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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 

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

 االستخدم. 

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

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

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

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

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

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

 .والقدرة الفيزيائيةبجسم المرأة ومفردات الحلي الزجاجية، من حيث الحركة 

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

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

ينها دراسة وصفية تاريخية للمالئمة والتوافق وقد طرح البحث عدة محاور رئيسية، حاولت تحقيق هدف البحث، ومن ب

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

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

  .المرأة

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 

تشريحية لمواضع الرتداء بجسم المرأة، باإلضافة إلى ومن أهم نتائج البحث، دراسة تصميم الحلي الزجاجية وفقاا للحركة ال

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. 
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