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ملخ�س البحث
هذا البحث املو�صوم )اال�ص���رتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لكر�صي احلاقة ت�صمن البحث 

الف�صول التالية االتية :�
الف�صل االول : م�صكلة البحث واأهميته واأهدافه وحدوده وحتديد امل�صطلحات .

الف�صل الثاين  : االطار النظري .
الف�صل الثالث : اجراءات البحث مع و�صف وحتليل النماذج .

  وتتلخ����س م�صكل���ة البحث ان كرا�صي احلاق���ة املتوفرة يف ا�صواق بغداد توؤم���ن الغر�س االدائي من 
الناحي���ة الوظيفية واجلمالي���ة للم�صتخدم ؟ كذلك فان م�صكلة البحث تتح���د اي�صًا يف ت�صليط ال�صوء 
على اهم امل�صاكل الت�صميمية التي تعاين منها �صناعة كرا�صي احلاقة ، للوقوف على ادق التفا�صيل 

اغر�س حتديد املوؤ�صرات التي تخدم عملية الت�صميم .
  ولتحقي���ق اأهداف البح���ث ، قام الباحث بايجاد معايري ت�صميمية لكر�صي احلاقة مراعيًا اجلوانب 
الوظيفي���ة واجلمالية يف �صالونات احلاقة الرجالي���ة والن�صائية ، اخلا�صة بالبالغني يف اأ�صواق بغداد 

لاعوام )2008� 2010 (.
  وللو�صول اإىل تلك االأهداف قام الباحث بجمع املحاور اال�صا�صية الازمة للتحليل ،

فقد  نظم الباحث ا�صتمارة حتليل �صملت :
النظام التكويني العام لكر�صي احلاقة )الوظيفي واجلمايل (
اآلية ج�صم امل�صتخدم ومدى تنا�صب ومقا�صات كر�صي احلاقة .

مدى مائمة اخلامات املوظفة يف كر�صي احلاقة .
طرائق ربط اجزاء الهياأة.

ومن خال هذه اخلطوات مت التو�صل اىل النتائج النهائية االتية :
جاء ت�صميم م�صند الظهر منا�صبًا من حيث الطول والعر�س وكذلك التقعر والتحدب مع اآلية العمود 

الفقري يف االمنوذج رقم 1 وغري منا�صب يف االمنوذج رقم 2 .
ان عدم تنا�صب اأبعاد وقيا�صات بع�س اأجزاء هيئة الكر�صي مثل م�صند االيدي اأثر �صلبًا على اال�صرتاط 

الوظيفي لذلك الكر�صي .
مائم���ة اأبع���اد مقاع���د اجللو����س يف كا االأمنوذجني اأث���ر ب�صكل ايجابي عل���ى اآلية حرك���ة وا�صتقرار 

امل�صتخدم .
ج���اءت م�صان���د الراأ�س بنظام حركي واحد ، ااّل اأنها مل تكن منا�صبه لاأ�صتخدام . اإذ مل يتم احت�صاب 
الية العمود الفقري يف املنطقة  العنقية وبداية املنطقة ال�صدرية، وهذا ت�صبب يف حدوث �صد يف هذه 

املنطقة اأثناء فرتة احلاقة اأو العناية بالب�صرة .

االشتراط الوظيفي وعالقته بالنظام 
الشكلي لتصميم كرسي الحالقة

اأياد خلف يا�سني

بحوث التصميم
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جاءت اأكرث اخلامات امل�صتعملة يف بع�س االأجزاء من النماذج مثل : اجللد ال�صناعي واحلديد ال�صلب 
ا�صتجابة للمتطلبات الوظيفية يف الدعم واملتانة لهذه االجزاء التي تعود ب�صكل ايجابي على اال�صرتاط 

الوظيفي للكر�صي.
اإن ا�صتعمال الطرائق املتعددة ، والتمف�صل اجليد اأ�صهم يف دعم اجلانب الوظيفي يف االجزاء الثابتة 
، كم���ا اأعطي مرونة كبرية يف دع���م االجزاء التي حتتاج اإىل حركة يف اأغلب التمف�صات املوجودة يف 

النماذج وبه اثرت ب�صكل ايجابي على عامل املتانة واالآمان.  

  This research is marked by (functional requirement and its relationship to the formal sys-
tem to ensure the barber chair chapters, containing the following topics: 
Chapter One: The research problem and its importance and its objectives and its borders 
and determine the terms. 
Chapter II: A conceptual framework. 
Chapter III: Research procedures with a description and analysis of models. 
  The main research problem is that the barber chairs available in the markets of Baghdad, 
believes the purpose performance piece of functional and aesthetic user? Also, the research 
problem also unite to highlight the most important problems facing the design industry 
barber chairs, to find out the finer details Show identify indicators that serve the design 
process. 
  To achieve the objectives of the research, the researcher has to find a design criteria to take 
into account the barber chair which takes into account the functional and aesthetic aspects in 
hair salons for men, women, adult in the markets of Baghdad, for the years (2008, 2010). 
  To reach those goals, the researcher collected the necessary basic axes of analysis, where 
the systems researcher form analysis included: 
• System formative year for the chair barber (the functional and aesthetic) 
• mechanism of the body of the user and the proportionality of barber chair and Sizes. 
• the suitability of raw materials employed in the barber chair. 
• methods of connecting parts of the body. 
The researcher introduced the questionnaire to the Commission on sameenar which has 
thankfully, to develop the necessary adjustments until they were fit with the requirements 
of research, which was applied to the sample that was intentional in the representation of 
the research community, to serve the bjectives of the research, was to obtain information 
through observation and personal interview for the users of this product. As well as some 
owners of salons and also (Atlas) to chair the sole supplier razor in Iraq. 
It is through these steps has been reached to the final results of the following: 
1. The backrest design suitable in terms of length and width as well as the concavity and 
convexity with the mechanism of the spine in Alanoz c 1 and is not suitable in Alnozj 2. 
2. That does not suit the dimensions and measurements of some parts of the body such 
as the Musnad of hands the Holy impact negatively on the functional requirement for that 
chair. 
3. Appropriate dimensions of seating in both models had a positive impact on the movement 
mechanism and the stability of the user. 
4. Came headrests and one motor system, but they were not suitable for use. Has not 
been calculated as the mechanism of the spine in the cervical region and the beginning of 
thoracic region and this is causing the tension in this region during the period of shaving or 
skin care. 
5. Came more raw materials used in some parts of the models, such as: artificial skin and 
steel in response to the requirements of the job in support and durability of these parts, 
which date back positively on the functional requirement of the chair. 
6. The use of multiple ways, and good articulation contributed to the support side, a career 
in the hard parts, and give great flexibility in supporting parts that need to be movement in 
the most Altmvslat in the models and therefore influenced in a positive factor for durability 
and safety. 

The Summary

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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الف�سل االأول :  االإطار املنهجي للبحث

)1-1(م�سكلة البحث 
لكرثة تنوع اأ�صكال واأحجام كر�صي احلاقة ظهرت م�صاكل  يف النظام الت�صميمي وعيوب لهذا 
الكر�صي، يف كون الت�صاميم املتوفرة تقليدية وخا�صة للرجال فقط، واأي�صا تفتقر اىل النواحي 
الوظيفي���ة واجلمالية، ف�صا عن عن�صر اجلذب واالإثارة. االأمر الذي اثار ت�صاوؤل عند الباحث 

مفاده؟
ه���ل الكرا�ص���ي املتوافرة يف اأ�صواق بغ���داد وال�صيما كر�صي احلاقة يوؤم���ن الغر�س االأدائي من 

الناحية الوظيفية واجلمالية للم�صتخدم؟

 )1-2( اأهمية البحث واحلاجة اليه:
تعد عملية ريادة �صالونات احلاقة من االآليات املهمة والدورية التي اعتيد عليها االإن�صان منذ 
الق���دم وحتى الوقت احلا�صر ،  ولكا اجلن�صني و�صوال اإىل درجة وان كانت ن�صبية من اجلمال 

من جهة.
لذلك فاأن ات�صال امل�صتخدم مع هذه ال�صالونات، ولكا اجلن�صني هو دائم. وعلى وجه اخل�صو�س 
ات�صال���ه مع كر�صي احلاق���ة، بو�صفه الو�صيلة التي ت�صلهم اإىل غايتهم وهي )املظهر الائق( 
مم���ا يجعل اأهمية لدرا�صة هذا املكون الت�صميمي ؛ الأن���ه ذو تاأثريات ف�صيولوجية و�صيكولوجية 
على امل�صتخدم، االأمر الذي يوفر عن�صر الراحة واالطمئنان لديه، ال�صيما عند اجللو�س لوقت 
طوي���ل ويكون ذلك من خال تنا�ص���ب ت�صميم كر�صي احلاقة مع اأبع���اد ج�صمه واآلية احلركة 
لديه، والتاأثري ال�صيكولوجي لاأ�صكال واالألوان املوظفة يف الكر�صي ومدى تقبل امل�صتخدم لها.

لذا تكون لهذه الدرا�صة اأهمية كونها ت�صتهدف جمهور وا�صع، للتعرف على اأف�صل املوؤ�صرات يف 
عملية اإيجاد معايري ت�صميمية تراعي فيه اجلوانب الوظيفية واجلمالية.

)1-3( هدف البحث:
بناء مرتكزات  ت�صميمية لكر�صي احلاقة تراعي فيه اجلوانب الوظيفية واجلمالية.

)1-4(حدود البحث:
ا�صتملت حدود البحث على كر�صي احلاقة امل�صتعمل يف �صالونات احلاقة الرجالية والن�صائية 
اخلا�صة بالبالغني يف حمافظة بغداد وامل�صتعملة يف االعوام من )2008-2010(*م، اما اجلهة 

امل�صتفيدة هي امل�صتخدم.

• مت اختي����ار هذي����ن ال�صنت����ني لتعاقد املورد العراقي وهو )�صركة اأطل�س( اكرب �صركة م����وردة لكرا�صي احلاقة مع اجلانب ال�صيني وفق بروتوكول منذ 
العام 2008 �� 2010 .

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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)1-5(حتديد امل�سطلحات 
-اال�سرتاط

ا�ص���ل اال�صرتاط من ال�ص���رط )Condition( »جاء يف القران الك���رمي )فهل ينظرون اال 
�صاع���ة ان تاتيه���م بغتة فقد ج���اء ا�صرتاطها« �صمن )�ص���ورة حممد( االي���ة 18 ف�صرط ال�صيء 
ي�صرط���ه �صرطا: �صقه ومنه جاء معنى العامة وال�صرط- بفتح ال�صني والراء والعامة: وجمعه 

ا�صراط«)1(.
ويف املعجم الو�صيط عرف بانه �صرط، �صرطا: اأي التزامه وعليه امرا: الزماه اياه وال�صرط 

ما يو�صع ليلزم يف بيع اأو نحو)2(.
ويف املو�صوع���ة الفل�صفية عرف بانه »ال�صرط ك�صيء عن ال�صبب الذي يولد الظاهر اأو العمليات 

مبا�صرة ،  وميثل البيئة اأو اجلو الذي تظهر فيه الظاهر اأو العمليات وتوجد وتتطور«)3(.

التعريف االجرائي:
ه���و الذي يولد الظاهر يف العمليات املبا�صرة، مبا يوائم حميط البيئة احلاوية التي تظهر فيها 

الظاهرة، فقد اخذت بالتطور لتكون معايري ت�صميمية للمنتج ال�صناعي.

كر�سي احلالقة ويعرفه الباحث اإجرائيا:
ه���و تلك املنظومة احلركية االأدائية واخلا�صة بعملي���ة التجميلية ت�صتعمل بطريقة اأكرث مائمة 
لرغبات���ه الكمالية واآلية حركات ج�صمه،  التي ي�صتخدمه امل�صتغل على هذه املنظومة )احلاق، 
احلاق���ة( لغر�س ق����س �صعر الراأ�س وكذل���ك العناية بالب�صرة الذي يتاأل���ف من جمموعة من 
الوحدات اخلدمية مثل )اجللو�س، و املغ�صلة، والقاعدة جمموعة املحركات، والعتات امل�صوؤولة 

عن حركة الكر�صي( اإذ اإن هذه الوحدات ت�صكل ما ي�صمى كر�صي احلاقة.

املبحث االأول: نظريات اال�سرتاط

نظرية اال�سرتاط اال�ستجابي
ين�ص���ب اكت�صاف اال�صرتاط اال�صتجابي اىل عامل الف�صيولوجيا ال�صهري ايفان بيرتفيت�س بافلوف 
)1849-1936( ويطل���ق ع���ادة عل���ى اال�ص���رتاط اال�صتجاب���ي م�صطلح اال�ص���رتاط البافلويف، 
وعندم���ا ب���دا بافلوف بحثه يف اال�ص���رتاط، كان قد فاز بالفعل بجائزة نوب���ل وال�صوؤال هو كيف 

تو�صل اىل هذه النظرية؟
وهناك مباديء كثرية لاأ�صرتاط البافلويف نذكر املباديء اال�صا�صية ومنها وهي:)4(

) 1( معجم الفاظ القران الكرمي، جمع اللغة العربي، املجلد الثاين، ط2، الهيئة امل�صرية العامة للتاليف والن�صر، 1971، �س 13.
) 2( �صليبيا، جميل، املعجم الو�صيط، جملد االول، دار الكتب اللبنانية-بريوت، بدون �صنة، �س 697.

)3 ( رونتال، ب. يودين، املو�صوعة الفل�صفية، تر: �صمري كرم، دار الطليعة للن�صر، ط1، بريوت، 1974، �س 259.
)4 (  لندال دافيدوف، مدخل علم النف�س، الطبعة الرابعة ، دار مكجروهيل للن�صر، 1981 ،�س 202.

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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1-االقرتان
اإن اق���رتان اأو ارتب���اط املث���ري املحايد باملث���ري الا�صرطي )احيانا يتم ذلك مل���رة واحدة وعادة 
ومل���رات عدة(ق���د ي�صتدعي هذا املثري املحاي���د رد فعل مماثا لا�صتجاب���ة الا�صرطية مثال، 
افرت����س ان اجلر�س يدق كل يوم يف وقت الظه���رية قبل ثوان من تناول فرد ما الغذاء، يف هذه 

احلالة يّعد اجلر�س مثريا حمايدا، الأنه ال ي�صتدعي يف اال�صل ا�صتجابة افراز اللعاب.*
وعلي���ه فاالق���رتان هو التوحيد �صم���ن عاقة تت�صم بتفه���م معاجلة م�صاكل الواق���ع �صمن بيئة 
م�صتمدة جذورها من هذا املجتمع فرتتوي من ما�صيه وتفهم احلا�صر لتاأول امل�صتقبل يف فكرة 

امل�صمم اىل كر�صي احلاقة.

2-االكت�ساب: ا�ستعمال التعزيز
ت�صم���ى عملية اقرتان املثريات املحايدة مع املث���ريات الا�صرطية التي يتكرر حدوثها عادة اإىل 
اأن تظه���ر ا�صتجاب���ة �صرطية باالكت�صاب، اأو تدريب االكت�صاب، فاأطف���ال اليوم البالغني غدًا قد 
يت�ص���كل مفه���وم اكت�صاب الذائقة االدائية م���ع كر�صي احلاقة با�صل���وب �صايكولوجي نفعي عن 
طريق غر�س االفكار االيجابية يف ا�صتعمال هذا الكر�صي ، االمر الذي يكّون نوعًا من االكت�صاب  

الطفويل اجليد لهذا الكر�صي، وعليه انعك�س على �صلوكه وهو بالغ.

3-التدعيم واالعمام:
يع���رف امت���داد ا�صتجابة �صرطية ما اإىل اأحداث م�صابهة للمث���ري ال�صرطي واإىل جوانب املوقف 

الذي مت فيه ا�صراط اال�صتجابة ا�صا بتعميم املثري، 
اأما التدعيم هو تقوية العاقة )الرابطة( بني املثري ال�صرطي ، واال�صتجابة ال�صرطية بالتدعيم 

اأو االثارة للتثبيت واال�صتجابة ال�صرطية.
وعليه يكون االإ�صناد اأو الت�صبيب يف حالة االإن�صاء ؛ نتيجة الإ�صباع دافع احلاجة عند االإن�صان وهو 

�صرط من �صروط البيئة الف�صلى لوجود االن�صان، التي ميكن تو�صيحها بال�صكل االتي:

�صكل يو�صح
العالقة الت�صبيبية للتدعيم*

* ملزيد من املعلومات راجع امل�صدر ال�صابق، �س 199.
* فات����ن عبا�����س )ا�صرتاطات الت�صميم يف بيئة الف�صاءات املفتوحة ملدينة بغداد( اطروح����ة دكتوراه، مقدمة اىل جمل�س كلية الفنون اجلميلة- جامعة بغداد، 

2005، �س 7.

اأياد خلف يا�صنياال�صرتاط الوظيفي وعاقته بالنظام ال�صكلي لت�صميم كر�صي احلاقة
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املبحث الثاين:   )كر�سي احلالقة(

انظمة العمل يف كر�سي احلالقة
تق�صم انظمة احلركة يف كر�صي احلاقة على ثاث اأنواع اأ�صا�صية:

نظام احلركة الكهربائية.
نظام احلركة الهيدروليكي.

نظام احلركة اليدوي.

نظام احلركة الكهربائية:
يتاأل���ف نظام العم���ل يف كر�صي احلاقة من جمموعة م���ن العتات، والعت���ات امل�صننة كذلك 
يحتوي عل���ى حمركني كهربائيني يغذيان بالطاقة الكهربائي���ة بقدرة )220v( وهي حمركات 
من نوع خا����س ت�صمى باملحركات املتزامن���ة synchronous motors و�صممت هذه 
املح���ركات بحيث تك���ون لها القدرة على حتمل االوزان العالية، وتك���ون حركاتها بطيئة وبقدرة 

ح�صانية عالية ف�صا على امكانيتها على الدوران باالجتاهني.)1(
وكل حم���رك يحتوي على حمور معدين م�صنن وي�صتم���د حركته من املحرك نف�صه اإذ ميتاز هذا 

املحور ب�صادة عالية ومقاومة جيدة لاحتكاك. انظر اىل ال�صكل )1(

)ت�صوير الباحث(

 نظام احلركة الهيدروليكية:
وي�صبه هذا النظام يف تكوينه االأ�صا�صي نظام احلركة الكهربائية اإال انه يعتمد يف توليد حركته 
على امل�صخات والعتات الهيدروليكية بدال من املحركات الكهربائية التي تعمل على نظام نقل 

احلركة بوا�صطة )�صغط ال�صوائل(.
حي���ث يتم �ص���خ �صائ���ل الهيدروليك عرب اأنابي���ب العتات الرافع���ة لهيدروليكي���ة ؛ ليتم بذلك 
حتريكها. كما يف ال�صكل رقم )2(، وميتاز هذا النظام با�صتعمال قوة ب�صيطة لتوليد قوة كبرية 

تكفي لتحمل اأوزان كبرية.)2(

)1 ( B.L.Theraga. Atext-Book of Technology .Ram Nagar، New Delihi، 1987، p. 573.
) 2( ارنو، �صمت )مكونات الدوائر الهيدروليكية(، ج1، تر: �صعد عبد الفتاح، ب.ت، �س9.
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نظام احلركة اليدوي:
ويعتم���د هذا النظام يف حتريك بع�س االأجزاء يف وحدة عل���ى احلركة اليدوية فم�صند االأقدام 
يف بع����س اأن���واع كر�صي احلاقة ثابت، ويف البع�س االخر متحرك، اإذ  يتمف�صل م�صند االأقدام 
م���ع مقع���د الكر�صي وينخف�س بوا�صط���ة عتلة تقع يف اأ�صفل امل�صند بوا�صط���ة اليد كما يف ال�صكل 

رقم )2(.

                  �صكل )2( يو�صح عتلة متحركة بوا�صطة اليد .) تخطيط الباحث (

كر�سي احلالقة واخراج الهياة واخلامات املنا�سبة
بام���كان اخراج هي���اأة  كر�صي احلاقة عن طريق دخ���ول بع�س اخلام���ات املنا�صبة يف العملية 

الت�صميمية وهي:
احلديــد )Iron(: ويع���د من اأك���رث املعادن انت�صارا يف الطبيعة كذل���ك ي�صتعمل يف كثري من 
ال�صناعات وهو معدن ذو لون ف�صي اأو رمادي فاحت)1(، وتتنوع خامات احلديد و�صبائكه اعتمادا 
عل���ى طريق���ة االإنتاج ، ونوع العنا�صر الداخلة يف ال�صبائك وم���ن اأهم اأنواع احلديد الداخلة يف 

�صناعة كر�صي احلاقة:
حدي���د الزهر االبي�س: وميتاز ه���ذا النوع من احلديد بقابلية الط���رق وامت�صا�صه ال�صدمات 
وي�صتعم���ل يف �صناعة االجزاء املعقدة)2(، لقابليته على الَط���رق وال�صحب، وتدخل �صفائح هذه 

اخلامة يف تغليف بع�س اجزاء الكر�صي واجلزء الرافع للمقعد )عتات الرفع(.
ال�صل���ب املقاوم لل�صدا: ميتاز هذا النوع من احلدي���د مبقاومة اجليدة للتاكل ب�صبب الظروف 
البيئية)3(، ولهذه اخلامة  �صبائك عّدة تختلف يف تركيبتها املجهرية تبعا الختاف ن�صبة املواد 
الداخل���ة يف ال�صبيك���ة ومن اأهم ه���ذه ال�صبائك )ال�صل���ب النيكلي العايل الكارب���ون- ال�صلب 

النيكلي املتو�صط الكاربون- ال�صلب االو�صتنايتي(.
 اجللد ال�صناعي Artificial Leather: ت�صتعمل هذه اخلامة يف تغطية ال�صطوح اخلارجية 
لكر�ص���ي احلاق���ة ذات التما�س املبا�صر مع ج�صم امل�صتخدم مثل املقعد وكل من )م�صند الظهر 
والراأ�س( واالأيدي والقدمني اأحيانا ذلك ملا تتمتع به هذه اخلامة من خوا�س عدة منها خا�صية 
التما�ص���ك واإمكانية تنظيفها وتعقيمها ف�صا عن عدم نفاذيتها للماء وال�صوائل كذلك قابليتها 

( الطائي، حممد حيدر)خوا�س املواد الهند�صية(، مطبعة جامعة بغداد، من�صورات دار احلكمة للن�صر والتوزيع، 1987، �س 82.  1
وعي�صى عبد اجلواد، �صليمان ابراهيم )تكنولوجيا املواد(، جامعة بغداد، كلية الفنون اجلميلة، مطبعة دار احلكمة للن�صر والتوزيع، 1987، �س 105. حممد   )2

بدون دار ن�صر، 1982، �س 143. باقر،  ح�صني  تر:  واملواد(،  املعادن  هند�صة  )مباديء  بيلي   )  3
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املطاطي���ة التي متكنه���ا من ا�صرتجاع �صكلها بع���د زوال املوؤثر )وزن امل�صتخ���دم( كذلك نتيجة 
 )poil clored finile( لرتكيبته���ا الكيميائي���ة الت���ي حتتوي عل���ى اللدائن مث���ل م���ادة
واالألي���اف القطني���ة املتنوع���ة ف�صا ع���ن توافر ه���ذه اخلامة باالل���وان خمتلف���ة.)4( ومام�س 
خمتلف���ة وعليه فان ا�صتخدامها ي�صفي �صكا جماليا على االجزاء التي ي�صتخدم يف تنجيدها. 
اإذ ت�صنع هذه اخلامة على �صكل و�صائد حم�صوة باال�صفنج ال�صناعي لكي تعطي جل�صة مريحة 
للم�صتخ���دم ف�صا عن قابلية �صط���ح اخلامة على التما�صك وعدم حدوث حالة االنزالق جل�صم 
امل�صتخدم على �صطح الكر�صي اإثناء فرتة اجللو�س الطويلة اأحيانا، اإذ اإن هذه اخلا�صية ت�صاعد 

على اال�صتقرار جل�صم امل�صتخدم.

اأهم طرائق الربط امل�ستخدمة يف كر�سي احلالقة
تنوع���ت طرائق الربط امل�صتخدمة يف �صناعة كر�صي احلاقة وميكن تق�صيمها ب�صكل عام على 

ق�صمني:
اأ. طريق���ة الربط الثابتة:وهي عملية ربط جزءين اأو اأكرث ب�صكل حمكم دون حركة اأي من هذه 

االجزاء وتق�صم بدورها على ق�صمني:
االول/ الرب���ط غ���ري القابل للفك مث���ل اللحام وهي عملي���ة و�صل املعادن با�صتخ���دام احلرارة 
اأو ال�صغ���ط اأو كليهم���ا وتكون الو�صلة الناجت���ة دائمة، وال ميكن فكه���ا دون اال�صرار باجلزئني 
وميك���ن عد اللحام عملية ترابط فلزي بوا�صطة قوى التجاذب بني الذرات مثل اللحام بالقو�س 
الكهربائ���ي، اذ تتم عملية اللحام باملعادن عن طريق احل���رارة املتولدة عن القو�س الكهربائي 
ب���ني ال�صعلة وقط���ب اللحام وين�صهر قطب اللحام امل�صتخدم اي�ص���ا كمادة مالئة خال اللحام 

ويتجمد هنا مكونا الو�صلة امللحومة.)5(
وت�صتخدم هذه الطريقة يف كر�صي احلاقة يف ربط اأغلب االأجزاء )االأجزاء التي متثل الهيكل 
الع���ام( مثل عت���ات الرفع، وو�ص���ات تثبيت عتات الرف���ع بقاعدة الكر�ص���ي، اأما الو�صات 

امل�صتخدمة )و�صلة حلام الزاوية( كما يف ال�صكل رقم )4(.
اأم���ا الن���وع الثاين/ه���و الربط القاب���ل للفك، مث���ل امل�صامري امللولب���ة ذات الراأ����س ال�صدا�صي، 
وامل�صام���ري ذات التجوي���ف ال�صدا�صي الت���ي ت�صتخدم يف تثبيت االأجزاء الت���ي حتتاج اىل عملية 
تثبي���ت حمكم، مثل تثبيت عت���ات الرفع واملحرك الكهربائي، بقاعدة الكر�صي ومبقعد ووحدة 
اجللو����س )اأن وجد(، كذل���ك امل�صامري ذات الراأ�س العد�صي، الت���ي ت�صتعمل يف تثبيت االأغطية 

اللدائنية واحلديدية التي تغلف الهيكل العام لكر�صي احلاقة.
ب. طريق���ة الرب���ط املتحركة )متمف�صلة(:وه���و الربط الذي يوفر حرية حرك���ة االأجزاء دون 

اال�صرار بها)6(. وت�صتعمل يف كر�صي احلاقة تبعا لوظائف االجزاء املرتابطة منها: 
اوال/ طريقة الربط واملتمف�صلة يف حمور معدين: وهي عملية ربط قطعتني من املعادن بوا�صطة 
حمور معدين )ا�صطواين ال�صكل( �صقيل م�صنوع من خامة احلديد ال�صلب مثل املفا�صل التي 

 .http://www.aoi.com.eg/aoiarab/civil/medical2003 4 ( املجل�س االعلى لدابغي اجللود. الواليات املتحدة االمريكية
5 ( اخلطيب احمد حممد وخالد ايوب )طرق الت�صنيع والعمليات(، جامعة املو�صل، مديرية دار الكتب للطباعة والن�صر، العراق، 1981.

6 (  فتحي حممد �صالح ) فنون النجارة احلديثة(، من�صورات مكتبة التحرير ، بغداد، 1990.
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ترب���ط االأذرع الرافعة للكر�صي التي تربط االأذرع بقاعدة الكر�صي واالأذرع املعدنية باملقعد عن 
.)Pen( طريق املحور املعدين

ثاني���ا/ طريقة ربط االأجزاء من خال عتلة معدنية تتحرك ب�صكل م�صتقيم داخل �صكة معدنية 
)اأي ذات حرك���ة خطية( وت�صتعمل يف كر�صي احلاقة مع نظام احلركة مل�صند الراأ�س يف بع�س 

اأنواع الكر�صي.)7(
 

املبحث الثالث )اآلية ج�سم االإن�سان ( 

كر�سي احلالقة واآلية ج�سم االإن�سان
اإن درا�ص���ة اج���زاء كر�صي احلاقة من االأمور املهمة ملعرفة م���دى توافقه واأبعاد ج�صم االن�صان 
ل���كا اجلن�صني، فتنا�صب اجزاء الكر�صي الع�صاء ج�صم االن�صان، واأن كانت هناك اختاف يف 
عملي���ة من���و وقيا�س االطراف بني الرجل وامل���راأة، وتوؤثر هذه الدرا�صة يف جن���اح وف�صل كر�صي 
احلاقة عند اال�صتخدام، ف�صا عن مائمة ال�صطوح الداخلية الجزاء الكر�صي من انحناءات 

)تقعرات، حتدبات(.)8(
وخا�ص���ة ل�صكل العمود الفق���ري، وت�صتعمل هذه االنحن���اءات لزيادة التثبي���ت واال�صتقرار عند 
اجللو����س، كما هو يف �ص���كل )5( هذا جانب واجلان���ب االآخر قد تن�صا االآم���ن نتيجة الختاف 
الن�صب بني اأبعاد كل من الكر�صي ، وما يقابلها من ج�صم االن�صان )الرجل واملراأة( فتولد االالم 
يف العم���ود الفقري، وع�ص���ات الرقبة، علما ان هن���اك فرق بني جمجمة امل���راأة والرجل فهي 

اأ�صغر حجم واخف وزن واأكرث ا�صتدارة من جمجمة الرجل.)9(
ل���ذا يتوجه على امل�صمم ال�صناعي اأن يعي هذه االبعاد جل�صم االن�صان حتى يت�صنى له ال�صروع 

بان�صاء املكون الت�صميمي الذي ينا�صب ب�صكل ايجابي هذه االبعاد لكا اجلن�صني.
وحمي���ط الراأ�س والطول عند اجللو�س ، وط���ول االأرجل ، وعر�س الكتفني، حيث توجد فروقات 

بني الرجل واملراأة يف القيا�صات لكل االأجزاء االأنفة الذكر.)10(
واإن درا�ص���ة اأج���زاء كر�صي احلاقة من االأمور املهمة ملعرفة مدى توافقها مع اآلية واأبعاد ج�صم 
االن�ص���ان )امل�صتخدم( فتنا�صب اإبعاد اأج���زاء الكر�صي الأع�صاء ج�صم االإن�صان مهمة جدا وتوؤثر 
وب�ص���كل فاع���ل يف جناح وف�صل كر�صي احلاق���ة ف�صا عن مائمة ال�صط���وح الداخلية الجزاء 
الكر�ص���ي من انحن���اءات )تقعرات، حتدبات( للمخط���ط الت�صريحي جل�ص���م االن�صان وخا�صة 
ل�ص���كل العمود الفقري، وت�صتعم���ل هذه االنحناءات لزيادة التثبي���ت واال�صتقرار عند اجللو�س، 
فيزداد كلما ان�صجم مقعد الكر�صي مع ج�صم امل�صتخدم كذلك للحيلولة دون حدوث حالة التعب 

7 ( امل�صدر ال�صابق.
8 ( الب�صري، ابراهيم، الت�صريح الوظيفي، جامعة بغداد، كلية الرتبية الريا�صية، ط2، �س 343.

9 ( امل�صدر ال�صابق، �س 
10 ( ا�صام����ة كام����ل رات����ب )النمو احلركي- مدخل للنمو املتكامل للطف����ل واملراهقة(، جامعة حلوان، دار الفمر العربي للطب����ع والن�صر، القاهرة، 1999، �س 

.137-89
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واالجهاد وحالة االنزالق من على �صطح املقعد.)11()12(
عن���د عملية احلاق���ة اأو تنظيف الوجه من ال�صع���ر كونها عملية، تتطلب جان���ب من الدقة لذا 
فه���ي حتتاج اإىل ثبات وا�صتق���رار امل�صتخدم )الزبون، الزبونة( ل���ذا ميكن عد اأ�صباب احلركة 
امل�صتم���رة لبع����س االأ�صخا����س هو عدم حتملهم ل���اآالآم احلا�صلة ال�صيما عن���د تنظيف الوجه، 
فيبداأ ال�صخ�س بتغيري و�صعية اجللو�س بني فرتة واأخرى مما ي�صبب لديهم ت�صنجات يف منطقة 
الرقب���ة والعم���ود الفقري نتيجة تركي���ز �صغط اجل�صم على جزء معني م���ن اجل�صم وعليه فقد 
ت�ص���ل اىل درج���ة ال�صكتة الدماغية، ويع���ود اأول تقرير عما ي�صمى »نوب���ات نق�س الدم العابرة 
TIE( اذا م���ا متكن���ت خرثه �صغرية م���ن منع مرور ال���دم موؤقتا يف اأحد االأوعي���ة الرئي�صة من 
الدم���اغ فقد ي�صاب ال�صخ�س بتاأثريات ال�صكتة الدماغية، فقد اأورد تقرير يف جملة »الن�صيت« 
الطبي���ة يف ع���ام 1997 تفا�صيل حالة ام���راأة يف الثانية واالربعني عانت �صكت���ة دماغية بعد اأن 
انقط���ع ال�صريان ال�صبات���ي الداخلي االمين خ���ال غ�صل �صعرها يف �صال���ون احلاقة، وهناك 
ممار�ص���ات اآخرى توؤدي اىل انثناء اأو التواء الرقب���ة منها مثا و�صع �صماعة الهاتف اأو الهاتف 

املحمول بني الرقبة والكتف اثناء املكاملات الطويلة.
 وم���ن جهته���ا قالت الناطق���ة با�صم جمعي���ة ال�صكتة الدماغي���ة يف بريطانيا م���ن املعروف عن 

متازمة كر�صي احلاقة ميكن ان تكون احد العوامل املحتملة بال�صكتة الدماغية.)13(
وم���ن امل�صبب���ات االأخرى التي تتطلب اإع���ادة اإجهاد الرقبة من خال مده���ا ب�صكل مفرط ملدة 
ع�صر دقائق فقط يف التجول يف �صالونات املعار�س اأو عند اجللو�س على كر�صي طبيب االأ�صنان 
اأو متاري���ن اجللو����س »التمدد على ار�س م�صطحة ومن ثم حماول���ة النهو�س من دون ا�صتخدام 

اليدين( واليوغا.

اأو�ساع اجللو�س يف كر�سي احلالقة
ميتلك االن�صان مرونة كبرية يف مفا�صله، وله القابلية على اداء احلركات مبديات كبرية، ويبداأ 

بفقدان هذه املرونة تدريجيا يف �صن الع�صرين فما فوق.)14(
وعليه فان االن�صان بعد فرتة الع�صرين تكون  جميع اع�صاء ج�صمه قد اكتملت مبا فيها مفا�صله. 
وعلي���ه ف���ان اأي اجهاد لهذه املفا�ص���ل �صيوؤثر �صلبًا على مدى حركة االن�ص���ان يف تلك املرحلة ال 
يج���ب ح�صاب قيا�س زواي���ا اأو�صاع اجللو�س واال�صطج���اع املازم لعملية الع���اج، وب�صكل عام 

توجد و�صعيتني للجلو�س:
الو�صعية االوىل:

وه���ي الو�صعية الت���ي يرتكز فيها ب�صكل كبري على مقعد كر�ص���ي اأي تكون زاوية اجللو�س )95-

  11ergonomic Children>s furniture http://www.kidstation.com. 
12 http://www.backdesigns.com/AB1921000store/howtofitchair.asp. 
13) http://www.alwatanvoice.com/arabic/save.php?go=htm1&id=118507 
14) treey Faw, phD (chip psychology) MC Graw-Hill book companr, New York, 1980, 22.
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110( درجة كما يف ال�صكل رقم )6( وت�صمى باجلل�صة الن�صطة.)15()16(
الو�صعية الثانية:

وه���ي و�صعي���ة اال�صطج���اع التي تكون فيه���ا زوايا اال�صطج���اع ما ب���ني )130-160(° وت�صمى 
باجلل�صة ذات االغرا�س اال�صرتخائية اأو الطبية. كما مو�صح يف ال�صكل )3(

                    �صكل رقم )3( يبني اأو�صاع اجللو�ض املختلفة)17( 

حي���ث يتحك���م امل�صتغل على الكر�صي )احلاق( بهذه الزاوية وه���ذا يعتمد على طبيعة اخلدمة 
املقدم���ة اإىل امل�صتخ���دم. ويتوزع وزن اجل�صم يف هذه احلال���ة على كل من م�صند الظهر واملقعد 

وااليدي وم�صند الراأ�س.
كر�صي احلاقة والية ج�صم احلاق

هن���اك م�صتخدم اأخر لكر�صي احلاق���ة، وهو ال�صخ�س امل�صتغل عليه )احلاق( ويوؤثر ت�صميم 
الكر�صي �صلبًا اأو ايجابا على اآلية ج�صمه بح�صب مدى اأدائية الوظيفية واجلمالية.

ف���اأن ارتفاع الكر�صي وانخفا�صه وامل�صافة اجلانبي���ة التي تف�صل امل�صتخدم عن احلاق. حتدد 
بطبيعته���ا و�صعية اجللو�س اأو الوقوف بالن�صبة للحاق وم���دى انحناء العمود الفقري وانحناء 
الرقب���ة ف�صا عن االآثار واالجه���ادات والتعب على القدمني االأمر ال���ذي ترك وب�صكل ن�صتطيع 

القول على انه ظاهرة مر�صية لكل احلاقني ااّل وهو )دوايل االأقدام(.
اإن ح�ص���اب م���دى امت���داد راحة اليدي���ن �صروري حل�ص���ر فعاليات احلاقة داخ���ل هذا املدى 
احلرك���ي لليدين، فا�صط���رار احلاق على مد ذراعيه بدرجة كبرية حماوال الو�صول اإىل نقطة 
15 ) Robert T.Packard (architectural graphic standards )7th edition, New York, 1981.
16 ) Henry Dreyfuss, Alvin R.Tlly and Stephen, John willy and sons, inc, New York, 2002, p. 23.
17 (4)Henry Dreyfuss, Alvin R.Tlly and Stephen, John willy and sons, inc, New York, 2002, p. 23.
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حمددة قد توؤثر �صلبًا على �صيطرة وراحة اليد والعمود الفقري، فكلما امتدت اليد قل الرتكيز 
وزاد الوزن على العمود الفقري.)18(

اإذ اإن امل���دى ال���ذي ت�صل���ه اليدين عن���د احلركة بحرية يك���ون على �صكل ن�ص���ف دائرة ن�صف 
قطرها ما ب���ني )5.40-5-5.45�صم()19( وهذه امل�صافة هي اأق�صى مدى ممكن اأن تغطيه 
الي���د عندم���ا تكون ممتدة اىل االأمام، اأما اأبعد مدى ت�صله الي���د عندما يكون الع�صد ما�صقا 
للج���ذع فتمثل بن�صف دائرة قيا�صها )24.0-21.5(�ص���م. ففي بع�س حاالت االداء احلاقي 
حتت���اج اإىل تركيز احلاق باتخاذ هذا الو�صع، وكلما ابتع���د الهدف املرئي عن املدى احلركي 

كلما �صعفت ال�صيطرة على عملية احلاقة، هذا جانب.
واجلان���ب االآخر هو معرف���ة مديات وزوايا االإب�صار وهي من االأم���ور املهمة والازمة يف عملية 
حتديد امل�صافة بني الهدف املرئي )راأ�س امل�صتخدم( علما ان زوايا االب�صار عند احلاق تختلف 
يف حالة الوقوف واجللو�س، اإذ اإن اأق�صى زاوية ت�صلها العني يف حالة الوقوف يبلغ مقدارها 45 
° حتت م�صتوى النظر و 30 ° فوق م�صتوى النظر، كما ان اق�صة زاوية ت�صلها العني عند انحناء 
الراأ����س بزاوية 15° اىل االم���ام تبلغ 30° وتكون مب�صتوى النظ���ر وان اأي حماولة لتو�صيع مدى 

الروؤيا �صوف ي�صبب اجهادا يف ع�صات العني ويف منطقة الفقرات العنقية وال�صدرية. 20*
كم���ا اإن الع���ني ت�صتطيع اأن تب�ص���ر االأ�صياء التي تقع �صم���ن امل�صاحة املح�ص���ورة، مبدى زاوية 
مقداره���ا على كل جانب وان ح�صاب زواي���ا االإب�صار يتطلب اي�صا االأخذ بنظر االعتبار مديات 
حرك���ة الراأ�س التي تعد م���دى ا�صافيا لزاوية االب�صار الفعلية جلع���ل مداها اكرب ولتتمكن من 

احتواء امل�صهد الب�صري دون اال�صطرار اىل االنحناء الزائد.)21(
اإن ع���دم مراعاة ه���ذه الزوايا يف ت�صمني كر�صي احلاقة جتعل احل���اق ي�صطر اىل االنحناء 
بجذع���ه بزاوي���ة كبرية للو�ص���ول اىل الهدف املرئي، وهذا قد ي�صب���ب �صعفا يف حتمل وزن اليد 
لاأداء املتوا�صل وال�صعور بالوخزات والت�صنجات يف الرقبة وفقدان ال�صيطرة والتنا�صق احلركي 

لاأطراف العليا.

موؤ�سرات االإطار النظري
اال�ص���رتاط اال�صتجابة عملية تت�صم باملرونة وال�صمول بحيث ميكن اأن تف�صر جوانب كثرية  1 .
يف عملي���ة الت�صميم تكون اأ�صب���ه بالعادات املتبعة با�صتمرار عن���د امل�صتخدم ولها  مبادى 

عّده اأهمها )االقرتان، واالكت�صاب، والتدعيم(.
االق���رتان ه���و التوحيد �صم���ن عاقة تت�ص���م بتفهم معاجل���ة الواقع �صمن بيئ���ة م�صتمدة  2 .
جذوره���ا من هذا املجتمع فرتت���وي من ما�صيه وتفهم احلا�صر، لتاأويل امل�صتقبل يف فكرة 

امل�صمم اىل كر�صي احلاقة.
ي�صتطي���ع االآباء اإك�ص���اب االأطفال الذائق���ة اجلمالية واالأدائية لكر�ص���ي احلاقة باأ�صلوب  3 .
18 ) http://www.backdesigns.com/AB1921000store/howtofitchair.asp.
19 ) John wiely, sons(General Principles), New York, 1978.

20 * انظر ملحق رقم )4(
21 ) Robert T.Pckard, p. 4.
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يحاكي �صيكولوجيته���م الب�صيطة عن طريق غر�س االأفكار االيجابية ومن دون اللجوء اإىل 
عملية الق�صر اأو االإجبار.

التعميم هو ا�صتجابة �صرطية ما اإىل اإحداث م�صابهة للمثري ال�صرطي، والتدعيم هو تقوية  4 .
العاقة الرابطة بني املثري ال�صرطي واال�صتجابة ال�صرطية.

تق�ص���م اأنظم���ة عمل كر�ص���ي احلاقة على ثاث اأن���واع وهي: نظام احلرك���ة الكهربائي ،  5 .
والنظام الهيدروليكي .

احلدي���د من اأكرث املعادن انت�صار يف الطبيع���ة ويق�صم على نوعني )حديد الزهر االأبي�س،  6 .
وحديد ال�صلب املقاوم لل�صداأ( ويدخل يف �صناعة كر�صي احلاقة ب�صكل وا�صع.

ت�صن���ف طرائ���ق الربط امل�صتخدم���ة يف �صناعة كر�ص���ي احلاق���ة اىل طريقتني: طريقة  7 .
الربط الثابتة وطريقة الربط املتحركة.

تتوق���ف الن�صب���ة والتنا�صب يف كر�صي احلاقة على ثاث عوام���ل مهمة هما عامل الزمن  8 .
وطبيعة اال�صتخدام واجلهة امل�صتفيدة.

- توج���د ب�صكل عام و�صعيتني للجلو�س على كر�صي احلاق���ة الو�صعية االوىل بزاوية )95. 9
110(° وت�صم���ى باجلل�ص���ة الن�صط���ة، والو�صعية الثاني���ة بزاوي���ة )130-160( ° وت�صمى 

باجلل�صة ذات االغرا�س اال�صرتخائية اأو الطبية.
ق���د ي�صبب انحناء الرقبة لف���رتات طويلة اإىل اخللف عند غ�ص���ل ال�صعر يف بع�س املغا�صل  10 .
املرتبط���ة بكر�صي احلاقة اأو عندما ال ي���وؤدي م�صند الرا�س وظيفته االأدائية املطلوبة اإىل 

انقطاع ال�صريان ال�صباتي الداخلي وعليه حدوث �صكتة دماغية.

الف�سل الثالث : منهجية البحث
اتب���ع الباحث املنهج الو�صفي يف حتلي���ل العينات واعتماد ا�صتمارة التحلي���ل وم�صادر البحث، 

واملقابلة ال�صخ�صية يف تقييم عينة البحث ومناق�صتها.

جمتمع البحث
ي�صمل جمتمع البحث كر�صي احلاقة ال�صيني املن�صا واخلا�س بالبالغني نوع )SX( واملتوافر 

يف ا�صواق بغداد ما بني )2008-2010(م.

عينة البحث
لق���د اعتمد الباحث على العينة الق�صدي���ة يف جمع املعلومات من جميع مناذج املجتمع وبن�صبة 

40% للو�صول اىل هدف البحث.

اأداة البحث
اعتمد الباحث يف جمع املعلومات والبيانات لتحقيق اهداف البحث على ما ياتي:

حتليل الت�صاميم للوقوف على االيجابيات وال�صلبيات الوظيفية وال�صكلية و�صوال اإىل بناء 
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معايري ت�سميمية لكال اجلن�سني يف كرا�سي احلالقة.
الو�سف والتحليل :  و�سف وحتليل االأمنوذج االول

اأواًل :النظام التكويني العام لكر�سي احلالقة)الوظيفي واجلمايل(
متي���ز البن���اء التكويني لهي���اأة الكر�صي بنظام���ه الت�صميمي املبن���ي على التباي���ن يف اخلطوط تارة 
والت�صابه بينها تارة اأخرى للهياأة  العامة، اإذ تالف م�صند الراأ�س والظهر من جمموعة من اخلطوط 
املنحني���ة الت���ي تباينت يف تكوينها م���ع اخلطوط املكونة لبقية اجزاء الكر�ص���ي مثل قاعدة الكر�صي، 

وغطاء عتات الرفع التي اعتمدت يف تكوينها اخلطوط امل�صتقيمة والزوايا احلادة.
 ج���اء ت�صمي���م م�صند الظهر من�صجما، اذ ك���ون اأرتباطًا �صكليا ًمنا�صب���ًا، وكان موؤديا وظيفته ب�صكل 
ايجابي �صيما وجود اأماكن تقعر، وحتدب اختريت ب�صكل منا�صب مع اآلية العمود الفقري للم�صتخدم. 
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اأما م�صند االأيدي فان اجلانب ال�صكلي طاغيا على اجلانب الوظيفي، فلم يوفق امل�صمم يف الو�صول 
اىل الطول املائم لهما.

اأم���ا فيما يتعل���ق يف توظيف االلوان يف االمن���وذج فقد كان امل�صمم موفقا يف تكوي���ن اإيقاع لوين من 
ا�صتخ���دام ت�صاد اللون الر�صا�صي مع اللون املنبه الربتقايل، االأمر الذي كون حالة تقبل للم�صتخدم 

يف احلقل املرئي للهياأة  العامة.
اأما توظيف امللم�س اخل�صن فقد جاء منا�صبا اإىل حد ما، مثا يف وحدة اجللو�س ملا يعطي امل�صتخدم 
م���ن ثب���ات وا�صتقرار، لكن كان غ���ري منا�ص���ب يف عملية االدام���ة والتنظيف من بقاي���ا ال�صعر، النه 

م�صتقطب لها. 

ثانيًا :اآلية ج�سم )امل�ستخدم( ومدى تنا�سبها ومقا�سات كر�سي احلالقة
اإن ت�صاميم هذا االأمنوذج جاءت بع�س اأبعاده منا�صبة مع اآلية ج�صم امل�صتخدم، والبع�س االخر غري 
منا�صب اىل حد ما مع اأبعاد ج�صم امل�صتخدم العراقي، وذلك كونه م�صممًا اىل اآلية ج�صم امل�صتخدم 
ال�صيني اأ�صًا، لذا فقد �صعف اجلانب الوظيفي لبع�س االأجزاء عند اال�صتخدام مثل: م�صند الراأ�س 
فان ارتفاعه البالغ )61�صم( يوؤدي اإىل تقعر مفتعل يف الفقرات ال�صدرية للم�صتخدم، ال�صيما لدى 
طويل القامة، لذا يحتاج امل�صتخدم اإىل جمهود اإ�صايف يقع على الفقرات ال�صدرية، وعلى ع�صات 

الرقبة اإثناء فرتة العناية بالب�صرة، ما قد ي�صبب بع�س امل�صاكل ال�صحية مثل ال�صكتة الدماغية.

ثالثًا :مدى مالئمة اخلامات املوظفة يف كر�سي احلالقة
اإن ا�صتعمال خامة التاربولني )امل�صمع( يف تنجيد وحدة اجللو�س كان موفقا اىل حد كبري من الناحية 
االدائية ملا متتاز به هذه اخلامة من مرونة عالية وقابليتها  اجليدة لتحمل ال�صد واالوزان العالية.ومت 
ا�صتعمال خامة احلديد ال�صلب يف �صناعة الهيكل البنائي الداخلي واخلارجي لاأمنوذج، فقد كانت 
ه���ذه اخلامة موفقة يف دع���م اجلانب الوظيفي ذلك يف قابليتها على دع���م جانب املتانة لامنوذج، 

ف�صا عن مقاومته اجليدة للظروف البيئية.
كم���ا ا�صتخدم���ت خامة املط���اط يف تغليف االجزاء املتحرك���ة )املقب�س( مثل عت���ات الرفع لوحدة 
اجللو����س وكذل���ك عتلة رف���ع الكر�صي ، ف�صًا ع���ن قاعدتني �صغرت���ني مل�صند االق���دام وكان اختيار 
اخلام���ة موفق���ا كونها لها قابلية �صد عالية اذ انها تتحمل ال�صح���ب واالنب�صاط اثناء ارتفاع الكر�صي 

وانخفا�صه دون اال�صرار باخلامة.

رابعًا:  طرائق ربط اجزاء الهيئة 
اإن الطرائ���ق امل�صتعملة يف ربط اأجزاء هياأة الكر�صي )االأمنوذج( متباينة ومتعددة الأكرث من طريقة 
منه���ا طريقة اللحام لبع����س اأجزاء هياأة االأمن���وذج مثل عتلة الرفع وو�ص���ات تثبيت عتات الرفع 
بقاع���دة الكر�صي ام���ا الو�صات امل�صتعملة هي و�صل���ة حلام زاوية وتعد ه���ذه الطريقة احدى طرق 
الربط الثابتة.اأما الطريقة الثابتة هي الربط القابل للفك عن طريق امل�صامري املولولبة ذات الراأ�س 
ال�صدا�صي وامل�صامري ذات التجويف ال�صدا�صي وامل�صتعملة يف تثبيت بع�س اأجزاء الكر�صي مثل عتات 
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الرف���ع م���ع املحرك الهيدروليكي بقاعدة الكر�صي من جهة ومبقع���د وحدة اجللو�س من جهة اأخرى. 
واأخ���ريًا طريقة الرب���ط املخفية كان منا�صبا اإىل حد ما من اجلانب اجلم���ايل اأال اأنها مل تكن �صهلة 

التفكيك لغر�س اإعمال ال�صيانة.

و�سف وحتليل االأمنوذج الثاين    

الو�صف العام لاأمنوذج
BIG BARBERال�صركة امل�صنعةSX-9846كر�صي من نوع  ال�صنياملن�صا

�صالونات احلالقة الرجاليةاملوقع امل�صتعمل فيه
الطول)  125 �صم( العر�س ) 70 �صم( االرتفاع) 53  �صم(االبعاد العامة

وحدة اجللو�س )م�صند الرا�س، م�صند الظهر، املقعد، م�صند املحتويات
االقدام، م�صاند االيدي( القاعدة، وعتالت الرفع

للحالقة والعناية بالب�صرةالوظيفة
احلديد، اجللد ال�صناعي، املطاطاخلامة

الهيدروليكينظام العمل

اواًل: النظام التكويني العام لكر�سي احلالقة)الوظيفي واجلمايل(
متي���ز البناء التكويني لهياأة الكر�صي بنظامه الت�صميمي املبني على التباين يف اأنواع اخلطوط 
املكون���ة للهياأة العامة، اإذ تالف م�صند الراأ�س والظهر من جمموعة من اخلطوط املنحنية التي 

تباينت يف تكوينها مع اخلطوط املكونة لبقية اأجزاء الكر�صي، 
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وج���اء ت�صميم م�صن���د الظهر منا�صبًا من اجلانب ال�صكلي اأكرث من���ه اجلانب الوظيفي، فكانت 
اجله���ة العلي���ا منه عبارة عن م�صط���ح خال من اأي تقعر ولو ب�صيط ي�صاع���د الفقرات ال�صدرية 
للعمود الفقري على الراحة. اأما اجلهة ال�صفلى فقد راعى امل�صمم جانب التحدب يف الفقرات 

القطنية يف العمود الفقري يف ت�صميمه، وكانت لديه حركة متف�صلية واحدة بزاوية °92.
اإم���ا م�صن���د االأيدي ف���ان جانب ال�صكل طاغ���ي على اجلان���ب الوظيفي، فلم يوف���ق امل�صمم يف 
الو�صول اإىل االرتفاع املائم حلركة اليدين عند الن�صاء فقد كان هذا االرتفاع مبالغ فيه قيا�صا 
مبقع���د اجللو�س.اأم���ا فيما يتعلق بتوظيف االألوان يف االأمن���وذج مل يكن موفقًا، لا�صتخدام من 
قب���ل البالغ���ني، فكان لتوظيف اللون الر�صا�صي احليادي مع الل���ون مع اللون البني الغامق كون 
ت�ص���اد نح�ص���ًا، االأمر الذي ترك حالة من عدم تقبل امل���راأة امل�صتخدمة يف احلقل املرئي للهيئة 

العامة للكر�صي.
كان توظي���ف امللم�س ال�صقيل ن�صبيا غري موفق يف وحدة اجللو�س وكذلك م�صند الظهر وم�صند 
الراأ�س النه اأكرث عر�صة لعدم اال�صتقرار والثبوت عند امل�صتخدمة عند اجللو�س لفرتات طويلة 

عليه.

ثانيًا : اآلية ج�سم )امل�ستعملة( ومدى تنا�سبها ومقا�سات كر�سي احلالقة
اإن ت�صميم هذا االأمنوذج جاءت بع�س اإبعاده منا�صبة مع اآلية ج�صم امل�صتعملة، والبع�س االآخر 
غري منا�صب اىل حد ما مع اأبعاد ج�صم املراأة العراقية، ذلك الن املكون الت�صميمي مت ت�صميمه 
عل���ى وفق اآلية ج�صم املراأة ال�صينية، وبذلك فقد �صعف اجلانب الوظيفي لبع�س االأجزاء عند 
اال�صتخدام مثل:م�صند الراأ�س فان ارتفاعه البالغ )67�صم( قد يوؤدي اإىل رفعه اىل خارج هياأة 
الكر�ص���ي يف بع�س حاالت اال�صتعم���ال بالن�صبة للن�صاء الق�صريات القام���ة، ما قد ي�صبب بع�س 

املخاطر ال�صحية مثل ال�صكتة الدماغية، 

ثالثًا : مدى مالئمة اخلامات املوظفة يف كر�سي احلالقة
اإن ا�صتعم���ال خام���ة اجلل���د ال�صناعي يف تنجيد وح���دة اجللو�س كان موفق���ا اىل حد كبري من 
الناحي���ة االدائي���ة ملا متت���از به هذه اخلام���ة من مرونة عالي���ة وقابليتها اجلي���دة لتحمل ال�صد 

واالأوزان العالية.
وا�صتعمل���ت خامة احلديد ال�صل���ب يف �صناعة الهيكل البنائي لاأمن���وذج فقد كانت موفقة يف 
دع���م اجلانب الوظيفي ذلك يف قابليتها على دعم جانب املتانة لامنوذج، ف�صا عن مقاومته 

اجليدة للظروف البيئية.
كم���ا ا�صتعملت اي�صا خامة املط���اط يف تغليف االأجزاء املتحركة )مقب����س( مثل عتات الرفع 
لوح���دة اجللو����س، وكذلك عتلة رفع الكر�صي، وكان اختيار اخلام���ة موفقا كونها لها قابلية �صد 
عالي���ة، اذ انه���ا تتحمل ال�صح���ب واالن�صغاط اأثناء ارتف���اع الكر�صي وانخفا�ص���ه دون االإ�صرار 

باخلامة. 
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رابعًا : طرائق ربط اجزاء الهيئة 
اإن الطرائ���ق امل�صتعمل���ة يف ربط اأجزاء هياأة الكر�صي )االأمن���وذج( متباينة ومتعددة الأكرث من 
طريق���ة منها طريق���ة اللحام لبع�س اأج���زاء هياأة االأمن���وذج مثل عتلة الرف���ع وو�صات تثبيت 
عت���ات الرفع بقاع���دة الكر�صي اأم���ا الو�صات امل�صتخدم���ة هي و�صلة حلام زاوي���ة وتعد هذه 

الطريقة اإحدى طرق الربط الثابتة.
اأما الطريقة الثابتة هي الربط القابل للفك عن طريق امل�صامري املولولبة ذات الراأ�س ال�صدا�صي 
وامل�صام���ري ذات التجوي���ف ال�صدا�صي وامل�صتخدمة يف تثبيت بع����س اجزاء الكر�صي مثل عتات 
الرف���ع م���ع املحرك الهيدروليك���ي بقاعدة الكر�صي م���ن جهة ومبقعد وح���دة اجللو�س من جهة 

اخرى. 
واخ���ريا طريق���ة الربط املخفي���ة كان منا�صبا اىل حد ما من اجلانب اجلم���ايل اال انها مل تكن 

�صهلة التفكيك لغر�س اعمال ال�صيانة.

النتائج:
اعتم���د اأ�صل���وب التباين يف طبيعة واجتاه اخلطوط امل�صتقيمة ب���ني وحدة اجللو�س وبقية اأجزاء 
الهي���اأة للنماذج اثر يف عملية اأبراز وح���دة اجللو�س ب�صكل ايجابي ف�صا عن مائمتها مع الية 

ج�صم امل�صتخدم يف كل النماذج.
مائمة اإبعاد م�صند الظهر من طول وعر�س للنماذج)1( التي اثر ب�صورة مبا�صرة على االإفادة 

للم�صتخدم منه اأما يف االأمنوذج )2(اثر ب�صكل �صلبي على اآلية حركة امل�صتخدمة
مائم���ة ابعاد مقع���د اجللو�س على كل النماذج اث���ر ب�صكل منا�صب على الي���ة حركة وا�صتقرار 

امل�صتخدم.
جاءت م�صاند الراأ�س باأنظمة حركة خمتلفة اإىل حد ما اال اأنها مل تكن منا�صبة لا�صتخدام، اإذ 

مل يتم فيها ح�صاب اآلية العمود الفقري يف املنطقة العنقية وبداية املنطقة ال�صدرية، 
اإن ع���دم ت���اوؤم ارتفاع م�صاند االأيدي وطولها وامل�صافة الفا�صل���ة بينها يف النماذج اأ�صعف من 

دورها يف عملية االإ�صناد واال�صتقرار.
ج���اءت الكث���ري من اخلام���ات امل�صتعملة يف بع����س االج���زاء يف النماذج مثل احلدي���د ال�صلب 
ا�صتجاب���ة للمتطلبات الوظيفي���ة يف الدعم واملتانة لهذه االأجزاء التي تع���ود ب�صكل ايجابي على 

اال�صرتاط الوظيفي للكر�صي. 
اإن ا�صتعم���ال طرق الربط والتمف�صل اجلي���د اأ�صهم يف دعم اجلانب الوظيفي يف ربط االأجزاء 
الثابت���ة، كما اأعطى مرونة كبرية يف دعم االأجزاء التي حتتاج اىل حركة يف اغلب التمف�صات 

املوجودة يف كل النماذج وبه اثر ب�صكل ايجابي على عامل املتانة واالأمان. 
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اال�ستنتاجات:
جاءت ت�صاميم الهياأة العامة لكر�صي احلاقة على وفق اأنظمة خا�صة تت�صم بالتعقيد يف كرثة 
االأج���زاء املكون���ة لهذه الهياأة وج���اءت هذه االجزاء ايف���اء باملتطلبات الوظيفي���ة ال�صرورية  ؛ 

لتحقيق وظيفة الكر�صي.
ق�صمت وحدة اجللو����س يف كر�صي احلاقة بابعاد وزوايا حركية مائمة البعاد امل�صتعمل البالغ 
وامكاني���ة احلركة لديه، باالعتم���اد على االداء الوظيفي واحتياجات العمل اثناء فرتة احلاقة 

اأو العناية بالب�صرة.
اعتم���دت متان���ة الهي���كل املع���دين لكر�صي احلاق���ة على ق���وة ومتانة ط���رق الرب���ط املنا�صبة 

وامل�صتخدمة يف الهيكل العام وقد جمعت طرائق ربط عديدة.
وظف���ت خامة اجللد يف وحدة اجللو����س وم�صند الظهر وم�صند الراأ����س ملعظم ت�صاميم كر�صي 
احلاق���ة ذل���ك ؛ لتوفري عن�صر الراحة عن���د اال�صتخدام، ملا متتاز به ه���ذه اخلامة من قابلية 

ال�صد واملرونة.
مل ت�صن���ع ال�ص���ركات ال�صينية املتخ�ص�ص���ة ب�صناعة كرا�صي احلاقة للبالغ���ني على وفق اآلية 
وقيا�ص���ات ج�صم امل�صتخدم العراقي، مم���ا اأدى اىل وجود �صعف يف بع�س اجزاء هياأة الكر�صي 

مثل م�صند االأيدي وم�صند االأقدام وم�صند الراأ�س.
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