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مرحلة حتديد اجلاجة:
استوحيت فكرتي من رؤييت للحرم الشريف أثناء احلج ،فهناك حيث يزداد االزدحام بِكافَّة أنواع
الناس من خمتلف أحناء العامل ،الذين قد يكون بعضهم مصابني بأمراض معدية خطرية تنتقل عن
طريق اللمس ،وكانت السالمل الكهربائية من أهم وسائل االنتقال هناك.
لقد أثبتت اإلحصائيات أن حاجز األيدي يف السالمل الكهربائية من أول عشرة أسباب انتقال
األمراض عن طريق اللمس)1(.

السؤال:
كيف حند من انتقال األمراض املعدية عرب حواجز األيدي يف السالمل
الكهربائية؟
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يهدف املشروع إىل:
□▫احلد من مسببات انتقال األمراض املعدية.
□▫رفع املستوى الصحي ألفراد اجملتمع.
□▫احملافظة على النظافة العامة.
□▫توعية األفراد بكمية ما حيتويه حاجز األيدي بالسالمل الكهربائية من جراثيم.

النتائج املتوقعة:
□▫تعقيم حاجز األيدي بالسالمل الكهربائية.
□▫صنع منتج قابل للتطبيق.
□▫جناح املنتج عمليا وإثبات ذلك بتحاليل طبية.
□▫دعم املنتج من قبل جهة مسؤولة.واستخدامه يف احلرم املكي الشريف.
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الفرضيات:
●•اختيار املادة املناسبة:
ميكن تقليل جراثيم حاجز األيدي يف السالمل الكهربائية عن طريق:
-1التسخني-2 ،األشعة الفوق بنفسجية-3 ،مواد التعقيم.
مت استبعاد التسخني لضعف مفعوله وتأثريه على مادة احلاجز ،واألشعة الفوق بنفسجية لعدم توفر
املواد الالزمة لصنعه وجتريبه.
ومت اختيار املواد املعقمة ملفعوهلا اجليد قلة آثارها اجلانبية على االنسان وعدم تأثريها على حاجز
األيدي ووجود املواد الالزمة لتصنيع املنتج بها.
●•اختيار املكان املناسب:
ميكن رب املنتج بالكركيب الداخلي للسلم الكهربائي أو فصله عنه.
مت اختيار صنعه منفصال لسهولة وواقعية التنفيذ وتقليل التكلفة ولصعوبة تنفيذ االختيار األول.
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وصف املنتج:
سهل التنفيذ ومعقول التكلفة ذو استخدام واحد).(one use

صُمِّم املنتج تصميمًا يعطيه حجمًا صغريًا وموقعًا مناسبا ،وذلك عند بداية أو نهاية السلم
الكهربائي.

يقوم بتعقيم حاجز األيدي بالسالمل الكهربائية عند مرور احلاجز داخله اعتمادا على
اجلاذبية وذلك بوضعه مائال.
حيث يتكون املنتج من الداخل من :كيس به معقم ،وحوله ممسحة إسفنجية تزيل ما
حباجز األيدي من أوساخ ثم تُجفِّفه ،أما من اخلارج فيغطيه غالف بالستيك قوي ،يف
نهايته موصالت بهما مسماران يثبِّتان هذا املنتج على زجاج السلم الكهربائي عن طريق
لفهما بقوة دون خرق الزجاج.
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وصف تفصيلي لإلجراءات:
اإلجراءات:
 -1تصميم املنتج :
م

اإلجراء

املـالحظات

 -1التصميم األولي(الفكرة املبدئية):
جعل املنتج داخل تركيب السلم.

ال حيدث إال بعد إعادة تركيب السلم ،وهذه نقطة سلبية.

 -2جعل املنتج خباخ معقم يبخ باستمرار.

سيتطلب حجما كبريا وكمية أكرب من املعقم واستهالك للكهرباء.

 -3جعل املنتج على شكل درج

مبجرد قرب املعقم من االنتهاء لن يصل احلاجز إىل املعقم.

به إناء حيوي املعقم.
 -4جعل املنتج بنفس شكل حاجز األيدي ،ويثبت بزجاج السلم،
يعقِم احلاجز مبروره داخله عرب إسفنج تقوم بإزالة الوسخ،

مت اختيار هذا التصميم.
اقل تعقيدا ،توفر مواده األولية ،ذات عمل فعال وتكلفة معقولة.

ثم بكيس املعقم الذي حوله قطعة معدنية مرنة تضغط هذا
الكيس فيخرج املعقم من الثقوب ،أخريا مير بإسفنج أخرى
جتففه وهكذا يصل أليدي الناس معقم.
 -1تطور املنتج:

عدم القدرة على احلصول على الزنربكات أو أي زنربكات مناسبة.

نفس التصميم لكن استبدال القطعة املعدنية بزنربكات تدفع
الكيس.
 -2نفس التصميم لكن استبدال الزنربكات بقطعة بالستيكية قابلة عدم ضمان عملها،رغم سعرها املنخفض.
للطي تدفع الكيس.
 -3نفس التصميم لكن إزالة القطعة البالستيكية واالعتماد على
اجلاذبية األرضية يف إخراج املعقم من الكيس بوضعه مائال.

مت اختيار هذا التطوير.
أسهل يف التنفيذ ،أقل يف التكلفة،
ضمان العمل الفعال اجليد.
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 -2دراسة اجلدوى :
م

اإلجراء

 -1الفئة األوىل:خاصة باملراكز التجارية،واملرافق الرتفيهية.

املـالحظات
التكلفة17:ريال-الربح12:ريال-،السعر الكلي 29 :ريال للقطعة
كمية معقم أقل.

 -2الفئة الثانية:خاصة باحلرمني الشريفني ،واملطارات العاملية.

التكلفة18:ريال-الربح 16:ريال-السعر الكلي 34:ريال للقطعة
كمية معقم أكرب.

 -3تغليف النتج بكرتون .كل كرتون حيوي أربع منتجات.

تغليف رخيص الثمن.

 -3تصنيع املنتج واختباره :
م

اإلجراء

املـالحظات

 -1سؤال اجلهات املسؤولة واملهندسني.

مل يتم اختاذ أي إجراآت تصنيع حتى اآلن

 -2أخذ املقاسات الصحيحة ورمسها بدون مهندسني أو غريهم.

رسم منتج قابل للتصنيع مبقاسات صحيحة واضحة.

 -3عرض الرسومات على حداد.

تقبل الفكرة وفهمها ثم تصنيعها باحلديد.

 -4عرض الرسومات على فين بالستيك.

تقبل الفكرة وفهمها ثم تصنيعها بالبالستيك ،أقل تكلفة.

 -5تعقيم نفس املنتج قبل اختباره.

خطوة مهمة للحصول على نتائج وحتاليل دقيقة.

 -6التوجه إىل األسواق التجارية لتجربته واختباره.

مت اختيار األسواق املزدمحة(.مت اختبار املنتج يف جممع العرب جدة)

حتليل البيانات:
 -1مجع البيانات  :أخذ مسحات من حاجز األيدي قبل وبعد مروره باملنتج لتحليل ما حتتويه من مسببات انتقال األمراض.
م

اإلجراء

املـالحظات

-1

استعمال نوعني من املعقم.

الختيار املعقم الذي يزيد من جودة املنتج.

-2

جتربة املنتج يف سوق كبري وسوق صغري.

للتأكيد على احلاجة للمنتج.

التعاون مع جهات خارجية :خمترب التحاليل يف مستوصف السامر جبدة -د.حممد قطب من مستشفى امللك فيصل
التخصصي لألحباث جبدة.
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 -2استخالص النتائج:
يتم عرض نتائج التحاليل الطبية( .مرفق صــ10-9ــ النتائج) وهي كالتالي:
●النتائج املخربية للمسحات املأخوذة قبل استخدام اجلهاز حتتوي على بكترييا وأحياء جمهرية ،بعد استخدام اجلهاز دلت
على عدم وجود أنواع البكترييا املعتادة.مما يؤكد فعالية املنتج.
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:املراجع
Killer Stairs? Taking the Elevator Could be Worse for Your Body | MU News
Bureau,2018,
Munews.missouri.edu,
https://munews.missouri.edu/newsreleases/2008/0318-booth-steps-disease.php

)1(
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ملخص مشروعي:انتقال بأمان
يعد حاجز األيدي يف السالمل الكهربائية من وسائل األمان .فهل هذا صحيح فعال؟؟
هل تعلم أن حاجز األيدي بالسالمل الكهربائية من أول عشرة أسباب انتقال األمراض عن طريق اللمس؟

إذن كيف حند من انتقال األمراض املعدية عرب حواجز األيدي يف السالمل الكهربائية؟

انتقال بأمان عبارة عن جهاز ينظف ويعقم حاجز األيدي يف السالمل الكهربائية.
هدفه:جعل السالمل الكهربائية آمنة فعال وحتد من انتقال األمراض.
أهميته:يرفع من املستوى الصحي وسالمة األفراد.
املشكلة:زيادة انتقال األمراض بني الناس عن طريق مالمسة األسطح اجملرمثة اليت من أهمها
حاجز األيدي يف السالمل الكهربائية.
الفرضية:إزالة ما حباجز األيدي من جراثيم عن طريق مروره بإسفنجات ومعقم.
اإلجراءات:صنع منتج من البالستيك على شكل حاجز األيدي يعمل بفعل اجلاذبية،عمل
استبيان يقيس مدى رغبة املستهلك والسوق له،اختبار فعالية املنتج يف أماكن عامة خمتلفة.
النتائج:من خالل االستبيان  %90أكد على أهمة حتقيقه.
من خالل التحاليل املخربية ثبت عمل اجلهاز.
االستنتاج:انتقال بأمان منتج يرفع مستوى الصحة العامة يف الوطن،ليس له مثيل يف السوق،قابل
للتطوير،أمتنى أن يلقى الدعم من اجلهات املسؤولة.
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STEPS WITH CARE
Is it true that the handrail on escalator is considered a security
provider ?
Did you know that handrails on escalators are one of the top
ten causes of infections?
then how could we decrease infections transmitted by
handrails on escalator?
Steps With Care is a devise that cleans and sterilizes
handrails.
purpose: to make escalators truly secure by decreasing
infections.
importance: raising health levels and safety of individuals.
problem: increasing of infections among people by touching
contaminated surfaces mostly like handrails.
assumption: to erase germs on handrails using sponges and
sterilizers.
procedure: produce a plastic devise on the shape of the
handrail that works by gravity- survey the customer's needs
and marketing- testing its efficiency in public.
results: throughout the survey 90% insured the devise.
the laboratory works have proved its efficiency.
conclusion: Steps With Care is a devise that raises the health
level- Subject of evolution- I hope it would get your support.
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