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 الملخص:

ليست بالقليلة سواء على المستوى المحلى أو الدولى  بإضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباهة االطفال المصابة أصبحت فئ

وأصبحت فى تزايد مستمر وسريع وأصبح العالج السلوكى من أهم أساليب العالج التى تساعد على تأهيلهم بجانب العالج 

م الصناعى وكيف يمكنه المساهمة فى دعم تلك الفئة من االطفال الدوائى ، لذلك فكان من الضرورى الكشف عن دور التصمي

 . عراض المرض والمشاركة فى تعافيهمفى تصميم منتجات ذو إعتبارات خاصة من شأنها دعم حالتهم الصحية والحد من أ

ل المنتج مع الشخص ومما ال شك فيه أن التفاعل من أكثر السمات التى يجب مراعاتها في تصميم المنتج ، والمقصود به تفاع

الذي يقتنيه أو يستخدمه ، أو هو طبيعة الحوار المتبادل الذى يتم بين المنتج والمستخدم ) الطفل المصاب ( ، وكلما كان 

الحوار المتبادل اكتر متعة وتشويقا وتفاعال كلما زاد ارتباط المستخدم بالمنتج وتأثر به   ، بينما إذا كان ذلك الحوار ممالً 

 عل المستخدم يفقد شغفه تجاه المنتج ويبحث عن منتج أخر يكون أكثر تفاعال وتشويقا .فذلك يج

 وبما أن صفة التفاعلية فى تصميم المنتج الصناعى من أهم الصفات التى تؤثر فى الطفل عند إستخدام المنتج ،

لذلك فتطرق البحث لدور التصميم التفاعلى فى تصميم المنتجات الموجهة خصيصا لالطفال مرضى فرط الحركة وتشتت 

اإلنتباه ، وكيف يشارك التصميم التفاعلى بجميع عناصره فى اإلسهام فى تحسين حالة الطفل و تعزيز سلوكه  والحفاظ على 

 كة الذى يعانى منه ، إنتباهه وتركيزه لفترات أطول والحد من فرط الحر

وذلك بهدف إثبات أهمية دور التصميم التفاعلى فى المشاركة اإليجابية فى تصميم منتجات خاصة لتلك الفئة من  األطفال 

 للمشاركة فى إعادة تأهيلهم والحد من األعراض واألخطار واألثار السلبية لإلضطراب عليهم.

 الكلمات المفتاحية:

 إعتبارات ، التفاعلى التصميم ، الحرکة فرط

https://www.webmd.com/add-adhd/default.htm
mailto:amanysleem.art@o6u.edu.eg
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Abstract 

The category of children affected with ADHD has become not small, in local and international 

level, and rapidly increasing. 

Behavioral therapy is one of the most important treatment methods that help to rehabilitate 

behind medical therapy , 

so it was necessary to appear the role of industrial design and how it can contribute to support 

This category by designing products with special considerations that support them, reduce 

disease symptoms and participate in recovery. 

 interaction is one of the most important features to be considered in product design, which is 

meant by the nature of the mutual dialogue between the product and the Child , 

and the more this interaction is being interesting and interactive. The more the user is connected 

and affected with the product, while it is boring, then the user will lose his passion for the 

product and look for another product.  .  

And since the interactive characteristic in the Industrial design product one of the most 

important characteristics that affect the child when using the product, 

Therefore, the research talk about the role of it in designing products specifically for children 

with ADHD, and how interactive design participates with all its elements in improving the 

child's condition, enhancing his behavior, and focus his attention for longer periods, and 

reducing the hyperactivity  .  

This is in order to demonstrate the importance of interactive design in positive participation in 

designing products for this category to participate in their rehabilitation and to reduce 

symptoms, risks and negative effects of the disorder on them. 

 

Keywords: 

ADHD, interaction, product design 

 مقدمة : 

التفاعل بال شك من أكثر األشياء التى يجب مراعاتها في تصميم المنتج ، والمقصود به تفاعل المنتج مع الشخص الذي يقتنيه 

متعة وتشويقا  أو يستخدمه ، أو هو طبيعة الحوار التبادلى الذى يتم بين المنتج والمستخدم، وكلما يكون الحوار المتبادل أكتر

كلما زاد إرتباط المستخدم بالمنتج ، بينما إذا كان ذلك الحوار ممالً فذلك يجعل المستخدم يفقد شغفه تجاه المنتج ويبحث عن 

 منتج أخر يكون أكثر تفاعال وتشويقا . 

موحات المستخدم يعد مراعاة اعتبارات التصميم التفاعلى فى تصميم المنتج ضرورة البد منها حتى تستطيع الوصول لط

التى اصبحت االن أعلى من ذى قبل ، وأصبح يقل إقبال المستخدم على المنتج الذى يفتقد إثارة الحوار التفاعلى بينه وبين 

المستخدم ، حيث تتعدد أساليب التفاعلية والحوار بين المنتج والمستخدم ، و اصبحت المنتجات بإختالف أنواعها وفئاتها  

 من التفاعلية بشتى الطرق واألساليب .  لديها نسب متفاوتة 

أما اذا خاطب المنتج حالة خاصة من فئات المستخدمين فمن الطبيعى ان يتحلى المنتج ببعض المواصفات والمعايير التى 

 تتالءم مع حالة هذه الفئة .

حلى او الدولى ، وأصبح أصبحت فئة األطفال مرضى إضطرب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه ليست بالقليلة على المستوى الم

للعالج الدوائى والسلوكى طرق قد تساعد فى تعافى الطفل المريض واصبحت الجلسات ال تقتصر فقط على االطفال بينما 

إمتدت الى جلسات لالباء الذين لديهم اطفال مصابة باإلضطراب ليساعد االباء على تعلم كيفية التعامل مع االطفال لمساعدتهم 
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وبات التى تواجههم ، ومن َثم فان للتصميم دور فّعال ومؤثر فى تصميم منتجات ذات اعتبارات ومواصفات ليتجاوزوا الصع

خاصة تتالءم مع حالة هذه الفئة ، حيث من شأنها المساهمة فى التعافى وتسهيل االستخدام وإضفاء المتعة والتشويق على 

ء الوظائف والتقليل من التحفيز الحركى المستمر ، ويمكن تطبيق المنتج ، بجانب دورها األساسى فى تركيز إنتباهه على أدا

 ذلك على كافة المنتجات المستخدمة فى حياته اليومية من منتجات ترفيهية وتعليمية وحياتية وعالجية . 

ت تشارك ويكشف البحث عن دور التصميم التفاعلى للمنتج الُمصمم لهذه الفئة من االطفال ، ومدى مساهمته فى تصميم منتجا

فى تحسين سلوك االطفال وتساعد فى تعافيهم من خالل إستخدامهم لتلك المنتجات ، ومدى تأثير المواصفات والمعايير 

الخاصة والمعنية بالتصميم التفاعلى للمنتجات على التحكم فى سلوك الطفل وتوجيهه والمساعدة فى اداء الوظائف بشكل 

 أكثر سهولة وسالسة ومتعة .  

 

 Statement of the studyبحث موضوع ال

يتطرق البحث لدور التصميم التفاعلى فى تصميم المنتجات الموجهة خصيصا لالطفال مرضى فرط الحركة وتشتت اإلنتباه 

وكيف يشارك التصميم التفاعلى بجميع عناصره فى اإلسهام فى التحسين من حالة الطفل و تعزيز سلوكه  والحفاظ على 

 الحركة الذى يعانى منه . إنتباهه والحد من فرط

 

 Problem of the studyمشكلة البحث 

أصبحت نسبة األطفال المصابة بإضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه ال يستهان بها محليا وعالميا وتتزايد بشكل مستمر 

طريق قدرته مما يكشف عن الدور الهام والضرورى للمصمم الصناعى فى المساهمة فى دعم حاالت هؤالء األطفال عن 

على تصميم منتجات فى كافة نواحى الحياة اليومية تتسم بإعتبارات ومعايير تفاعلية خاصة ، من شأنها دعم حاالتهم المرضية 

 والتحكم فى اإلضطراب السلوكى لديهم مع توجيه سلوكهم وتأمينهم ضد أعراض اإلضطراب 

 

 objective of studyهدف البحث 

التفاعلى لتصميم منتجات خاصة لألطفال مرضى فرط الحركة وتشتت اإلنتباه من شأنها المساهمة وضع إعتبارات للتصميم 

 فى تحسين حالتهم الصحية ودعم إنتباههم والحد من اعراض المرض .

 

   Methodology of Studyمنهجية البحث 

 الوصفى اإلستداللى 

 

  Significant of the studyأهمية البحث : 

لتصميم التفاعلى خاصة بالمنتجات المصممة لفئة االطفال مرضى فرط الحركة وتشتت اإلنتباه من شأنها وضع إعتبارات ل

الحصول على منتج مالئم لهذه الفئة من األطفال مع مراعاة سلوكهم الخاص وطبيعة إستخدامهم للحصول على منتج قد 

 يساهم فى إعادة تأهيلهم . 

 

 حركة وتشتت اإلنتباه عند االطفال أوال : مقدمة عن طبيعة إضطراب فرط ال

تعتبر فئة األطفال مرضى فرط الحركة وتشتت اإلنتباه فى تزايد مستمر يوما تلو األخر وتزداد أعدادهم بمختلف أعمارهم 

مما ادى الى تطور طرق التعامل معهم حيث أصبح هناك إهتمام كبيرا بدراسة طبيعتهم وأعراضهم وإهتمام اإلخصائيين 

 بدراسة أساليب التعامل الصحيح معهم وذلك لتأهيلهم للتعافى من أعراض المرض .   والسلوكيين
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 إحصائيات نسب إنتشار إضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه عالميا ومحليا  - 1

يصيب األشخاص من مختلف األعمار األطفال والمراهقين والبالغين  (ADHD)إضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه 

وبمعدالت إنتشار متنوعة ومتفاوتة ، فيقدر معدل انتشار اضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه  في جميع أنحاء العالم 

 عاًما(. 18٪ وذلك بشكل عام لدى األطفال والمراهقين )الذين تقل أعمارهم عن 2.2بحوالي 

هو اضطراب شائع، ووجدت أن نسب ADHD يعتبر إضطراب   ( United Kingdom )المملكة المتحدة اما فى 

٪ من الفتيات ، كما يعتبر أقل  0.85٪ من األوالد و  3.62سنة أن  15و  5األطفال المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 

 1بتدائية. ٪ للبنين في سنوات الدراسة اال1.5شيوًعا حيث يقدر إنتشاره بحوالي 

 ٪(  5.6٪ مقارنة مع  12.9ووجد أن األوالد أكثر عرضة لإلصابة باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه من الفتيات )

. فتراوحت نسبة انتشاره التى تم اإلعالن عنها بين ADHDأما فى مصر ، تم توثيق دراسات قليلة في اإلصابة بإضطراب 

 ( سنوات . 8-5٪ ) 7.9 ٪ و6.5أطفال المدارس االبتدائية بين 

 

 مستويات اإلصابة  بإضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه  - 2

   (   Attention Deficit Disorderإضطراب اإلنتباه والتركيز )  -من دمج بين مصطلحين  ADHDيتكون مصطلح 

(ADD)    المصحوب بإضطراب فرط النشاط( Hyperactivity)  ((HD  . 

عن المركبين األساسين لإلضطراب : نقص اإلنتباه باإلضافة الى فرط النشاط المصحوب  ADHDويعبر المصطلح 

  (Impulsivity – Impulsiveness) بالسلوكيات اإلندفاعية . 

 2وتختلف وتتعدد فئات األطفال الذين يعانون من انواع اإلضطراب المختلفة  على المستويات التالية : 

  (ADHD)تظهر فيه أعراض فرط الحركة ونقص اإلنتباه واإلندفاعية بنفس الدرجة النوع المركب أو المشترك :  – 1

 ويعد هذا النوع من أكثر األنواع إنتشارا بين األطفال . 

قص اإلنتباه يظهر فيه فرط الحركة أو اإلندفاعية بشكل أبرز من ن النوع الذى يغلب عليه فرط الحركة أو اإلندفاعية : – 2

(HD)   

 .  (ADD)يهيمن نقص اإلنتباه على فرط الحركة واإلندفاعية  النوع الذى يغلب عليه نقص أو تشتت اإلنتباه : – 3

 

 أعراض إضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه  – 3

 (ADD)أعراض إضطراب تشتت اإلنتباه والشرد الذهنى وضعف التركيز  -3-1

 صعوبة الحفاظ على اإلنتباه لفترات تحتاج الى مجهود زائد عن اإلنتباه التلقائى .  – 1

 إدراك المعلومات بشكل سطحى مما يسبب صعوبة فى التذكر وكثرة النسيان .  – 2

 صعوبة فى تنظيم المعلومات وفى التمييز بين ما هو مرتبط وغير مرتبط بموضوع الحديث – 3

 كثر من منبه معاً . صعوبة التحفيز أل – 4

 الحفاظ على اإلنتباه لشىء واحد ولكن لفترات قصيرة جدا .  – 5

 صعوبة التنبيه للحافز الذى يظهر أو يحدث ببطء .  – 6

 عدم وجود مرونة فى إدراك المعلومات مما يؤدى إلى اإلدراك المندفع واإلنتباه الخاطىء .  – 7

 شكالت . ضعف مبالغ فيه فى القدرة على حل الم – 8

 صعوبة إدراك والتعامل مع العمليات الحسابية .  – 9
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 صعوبة فى قراءة مقاطع نصية مكتوبة أو إلقاءها بطالقة .  – 10

 صعوبة فى الكتابة والتنظيم مع أسلوب كتابة مشتت وغير مقروء .  – 11

 صعوبة فى إتباع التعليمات أو التحفيز إلى تنفيذها .  – 12

 يع والتلقائى للبيئات الجديدة أو الظروف الغير مألوفة . اإلنجذاب السر – 13

 ضرورة التحفيز المستمر والمبالغ فيه إلستمرار وإتمام األنشطة .  – 14

 وضع األشياء فى غير أماكنها وفقدان األشياء الخاصة . – 15

 اء . الصعوبة فى إدراك تنظيم وترتيب المهام او األشياء المتعددة الجوانب أو األجز – 16

 صعوبة االنتهاء من مهمة او إمتحان فى الوقت المحدد له .  – 17

 عدم اإلنتباه للتفاصيل .   - 18

 حساسية مبالغ فيها تجاه العمل فى بيئة مختلفة أو غير معتادة . – 20

 اإلكتئاب واإلحباط السريع.  - 21

 ضعف حب الذات أو إحترامها او على العكس تماماً مبالغة فى حب الذات والتسلط .  – 22

 

 (HD)أعراض فرط الحركة واإلندفاعية    -3-2

 التململ بعصبية مع النشاط الزائد فى األيدى واألرجل .   - 1

 المراوغة واإلرتباك على المقاعد ومغادرة المقاعد بشكل فجائى .  – 2

 نشطة التى تبعث وتحث على الحركة . تفضيل األ – 3

 الشعور باإلحباط المتكرر أثناء ممارسة األنشطة .  -4

 عدم القدرة على تأجيل رد الفعل .  – 5

 صعوبة فى إنتظار الدور فى المهام اإلجتماعية أو األكاديمية .  – 6

 مقاطعة األخرين و التطفل الدائم عليهم  وإزعاجهم .  – 7

 أداء ضعيف فى المهام التى تتطلب التخطيط .  – 8

 إنفجارات عاطفية وردود أفعال حسية مبالغ فيها وغير واقعية وال تتالئم مع المواقف .  – 9

 المبالغة فى فترات الراحة مقارنة بفترات العمل .  – 10

 الفوضوية فى الممتلكات الخاصة سواء فى الحجرة أو المكتب .  – 11

 لقدرة على الصبر أو اإلنتظار .عدم ا – 12

 التسرع فى اإلجابات والرد المفاجىء .  – 13

 كثرة الركض والتسلق والكالم .  – 14

 عدم القدرة على البقاء ساكنا أو اللعب فى هدوء .  – 15

 إرتكاب أخطاء ناجمة عن اإلهمال .  – 16

 تجنب الواجبات المدرسية .  – 17

 فى أغلب المهام الحياتية . اإلعتماد على الوالدين  – 18

 صعوبة فى العالقات االجتماعية .  – 19
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تطبيقات التصميم الصناعى لمنتجات تم تصميمها لفئة األطفال المصابة بإضطراب فرط الحركة   - 4

 وتشتت اإلنتباه  

ل مرضى فرط الحركة حتى األن هناك العديد من المنتجات الصناعية بمختلف فئاتها التى صممت خصيصا لدعم فئة األطفا

وتشتت اإلنتباه وتم تصميم كل منها طبقا إلحدى اإلعتبارات التصميمة التى تدعم حالة الطفل المصاب ولكنها ال تزال تفتقد 

العديد من اإلعتبارات األخرى فى التصميم التى من شأنها التأثير بشكل إيجابى وفعال على حالة الطفل كما فى الدراسة التى 

 ل تصميم أكثر من كرسى تم تصميمه بشكل خاص لفئة األطفال المصابة باإلضطراب فى المثال التالى : أجريت لتحلي

  Therapy Ballالكرة العالجية /  – 4-1

 
 الكرة العالجية كتصميم لكرسى لألطفال المصابة باإلضطراب  -( 1شكل ) 

 

تم تصميمه كمقعد جلوس فى فصل دراسى وتم قياس تأثيره خالل اليوم الدراسى للطفل ، وسلوكه فى الجلوس ، وضوح 

 الكلمات والقراءة أمامه خالل جلوسه والتأثير اإلجتماعى المحيط بالطفل أثناء جلوسه خالل يومه الدراسى . 

 راسى كانت كاألتى : طفل مصاب باإلضطراب فى الفصل الد 24نتيجة القياس على عدد 

باستخدام الكرات العالجية ، أظهر الطالب زيادات في ممارسة الجلوس ، وضوح الكلمات ، الراحة ، الكفاءة في الحضور 

 واالستماع ، قدرة على إكمال المهام فى الفصل ، و التركيز إسترخاء الجسم . 

 

 Disc O Site Cushionالكرسى ذو وسادة القرص  /  –4-2

 
 Disc O Site Cushionالكرسى ذوالوسادة  /   -( 2)شكل 

 

هي واحدة من أنظمة الجلوس الديناميكية لـ تحسين االنتباه بين األطفال المصابة  بصعوبات االنتباه وهو يستخدم بشكل واسع 

 لألطفال المصابة بفرط الحركة وتشتت اإلنتباه لما يسببه ذلك اإلضطراب من صعوبات تعلم . 

طفل فى مجموعات قياس التحكم العالجية داخل الفصل  32طفل فى مجموعة عالجية وعدد  31القياس على  وكانت نتيجة

 الدراسى كاألتى . 

ظهر فرق إحصائى واضح المؤشر فى مجموعات العالج لألطفال قبل وبعد إستخدام الكرسى ذو وسادة القرص فى تحسين 

 اإلنتباه خالل الصف الدراسى . 
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وعلى ما سبق نجد أن بداية رحلة إصابة الطفل وتدخل المصمم الصناعى بتصميم منتجات له،  يمكن تلخيصها طبقا للخطوات 

التالية ، فأوال بالتعرف على األعراض المرضية من ِقبل األباء ، ثم يقوم الطبيب المعالج أو األخصائى بتشخيص حالة الطفل 

ية والسلوكية التى تؤكد إصابة الطفل باإلضطراب ، ومن ثم يبدأ الطفل فى العالج من خالل العديد من اإلختبارات العضو

الدوائى وبالتزامن معه العالج السلوكى ، وهنا يتدخل المصمم الصناعى بدوره فى تصميم جميع المنتجات التى ُتستخدم فى 

فى الجلسات السلوكية او منتجات يومية العالج السلوكى لفئة االطفال المصابة سواء كانت منتجات تستخدم بشكل مباشر 

يستخدمها الطفل المصاب فى حياته اليومية تحتوى على بعض المواصفات التى تؤمنه وتدعم حالته ويأتى ذلك من خالل 

مراعاة بعض اإلعتبارات التصميمية عند تصميم المنتج خالل مراحل تصميمه وتظهر تلك الخطوات من خالل  المخطط 

 .  ( 3التالى شكل )

 
 مراحل اإلصابة باإلضطراب ودور التصميم الصناعى  -( 3شكل )
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ويعتبر التصميم التفاعلى من أهم إعتبارات التصميم الواجب توافرها فى المنتج المصمم لهذه الفئة من األطفال وذلك نظرا 

ته ، ولذلك حرص الباحث على لما للتفاعل مع المنتج من اهمية كبيرة لجذب إنتباه الطفل والتحكم فى تركيزه وفرط حرك

دراسة اإلعتبارات التفاعلية للمنتج الصناعى وتحليلها ودراسة كيف يستخدمها المصمم فى دعم حالة الطفل المصاب 

 باإلضطراب .

 

 ثانيا : تعريف التصميم التفاعلى وإرتباطه بفئة األطفال محل الدراسة  :

يعتبر التفاعل المباشر والموجه للطفل مريض إضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه من شأنه توجيه سلوكه والحد من 

اإلفراط فى حركته ، كما ان له دور كبير فى السيطرة على إنتباه الطفل مع التوجيه والتحكم فى إنتباهه ، فالطفل المريض 

العكس من الطفل السليم فان عقله لديه القدرة على تنظيم وترتيب  يمتلك ذهن وعقل مشتت وغير مرتب او منظم على

 األحداث وتسلسل الوظائف .

 

 تعريف التصميم التفاعلى :  - 1

طبقا لما ذكرته جمعية التصميم التفاعلى ، هو تعريف    Interaction design, IxDفإن مصطلح التصميم التفاعلى 

عى المصممون فيه الى خلق عالقة بناءة بين المستخدمين والمنتجات التى لبنية وسلوك االنظمة التفاعلية ، حيث يس

يستخدمونها مثل أجهزة حاسوب او الهواتف او منتجات تقليدية وما الى ذلك ، وممارسة التصميم التفاعلى  تتطور سريعا 

 نسانى .(  العالقة بين األنظمة التفاعلية والسلوك اإل4شكل ) –بتتطور العالم . والشكل التالى 

 
 العالقة بين األنظمة التفاعلية وعلم السلوك اإلنسانى  -( 4شكل )

 

 علم النفس المعرفي - 2

من اهم ركائز التصميم التفاعلى هو قيامه على علم النفسى المعرفى ، الذى يعمل على إدراك المستخدم ويدرس كيفية تلقى 

إدراكه وإنتباهه للمنتج وكيف يتعامل العقل مع مؤثرات المنتج للوهلة االولى وعلى مدار عمر المنتج ومن ثم كان البد من 

 لتصميم التفاعلى فى المنتج وهو على النفس المعرفى . إلقاء الضوء على الركيزة االساسية ل

علم النفس المعرفي هو دراسة كيفية عمل العقل، وما هي العمليات العقلية التي تحدث فيه. والتي تتضّمن، وفًقا لجمعية علم 

 .“ االنتباه، إستخدام اللغة، الذاكرة، اإلدراك، حل المشكالت، اإلبداع، والتفكير“النفس األمريكية، 

علم النفس من المجاالت الواسعة جًدا، لكن هناك عناصر أساسية لعلم النفس المعرفي التي تعّد قّيمة في مجال التصميم 

  The design of everydayفى كتابه  Don Normanالتفاعلى والتى ساعدت على إثراء هذا المجال كما ذكرها 

things 

 

 

 

http://www.tech-wd.com/wd/wp-content/uploads/2010/11/HCI.jpg
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  / Mental Modelالنماذج العقلية  – 2-1

هي الصور في عقل المستخدم التي تزّوده بالتوقعات حول تفاعل أو نظام معين. ويمكن لمصممي التفاعل خلق أنظمة تبدو 

 النتيجة (   . –النموذج العقلى  –بديهية بالنسبة للمستخدم عن طريق دراسة النموذج العقلي الخاص به ) السلوك 

 

 إستعارات الشكل والوظيفة : –2-2

م الشعارات والعالمات المعروفة إلرشاد المستخدمين إلى الخطوات الجديدة ، على سبيل المثال فالمتعارف بمعنى استخدا

عليه أن هناك عالمات معينة تستخدم لفتح وغلق المنتج أو أساليب تقليدية  يعتاد عليها المستخدام وتسهل إدركه وإستخدامه 

 للمنتج.

 

  / Affordanceمؤشرات كيفية اإلستخدام  - 2-3

إن األشياء ال ُتصّمم للقيام بإجراء ما فحسب، وإّنما ُتصّمم بحيث تعطي مؤشًرا حول كيفية وأهداف استخدامها. على سبيل 

 المثال ُتصمم األزرار بحيث تبدو وكأنها شيء ماّدي يمكن الضغط عليه ، لتجعل المستخدم يدرك كيفية التعامل معها . 

ى كان مدخل للربط بين التصميم التفاعلى وتلك الفئة من األطفال من خالل دراسة الصورة وبناءا عليه فان علم النفس المعرف

العقلية لديهم والتى إختلفت عن أمثالهم من االطفال الطبيعين بتصميم شكل ووظيفة مخصصين لهم يتالئموا مع قدراتهم 

 م ليصبح تفاعليا .العقلية والذهنية  ، وفيما يلى نستعرض العناصر التى يعتمد عليها التصمي

 

 ثالثا : عناصر التصميم التفاعلى  وعالقتها بفئة االطفال محل الدراسة :

الحركة ( والتى سيتم  –الجماليات  –الوقت  –الفراغ  –هناك مجموعة من عناصر التصميم التفاعلى وهيا ) الصوت 

شرحها الحقا ،  والتى بتواجدها فى المنتج فانها تضيف عليه صفة التفاعلية ومن شأنها زيادة نجاح تجربة المستخدم فى 

 او سلبية تجاه المنتج تستمر معه خالل اقتناءه الى مثيل له  التعامل مع المنتج وتترك للمستخدم خبرة ايجابية

وهذه العناصر من المهم مراعاتها فى المنتجات التى يستخدمها الطفل المصاب بفرط الحركة وتشتت اإلنتباه نظرا الن 

ن األداء والوظائف إستخدام التفاعل المتبادل والصحيح بين الطفل والمنتج من شأنه إكساب األطفال مهارات جديدة وتحسي

السلوكية ، وبما ان أكثر األعراض التى يواجهها الطفل المصاب بهذا اإلضطراب هي عدم القدرة على اإلنتباه والحفاظ على 

التركيز لفترات طويلة لذلك فإن التفاعل المتبادل عن طريق عناصر التصميم التفاعلى من أكثر األساليب التى يمكن 

 ن تكون لديها القدرة على توجيه اإلنتباه والحفاظ على التركيز وتوجيهه لما هو مقصود .بإستخدامها بشكل صحيح أ

كما يوجد العديد من العوامل التى تؤثر على اإلنتباه فى البيئة الخارجية والتى تقترن بإستخدام عناصر التصميم التفاعلى فى 

واء صوت أو وقت أو حركة .... وتعتبر هذه العوامل هيا تصميم المنتج وهيا ما تخص المنبه للعنصر الذى يتم إستخدامه س

التباين  –طبيعة المنبه  –موضع المنبه  –الجدو أو حداثة المنبه  –حركة المنبه  –تغيير المنبه  –حجم المنبه  –) شدة المنبه 

 إعادة عرض المنبه (  –أو التضاد 

 لكل سنة من العمر ، وتختلف بإختالف األعمار . دقائق 5-3كما تتراوح فترة إنتباه الطفل  الطبيعية ما بين 

 

 ( Motion )الحركة  -1

بدون الحركة ، ال يمكن أن يكون هناك تفاعل ، فاألجسام التي ال تتحرك ال تتفاعل، والتفاعل هو نوع من التواصل ، 

ن كيانين ، كما تهتز أيدينا أثناء والتواصل يدور حول الحركة ، فتهتز حبالنا الصوتية أثناء التحدث ونقل الصوت والبيانات بي
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الكتابة ، ونتواصل بطرق عديدة ومن خالل العديد من المنتجات المختلفة ، وتولد هذه المنتجات لألشخاص الذين يستخدمونها 

 . دام)سلوًكا( ، ويهتم مصممو التفاعل بشدة بالسلوك ويعّرفونه بأنه إستجابة المنتجات لسلوك المستخدمين أثناء عملية اإلستخ

وكل السلوك هو في الواقع حركة ، والحركة متأثرة بالموقف والثقافة والشخصية والسياق ، كما أن هناك تنوع كبير حتى 

في مثل هذه السلوكيات البسيطة مثل المشي )على سبيل المثال ، هناك حاجة لكل من أحذية المشي للرياضين والتى تختلف 

التي ُننشئها يجب أن ُتراعي تلك االختالفات في الحركة. حتى الحركة البسيطة مثل عن مثيلها  للمسنين( ، والتصميمات 

 الضغط على مفتاح على لوحة المفاتيح يمكن أن تكون صعبة إذا كنت مسًنا أو مصاًبا . 

العراض وكما هو الحال فى تصميم المنتج التفاعلى للطفل المريض بإضطراب فرط الحركة .. فيعانى الطفل من العديد من ا

 التى تتعلق بفرط النشاط الزائد والحركة المفرطة والتى تم ذكرها سابقا فى أعراض المرض .

 

لذلك فنجد ان طبيعة الحركة التى من المفروض ان تكون موجودة بالمنتجات الخاصة بتلك الفئة هى حركة من نوع خاص 

 ويمكن توضيحها فيما يلى من خالل شرح أسلوب الحركة فى المنتج  : 

 أسلوب الحركة فى المنتج : 

 الحركة الذاتية للمنتج :  – 1-1

 وهو المنتج الذى يتفاعل مع المستخدم من خالل حركته الخاصة إما باستخدام الشحن الكهربائى او البطاريات .

 الحركة التفاعلية فى وظيفة المنتج :  – 1-2

( 5ية  المتبادلة بين المنتج والطفل المصاب كما فى شكل )أى ان وظيفة المنتج األساسية هي من تحس على الحركة التفاعل

، وهذا من شأنه سحب طاقة الحركة المفرطة التى تصيب هذه الفئة من االطفال وتحويلها الى أداء ذهنى وعقلى ، او الى 

للحصول على  رياضة بدنية يتسفيد منها الطفل ، وتساعد على تركيز إنتباهه فى الحركة التى من المفترض ان يقوم بها

 الهدف من المنتج ، وأداءها بشكل صحيح ومنظم ليحصل على نتيجة صحيحة من اإلستخدام .

 وفيما يلى أمثلة لمنتجات ذو حركة ذاتية وحركة تفاعلية فى التصميم . 

 
 منتجات ذو حركة ذاتية وتفاعلية -( 5شكل )

  

 ( Space )الفراغ  -2

والتى سيتم إستخدام المنتج فيها او من خاللها ودراسة الفراغ أو المنطقة والمساحة  –وهى المساحة الحرة التى تحيط بالمنتج 

المحيطة بالمنتج ترتبط بشكل كبير بنجاحه فى اداء وظيفته ومساعدة المستخدم فى الحصول على الهدف المرجو من المنتج 

ل كبير على ذهن الطفل المصاب حيث أنه يعانى العديد من األعراض التى يدخل طبيعة ، فمثال ، يؤثر الفراغ المحيط بشك

الفراغ الداخلى كجزء منها مثل ، هل الفراغ هادىء أو صخب ؟ مزدحم أو بسيط ؟ هل هى مساحة واسعة أو ضيقة ؟ هل 

ثر بالضرورة على إستخدام الطفل تحتوى على مؤثر خارجى يؤثر على الطفل أثناء اإلستخدام أو ال ؟ كل هذه العوامل تؤ

 المصاب للمنتج . 
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 .( يبين طبيعة عالقة المنتج المصمم لهذه الفئة من االطفال بالفراغ المحيط به 6فيما يلى شكل )

 
 المنتجات المرتبطة بالفراغ فى اإلستخدام  -( 6شكل )

 

حوله إلمكانية إستخدامه والمثال االخر لمقعد مخصص  فيظهر هنا أحد أمثلة المنتجات العالجية وكيف يحتاج فراغ داخلى من

لتلك الفئة من االطفال وكيف يحتاج مساحة كافية الستخدامه باإلضافة الى صورة تصميم داخلى لحجرة نوم لطفل مخصصة 

فال   لتلك الفئة المصابة من األطفال وتحتوى على بديل للسلم يساعد الطفل على النزول الى األرض من أعلى السرير ،

 يصح إستخدام منتج متحرك فى فراغ ضيق أو منتج ثابت فى فراغ كبير  . 

وهنا يظهر ضرورة دراسة الفراغ المحيط بالمنتج المصمم لفئة االطفال المصابة ليصبح الفراغ جزء من المنتج ويساعد 

 على إستخدامه وتحقيق الفائدة منه .

  

 ( Time )الوقت  -3

وقت فبعض مهام ووظائف المنتجات تتم فى وقت قصير جدا يمكن أن يكن آنى مثل الوقت يحتاج المصمم الى الوعى بال

الذى يستغرقه نقرة على زر ، والبعض األخر يحتاج لفترات طويلة جدا ، وهناك مهام معقدة تحتاج ألوقات متفاوتة إلتمامها 

ضب ، مما يترك تجربة إستخدامية سيئة للمنتج وقد يتطلب األمر ذلك احيانا ، وأحيان أخرى يصاب المستخدم باإلحباط والغ

 لديه ، فالوقت يخلق إيقاع اإلستخدام .

كما ان أيضا عنصر الوقت يدخل فى تصميم األلعاب الترفيهية التى تعمل بالبطارية وقدرة البطارية على التحكم فى الوقت 

 المناسب ألداء الوظيفة المطلوبة . 

ونجد أن الطفل المصاب بإضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه لديه الكثير من األعراض التى ترتبط بشكل مباشر بالوقت 

  الالزم ألداء المهمة او الوظيفة والهدف من المنتج والتى تم ذكرها سابقا فى سرد أعراض المرض :  

رط الحركة وتشتت اإلنتباه يجب األخذ فى اإلعتبار التوصيات فلذلك لتحديد زمن وظيفة المنتج الموجه لألطفال المصابين بف

 التالية : 

اال تكون الوظيفة تحتاج ألكثر من خطوة أو خطوات مترتبة على بعضها نظرا لعدم قدرته على اإلحتفاظ بإنتباهه لفترات  -

 طويلة ، فيجب أن تكون الوظيفة مباشرة فى فترة زمنية قصيرة . 

الزمنية للحصول على الوظيفة المرجوة من المنتج ، بنشاط أو حافز حركى للطفل فذلك من شأنه أن يفضل إرتباط المدة  -

 يكون مفيدا لطبيعة حالته المرضية .

 يجب أن نأخذ فى اإلعتبار بعد االستفسارات ) الى متى يجب أن يتم التفاعل ؟ / ماهو الهدف المراد منه ؟  (  -
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 ( Sound )الصوت  -4

جزًءا صغيًرا جًدا من التصميم التفاعلي ، ولكنه أثبت في بعض األحيان أنه عنصر مهم في تصميم المنتجات يعتبر الصوت 

 مكونات أساسية : 3ويتكون الصوت من 

درجة الصوت : ويأتى هنا  الحديث على كون الصوت مرتفع او منخفض او يمكن التحكم في درجته بشكل يدوى او  - 

 أوتوماتيكى 

 وهنا تأتى طبيعة الصوت كونه ضخم او رفيع او طبيعة الوظيفة التى يستخدم فيها الصوت حجم الصوت : -

 جودة النغمة : وهى مدى نقاء النغمة المستخدمة فى المنتج ونقاء وجودة الصوت .  -

وظيفة ، أو ومما ال شك فيه ان الصوت فى تصميم المنتج التفاعلى البد وان يخدم الوظيفة ، فصوت جميل ولكنه ال يخدم ال

ال يتطابق مع نغمة صوت العالمة التجارية او طبيعة الوظيفة المرجوة ، يؤدى إلى أن يكون ذو تأثير سلبى ويضعف  من 

 تجربة اإلستخدام .

أقترح العالمان بيدرسون وفوج نموذج لتحسين عالقة الصوت بالمنتج وأفترض فيه وجود منتج مرتبط  1998ففى عام 

 تصميمه وإستخدامه .  بصوت فى جميع مراحل 

وفيما يخص فئة األطفال المصابين بإضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه فإن هناك بعض اإلعراض المرتبطة بصوت 

المنتج لديهم والتى تفيدنا ببعض اإلعتبارات فى تصميم الصوت فى المنتج الصناعى المصمم لألطفال من تلك الفئة كما فى 

 المخطط التالى 

 

 

كما تشير األبحاث إلى أن الموسيقى تقوي مناطق الدماغ التي تكون ضعيفة لدى األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة 

 ونقص االنتباه.

السمعية / البصرية / المكانية / الحركية للدماغ ، وترتبط هذه المناطق فى المخ بمهارات التحدث  تقوي الموسيقى القشرة

 .واللغة والقراءة وفهم القراءة والرياضيات وحل المشكالت وتنظيم الدماغ والتركيز وتحديات االنتباه

خصيصا لذلك ، بينما اإلستماع الى أنواع ولكن لن تفعل أي موسيقى ذلك، هى فقط الموسيقى الكالسيكية التى تم تصميمها 

 الموسيقى األخرى ليس له أى تأثير إيجابى على حالة الطفل 

وجدت دراسة أجراها دونالد شتلر إد ، من مدرسة إيستمان للموسيقى ، أن األطفال الذين استمعوا إلى الموسيقى الكالسيكية  

اللغة ، وذلك باإلضافة إلى تحسين ذاكرتهم ، وتنظيم الدماغ بشكل دقيقة يوميا قد تحسين لديهم مهارات الكالم و 20لمدة 

 .أكبر 
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أظهرت دراسة أخرى أجراها الطبيب النفسي والمعلم جورجي لوزانوف أن بعض قطع الموسيقى الكالسيكية تغير التردد 

يث يركز الدماغ بشكل دورة في الثانية. وهذا ما يسمى وضع ألفا ، ح 7.5الكهرومغناطيسي لموجات الدماغ إلى حوالي 

 مثالي  للدراسة من أجل اإلختبار أو إكمال الواجبات المنزلية.

لذلك فإن انواع معينة من الموسيقى والصوتيات بدورها تساهم فى عالج حاالت االطفال مصابى فرط الحركة وتشتت اإلنتباه 

عناصر الهامة دراستها وتحقيق اعتباراتها مما يجعل عنصر الصوت فى المنتج الصناعى المصمم خصيصا لهذه الفئة من ال

 لتالئمهم وتساعد على تعافيهم .

 

 (Aesthetics )الجماليات   -5

الجماليات والتقنية الجمالية من أهم العوامل التى يتوقف عليها نجاح المنتج وتحقيقه لتجربة إستخدام ناجحة لدى المستخدم أيا 

الضرورى تحليل العوامل التى يتألف منها العنصر الجمالى فى المنتجات بشكل كان طبيعة هذا المستخدم ، ولذلك فإنه من 

 عام وفى  ومنتجات االطفال مرضى إضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه بشكل خاص .

ن اإلتزا –التألف  –السيمترية  –الطراز  –وتنقسم جماليات المنتج الصناعى كما فى العناصر التالية :  ) النسبة والتناسب 

 الشكل والتكوين (  ، وفيما يلى تحلييل تلك العناصر –اللون  –الملمس  –

 Shape / Form –الشكل  – 5-1

المنتج غالبا ما يعرف بشكله ، فبعض تصميمات المنتجات منتظمة ذو حواف حادة  ، والبعض االخر تستخدم المنحنيات 

ا المستخدم اهمية كبيرة عند إقتناء منتجاته فبعض المنتجات والخطوط العضوية ، فالشكل واحد من اهم الصفات التى يضع له

لها شكل مميز ومعروفة كمثل تلك المنتجات التى تنتمى لعالمات تجارية وماركات معينة فيسهل التعرف عليها بدون الرجوع 

 الى أى دليل . 

فنجد أن هناك صفات شكلية  أما على صعيد المنتجات الخاصة باالطفال مرضى إضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه

 مشتركة لتلك المنتجات سواء كانت على مستوى المنتجات الترفيهية او المعيشية أو العالجية كما فى الصور التالية : 

 المنتجات الترفيهية 

تشترك األلعاب الترفيهية المصممة لتلك الفئة بالشكل البسيط الغير معقد والتى ال تتعدد تفاصيله وأجزاءه وال يتكون من 

العديد من القطع المنفصلة ، تميز الشكل بأنه مباشر ويعبر عن وظيفته ويحث على التفاعلية وال يحتوى على لوحات تحكم 

 كثيرة او معقدة 

 

 المنتجات المعيشية

جد ان المنتجات المعيشية  تعتمد على بساطة التصميم أيضا والتنوع ما بين الخطوط المستقيمة والعضوية ولكن فى إطار ن

التصميم والشكل البسيط المباشر والغير معقد والذى يؤدى الى الوظيفة بشكل مباشر فالشكل يتالءم مع وعى واداراك الطفل 

 باشر ويوضح اسلوب استخدامه بدون اى تعقيد او مزيد من التفاصيل اإلضافية .  فى التعامل مع المنتج ويدل عليه بشكل م

 

  المنتجات العالجية

فى المنتجات العالجية وهى تلك الفئة من المنتجات الموجودة فى مراكز العالج السلوكى نجد ان الشكل يتميز بنفس المميزات 

( يوضح أمثلة من المنتجات  7...(  ، وفيما يلى شكل )  -التفاعلية  –مباشرة اإلستخدام  –سهولة الداللة  –) البساطة 

 السابق ذكرها . 
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 مثلة من المنتجات الترفيهية والمعيشية والعالجية المصممة لفئة االطفال محل الدراسةأ  -( 7شكل )

 

  COLOR اللون  -5-2

اللون من السمات التى تمتلك مذاق خاص والتى تحمل كل منها داللة فى المنتج ، كما يستخدم المصممين اللون للمساعدة فى 

لون فى توجيه عاطفة المستخدم ، فمثال المنتجات كالتليفون والراديو دائما الداللة على وظيفة المنتج وإستخدام سيكولوجية ال

ما يكونوا فى نطاق األسود والرمادى والمعدنى ، العاب األطفال دائما ما تكون ذو ألوان زاهية وبراقة ، معدات ومنتجات 

 الجهات االمنية دائما ما تكون باألحمر أو األصفر . 

يف المنتجات ما اذا كانت لذكر أو أنثى ، فإختيار اللون هو المفتاح لوظيفة المنتج وليس فقط ويستخدم اللون أيضا فى تصن

 إلمداده بالشكل الجمالى ولكنه يحمل وظائف إستخدامية وإرجونومية مثل لوحات المفاتيح أو عدادات السيارات . 

وكذلك لألطفال مرضى إضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه فأثبتت األبحاث أن للون دور هام جدا فى التأثير على حالة 

، لما لها من تأثير على فرط الحركة وضعف  3الطفل وأن هناك ألوان معينة يفضل إستخدامها فى المنتجات الخاصة بهم 

 (  . 8مجموعات اللونية شكل رقم )االنتباه المالزم لحالتهم ومن هذه األلوان ال

 
 مجموعات لونية موصى بها لألطفال مرضى إضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه  -( 8شكل )

 

  Textureالملمس  -5-3

يعتبر الملمس أحد السمات المهمة للمنتج المصمم لتلك الفئة من األطفال وذلك نظرا لما له من دور فى اإلدراك المباشر 

فور لمسه ، كما ان الملمس له عالقة وطيدة بالتعبير عن طبيعة خامة المنتج ، الذى من شأنه المشاركة فى عامل  للمنتج

االمان لدى الطفل عند إستخدام المنتج وذلك الن الطفل المصاب باإلضطراب من أعراضه الرئيسية هى فرط الحركة مما 

ل االخرى لذلك فمن الضرورى النظر فى طبيعة المواد التى سيتم يجعل تعرضه لعوامل الخطر فى االستخدام يفوق االطفا

 استخدامها فى المنتج الخاص به ومراعاة ان تكون أمنة وغير خطرة .

كما ان هناك خامات لديها القدرة على امتصاص الصدمات كخامات المطاط ، ولذلك فانه يفضل دائما االستعانة بها فى 

النها تكون أكثر أمانا وكذلك لديها القدرة على امتصاص التوتر والقلق وفرط الحركة لدى تصميم المنتجات لتلك الفئة نظرا 

 تلك االطفال . 

ويفضل بشكل كبيير اإلبتعاد عن الخامات والمالمس الخشنة او ذات االطراف الحادة او المعدنية او الخشبية اال اذا توافرت 

 فيها جميع عناصر االمان التى تؤمن إستخدامها .
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 (  . 9فيم يلى امثلة لتعدد مالمس المنتجات المصممة لتلك الفئة من األطفال شكل رقم )و

 
 امثلة لتعدد مالمس المنتجات المصممة لفئة االطفال محل الدراسة  -( 9شكل )

 

 Fashion and Familiarityالطراز والموضة والتألف مع المنتج  -5-4

فالطراز او الموضة من الصفات الهامة الن المنتجات تتحدث وتتطور بشكل مستمر ومتسارع حيث نشترى منتج ما وال  -

يلبث ان تمر ايام معدودة إال ويظهر مثيله االكثر تطورا ، وكل توقيت يحمل طراز موضة مختلفة  عن التى تسبقها واكتر 

 تطورا وحداثة . 

ت المصممة لتلك الفئة ان تكون متماشية مع الطراز والموضة المستحدثة وأن تكون متطورة ولذلك فكان البد على المنتجا

بقدر التطور المتسارع للتقنيات والتكنولوجيا والشكل والتصميم ، وأن تتماشى مع رغبات الطفل وعقليته ومداركه وتطلعاته 

 التى اصبحت اكبر وأعلى من ذى قبل . 

امة الن الطفل المصاب من اهم اعراض مرضه هو تشتت اإلنتباه وايجاد صعوبة فى ادراك اما التآلف من الصفات اله - 

كل ما هو جديد سريعا و التعامل معه ، لذلك فكلما كان شكل المنتج بسيط ويعبر عن وظيفته والطفل متالف مع شكله 

ق الهدف منه بسهولة واإلضافة الى الخارجى وطبيعته كلما كان ادراكه للمنتج أسرع وأفضل وكلما استطاع المنتج تحقي

 ( 10الطفل كما فى الصور التالية شكل رقم )

 
 أمثلة لمنتجات ذو طرز متعددة ويتوفر بها عنصر التألف مع المستخدم  -( 10شكل )

 

  Proportion – Symmetric – Balance -اإلتزان   –السمترية  –النسبة والتناسب  -5-5

نسبة والتناسب الخاصة بالمنتج فال يوجد جزء كبير على حساب أجزاء صغيرة ، او مساحات ومن الضرورى اإللتزام بال

كبيرة فى المنتج تأخد لون أكثر قوة من االجزاء االخرى للمنتج ألن ذلك من شأنه تشتت إنتباه الطفل عن الوظيفة والهدف 

 ون المباشر واإللهاء عن الوظيفة األصلية للمنتج .االساسى للمنتج واإلنشغال بذلك الجزء او تركيز اإلنتباه على هذا الل

وال مانع من وجود سمترية فى التصميم اذا كانت ال تؤثر على وظيفة المنتج او ال تضعف من السمات االخرى لجماليات 

 المنتج ، النها تساهم فى سرعة اإلنتباه و التفاعل ورد الفعل تجاه المنتج . 

فأبعاد المنتج غالبا ما ترتبط بوظيفته او التكنولوجيا المستخدمة فيه بالرغم من ذلك فإن المصمم البد عليه من النظر الى تلك 

 التفاصيل ليس فقط للمالئمة اإلستخدامية او االرجونومية ولكن للمالئمة البصرية ايضا . 

له او متسع أكثر مما ينبغى أو ثقيل أكثر مما ينبغى ، فهذا المنتج فالمنتج الذى يمتلك النسبة الجيدة أى أنه ليس مبالغ فى طو

يظل محتفظا بجمالياته وجاذبيته ، ويظهر ذلك فى العديد من المنتجات التى تطرقنا إليها فى االمثلة السابقة فجميعها تحترم 

 هذين العاملين نظرا الهميتهما  فى التصميم لتلك الفئة من االطفال . 
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لنسبة للتوازن فى المنتج حيث ان عدم إحترام اإلتزان فى تصميم المنتج من شأنه إضعاف أنتباه إدراك الطفل كما الحال با

فى التعرف على المنتج وفهمه والتعامل معه بشكل صحيح ، و يترك تجربة إستخدام سيئة ، وفيما يلى امثلة من منتجات 

 ( . 11م شكل رقم )تتميز بالنسبة والتناسب والسمترية والبساطة فى التصمي

 
 امثلة لمنتجات تتميز بالنسبة والتناسب والسمترية واإلتزان فى التصميم  -( 11شكل )

 

 رابعا : تحليل اإلعتبارات التفاعلية لمنتج مصمم لفئة االطفال محل الدراسة : 

وفيما يلى نتطرق لتحليل مكتب منزلى مصمم لطفل مصاب بفرط الحركة وتشتت اإلنتباه لمساعدته على اداء مهامه 

االكاديمية ومزود بمظلة للحفاظ على إنتباهه وتركيزه لفترات أطول يمكن غلقها وفتحها والتحكم فيها خالل إستخدام 

 المكتب 

 

 

وإنعكاسه على تصميم المنتج الصناعى المصمم لفئة االطفال خامسا  :العالقة بين أعراض اإلضطراب 

  محل الدراسة :

إن مراعاة جميع تلك اإلعتبارات العناصر السابقة الذكر فى التصميم يعزز من تفاعلية المنتج ويقوى من أداء الطفل تجاهه 

المخططات األتية لكل عنصر من ويحفز تركيزه ويوجه إنتباهه ويجدده بشكل دائم ويمكن تلخيص تلك اإلعتبارات  فى 

 عناصر التصميم التفاعلى . 
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سادسا  : النتائج الخاصة بجوانب اإلعتبارات التفاعلية للمنتج الصناعى المصمم لفئة األطفال  المصابة 

 بإضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه . 

نظرا ألهمية الجانب التفاعلى فى تصميم المنتج وما له من تأثير كبير على توجيه االداء والتحكم فى السلوك وما يؤثر به 

لمستخدم وإنتباهه سواء كان هذا التفاعل صوتى أو مرئى أو إستخدامى ،  لذلك فإن هناك بعض المواصفات على إدراك ا

االساسية التى يجب توافرها فى المنتج المصمم لفئة االطفال المصابة بإضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه من خالل 

اض اإلضطراب وتحسين االداء وتوجيه السلوك لديهم وتجنب إعتبارات التصميم التفاعلى ، وذلك للمشاركة فى الحد من اعر

 المخاطر التى من الممكن ان يتعرضون لها أثناء اإلستخدام بسبب طبيعة اإلضطراب  .  

 

  MOTION )اإلعتبارات التفاعلية الخاصة بعنصر : الحركة فى المنتج )  – 1

 تجنب المنتجات ذو الحركة الذاتية او التى يعتبر الهدف او الوظيفة األساسية لها هيا حركتها منفردة  فقط .  -

التوصية بالمنتجات ذو الحركة التفاعلية التى تعتمد على حركة الطفل وتفاعله معها لتعطى إستجابات حركية تفاعلية بناءا  -

 على حركته .

) حركة المنبه  -على التوالى من األكثر أهمية  -عند إستخدام عنصر المنبه فى التصميم التفاعلى  اإلهتمام بالعناصر األتية -

التباين أو التضاد   –حجم المنبه  –إعادة عرض المنبه  –طبيعة المنبه  –موضع المنبه  –تغيير المنبه  –شدة المنبه  –

 ج وتحقيق الهدف منه سواء كان صوتى أو مرئى .للمنبه ( وذلك للتحكم الصحيح فى المنبه التفاعلى فى المنت

يفضل إضافة المؤثرات التى تمتص التوتر والحركة فى المنتج كنوع من المؤثرات اإلضافية او الوظيفة الثانوية إذا لم  -

  توجد بالمنتج هذه السمة اإلضافية . 

 أن يساعد المنتج على ضبط االداء وتحفيز التفاعل بينه وبين الطفل . -

 .تجديد توجيه تركيز الطفل وإنتباهه نحو المنتج بشكل مستمر ومتكرر للحفاظ على إنتباهه وتركيزه   -

 أن يحفز أسلوب اإلستخدام او الوظيفة او المؤثرات التفاعلية على اإلنتظار والسكون لفترات . -

 .خالل إستخدامه الى مخاطر أن يكون أسلوب اإلستخدام أمن ومساحة اإلستخدام أمنة وال يعرض المنتج الطفل  -

 .  أن يحث المنتج من خالل وظيفته وأسلوب إستخدامه الى الحد من الحركة وفرط النشاط العشوائيين -
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  SPACE )اإلعتبارات التفاعلية الخاصة بعنصر :  الفراغ )  – 2

 . إعتبار الفراغ جزء ال يتجزء من دراسة تصميم المنتج ووضع األفكار وإختيار األنسب  -

دراسة العالقة بين المنتج والفراغ المحيط به عند وضعه بشكل ثابت أو إستخدامه وأداء وظيفته وما هى العالقة المتبادلة  -

 بين المنتج والفراغ المحيط به فى الحالتين . 

دائم الربط بين ربط المنتج بالفراغ المحيط كلما أمكن عند ثباته أو إستخدامه وذلك ألن الطفل المصاب بفرط الحركة و -

 المنتج وإستخدامه والحركة المستمرة وفرط النشاط مما يجعل إضافة هذا المؤثر من شأنه دعم حالته . 

ال يحتوى على أى عوائق مادية بقدر  –متسع  –بسيط  –اإلهتمام بأن يكون الفراغ المحيط بالطفل بشكل عام ) هادىء  -

 اإلمكان او أى ضرر خارجى ( .

 عدم تصميم منتج متحرك فى فراغ ضيق .  -

أن يكون الفراغ المحيط بالمنتج خالل جميع أوضاعه سواء التخزين او الفك او التركيب أو اإلستخدام فراغ أمن من  -

 المخاطر 

 للطفل .بعض المنتجات قد تحتاج الى مساحات متسعة اكثر من الطبيعى لمراعاة فرط النشاط والحركة المستمرة  -

 

 TIME )اإلعتبارات التفاعلية الخاصة بعنصر : الوقت )  – 3

 .ضبط عنصر الوقت فى تصميم المنتج التفاعلى بشكل يجنب الطفل الملل / ويحفزه على إدارك المعلومة كاملة  -

 أن تكون وظيفة المنتج مباشرة وبأقل عدد من الخطوات وأقل توقيت ممكن لكل خطوة . -

وجود وقت فى الحصول على الوظيفة المرجوة من المنتج فيجب دعمه بمؤثر تفاعلى صوتى أو إذا أُضطر المصمم الى  -

 مرئى يجدد إنتباه الطفل ليظل محتفظا بسكونه لحين اإلنتهاء من إستخدام المنتج .

 دقائق . 3يفضل أال يتعدى مدة تجهيز وإستخدام المنتج والحصول على الوظيفة المرجوة منه  -

 ج عنصر الوقت من خالل أداء المهام فى وقت محدد وثابت .أن يعزز المنت -

 إستخدام عنصر الوقت بإختالف فتراته للتحفيز الدائم إلستمرار وإتمام المهام . -

 

 ( ( SOUND اإلعتبارات التفاعلية الخاصة بعنصر : الصوت – 4

ون درجة صوت واضحة ومناسبة أن تكون درجة الصوت تتناسب مع حجم الفراغ الذى يتواجد فيه المنتج حتى تك -

 ومسموعة ومالئمة للطفل .

فال يجوز إستخدام أصوات  –أن يكون حجم الصوت ) رفيع / ضخم ( متناسب مع وظيفة وطبيعة المنتج وعمر الطفل  -

 غير مالئمة لألعمار صغيرة . 

مخارج األلفاظ والحروف  تعتبر من اهم عوامل جودة الصوت ) وضوحه / وعدم تقطعه / وعدم التشويش به / وضوح -

والكلمات ( حتى نحافظ على إنتباه الطفل ألطول فترة ممكنة ولتجنب التململ من عدم وضوح الصوت أو التداخل فى 

 األصوات . 

تغيير درجة الصوت وتدرجه وطبيعته من شأنه تجديد إنتباه الطفل وإضافة إثارة ومتعة الى المنتج حيث تحافظ على إنتباهه  -

 أطول .لفترات 

 عدم التحفيز ألكثر من منبه صوتى فى نفس الوقت لعدم قدرة الطفل على اإلستيعاب . -

 دراسة سرعة الصوت المناسبة للوظيفة الن الطفل المصاب ال يتآلف مع المنبه الصوتى الذى يظهر أو يحدث ببطء . -
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التحكم الى صوتيات من شأنها زيادة المتعة فى التفاعل من األفضل تحويل المقاطع النصية المكتوبة على المنتج او لوحات  -

 وسهولة الفهم .

 إستخدام الموسيقى المخصصة لألطفال مرضى اإلضطراب كخلفيات لصوتيات المنتج .  -

 . إستغالل الصوت المصاحب للمنتج فى ضمان صحة وسهولة اإلستخدام -

 ستخدام للحد منها ولحماية الطفل . إستخدام الصوت فى اإلنذار وتوفير األمان من أخطاء اإل -

 

 ( Aesthetics ) اإلعتبارات التفاعلية الخاصة بعنصر :  الجماليات فى التصميم    –5

ال تتعدد به األجزاء أو القطع المنفصلة  -البد أن يكون تصميم المنتج ذو شكل بسيط وغير معقد ومتزن الشكل  )  -5-1

يجب أال يحتوى  -البد أن يكون الشكل واضح ومفهوم ومباشر ويعبر عن وظيفته  -عنه أو أى تفاصيل إضافية غير هادفة 

يفضل إستخدام الخطوط الغير حادة  -يجب أن يشجع التصميم على التفاعلية واإلستخدام  -على لوحات تحكم كثيرة أو معقدة

 و السكون واإلسترخاء ( يفضل إستخدام الخطوط العضوية التى تشجع على الراحة   -والبعد عن الحواف الحادة 

 -يجب أن يعبر اللون عن داللة المنتج  -يفضل البعد عن إستخدام األلوان الساخنة أو المثيرة أو المباشرة  اللون  ) -5-2

يفضل إستخدام المجموعات اللونية الموصى بها لألطفال مرضى إضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه والمشار اليها فى 

 البحث ( 

يفضل إستخدام الخامات  -يفضل إستخدام مالمس مختلفة ويجب أن تكون لخامات أمنة لتحفيز إنتباه الطفل الملمس  )  -5-3

يفضل البعد عن المعدن او الخامات الحادة بكل  -يفضل الميل إلستخدام الخامات الطبيعية  -المرنة التى تمتص الصدمات

 (  مشتقاتها فى التصميم لتلك الفئة من األطفال .

أن يكون شكل المنتج مألوفا  -) البد أن يكون المنتج مالئم للطراز والموضة وأحدث أساليب التصميم الطراز والتألف  -5-4

يجب أن يساعد تصميم الطراز على فهم طبيعة المنتج سريعا وأسلوب إستخدامه  -وليس غريب حتى يتآلف الطفل معه سريعا 

 والتعامل معه ( 

) اإلهتمام باإلتزان فى تصميم المنتج حتى ال يسبب اإلرتباك أو تشويش اإلدراك أو الشعور بالقلق وعدم الفهم اإلتزان  -5-5

وجود بعض السمترية  فى  -اإلهتمام بعنصر النسبة والتناسب فى تفاصيل المنتج لتسهيل عملية إدراكه -للطفل المصاب

الطفل المصاب مع عدم المبالغة فيها ولكن يؤخذ فى اإلعتبار   ) أال المنتج يساعد على سرعة فهمه واإلستجابة له من قِبل 

يجب أن يكون تصميم المنتج غير مبالغ فى  -تؤثر على وظيفة المنتج أو تضعف من السمات الجمالية األخرى الخاصة به ( 

 طوله أو إتساعه أو اإلحساس بثقله . 

 

 سابعا : توصيات البحث 

 يوصي البحث بما يلي :

  ورة اإلهتمام بالفئات الخاصة من االطفال لمساعدتهم على تخطى صعوباتهم للوصول الى حياة طبيعية ضر – 1

اإلهتمام بدراسة وتحليل جميع إعتبارات التصميم الصناعى فى تصميم المنتج لتلك الفئة من االطفال لمساعدتهم على   -2

 صة لدعهم حاالتهم  . التأهيل والتعافى وإستخدام المصمم لها فى تصميم منتجات خا

 إهتمام األخصائيين بإقتناء منتجات تراعى حالة األطفال وذو إعتبارات خاصة ومصمة خصيصا لدعمهم  – 3

 اإلستعانة بنتائج البحث للتطوير والتجارب العملية على تصميم منتجات فعالة لدعم االطفال مصابى اإلضطراب – 4
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