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  دراسة جدوى مشروع 

 إنتاج لعب األطفال الخاصة بالنوادى
  مقدمة: أوالً 

المختلفـة   تتسخدم وحدات وأدوات األطفال في المتنزهات واألندية بصفة عامة في األنـشطة 

النواحي الترفيهية لـدى   لتساعد علي تنمية القدرات البدنية والذهنية والتعليمية باإلضافة إلي

للطفل مما تنعكس علي شخصيته  نشطة علي استكمال الحلقة التربويةاألطفال وتساعد هذه األ

هذه الوحدات من المشروعات الهامة  وطريقته في التعبير عن ذاته ولذلك فإن مشروعات إنتاج

الموجودة حاليا في السوق المحلي في هـذا   التي تساعد علي سد الفجوة بين العرض والطلب

هذه المشروعات لها أهمية خاصـة بالنـسبة     إنشاء مثلالمجال وبناءاً علي ذلك فإن تشجيع

  . لتنمية مهارات الطفل بصورة حضارية وسلوكية

المتميزة  ويتم تصنيع وحدات لعب األطفال المقترحة عادة بشكل رئيسي من خامة الفيبرجالس

والصدمات دون  بقدرته علي مقاومة جميع الظروف التي قد يتعرض لها المنتج مثل االحتكاك

  المعدنية لهذه الوحدات ي تغيير في الشكل العام للمنتج كما يستعمل الحديد في إنشاء الهياكلأ

 مدى الحاجة إلي إقامة المشروع: ثانيا 

 الهدف

الخاصة  يهدف المشروع إلي إنتاج وحدات أللعاب األطفال تستخدم في الحدائق العامة منها أو

لسن أقل مـن   وكذلك المدارس وحضانات األطفالباإلضافة إلي النوادي الرياضية والمتنزهات 

وكـذلك سـن    أربع سنوات ولذلك فمن المفترض أن يتناسب التصميم المقترح مع االسـتخدام 

  . الطفل سواء من حيث قدرته علي موائمة ظروف االستخدام جماليا ووظيفيا

الجسم   قياساتوالمشروع المقترح يواكب االتجاهات الحديثة في التصميمات آخذا في االعتبار

البعدي لفتـرات   البشرى بأجزائه المختلفة لذلك فإن الحلول التصميمية يجب أن تحقق التوافق

  . السن المختلفة

http://www.Stqou.com


 www.Stqou.com    منتدیات طالب جامعة القدس المفتوحة

 ٢

 أهمية المشروع

الطفل فـي   يكتسب المشروع أهميته من تفهم المجتمع والهيئات المختلفة القائمة علي رعاية

ممـا يـنعكس    ستخدام األجهـزة المتحركـة  مصر مع أهمية المهارات البدنية التي يكتسبها با

  . بالضرورة علي حجم الطلب لهذه المنتجات

تـسويق   ويعتبر توافر المواد الخام الالزمة لإلنتاج باإلضافة إلي العمالة المدربـة وسـهولة  

علي المؤسسات  المنتجات ، والموثوقية التي يتمتع بها المنتج لدى شرائح المجتمع والقائمين

الخاصة لدي األفراد مـن   تعليمية بمستوياتها المختلفة باإلضافة إلي االحتياجاتالترفيهية وال

  : المزايا العديدة التي ترجح إقامة المشروع وتؤدى إلي

  . تكوين صورة طيبة عن المشروع §

  . المساهمة في تدعيم القدرة التنافسية للمشروع §

 مة المنـتج لالسـتخدامات  زيادة المبيعات للمنتجات المطروحة باألسواق نتيجة لموائ §

  . المختلفة وتنوع التصميم ومظاهره الجمالية المقترحة

  الخــــامات: ثالثا 

  (صوف زجاجي(ألياف زجاجية 

 شعيرات زجاجية منسوجة أو غير منسوجة تستخدم علي نطاق واسع فـي تقويـة اللـدائن   

  . (باردعلي ال(الرقائقية ودرجات معينة من مواد القولبة المتصلدة طبيعيا 

  (متعدد االستر(راتنجات 

 بوليمر تكون وحداته تركيبة متصلة بواسطة مجموعات استرية يتم الحصول عليها بتكثيـف 

 واحد أو أكثر من األحماض البولي كربوكسيلك مع واحد أو أكثـر مـن الكحـوالت متعـددة    

  . الهيدروكسيل

  مصلد
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  . شرة دقائقيساهم في زيادة سرعة تصلد اللدائن تصل إلي حوالي ع

  صبغات ملونة

  . صبغات ملونة تضاف علي المخلوط وكذلك للدهان إلكتساب المنتج األلوان المطلوبة

 مواسير حديد

  . أقطار مختلفة إلنتاج الهيكل المعدني الرئيسي لوحدات اللعب

 المنتجات: رابعاً 

 -: ظمها منمن خالل تصنيف وحدات اللعب فقد وجد أن هناك مجموعة أساسية تتكون مع

  . وحدات التخفي §

  . وحدات التسلق §

  . وحدات اإلنزالق §

  . وحدات التأرجح §

  . وحدات اإلنشاء والتركيب §

 وسوف يتجه المشروع إلي تغطية بعض هذه المنتجات وعلي األخص الشائع استخدامها وهي

للمشروع  يروحدات اإلنزالق ووحدات التأرجح أما باقي المنتجات فيتم إنتاجها في مراحل التطو

  . وهي وحدات التسلق ووحدات اإلنشاء والتركيب

 العناصر الفنية للمشروع: خامساً 

 مراحل التصنيع (1)

  : تنقسم مراحل تصنيع وحدات األلعاب إلي مرحلتين

  المرحلة األولي) أ  )
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  . صناعة الهيكل األساسي للوحدة باستخدام المواد الحديدية المغطاة بالبويات

  : لة الثانيةالمرح) ب)

هـذا يـتم    التغليف الخارجي للوحدة باستخدام ألياف األكريلك لتأدية الوظيفة المقترحة وعلي

  :اإلنتاج في نطاق اإلمكانيات التكنولوجية للمرحلتين كما يلي

  تشكيل الهيكل األساسي للوحدة (1)

  توقيع عالمات التشغيل وقطع المواسير (2)

 ارها حسب حجم الوحدة وحالة التصميم المقترح ومدىيختار تخانات المواسير وأقط §

  . الحمل الواقع عليها

 يتم القطع بواسطة منشار حدادي ترددي أو باستخدام الوسائل اليدوية الخاصة بقطع §

  . المواسير

  عمليات التجميع واللحام (3)

بعـضها   د ذلكيتم التجميع الجزئي للمكونات بواسطة اللحام بالكهرباء ثم تجميع المكونات بع

الفـك   ببعض بواسطة المسامير المقلوظة المزودة بالصامولة وهذا االتجـاه يحقـق إمكانيـة   

  .والتركيب والنقل للوحدات

  (الدهان(التغطية السطحية  (4)

المقاومة للصدأ وذلك  يتم تغطية الوحدات بالبوية الفرن أو البويات العادية بعد الدهان بالمواد

  . لهواء المزود بمسدس رشباستخدام كومبرسور ا

  تشكيل التغليف الخارجي للوحدة بألياف الكريلك (5)
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 تستخدم بصفة عامة ألياف اإلكريلك وهو إكريلك مدعم بالصوف الزجاجي وهي مكونة بصفة

قوالـب   عامة من راتنجات متعدد األستر المتكرر وتستخدم هذه اللدائن للصب علي البارد في

  . قترحةللحصول علي األشكال الم

  إعداد القالب والصب (6)

 تتميز القوالب المستخدمة بأنها قوالب مفتوحة مما يسمح بترتيب الصوف الزجـاجي داخـل  

 القالب بعد صب الطبقة الخارجية الناعمة ثم صب الراتنجات علي الصوف الزجاجي وتركـه 

 لكاوتش أوحتي يتجمد بشكل مرضى دون استخدام أي ضغط وتصنع القوالب بصفة عامة من ا

بعد  المصيص أو الخشب إال أنه يفضل استخدام الكاوتش نظراً لمرونته في استخراج النموذج

  .عملية الصب

  التشطيب (7)

وإزالـة   يتم تشطيب األجزاء المصبوبة بعد عملية الفصل بين المكونات والقالب وذلك بالتلميع

  . الزوائد إن وجدت باإلضافة إلي عالج أي عيوب سطحية مثل البخبخة وغيرها

  الرسم التخطيطي لمراحل إنتاج لعب أطفال خاصة بالحدائق والنوادي
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 : المساحة والموقع (2)

  مساحة مغطاة بما في ذلك مكـان التـصنيع  ٢م٢٠٠يحتاج هذا المشروع إلي مساحة قدرها 

  . والتخزين

 : المستلزمات الخدمية المطلوبة (3)
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 وات.  ك ١٠ فولت بقدرة ٣٨٠ /٢٢٠يحتاج المشروع إلي مصدر كهربائي −حصان 13.5=

  .  جم١٠٠٠بتكلفة شهرية  

 : ت والتجهيزاتاآلالت والمعدا (4)

الهيكل  المشروع علي استخدام مرحلتين في التشغيل المرحلة األولي هي مرحلة تشغيل يعتمد

هـي مرحلـة    الرئيسي للوحدات وتحتاج إلي خطوط متكاملة لتشغيل المعادن والمرحلة الثانية

وتش أو الكـا  وهذه تحتاج إلي مجموعة من القوالب المصيص) ألياف اإلكريلك(تشغيل اللدائن 

عمليات تجميـع   حسب الكميات المنتجة باإلضافة إلي وسائل التشطيب والترميم باإلضافة إلي

  . المنتج النهائي

!خطأ

 

!خطأ
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!خطأ

 

!خطأ

 

!خطأ
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!خطأ

 

!خطأ

 

!خطأ

 

!خطأ
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!خطأ

 

  تكلفة المعدات المستخدمة

!خطأ

 

 : احتياج المشروع من الخامات (5)
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!خطأ

 

  . شهر/  جنيه ٩٢٩١إجمالي تكلفة الخامات الشهرية تقدر بحوالي 

 : الرسم التخطيطي لموقع المشروع (6)
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!خطأ

 

 : العمالة (7)
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  ١:عدد الورديات  §

   ساعات٨:زمن الوردية  §

 : منتجات المشروع (8)

!خطأ

 

 : التعبئة والتغليف (9)
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عمليـات   نتيجة لضخامة حجم المنتج وتنوع شكله وخاماته مما يستدعي مجموعة ضوابط في

  : التغليف وتضم

  . األجزاء المكونة للهيكل الرئيسي تغلف بغالف خارجي شفاف من البالستيك §

اسب يوضع علي المنتج نشرة توضيح ضوابط عمليات التركيب والتثبيت الجيد بما يتن            §

 – االسم التجـاري  –المتطلبات المختلفة للفراغ المحيط ومتضمنة شعار الشركة  مع

  .  ضوابط االستخدام– تاريخ اإلنتاج –المصنع منها المنتج  المواد

 : عناصر الجودة (10)

  بالنسبة لمشغوالت الحديد

  الدقة في األبعاد ذات أهمية كبيرة في الوحدات المتحركة واالتزان §

 خدام وسائل تحريك جيدة من حيث النوع والمتانة لعدم حدوث صوت أثنـاء يجب است §

  . الحركة

 المتانة من حيث الوصالت وقدرتها علي تحمل حالة االستخدام في األماكن العامة هي §

  . العنصر الفعال لضمان الموثوقية في اإلنتاج

  .  األخيرة لدهانيجب معالجة األسطح الحديدية بمواد عازلة مانعة للصدأ قبل المرحلة §

  . األلوان المبهرة تعمل علي جاذبية المنتج لألطفال §

  بالنسبة لمشغوالت الفيبرجالس

 يجب التأكد من صالحية القالب وانتشار المواد العازلة لعدم حدوث عيـوب سـطحية   §

  . بالمنتج

ضرورة إجراء عمليات تشطيب سطحي وتلميع للمنتج بما يحقق لمعان ونعومة فائقـة    §

  . علي عدم التصاق المواد غير المرغوبة أثناء االستخدام تعمل

  . يجب انتظام الصوف الزجاجي بقدر اإلمكان وتساوى التخانات في جميع الجسم §

 : التسويق (11)
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البدنية لألطفال  ترجع أهمية لعب األطفال المعتمدة علي الحركة إلي أهميتها في تنمية المهارات

  .  الطلب لهذه المنتجاتحجم مما ينعكس بالضرورة علي

  : ولزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات يجب مراعاة ما يلي

 المتانـة - مستوى الضوضاء– االتزان - الدقة في األبعاد–التشطيب ( جودة المنتج  §

  .(  نعومة الملمس– تجانس األلوان – عدم التآكل بالصدأ –والتحميل 

  . رخص األسعار §

  . اتاالبتكار في التصميم §

  : ويمكن أن يتم التسويق لهذه المنتجات باستخدام أحد األساليب اآلتية

  . عن طريق مندوبي المبيعات §

  . االشتراك في المعارض المتخصصة §

  . توزيع نشرات مطبوعة علي المدارس والنوادي والحضانات §

  . اإلعالن في الصحف والمجالت المتخصصة §

  : وذلك من خالل قنوات التسويق اآلتية

  . النوادي .١

  . المدارس والحضانات .٢

  . القرى السياحية .٣

  . المشروع ذاته .٤
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