدد الثاني عشر  -مصر  -جامعة الفيوم  -كلية التربية النوعية  -مجلة كلية التربية   -بحث منشور  - للتربية الفنية

 م . 2012

Al Shoshany , Heba Radan Abd El Hamied – Takyk Al Ergonomics Al Wazfya LalHolye Al 

Nasgya Fe Dowaa Al Mafhom Al Moaaser LaTarbiya Al Fanya - Bahs Manshr – Magalyet 

Kolyet Al Tarbia – Kolyet Al Tarbia Al Nawaaya – Gamaat Al Fayoum  - Misr _ Al Adad Al 

Thany ashr 0 May 2012 . 

 م.1990الطبعة األولي  -الدار الشرقية -القاهرة  –ترجمة مختار السويفي  - فراعنةمجوهرات ال -الدريد، سيريل -4

AL Dred , Cyril – Mohawharat Al Pharaana – Targamyet Mokhtar Al Sawefy – AL Kahira – 

Al Dar Al Sharqiua - Al  Tabaa al Olaa 1990. 

المددؤتمر العلمددي السددنوي )   -بحددث منشددور  - لشددرقياعتبددارات تصددميم حلددي الرجددل ا  -حسددني، نهددي حسددين أحمددد  -5

 م . 2011ابريل   -مصر  –جامعة المنصورة  -كلية التربية النوعية   –الدولي الثالث (  –العربي السادس 

 

Hossny , Noha Hussian Ahmed – Eatybrat Tasmym Holye Al Ragol Al Sharquey – Bahs 

Manshor – Al Moaatamr Al Elmy Alsanawy - – Al dawly Al thayth – Kolyat Altrbia El 

Noaya – Gamaat Al Mansora – Misr- Aprial 2011. 

 

 –بحدث منشدور  – دور اإلعتبارات اإلرجونومية واإلداكية في تصميم حلي األطفدال -عبد العزيز، هالة محمد أحمد  -6

ابريل  –مصر  –جامعة المنصورة  –كلية التربية النوعية  –الدولي الثالث (  –المؤتمر العلمي السنوي ) العربي السادس 

 م . 2011

Abd EAlaziz , Hala Mohamed Ahmed – “ Dor Al eatabrat Al Ergonomia we Al Edrakia Fe 

Tasmym  Holye Al Atfal” – Bahs Manshr – Al Moaatamr Al Elmy Alsanawy – Al dawly Al 

thayth – Kolyat Altrbia El Noaya – Gamaat Al Mansora – Misr- Aprial 2011. 

 م.2008الطبعة األولى  -مكتبة عالم الكتب -القاهرة – معجم اللغة العربية المعاصر -أحمد مختار عمر، -7

Omr, Ahmed Mokhtar – Moagam Al logha Alarbia – Al Kahira – Maktabet Alam Alkotob – 

al  Tabaa al olaa 2008. 

الطبعدة األولدى  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيدع  –األردن  - األساسيات فى تشريح اإلنسان -بدر عقل، محمود -8

 م.1999
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