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النظام الحركي وعالقته في تصميم
هيأة دراجة األطفال الثالثية

عبد اخلالق �سمني فتاح

الف�سل االأول

اأهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث يف نقاط اذ يت�سمن درا�سة اإحدى و�سائل اللعب التي ي�ستخدمها الطفل، وما لها 
من تاأثري مبا�سر يف تن�سئة الطفل واألعابه، ودور النظام احلركي للدراجة يف تنمية ع�سالت الطفل 
باالأمان،  املتعلقة  الت�سميمية  واجلوانب  للطفل،  ال�سيكولوجي  باجلانب  واالهتمام  لها،  امل�ستخدم 

ف�سال عن اأن البحث يعّد قاعدة معرفية يف جمال ت�سميم لعب االأطفال.

م�سكلة البحث
من خالل قيام الباحث بجولة ا�ستطالعية يف االأ�سواق املحلية، الحظ وجود العديد من االأ�سكال 
التي  التجارية  ال�سمة  طابع  يحمل  كان  واأغلبها  الثالثية،  االأطفال  لدراجات  املختلفة  والت�ساميم 
جتاوزت دقة الت�سميم ومتانته لبع�ص اأنواع الدراجات، لتحقيق متغريات ت�سميمية للدرا�سة، مما 
يوؤدي �سلبا عند اال�ستخدام، ولهذا تتحدد م�سكلة البحث يف عالقة النظام احلركي بت�سميم هياأة 

الدراجة.

هدف البحث:
الثالثية،  الطفل  دراجة  يف  احلركي  للنظام  الت�سميمية  االأ�س�ص  عن  الك�سف  اإىل  البحث  يهدف 

ودورها يف املتغريات الت�سميمية للهياأة العامة للدراجة.

حدود البحث:
 )5-4( عمر  من  االأطفال،  قبل  من  امل�ستخدمة  الثالثية  االأطفال  دراجات  البحث  حدود  ت�سمل 

�سنوات، واملوجودة يف االأ�سواق املحلية لعام 2007.
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حتديد امل�سطلحات 
النظام

عرف Haider النظام باأنه يعرب عن االن�سجام والتنا�سق والكمال والتجان�ص.)1(
وعرف Beiter النظام باأنه ي�سفي ال�سعور بالوحدة واالإح�سا�ص بالهيكلية.)2(

احلركة
�سكل وجود املادة، و�سفتها اجلوهرية املالزمة لها، واحلركة كاملادة ال تفنى وال تتحدث وما العامل 
نف�سها،  املادة  يكمن يف  مادة، وم�سدر احلركة  بدون  ت�سور حركة  املتحركة، وال ميكن  املادة  اإال 

ولذلك فال حاجة للبحث عنه يف قوى خارجة عنها.)3(

الت�سميم  
باأنه: الت�سميم   New manعرف

فكرة يف ذهن امل�سمم، وتنقل اىل الواقع بهيئة اأ�سياء م�ستعملة يف احلياة اليومية.)4(
وهو عبارة عن اخلطة املنظمة حلل م�سكلة ما حيث يقوم امل�سمم باختيار وتنظيم العالقات يف 

تكوين موحد لتحقيق اأهداف معينة.)5(
الهياأة:

ching الهياأة باأنها :احلدود اخلارجية لل�سكل املج�سم والتي ي�ستطيع املتلقي بها اإدراك  عرف 
وحتديد ال�سكل)6(

وهي تعبري كتلي افرتا�سي للمظهر اخلارجي للمادة اأو اجل�سم ثالثّي االأبعاد، �سمن ف�ساء حمدد 
ميكن اعتباره مفهومًا عامًا للمنتج ال�سناعي، وتعبريًا عن اتزان القوة الداخلية واخلارجية الداخلة 

فيها، وتن�سا من خالل الوحدة املرئية للوحدة. )7(

 Haider , S. Gulzar, Islam Cosmology and Architecture Theories and principles of design in  ()1
.Ēđ .p ,ČĔēē ,architecture of Islamic societies, Asymposium held by the Agakhan

-čď .p ,ČĔđĔ ,Bitler , Ethel Jane: design for you second edition , John wiley and sons Inc ()2
.čĐ

 ǅǋƣƓ ÛƖǋƥǐƓ-ƐƣǐƬ ÛƕǐƥƬƴǁƐ ƕƓƗǀǄǁƐ ƥƐƣ ƖƐƥǋƪǆǄ ÛƱƑǄƗƜǗƐǋ ƕƻƨǂƻǁƐ Ǐƺ ǃǐǉƑƻǄǋ ƒǉƐƤǄ ÛǃǂƨǄ ƼƐƦƥǁƐ ƣƓƳ ÛƣƜƑǄǁƐ ()3
.ĎĒ ƫ Ûƥƪǆ ƕǆƨ

 Newman Thelmar ñplastics design , first edition Chilean book company, philadalphia, new ()4
.đĒ .p ,ČĔĒč ,york

 ǅƑǄƳÛČƯ ÛƲǐƦǋƗǁƐǋ ƥƪǆǂǁ ǏƓƥƴǁƐ ƲǄƗƜǄǁƐ ƕƓƗǀǄ ÛǏǆƻǁƐ ǃǐǄƬƗǁƐ ƅǎƣƑƓǄ ÛƕǐǂƓƐƥǀǁƐ ǏǄƦƳ ǃƬƗƴǄ ÛƘǐƷ ƥƣƓ ƣǋǂƢ()5
.Ĕ ƫ Ûčċċē ÛǅƣƥǗƐı

.Đċ .p ,ČĔĔč ,Ching , F. Architecture from , space, order vennestrand rein hold, London  ()6
 ÛƔƥǉƑƾǁƐ ÛƕƮǊǆǁƐ ƥƐƣ ÛǃǐǉƐƥƓƐ ƣǄƟǄ ǏƽƑƓǁƐ ƣƓƳ Ûƹƨǋǐ ƣǋǄƟǄ ƣǄƟǄ ƕǄƜƥƗ ÛǃǐǄƬƗǁƐ ƧƨƐ ÛƖǋǀƨ ǃǘǐƜ ƖƥƓǋƥ ()7

.đē ƫ ÛČĔēċ

النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح



ء
9العدد - 54 لسنة 2010

الف�سل الثاين
 الدراجة

خمطط يو�سح )اأجزاء دراجة الطفل(

اأجزاء دراجة الطفل:
1.املقود: يتم من خالله توجيه وقيادة الدراجة لالمام او اخللف وامكانية اال�ستدارة اىل اليمني 

او الي�سار.
مقود  االأمام،  من  به،  ويرتبط  لدائنيًا  او  معدنيًا  اإما  يكون  هيكلي  تكوين  وهو  الدراجة:  2.هيكل 

الدراجة، ومن الو�سط مقعد جلو�ص الطفل، ومن االأ�سفل العجالت.
3.املقعد: وهو اجلزء املخ�س�ص جللو�ص الطفل عند قيادته للدراجة.

4.العجالت اخللفية للدراجة: وعددها اثنتان.
5.العجلة االأمامية للدراجة.

6.الدوا�سة: وعددها اثنتان وهما مثبتتان على جانبي العجلة االأمامية للدراجة، ومن خاللهما يتم 
تدوير العجلة االأمامية وال�سري بالدراجة.

النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح
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اآلية عمل الدراجة
دّوا�ستان،  بها  املرتبطة  االأمامية  العجلة  دوران  بفعل  االأر�ص  على  الثالثية  االأطفال  دراجة  ت�سري 
واحدة من اجلانب االأمين للعجلة، واالأخرى من اجلانب االأي�سر لها، ويجب اأن تكون كل من قدمي 

الطفل على واحدة من هاتني الدوا�ستني لكي تتم عملية دوران العجلة ب�سورة �سحيحة.
تكون العجلة االأمامية للدراجة بقطر اأكرب من قطر كل من العجلتني اخللفيتني.

فلو كان قطر العجلة الكبرية مثال �سعف قطر العجلة ال�سغرية، فحني تدور العجلة الكبرية دورة 
واحدة، تدور العجلة ال�سغرية دورتني كاملتني الأن:

)1(

وتكون حركة دوا�ستي العجلة االأمامية على النحو االتي:
1.�سغط اإحدى الدوا�ستني اإىل االأمام واإىل االأ�سفل بالقدم اليمنى مثال، تاركا القدم الي�سرى ترتفع 

براحة مع الدوا�سة الثانية.
من  واالأ�سفل  االأعلى  اىل  القدمني  اأ�سابع  وتتحرك  �سحيحا،  و�سعهما  يكون  ان  يجب  2.القدمان 

منطقة الكاحل، وفق حركة الدوا�سات.
3.القدم اليمنى التي �سغطت يف اخلطوة االأوىل تاأخذ باالرتفاع اىل االأعلى لتقوم القدم الي�سرى 
بال�سغط اىل االأمام واالأ�سفل، وهكذا ت�ستمر احلركة ونح�سل على حركة دورانية م�ستمرة ومن ثمَّ 

ت�سري الدراجة نحو االأمام او للخلف. )2(

النظام احلركي يف الدراجة
كما نعلم اأن احلركة يف الفيزياء تعني حركة اجل�سم اأو جزء منه بفعل قوة دافعة وقد تكون هذه 
القوة خارجية بفعل موؤثر، او قد تكون القوة داخلية حترك جزءا من ذلك اجل�سم، وهذه العملية 
تتم من خالل و�سط بني املحرك واملتحرك، اإذ اإن اجل�سم حني يتحرك اإمنا يتحرك يف مكان، واذا 

متت احلركة بفعل خارجي فاإنها تكون بالتما�ص، واذا حدثت متت داخل املادة فال يحدث متا�ص.
االماأمية  العجلة  دوران  خالل  من  رئي�سة  ب�سورة  يتمثل  حركي،  نظام  الثالثية  الطفل  لدراجة 

 .ČĔ ƫ ÛčċċĐ ÛƣƐƣƸƓ ÛƕǁƐƣƴǁƐ ƕƴƓƯǄ ÛČčƯ ¡ƅƑǐƦǐƻǁƐ :ǅǋƥƢƐǋ ƹǐƯǂǁƐ ƣƓƳ ƭƑǐƺ ÛǃƜǆǁƐ ()1
 ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ ǍǁƐ ƕǄƣƾǄ Û ƥǐƗƨƜƑǄ ƕǁƑƨƥ ÛƕǐǄƣƢ ƕƜƐƥƣǁ ƕǐǄǐǄƬƗ ƖƐƦǀƗƥǄ :ǃǋƗǁƐ ǃƣƐ Û ǎǋƑƓǂǊǁƐ ()2

.čē ƫ Ûčċċđ
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اللتان تتحركان من خالل �سغط قدمي الطفل عليهما. وتتحول احلركة  املرتبطة بها الدوا�ستان 
الدائرية للعجلة االأمامية اىل حركة اإزاحة مقطوعة على االأر�ص، اما العجلتان اخللفيتان فانهما 
تدوران اإجباريا عند دوران العجلة االأمامية، اإ�سافة اىل حملها جزءا من وزن الدراجة وكلما كان 
قطر العجلة االأمامية كبريا كانت االإزاحة املقطوعة على االأر�ص اأطول، واإ�سافة اىل حركة العجالت 
فهناك حركة مقود الدراجة املت�سل بالعجلة االأمامية، فهو يتحرك اىل اليمني حينما يراد االجتاه 
° درجة  اإلي�سار حينما يراد االجتاه بالدراجة للي�سار وبزاوية 45  بالدراجة لليمني، ويتحرك اىل 

تقريبا لكل اجتاه، وح�سب نوع وموديل العجلة.)3(

العنا�سر الت�سميمية:
هي و�سائل اأ�سا�سية يتعامل معها امل�سمم باأ�سلوبه اخلا�ص، وتبلغ اأهميتها يف التمييز بني احلقيقة 
ال�سوئية،  القيمة  الهياأة،  ال�سكل،  املتباينة )اخلط،  الب�سرية بعنا�سرها  اللغة  تعد  اذ  واإظهارها، 
لالدراك  املميزة  لل�سفات  ا�سا�سا  العنا�سر،  تلك  لتنظيم  امل�ستخدمة  والطرق  اللون(  امللم�ص، 

احل�سي وتت�سمن العنا�سر:)4(
1.اخلط )Line(: ويعد من الو�سائل الدالة واملعربة التي ي�ستخدمها امل�سمم يف عمله الت�سميمي، 
اأو يف اإظهار �سكل او اجتاه حركة، فاخلطوط يف بع�ص ت�ساميم الدراجات توحي بال�سالبة وال�سبط، 
واملنحنيات يف �سكل وهياأة الدراجة توحي باملرونة وفيها ان�سيابية ناجتة عن تغيري االجتاه، واخلط 
ي�سهم ب�ستى اأنواعه يف اإي�سال الهدف الت�سميمي ملبتغاه املطلوب، فهو ميثل البناء التكويني لدراجة 

الطفل.

2.الهيئة وال�سكل )Form & Shape(: يتداخل مفهوم الهيئة مع مفهوم ال�سكل، اإذ ي�ستعمل 
كل  يف  االأ�سا�سية  املادة  ميثالن  اأنهما  اال  منهما،  لكل  االأ�سلي  املعنى  عن  للتعبري  املفهومني  اأحد 
ي�سفي  كما  الثالثية  االطفال  دراجات  يف  الهيئة  تكون  االأ�سكال  جمموع  ان  االأ�سا�سية،  التكوينات 

تعدد االأجزاء املكّونة للدراجة، التنوع واحلركة على هيئتها.)5(
عادة ما ن�ستخدم ُمْنتَجًا يوؤدي غر�سًا ما، فالوظيفة مثال دور حموري يف حتديد �سكل ال�سيء الذي 

 ÛǇƐƥǋƗǀƣ ƕƟǋƥƯƐ ÛƣƑƴƓǗƐ ƕǐƏƑǆƙ ƕǐǄǐǄƬƗǁƐ ƖƑǐǂǄƴǁƐ Ǐƺ ƕƜƗƑǆǁƐ ƖƑƽǘƴǁƐǋ ƕǀƥƟǁƐǋ üǀƪǁƐ ÛƣǋǄƟ ǃƨƑƜ ƧƑƓƳ ÛǏƴǐƓƥǁƐ ()3
.ĎĒ ƫ ÛČĔĔĔ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ

 ǌƣǁ ÛüƑƜǄǁƐ ǍǂƳ ƣƑǄƗƳǗƐ ¡üǘƾƗƨǗƐǋ ǏƳƑƺƣǆǗƐ ǏǂǄƑƗǁƐ ƿƐƥƣǗƐ ǏƓǋǂƨƑƓ ǈƗƽǘƳǋ ǏǆƻǁƐ ƼǋƤƗǁƐ :ƥƯǄ ǃưƑǀ üƑƮǆ ÛǏƴǐƓƥǁƐ ()4
.Ďč ƫ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ ÛǇƐƥǋƗǀƣ ƕƟǋƥƯƐ ÛƕǐǆƻǁƐ ƕǐƓƥƗǁƐ ǃƨƽ ƕƓǂƯ

 ǃǐǄƬƗ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ ÛǇƐƥǋƗǀƣ ƕƟǋƥƯƐ ¡ƼƐƥƴǁƐ Ǐƺ üƑƻƯǗƐ ƒƴǁ ǃǐǄƑƬƗ ƥǐǐƑƴǄ ÛƘƥƑƟ ƅƑǄǐƪ  ()5
.čĒďƫ Ûčċċď ÛǏƳƑǆƬ
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ن�سممه، والذي يرتبط ب�سورة مبا�سرة بالعالقة اجلدلية بني الناجت ال�سكلي والوظيفة.)6(

الوحدة  حتقيق  يف  املعتمدة  الت�سميمية  العنا�سر  اأحد  احلجم  ميثل   :)Volume( 3.احلجم 
ال�سكلية، من خالل دور القيم احلجمية الب�سرية يف تاأكيد بع�ص االأجزاء الرئي�سة يف التكوينات 
ال�سكلية، فحجم دراجة الطفل لها دور كبري يف درجة تقبلها كلعبة له، ان القيمة احلجمية ل�سكل 
التي حتدد  الهيئات  اأو  لالأ�سكال  البعدية احلقيقية  القيم  تاأتي من خالل  الت�سميم،  الدراجة يف 

قيمتها الب�سرية ومن خالل عالقة هذه االأ�سكال والهيئات بع�سها ببع�ص.)7(

 )shade( للم�ساحات امل�سيئة واملعتمة القيمة ال�سوئية  4.القيمة ال�سوئية )Light(: تعمل 
واملظلمة )shadow( التي حتدد طبيعة ال�سوء ال�ساقط وتنظم القيم ال�سوئية يف �سكل الدراجة 
ال�سوئية  والفوا�سل  وامل�ساحات  والتغاير  التباين  ا�ستخدام  االهتمام عن طريق  مثال، على جذب 

الإيجاد الوحدة.)8(

5.امللم�س )Texture(: تعبري يدل على اخل�سائ�ص ال�سطحية للمواد، ففي دراجة االأطفال يبدو 
ملم�ص بع�ص االأجزاء �سقيال ب�سبب طالئه مبواد اأخرى ملنع ال�سداأ، بينما يكون ملم�ص قب�سة مقود 

الدراجة خ�سنا، ملنع انزالق يد الطفل امل�ستخدم للدراجة عند قيادتها.)9(

6.اللون )Color(: ميثل اللون اأحد اخل�سائ�ص املظهرية لل�سكل، فهو ميتلك القدرة على تعريف 
ال�سكل وحتديد هويته، وهو ي�سكل اأهمية كبرية للطفل ولكيفية اإدراكه لل�سكل، ونظرا المتالك االألوان 
مبكوناتها االأ�سا�سية املتمثلة بال�سبغة والقيمة وال�سدة خل�سائ�ص فيزيائية واإيحاءات تعبريية فاأنها 

توؤثر يف كيفية اإدراك الطفل الألوان دراجته، ومدى تف�سيله لها.)10(

  LE, CORBUSIER: TOWARDS A NEW ARCHITECTURE, Academy edition, six edition , 6()

London, ČĔĔĒ, p. Čďċ.
 ƕǐǂǀ ÛƥǐƗƨƜƑǄ ƕǁƑƨƥ ÛüƑƻƯǗƐ ƘƑƙƐ Ǐƺ ƥǐƸƗǂǁ ƕǂƓƑƾǁƐ ƕǐƓǐǀƥƗǁƐ ƖƐƣƟǋǁƐ ǃǐǄƬƗ ƥǐǋƯƗ üƓƨ ÛƣǋǄƟ ǎƥǋǆ ƝǘƬ ÛǎǋǘǐƜǁƐ ()7

.Đđ ƫ Ûčċċđ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ
.Đđ ƫ ÛƥƣƬǄǁƐ Ƨƻǆ ÛƣǋǄƟ ǎƥǋǆ ƝǘƬ ÛǎǋǘǐƜǁƐ ()8

 ÛǅƑǄƳ ÛČƯ ÛƲǐƦǋƗǁƐǋ ƥƪǆǂǁ ǏƓƥƴǁƐ ƲǄƗƜǄǁƐ ƕƓƗǀǄ ÛǏǆƻǁƐ ǃǐǄƬƗǁƐ ƅǎƣƑƓǄ ÛƕǐǂƓƐƥǀǁƐ ǏǄƦƳ  ǃƬƗƴǄ ÛƘǐƷ ƥƣƓ ƣǋǂƢ ()9
.Ĕď ƫ Ûčċċē ÛǅƣƥǗƐ

 ǃǐǄƬƗ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ ÛǇƐƥǋƗǀƣ ƕƟǋƥƯƐ ¡ƼƐƥƴǁƐ Ǐƺ üƑƻƯǗƐ ƒƴǁ ǃǐǄƑƬƗ ƥǐǐƑƴǄ ÛƘƥƑƟ ƅƑǄǐƪ ()10
.ČďĒƫ Ûčċċď ÛǏƳƑǆƬ
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اال�س�س الت�سميمية:

االأ�سلوب  لتعزيز  التنظيم هي  ال�سناعي، وطريقة  املنتج  البنائية يف  العالقات  وقوانني  اأ�سول  ان 
الذي يراعي جميع العنا�سر واإظهار تاأثري معني لها يف املنتج، وتت�سمن االأ�س�ص:)11(

فهو  ال�سكلية،  الوحدة  لتحقيق  املعتمدة  الت�سميمية  املباديء  اأحد   :)Harmony( 1.التناغم 
تنظيم اأجزاء ال�سيء، وتاآلف وظائفه املختلفة فال تتعار�ص وال تتنافر بل تتحقق وتتجه اإىل غاية 
واحدة. فاأجزاء دراجة الطفل مثال يجب اأن تكون مركبة تركيبا جميال، وال وجود جلزء متنافر مع 

بقية االأجزاء بل تكون جميعها مرتبة ومتنا�سقة.)12(

اأي  لن�سبها،  مبدئية  درا�سة  ي�ستلزم  العنا�سر  بني  اجلمع  اإن   :)Proportion( 2.التنا�سب 
درا�سة للعالقات بني اأحجامها، والتنا�سب بني االأ�سياء، يجب اأن يكون تنا�سبا ي�ستدعي من امل�ساهد 
التاأمل واالإ�سارة، ويف دراجة االأطفال ينبغي تنا�سب اأجزائها الن عدم تنا�سبها يوؤثر ب�سكل �سلبي 
يف مظهرية ال�سكل وقيمته اجلمالية، فمقود الدراجة مثال يجب ان يكون متنا�سبا مع بقية االأجزاء 
املكونة لهيئة الدراجة، فال يكون �سغريا بالن�سبة للطفل وال يكون كبريا ت�سعب ال�سيطرة والتوجيه 

من خالله.)13(

والوحدة  التناغم من جهة،  تعرب عن  التي  املهمة  املفاهيم  اأحد  3.االإيقاع )Rhythm(: ميثل 
ال�سكلية من جهة اأخرى، واالإيقاع هو الرتدد اأو التكرار لعنا�سر مت�سابهة، ومبا يوفر مظهرا لالجتاه 
العجلة  ت�سابه  الت�سميم فمثال نرى  االأهمية يف  بالغ  االإيقاع  ا�ستخدام  اإن  الت�سميم.  واحلركة يف 
اخللفية اليمنى مع العجلة اخللفية الي�سرى وكذلك نرى اأن اجلزء االأمين من مقود الدراجة البد 

ان مياثل اجلزء االأي�سر منه.)14(

 ¡üƑƜǄǁƐ ǍǂƳ ƣƑǄƗƳǗƐ ¡üǘƾƗƨǗƐǋ ǏƳƑƺƣǆǗƐ ǏǂǄƑƗǁƐ ƿƐƥƣǗƐ ǏƓǋǂƨƑƓ ǈƗƽǘƳǋ ǏǆƻǁƐ ƼǋƤƗǁƐ :ƥƯǄ ǃưƑǀ üƑƮǆ ÛǏƴǐƓƥǁƐ ()11
.Ďč ƫ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ ÛǇƐƥǋƗǀƣ ƕƟǋƥƯƐ ÛƕǐǆƻǁƐ ƕǐƓƥƗǁƐ ǃƨƽ ƕƓǂƯ ǌƣǁ

 ÛƥǐƗƨƜƑǄ ƕǁƑƨƥ ÛüƑƻƯǗƐ ƘƑƙƐ Ǐƺ ƥǐƸƗǂǁ ƕǂƓƑƾǁƐ ƕǐƓǐǀƥƗǁƐ ƖƐƣƟǋǁƐ ǃǐǄƬƗ ƥǐǋƯƗ üƓƨ ÛƣǋǄƟ ǎƥǋǆ ƝǘƬ ÛǎǋǘǐƜǁƐ ()12
.đċ ƫ Ûčċċđ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ

-ǅƑǄƳ ÛČƯ ÛƲǐƦǋƗǁƐǋ ƥƪǆǂǁ ǏƓƥƴǁƐ ƲǄƗƜǄǁƐ ƕƓƗǀǄ Û ǃǐǄƬƗǁƐ ƅǎƣƑƓǄ ÛƕƨǐƐƥƣǁƐ ŶƐ ƣƓƳ ƣǄƟǄ ÛǎƣƑǊǁƐ ƣƓƳ ƣǄƟǄ ǏǁƣƳ ()13
.ČĎĎ ƫ ÛčċċĔ ÛǅƣƥǗƐ

 ƕǐǂǀ ÛƥǐƗƨƜƑǄ ƕǁƑƨƥ ÛüƑƻƯǗƐ ƘƑƙƐ Ǐƺ ƥǐƸƗǂǁ ƕǂƓƑƾǁƐ ƕǐƓǐǀƥƗǁƐ ƖƐƣƟǋǁƐ ǃǐǄƬƗ ƥǐǋƯƗ üƓƨ ÛƣǋǄƟ ǎƥǋǆ ƝǘƬ ÛǎǋǘǐƜǁƐ()14
.đē ƫ Ûčċċđ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ
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4.التوازن )Balance(: يرتبط مفهوم التوازن ب�سورة مبا�سرة بالوحدة ال�سكلية، ويعد التوازن 
االأ�سا�ص الت�سميمي الذي يحقق ال�سعور بالثبات واال�ستقرار النا�سيء عن التوزيع املت�ساوي للوزن او 
الثقل الب�سري يف التنظيم، فالتوازن مطلوب يف ت�سميم دراجة الطفل بحيث يكون �سكل تناظري، 
اأي تنظيم العنا�سر لقوى اجلذب والواقعة على م�سافات مت�ساوية من املركز وبذلك يكون ت�سميم 

الدراجة حمققًا للتوازن امل�ستقر ومينع �سقوطها.)15(

5.الهيمنة )Dominance(: من املباديء واالأ�س�ص التنظيمية لتحقيق بناء الوحدة ال�سكلية من 
اإن مفهوم الهيمنة ي�سري اىل �سيطرة  خالل العالقات الناجتة بني وحدات العمليات الت�سميمية. 
عن�سر على ح�ساب العنا�سر االأخرى، والعن�سر املهيمن يعامل كمركز ت�سويق واهتمام، ويف دراجة 
االأطفال قد تكون الهيمنة ملقود الدراجة دون بقية االأجزاء اأو تكون الهيمنة للعجلة االأمامية دون 

العجلتني اخللفيتني للدراجة.)16(

6.الوحدة )Unity(: هي اإحدى القوانني والقواعد واملباديء التي يرتبط بها التكوين اإىل جانب 
التناق�ص والتوازن والتنا�سب واملقيا�ص واملواءمة. والوحدة تعني املوازنة التي جتعل كل عن�سر يف 
الناجح  اأي �سيء منها، فالت�سميم  اأو حذف  الت�سميمي �سروريا بحيث ال ن�ستطيع ا�سافة  العمل 
الوحدة من  وتتم  لل�سكل،  املكونة  االأجزاء  تنوع  الرغم من  بالوحدة على  يتمتع  الذي  هو  للدراجة 
حتقق عالقة االأجزاء مع بع�سها البع�ص.)17(والوحدة من املباديء االأ�سا�سية للتنظيم اجلمايل، 
التي البد اأن تدخل يف املنتجات ال�سناعية بع�سها مع البع�ص االآخر، فالوحدة هي التكوين والتكامل 

واالت�ساق وااللتحام.)18(

7.التباين )Contrast(: ويعني التنوع ومينح الت�سميم االثارة واحليوية وتعتمد درجة التباين على 
مهارة امل�سمم وموهبته، وغر�ص الت�سميم اذ يحقق التباين نوع من االإثارة، كاأن تكون ن�سب واألوان 
اأجزاء الدراجة تبعث يف التكوين احلركة واحليوية، الأن اإدراك هيئة و�سكل الدراجة يعني �سرورة 
وجود اختالفات يف املجال املرئي واأينما توجد اختالفات فالبد ان يكون هناك تباين. فالت�ساد اأو 

.đĐ ƫ ÛƥƣƬǄǁƐ Ƨƻǆ ÛƣǋǄƟ ǎƥǋǆ ƝǘƬ ÛǎǋǘǐƜǁƐ ()15
 ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ ÛƥǐƗƨƜƑǄ ƕǁƑƨƥ ÛǏǆƾƗǁƐ ƥǋƯƗǁƑƓ ƑǊƗƽǘƳǋ üƑƾǆǁƐ ƹƗƑǊǂǁ ƕǐǄǐǄƬƗǁƐ ƖƐƥǐƸƗǄǁƐ ÛƒƑǊƪ ǎƥǋǆ ƥǐǄƨ ()16

.ĔĐ ƫ ÛčċċĒ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ
 Zeni, Bruno: architecture as space , Da capopress, New York, 1993, p. 193. ()17

  Greeneugh , Horatio: Form and function, small Harold (ED),Univ. Of California, press, 18()

1969, p. 20.
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التباين هو خلق عالقات متباينة بينما التغاير هو اإظهار اختالف االأ�سكال وانواعها)19( 

املتانة واالمان يف ت�سميم دراجة الطفل
على الرغم من اأهمية اللعب لدى الطفل ودوره الفعال يف حتقيق مطالب منوه املختلفة، فاإنه يكون، 
يف بع�ص االأحيان، م�سدرا اليذائه، وتعر�سه ملختلف اأنواع االإ�سابات، نتيجة لعدم قدرته على تقدير 
عواقب �سلوكه، اأو ت�سرفه يف اأثناء ممار�سته للعب، اأو ب�سبب وجود خطاأ يف الت�سميم، اأو ال�سناعة 
للدراجة، ويوؤثر كل من اجلانب الت�سميمي واالإنتاجي ونوع املادة االأولية امل�ستخدمة يف �سناعتها 
مبا�سرة، يف حدوث مثل تلك االإ�سابات، لذلك جند باأن جميع املوا�سفات القيا�سية توؤكد �سرورة 
مطابقة الدراجات ملوا�سفات ال�سالمة واالأمان اللذين يعدان من اأهم اجلوانب التي يجب على كل 

م�سمم اأو منتج مراعاتها.)20(
ميكن حتقيق ال�سالمة واالأمان من خالل الت�سطيب ال�سطحي اجليد للدراجة بحيث تكون خالية من 
احلواف احلادة والربوزات والنتوءات التي ميكن اأن تظهر ب�سبب عمليات الت�سنيع ال�سابقة بقوالب 

الت�سكيل.
اإن متانة الدراجة وقوتها �سرورية حتى ت�ستمر مع الطفل لفرتة طويلة ن�سبيا من خالل املواد الداخلة 

يف �سناعتها، ومقاومتها للتاآكل بفعل الظروف اخلارجية.)21(
او  اأثناء حركته عليها  الطفل يف  ثقل  لتتحمل  قوية  اللحام  تكون مناطق  اأن  الدراجة يجب  وملتانة 
�سقوطها على االأر�ص ب�سورة فجائية الأي �سبب كان واأْن تكون مناطق الربط االأخرى ثابتة وقوية، 
وخالية من الزوائد املعدنية التي رمبا توؤذي الطفل عند مالم�سته لها، ف�سال عن تاأثريها االإيجابي 
على قيمة ال�سكل اجلمالية، واإذا ا�ستعملت مواد طالء فيجب اأن تكون غري �سامة، واإذا ا�ستعملت 
اأجزاء معدنية يف الدراجة فيجب اأن تكون مطلية بالنيكل اأو الكروم مثال، ملنع تكون ال�سداأ الذي 
ُيعّد من املواد ال�سامة، الأنه حال مالم�سة الطفل لالأجزاء املعدنية املك�سوفة، وغري املطلية التي تكون 
فاإنه �سي�ساب بحالة ت�سمم لكون الطفل ال يعي وال يدرك م�ساألة  العوامل الطبيعية،  �سدئة بفعل 
اللعب بفمه في�ساب بالت�سمم، وهنا يدخل دور  اأثناء  النظافة جيدا، فاأحيانا ي�سع يده امللوثة يف 

املراقبة الدائمة للطفل وهي �سرورية جدا.
هناك العديد من ت�ساميم دراجات االأطفال التي تختلف فيها من ناحية احلجم اأو اخلامة امل�سنعة 

 ¡üƑƜǄǁƐ ǍǂƳ ƣƑǄƗƳǗƐ ¡üǘƾƗƨǗƐǋ ǏƳƑƺƣǆǗƐ ǏǂǄƑƗǁƐ ƿƐƥƣǗƐ ǏƓǋǂƨƑƓ ǈƗƽǘƳǋ ǏǆƻǁƐ ƼǋƤƗǁƐ :ƥƯǄ ǃưƑǀ üƑƮǆ ÛǏƴǐƓƥǁƐ ()19
.Ďď ƫ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ ÛǇƐƥǋƗǀƣ ƕƟǋƥƯƐ ÛƕǐǆƻǁƐ ƕǐƓƥƗǁƐ ǃƨƽ ƕƓǂƯ ǌƣǁ

 ǃǐǄƬƗ ÛƣƐƣƸƓ ƕƴǄƑƜ ÛƕǂǐǄƜǁƐ ǅǋǆƻǁƐ ƕǐǂǀ ÛǇƐƥǋƗǀƣ ƕƟǋƥƯƐ ¡ƼƐƥƴǁƐ Ǐƺ üƑƻƯǗƐ ƒƴǁ ǃǐǄƑƬƗ ƥǐǐƑƴǄ ÛƘƥƑƟ ƅƑǄǐƪ ()20
.Ččďƫ Ûčċċď ÛǏƳƑǆƬ

.ČĐċ ƫ ÛƥƣƬǄǁƐ Ƨƻǆ ÛƘƥƑƟ ƅƑǄǐƪ  ()21
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منها اأو حتى طرق الربط امل�ستخدمة يف �سناعتها.
توجد ت�ساميم لدراجات م�سنوعة وملعظم اأجزاءها من خامة اللدائن فتكون خفيفة الوزن وغري 
معر�سة للك�سر ب�سهولة الأن اأجزاءها �سنعت بو�ساطة مكائن النفخ البال�ستيكية وهي مرنة، يف حني 
جند هناك دراجات �سنعت معظم اأجزائها من خامة اللدائن اأي�سا، ولكن مبكائن احلقن املبا�سر، 
وهذه تكون معر�سة للك�سر ومن َثمَّ تعر�ص الطفل امل�ستخدم للدراجة لالإ�سابة بجروح نتيجة تك�سر 
من خامة  اأجزائها  معظم  ت�سنع  التي  االأطفال  دراجات  من  اأخرى  اأنواع  وهناك  اأجزاءها  بع�ص 

احلديد وال�سلب اأو االأملنيوم.
االأ�سرطة والرتاكيب احللزونية  اإليها مثل  للدراجات تكون و�سيلة جذب الطفل  التكميلية  االأجزاء 
امللونة، والرتاكيب االأخرى التي تربز عن هياأة الدراجة، هذه االأجزاء تكون اأحيانا موؤذية للطفل 
االأجزاء  هذه  ت�سميم  عند  واالأمان  ال�سالمة  عامال  يتدخل  وهنا  الطفل،  ووجه  را�ص  وال�سيما 

التكميلية.)22(

.đĎ ƫ ÛČĔēē ÛƒƗǀǁƐ ƥƐƣ ÛüƬǋǄǁƐ ƕƴǄƑƜ ÛƖƑǐǂǄƴǁƐǋ ƲǐǆƬƗǁƐ ƼƥƯ ÛƒǋǐƐ ƣǁƑƢǋ ƣǄƟƐ ÛƒǐƯƢǁƐ ()22

النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح
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الف�سل الثالث

منهجية البحث:
اختار الباحث املنهج الو�سفي الأنه يراه االأن�سب لهذه الدرا�سة.

جمتمع البحث
ا�ستمل جمتمع البحث على ثالث �سركات م�سنعة لدراجات االأطفال الثالثية، وهي كل من:

1.�سركة تايجر Tiger االإيرانية.
2.�سركة بدر Badir ال�سورية.

3.�سركة توجني Tongche ال�سينية.
وكان جمتمع البحث مكونًا من )12( اثني ع�سر منوذجًا.

عينة البحث:
مت اختيار ثالثة مناذج لدراجات االأطفال الثالثية كعينة للبحث، وبواقع منوذج واحد لكل �سركة من 
ال�سركات التي مت ذكرها يف جمتمع البحث، وبالنظر لعدم جتان�ص جمتمع البحث مت اختيار العينة 

بالطريقة الق�سدية .

اداة البحث:
اعتمد الباحث على ا�ستمارة حتديد حماور التحليل اخلا�سة بتحليل العينة ومت بناء اال�ستمارة من 
خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة بهذه الدرا�سة، ف�سال عن املالحظة وامل�ساهدة 

من خالل اال�ستطالع امليداين والت�سوير الفوتوغرايف للنماذج املعرو�سة يف االأ�سواق املحلية.

النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح
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النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح

الف�سل الرابع
منوذج رقم )1(

اوال:  الو�سف العام 

 ƕǐƥƑƜƗǁƐ ƕǄǘƴǁƐTIGER ƧƞǒƓƙ
ƉƪǆǄǁƐǇƒƧǒƍ

ǅǋǂǁƐƥǍƪǕƒ-ƯǒƕǕƒ-ƧƽƮǕƒ-ƧǆơǕƒ

:ƕǄƣƢƗƨǄǁƐ ƕǄƑƢǁƐƥǒƥơǃƒ-ƱƓƱǆǃƒ -ǇƑƒƥǄǃƒ

:ƯƓƥǁƐ ƼƥƯýǒǆƒǍƮǃƒ-ǑƹƒƧƕǃƒ-ƗǒƕǃǍǄǃƒ ƧǒǆƓƪǆǃƒ-ƾǒƬƶƙǃƒ

:ƣƑƴƓǓƐǅƪ ĒĎ ƗƞƒƧƥǃƒ ýǍƱ
ǅƪ ĐĎ ƗƞƒƧƥǃƒ ƯƧƵ
ǅƪ đČ ƗƞƒƧƥǃƒ ƳƓƽƙƧƒ
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ثانيا: الهياأة العامة وفاعليتها يف النظام احلركي للدراجة:
�سكلت اخلطوط املكونة لهياأة دراجة الطفل بتقاطعاتها بع�سها مع بع�ص مبنحنيات توازنا ل�سكل 
الهياأة، ا�ستطاع امل�سمم اأن يوظف اأفكاره الت�سميمية معتمدا على �سكل وحجم الدراجة، امتازت 
اخلطوط املنحنية املت�سل بع�سها ببع�ص لت�سكل عددا من االأ�سكال املتداخلة معربة عن االحتواء 
التام لكافة مكونات اأجزاء الدراجة، وبخوا�ص تعبريية ات�سمت باالن�سابية، ف�سال عن عدم تنافر 
اأي جزء من هياأة الدراجة مع االأجزاء االأخرى املكونة لها، بل ت�سرتك جميعها يف التكوين النهائي 
للهياأة ومبا ال يعيق النظام احلركي للدراجة.  الوظيفة اجلمالية واالأدائية لت�سميم هذا النموذج 
كانت متوائمة مع النظام احلركي، فارتفاع مقعد جلو�ص الطفل من اخللف اأعطى ثباتا اأكرث للطفل 
عند �سريه بها، وحقق �سكل املقود بانحنائه من اجلانبني وبقب�سته اخل�سنة امللم�ص، �سيطرة للطفل 
امل�ستخدم للدراجة على املقود ب�سورة جيدة، ومن َثمَّ �سيطرته الكاملة على دوا�ستي العجلة االمامية 

لغر�ص ال�سري بالدراجة.

ثالثا: الية ج�سم الطفل وتوافقيتها مع النظام احلركي للدراجة
كانت درا�سة امل�سمم الآلية ج�سم الطفل ب�سورة �سحيحة من خالل بناء الت�سميم الناجح، وجاءت 
اأبعاد الدراجة منا�سبة مع الية ج�سم الطفل فامل�سافة بني يد الطفل ومقود الدراجة يف هذا النموذج 
هي )28�سم( علما ان طول يد الطفل بعمر )4�سنوات ( هي )40.2�سم( وطول يد الطفل بعمر 
املقود هي  ليم�سك مقب�ص  يديه  الطفل  بها  التي يحرك  فامل�سافة   ، )5�سنوات( هي )43.7�سم( 

مريحة و�سمن قيا�ص الية ج�سم الطفل.
اأما مقعد الطفل فكان بقيا�ص )21�سم( وعر�ص حو�ص الطفل بعمر )4�سنوات( )19.8�سم( اأما 
عر�ص حو�ص الطفل بعمر )5 �سنوات ( فهو )20.5�سم( اأي ان جلو�ص الطفل مريح �سمن هذا 

القيا�ص.
اأما امل�سافة بني مقعد الطفل ودوا�سة العجلة االمامية فهي )41�سم( وطول كل من �ساق وفخذ طفل 
بعمر )4�سنوات ( هو )48�سم(، و طول كل من �ساق وفخذ طفل بعمر )5�سنوات ( هو )51�سم( 
وهذا معناه اأن الطفل ي�ستطيع اأن يحرك كلتا قدميه بكل �سهولة، وبدون تعب على كل من دّوا�ستي 
العجلة االأمامية وال�سري بها، كذلك وهذا من مقومات الت�سميم الناجح �سمن موا�سفات االماأن 
املطلوبة ومن حيث انعدام اأي حواف خارجية اأو نتوءات لهيكل اأو اأجزاء الدراجة والتي من �ساأنها 

اأن توؤذي الطفل.
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رابعا: املكمالت الت�سميمية وحتقيق اجلذب يف هياأة الدراجة
ومقاب�ص  واحلاوية اخللفية،  االأمامية  ال�سلة  بوجود  النموذج  الت�سميمية يف هذا  املكمالت  تتمثل 
املقود، ولها اأثر يف حتقيق اجلذب للطفل لهياأة الدراجة، واأي�سا من خالل توظيف االألوان من خالل 
التباين اللوين يف تكوين الهياأة الذي ميثل نوعًا من املعا�سرة يف الت�سميم، وعلى الرغم من وجود 

هذه املكمالت الت�سميمية، تظّل غري كافية جلذب انتباه الطفل لهذا النموذج.

النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح
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منوذج رقم )2(

اوال: الو�سف العام 

 ƕǐƥƑƜƗǁƐ ƕǄǘƴǁƐBADIR Ƨƥƕ

ƉƪǆǄǁƐƓǒƧǍƪ

ǅǋǂǁƐƧǆơǕƒ-ƥǍƪǕƒ-ƯǒƕǕƒ-ƧƽƮǕƒ-ƾƧƨǕƒ

:ƕǄƣƢƗƨǄǁƐ ƕǄƑƢǁƐƥǒƥơǃƒ-ƱƓƱǆǃƒ -ǇƑƒƥǄǃƒ

:ƯƓƥǁƐ ƼƥƯýǒǆƒǍƮǃƒ-ǑƹƒƧƕǃƒ-ƗǒƕǃǍǄǃƒ ƧǒǆƓƪǆǃƒ-ƾǒƬƶƙǃƒ

:ƣƑƴƓǓƐǅƪ ēČ ƗƞƒƧƥǃƒ ýǍƱ
ǅƪ ĐČ ƗƞƒƧƥǃƒ ƯƧƵ
ǅƪ ĒČ ƗƞƒƧƥǃƒ ƳƓƽƙƧƒ

النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح
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ثانيا: الهياأة العامة وفاعليتها يف النظام احلركي للدراجة:
حققت الهياأة لهذا النموذج مواءمة للنظام احلركي للدراجة لكرثة اخلطوط االن�سيابية واالنحناءات 
الدراجة م�سمم بطريقة حققت  اأن مقعد  اليدوي، ف�سال عن  املوقف  من خالل ت�سميم مقب�ص 
التوازن وال�سيطرة الكاملة للطفل عند قيادته للدراجة، وقللت اجلهد املبذول نتيجة ت�سميم املقعد 
املرتفع من اخللف الذي يقوم بوظيفتني االأوىل منع انزالق الطفل عن املقعد، والثانية اإعطاوؤه ثباتًا 
اأكرث عند انطالقه بالدراجة، من خالل �سيطرته على دوا�ستي العجلة االأمامية ذات امللم�ص اخل�سن، 
به  املرتبطة  االأجزاء االخرى  اأو  الدراجة  اأي جزء من هيكل  اإعاقة يف  النموذج ال توجد  ويف هذا 

للنظام احلركي للدراجة.

ثالثا: اآلية ج�سم الطفل وتوافقيتها مع النظام احلركي للدراجة
الآلية  منا�سبة  الدراجة  اأبعاد  جاءت  اإذ  بدقة،  النموذج  لهذا  وفقا  الطفل  ج�سم  الية  درا�سة  متت 
ج�سم م�ستخدم الدراجة، فامل�سافة بني يد الطفل ومقود الدراجة هي )31�سم( وكما نعلم اإن طول 
يد الطفل بعمر )4�سنوات( هي )40.2�سم( وطول يد الطفل بعمر )5 �سنوات( هي )43.7�سم( 
فامل�سافة التي يحرك بها الطفل يديه لي�سل اىل مقب�ص الدراجة هي �سمن �سروط وقيا�سات اآلية 
الدراجة فكان بقيا�ص )22�سم( وعر�ص حو�ص طفل بعمر )4�سنوات (  اأما مقعد  ج�سم الطفل. 
هو )19.8�سم( يف حني يكون قيا�ص حو�ص طفل بعمر )5�سنوات( هو )20.5�سم( وهذا يعني اأن 

جلو�ص الطفل على هذا املقعد جاء �سمن القيا�ص امل�سموح به واملحدد وفق اآلية ج�سم الطفل.
كان القيا�ص بني مقعد الطفل ودوا�سة العجلة االأمامية والتي ي�ستطيع الطفل، من خاللها، ال�سري 
هو   ) )4�سنوات  بعمر  طفل  وفخذ  �ساق  من  كل  طول  ان  جند  حني  يف  )40�سم(  هي  بالدراجة 
)48�سم(، و طول كل من �ساق وفخذ طفل بعمر )5�سنوات ( هو )51�سم( اأي اإن قيا�سات وابعاد 
هذه الدراجة جاءت �سمن موا�سفات الراحة واالأمان مل�ستخدم الدراجة، وال توجد اأي اعاقة حلركة 
الطفل يف اأثناء �سريه بالدراجة، وال توجد اإعاقة للنظام احلركي للدراجة، ف�سال عن انعدام احلواف 
اخلارجية اأو الزوائد والنتوءات لهيكل وبقية اأجزاء الدراجة التي توؤذي الطفل م�ستخدم الدراجة.

رابعا: املكمالت الت�سميمية وحتقيق اجلذب يف هياأة الدراجة
هياأة الدراجة توحي باأنها دراجة نارية مبحرك، ونالحظ وجود اأجزاء تكميلية �ساهمت يف حتقيق 
جذب الطفل، منها وجود خزان وقود وهو تكوين لدائني مع الغطاء اخلا�ص به ا�سافة اىل اأ�سكال 
انابيب غازات العادم واملحرك التي مت ت�سكيلها �سمن القالب اخلا�ص بالت�سكيل، وال�سلة اخللفية 

النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح
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وجهاز االإر�سال اللدائني مع الهوائي اخلا�ص به، والذي �سكل عامال يف �سالمة الطفل، حيث ان 
بروز الهوائي، بهذا ال�سكل، يّعر�ص الطفل لالأ�سابة وال�سيما عند اقرتاب وجه الطفل منه،ا�سافة 
الدراجة  م�ستخدم  ي�سعها  التي  )اخلوذة(  متثل  وهي  الدراجة،  م�ستخدم  راأ�ص  غطاء  وجود  اىل 
النارية، واللوا�سق والعالمات التي مت تثبيتها على مقود وهيكل الدراجة، كل هذه االأجزاء �ساهمت 
النموذج حقق عامل اجلذب من خالل  اإن هذا  اأي  اإليها،  اىل حد كبري، يف حتقيق جذب الطفل 
هذه االأجزاء ومن خالل ا�ستعمال االألوان االأ�سا�سية، والتباين اللوين ال�سيما بني اللونني االأ�سا�سيني 

االأحمر واالأ�سفر وذلك بخلق نوع من االإثارة واحلركة واجلذب لهذا النموذج.

النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح
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منوذج رقم )3(

اوال: الو�سف العام 

 ƕǐƥƑƜƗǁƐ ƕǄǘƴǁƐTONGCHE ǑƞǈǍƙ

ƉƪǆǄǁƐǇǒƮǃƒ

ǅǋǂǁƐƯǒƕǕƒ-ǐƥƧǍǃƒ-Ǒƞƪƽǈƕǃƒ

:ƕǄƣƢƗƨǄǁƐ ƕǄƑƢǁƐƥǒƥơǃƒ-ƱƓƱǆǃƒ -ǇƑƒƥǄǃƒ

:ƯƓƥǁƐ ƼƥƯýǒǆƒǍƮǃƒ-ǑƹƒƧƕǃƒ-ƗǒƕǃǍǄǃƒ ƧǒǆƓƪǆǃƒ-ƾǒƬƶƙǃƒ

:ƣƑƴƓǓƐǅƪēĒ ƗƞƒƧƥǃƒ ýǍƱ
ǅƪ đĐ ƗƞƒƧƥǃƒ ƯƧƵ

.ƗǄƲǆǃƒ ǇǍƥƕ -ǅƪ đđ ƗƞƒƧƥǃƒ ƳƓƽƙƧƒ
.ƗǄƲǆǃƒ ǇǍƥƕ -ǅƪĕĔ ƗƞƒƧƥǃƒ ƳƓƽƙƧƒ

النظام احلركي وعالقته يف ت�سميم هياأة دراجة االأطفال الثالثية                                عبد اخلالق �سمني فتاح
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ثانيا: الهياأة العامة وفاعليتها يف النظام احلركي للدراجة:
امتازت الهياأة العامة للدراجة بخطوط وانحناءات ذات خوا�ص تعبريية، موؤّمنًة النظام احلركي 
للدراجة، فمقعد الدراجة املرتفع من اخللف حقق توازنًا و�سيطرة كاملة للطفل عند قيادته للدراجة، 
كما يف النموذج ال�سابق، وقامت بتقليل اجلهد املبذول نتيجة  ت�سميم املقعد بهذا ال�سكل وهو ما 
لكل من قب�ستي  امللم�ص اخل�سن  اإ�سافة اىل  بالدراجة،  وا�ستقرارا، عند �سريه  ثباتا  الطفل  مينح 
املقود، واثرهما الكبري يف منع انزالق يد الطفل عن مقود الدراجة عند ال�سري بها من خالل دوران 

العجلة االأمامية بفعل جهد الطفل املبذول على دوا�ستيها.
اأي�سا من  اإعاقة للنظام احلركي للدراجة، وميكن توجيه الدراجة  اأي  وفق هذا النموذج ال توجد 

خالل ع�سا التوجيه املوجودة خلف الهيكل وال تاثري لهذه الع�سا يف النظام احلركي للدراجة.

ثالثا: اآلية ج�سم الطفل وتوافقيتها مع النظام احلركي للدراجة
اأبعاد هذا النموذج منا�سبة الآلية ج�سم الطفل، فامل�سافة بني يد الطفل ومقود الدراجة هي )28�سم(، 
علما اأن طول يد الطفل بعمر )4�سنوات( هي )40.2�سم( وطول يد الطفل بعمر )5 �سنوات( هي 
املقود هي  لي�سل اىل مقب�ص  بها يديه  اأن يحرك  ي�ستطيع  التي  امل�سافة  اإن هذه  اأي  )43.7�سم( 

م�سافة �سحيحة ومريحة للطفل.
اأّما عر�ص مقعد الطفل فكان بقيا�ص)25�سم( يف حني كان عر�ص حو�ص طفل بعمر )4�سنوات ( 
اإن جلو�ص م�ستخدم  اأي  بعمر )5�سنوات( هو )20.5�سم(  هو )19.8�سم( وعر�ص حو�ص طفل 

الدراجة �سيكون مريحًا �سمن هذه القيا�سات.
امل�سافة بني مقعد الطفل ودوا�سة العجلة االأمامية هي )41�سم( وجند اأن طول كل من �ساق وفخذ 
طفل بعمر )4�سنوات ( هو )48�سم(، و طول كل من �ساق وفخذ طفل بعمر )5�سنوات ( هو )51�سم( 
اأي اإن الطفل ي�ستطيع اأن ي�سل، ب�سهولة وي�سر، اىل دوا�ستي العجلة االأمامية لغر�ص ال�سري بالدراجة 

لالجتاه االأمامي اأو اخللفي.
ال توجد يف هذا الت�سميم لهذا النموذج اأي حواف توؤذي م�ستخدم الدراجة او نتوءات من هيكل اأو 
اأجزاء الدراجة االخرى، بل اإن درجة الت�سطيب النهائي لالأجزاء هي بدرجة عالية من الدقة، فهذا 

الت�سميم جاء �سمن موا�سفات ال�سالمة واالأمان املطلوبة بالت�سميم الناجح.
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رابعا: املكمالت الت�سميمية وحتقيق اجلذب يف هياأة الدراجة
حققت االجزاء التكميلية العديدة لهذا النموذج اجلذب يف هياأة الدراجة من خالل �سكل املقود 
لي�سع الطفل قدمه عليها  الطفل  للطفل، ووجود م�سند لقدم  بهياأة كارتونية حيوانية حمببة  وهو 
عند عدم رغبته يف قيادته الدراجة، وكذلك امل�ساند التي حتيط بالطفل عند جلو�سه على املقعد، 
ووجود احلاوية اخللفية وع�سا التوجيه وامكانية الرتكيب الهزاز، من خالل االأنبوب اخلا�ص به 
واملثبت خلف هيكل الدراجة، واأخريًا اأملظلة التي حتمي الطفل من اأ�سعة ال�سم�ص واملطر اإ�سافة اىل 
االلوان املتممة التي ا�ستخدمت يف اأجزاء الدراجة، كلها حققت عامل جذب للطفل، اأي اإن عامل 
اجلذب حتقق يف هذا النموذج ب�سورة كاملة، من خالل توظيف االأ�س�ص الت�سميمية، مبا يخدم 

االأداء الوظيفي واجلمايل لهذه الدراجة.

الف�سل اخلام�س
اال�ستنتاجات 

1.امتازت الهياأة العامة للدراجة بخ�سائ�س تعبريية وائمت النظام احلركي للدراجة.
2.النظام احلركي للدراجة يتاثر بكل من خا�سيتي املرونة واالن�سيابية.

3.دخلت خامة اللدائن يف �سناعة معظم اأجزاء الدراجة نظرا ملزاياها املتعددة.
4.زاوية ميل الدراجة وانحناوؤه له اأثر كبري يف �سيطرة الطفل على حركة الدراجة.

الأجزاء  بالن�سبة  ربط  اأو  �سيانة،  اىل  حتتاج  التي  املناطق  يف  بالتع�سيق  الربط  توظيف  5.مت 
الدراجة، فيما حتتاج املناطق االأخرى اىل عمليات حلام، ال�سيما االجزاء التكميلية التي تتحمل 

ال�سدمات اأو حمل وزن الطفل.
6.التوظيف امللم�سي بني اخل�سن والناعم يتم بناءًا على االأداء الوظيفي.

7.للتوازن اأهمية كبرية يف ثبات الدراجة على االر�س، وتوزيع االأجزاء املكونة لهياأة الدراجة.
اأو  اإ�سابة  الأي  للدراجة  امل�ستخدم  الطفل  اإ�سابة  لتاليف  الب�سرية  الهند�سة  مباديء  8.تطبيق 

�سرر.
9.يتحقق عامال اجلذب واالإثارة من خالل توافر االأجزاء التكميلية للدراجة.
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