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 :ملخصال

دمات داء الخيفى بآ الذيالتى تتطلب التصميم الداخلى  المنشآت الخدميةتعتبر المنشآت اإلدارية الحكومية من أهم 

لحكومية امنشآت واحتياجات المواطنين لجميع الفئات على تتوع أعمارها أو قدراتها. ولكن الزيارة الميدانية لبعض ال

ين الموظف من الكثير من المشاكل فى مالءمة المنشأ لوظيفته بمايتناسب مع جميع الفئات سواء تعانيأوضحت أنها 

مقاييس بط بالى لهم الخدمة فمنها مايرتبط بالمقاييس األنثروبومترية ومنها ما يرتأوالمواطنين أو العمالء المؤد

 .اإلرجونومية التى قد تتناسب مع قدرات فئة ما والتتناسب مع قدرات الفئات األخرى

ات ميع الفئالتصميم الداخلى للمنشأ اإلدارى الحكومى بمصر ال يتناسب مع قدرات جأن وترجع مشكلة البحث إلى 

يهدف ولوظيفي.  اإلداء االمتنوعة حركياً أو سمعياً أو بصرياًأو لفظياً من الموظفين أوالعمالء ممايؤثر بالسلب على مرونة 

ديم مصر ثم تقبحكومى البحث إلى تحديد مبادئ التصميم الشامل التى يمكن تطبيقها على التصميم الداخلى للمنشأ اإلدارى ال

فين من الموظ "فظياً لتناسب قدرات جميع الفئات المتنوعة "حركياً أو سمعياً أو بصرياًأو اقتراحات لتطبيق تلك المبادئ ل

بمصر  ى الحكومىللتصميم الشامل يمكن تطبيقها على التصميم الداخلى للمنشأ اإلدارفروض ومن . والمواطنين والعمالء

لخدمة لآلداء المبادئ يضمن تحسين ومرونة لتناسب قدرات جميع الفئات المتنوعة من الموظفين والعمالء وتطبيق تلك ا

  المقدمة للعمالء لكل الفئات من القدرات المتنوعة.

إلدارى منشأ ادعم الوعي حول قيمة تطبيق التصميم الوظيفي الشامل فى التصميم الداخلى للوتكمن أهمية البحث فى 

مبادئ  توجد البحث أنهاده فى تلك المنشآت الحكومى بمصر بتقديم أمثلة عملية ناجحة عن كيفية تنفيذه وتشجيع اعتم

  التحليلي. لوصفىا لمنهجا لبحثا واتبعفى التصميم ومردود ذلك على مرونة اآلداء الوظيفي.  العالمىالتقدم بمصر لتواكب 

تائج البحث وكان من أهم ن شأ اإلدارى الحكومى بمصر.التصميم الداخلى لمناطق العمل بالمن على البحث حدود واقتصرت

ة على سهول تأثير أن المبادئ السبعة للتصميم الشامل يمكن تطبيقها بناء على المقترحات المقدمة فى البحث لما لها من

صي يو لذاالحكومية. والوصول لتحقيق وظيفة التصميم وخلو التصميم من العوائق وكذلك مرونة اآلداء فى المنشآت 

ء قيق اآلداضمن تحإلسلوب المذكور أو مايشابهه فى جميع المنشآت اإلدارية الحكومية بمصر بما يالبحث بتطبيقها بنفس ا

 الوظيفي للمنشأ وكذلك تقديم الخدمات الناجحة للعمالء والمواطنين.

 المفتاحية:  الكلمات

 اإلستخدام المرن التصميم–العوائق  من خالى الوصولتصميم التصميم سهل  –الشامل التصميم
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Abstract: 

The Governmental Administrative Buildings are considered the most important service 

buildings that require Interior Design which fulfills the performance of the services and the 

needs of the people whether employers, citizens, or customers regardless of age, gender or 

abilities. The field visit to some governmental buildings clarified that they suffer from many 

problems in their suitability to all categories for whom the service is offered. Some of these 

problems are related to Anthropometric Standards while others are related to the Ergonomic 

Standards which may be suitable to the capabilities of a class and not suitable to the other. 

The problem of the research is that Interior Design of the governmental administrative 

buildings in Egypt does not suit the abilities of all different groups in motion or in audio, 

visual or verbal abilities. This negatively affects the flexibility of the job performance. The 

research aims to identify the principles of the Universal design that can be applied to Interior 

Design of the Egyptian administrative buildings in Egypt and then introduce suggestions to 

apply these principles to suit the abilities of all groups, from employees, citizens or customers. 

The hypotheses of the research are: the application of the principles of the Universal Design 

to Interior Design of the Egyptian Administrative Buildings to suit the abilities of all different 

categories of employees and customers guarantee the improvement and flexibility of the job 

performance of the service provided to them. The importance of the research in supporting 

awareness of the value of the application of Universal Design in Interior Design of the 

Egyptian Administrative Buildings in Egypt by providing successful practical examples of 

how to implement it and encouraging its adoption in Egypt to cope with the Universal 

progress in design and its impact on the flexibility of job performance. The research thus 

followed the analytical descriptive method and was limited to the interior design of the work 

areas of the Egyptian administrative building. 

The research came to the following main conclusion that the seven principles of the 

Universal Design of the Governmental Administrative Buildings in Egypt could be 

successfully applied according to the introduced suggestions in the research for the great 

benefit for all the groups of employees and customers. So, they are recommended to be 

applied in all the Governmental Administrative Buildings in Egypt for the benefit of all the 

citizens. 

Keywords:  
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 مقـدمة 

خدمات داء اليفى بآ الذيتعتبر المنشآت الوظيفية الحكومية من أهم المنشآت الخدمية التى تتطلب التصميم الداخلى 

كن من ول ية.والبصرواحتياجات المواطنين لجميع الفئات على تنوع أعمارها أو قدراتها الحركية والسمعية واللفظية 

ة المنشأ ى مالءممن الكثير من المشاكل من حيث القصور ف تعانيالزيارة الميدانية لبعض المنشآت الحكومية تبين أنها 

هم المؤدى ل لعمالءاع الفئات ذات القدرات المتنوعة سواء الموظفين أومرتادى تلك المنشآت من لوظيفته بمايتناسب مع جمي

قى تناسب باما وال الخدمة فمنها مايرتبط بالمقاييس األنثروبومترية وكذلك اإلرجونومية التى قد تتناسب مع قدرات فئات

 .الفئات
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 :مشكلة البحث

و أو سمعياً أركياً يفتقر التصميم الداخلى للمنشأ اإلدارى الحكومى بمصر إلى تناسبه مع قدرات جميع الفئات المتنوعة ح

 بصرياًأو لفظياً من الموظفين أوالعمالء ممايؤثر بالسلب على مرونة اإلداء الوظيفي.   

  أهداف البحث:

اسب قدرات مصر لينعلى التصميم الداخلى للمنشأ اإلدارى الحكومى بتحديد مبادئ التصميم الشامل التى يمكن تطبيقها  -1

 . جميع الفئات المتنوعة من الموظفين والعمالء

فئات درات جميع التقديم اقتراحات لتطبيق مبادئ التصميم الشامل بالمنشآت اإلدارية الحكومية بمصر لتناسب ق -2

 .  ن الموظفين والعمالءم "المتنوعة "حركياً أو سمعياً أو بصرياًأو لفظياً 

 فروض البحث:

درات جميع قلتصميم العالمى يمكن تطبيقها على التصميم الداخلى للمنشأ اإلدارى الحكومى بمصر لتناسب توجد مبادئ ل-1

 .. الفئات المتنوعة من الموظفين والعمالء

 ين ومرونة اآلداء الوظيفي للموظفين بالمنشآت الحكومية بمصر.تحس الشامل يضمنإن تطبيق مبادئ التصميم  -2

 البحث:أهمية 

 فى التصميم الداخلى للمنشأ اإلدارى الحكومى بمصر. الشاملطبيق التصميم تدعم الوعي حول قيمة  -1

 بمصر.  الداخلى بالمنشآت اإلدارية الحكومية الشاملقديم أمثلة عملية ناجحة عن كيفية تنفيذ التصميم ت-2

مردود ذلك وفى التصميم  العالمىالتقدم دارية الحكومية بمصر لتواكب فى المنشآت اإل الشاملتشجيع اعتماد التصميم  -3

 على مرونة اآلداء الوظيفي.

  البحث: مناهج

  التحليلي الوصفى المنهج

  البحث: حدود

 التصميم الداخلى لمناطق العمل بالمنشأ اإلدارى الحكومى بمصر.

  1 مقدمة تاريخية عن التصميم العالمى:

بغض  الجميع،تصميم المباني أو المنتجات أو البيئات لجعلها في متناول  Universal Design( UD)الشامل التصميم إن 

" التصميم العالمي"مصطلح ( 1)صورة  "رونالد ماس"ولقد صاغ المهندس  .النظر عن العمر أو اإلعاقة أو عوامل أخرى

     وقابلة  لوصف مفهوم تصميم جميع المنتجات والبيئة المبنية لتكون جمالية

بغض النظر عن أعمارهم أو  الجميع،لإلستخدام إلى أقصى حد ممكن من قبل 

 ،”Selwyn Goldsmith" جدير بالذكر أن. قدرتهم أو مكانتهم في الحياة

هو أول من دعا  ،Designing for the Disabled (1963)مؤلف كتاب 

لالستفادة من التصميم  Accessibility "سهولة الوصول"إلى استخدام مفهوم 

التصميم الخالي "وانبثق التصميم الشامل من مفهوم . لألشخاص ذوي اإلعاقة

، "إمكانية الوصول األوسع"و ،Barrier-Free Design" من العوائق

كما سعى إلى مزج الجمال في هذه اإلعتبارات  والمعاونة،والتكنولوجيا التكيفية 

 . األساسية

 Ronald Mace( رونالد ماس 1صورة )

 

http://www.artbeyondsight.org/dic/wp-content/uploads/2013/12/mace.jpg
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ن من ذين يعانوالحياة لل التقدم فى الطب الحديث عن زيادة معدل البقاء على قيد ولقد أثمرالعمر المتوقع مع إرتفاع متوسط 

مع وأدرك المجت .العشرينسهولة الوصول للهدف فى التصميم هي حركة القرن  وقد أصبحت .أمراض وعيوب خلقية

رد ذو ليس للفو" العادي"فكثيرا مابنيت المنازل والمرافق للمستهلك . الحديث ببطء مسؤولية أن يكون التصميم شامالً 

ة ئة الجديدذه البيوفي ه قدراتهم،ثم بدأ العمال يبحثون عن بيئة عمل يراعي  . اإلحتياجات الخاصة قبل الثورة الصناعية

نظمات حيث شجعت الم. حقوق اإلحتياجات الخاصة حيوية مع بروز العالم الحديث الموحد أصبحتبنائها المطلوب 

يم حق من وأكدت أن إمكانية استعمال التصم المجموعات،اندمجت هذه  1960وفي . الخاصة بالقدرات مصالح أعضائها

ع الواليات ثم وضع تشري. م المتاحأول معيار للتصمي 1961حيث نشر المعهد األمريكي الوطني الموحد. حقوق اإلنسان

اجات الخاصة على نص قانون األميركيين ذوي اإلحتي ،1990وفي عام . والتشريعات الفيدرالية هذه المعايير حيز التنفيذ

ية إلمكانية وضعت وزارة العدل األمريكية المتطلبات الفن ،1991ثم في عام . حظر واضح للتمييز على أساس اإلعاقة

 .تاحللتصميم الم Americans with Disabilities Act (ADA)وأصدرت معايير  الفئات،تحقيق الوظيفة من كافة 

اللم فة سثل إضام األخرى،وفي التسعينيات كانت العديد من العناصر التي يمكن الوصول إليها عبارة عن إضافات للهياكل 

تحديات  عانون منيوكثيراً ما فصل أولئك الذين . وتتطلب هذه الوظائف اإلضافية إعادة تصميم وتكلفة إضافية. أو مصاعد

ريق من أصدر ف ذلك،ورداً على  .كان هذا النهج الالحق في إمكانية الوصول غير مرض  . جسدية عن بقية الجمهور

إليه  ن الوصولفالتصميم الذي يمك ". الشاملمبادئ التصميم " يقدم الخبراء في جامعة والية نورث كاروالينا دليالً 

تون في يدرك أن الناس يأ ذو هدف حيوي Resilient Designهو تصميم مرن الشاملفالتصميم .  ضروري لكل الفئات

 نوعة لكل الفئاتالمتتناسب القدرات  فيسعى إلى جعل البيئة بيئة وظيفية مرنة. مجموعة واسعة جًدا متنوعة من القدرات

ى مستهل عليها ف ويجدر اإلشارة إلى أربعة مصطلحات يجب التأكيد. على تحقيق أهدافهم مما يشجع أفراد المجتمع بأكمله

  :وهيالبحث 

 الشامل التصميم Universal Design :شامل بشكل للجميع المتاح وهو التصميم. 

 أو سهولة الوصول إمكانية Accessibility: الجميع ويستخدمها ياوالتكنولوج البيئات بين التنقل إمكانية من دالتأك. 

 العوائق من الخالي التصميم Barrier-Free Design :سبيل ىعل حواجز، دون بحرية التنقل لألفراد يمكن 

 .متحرك كرسي على مقعدين األيدى ألفراد غرفة غسيل إلى وجود منحدر للوصول المثال

  مرنتصميمResilient Design ت مختلفةوهو تصميم يسمح باستخدام ميزاته بأكثر من طريقة ووضعية وارتفاعا 

 ويناسب قدرات فئات متنوعة ومختلفة.

 التصميم الشامل:

هو ضد فللبيئة.  من خالل البناء المدروس قدراتهم،بغض النظر عن  للجميع،إلى توفير حياة أفضل  الشامليسعى التصميم 

خلق مناخ محيطة لينظم طريقة للتفكير في البيئة ال والذيفكرة أن التصميم الذي يمكن الوصول إليه هو وظيفة إضافية. 

ة وعلى ئة عاديفاعتبارهم  باإلعاقة. فيجيمنع قانون األمريكيين تمييز ذوي اإلعاقة على أساس  للجميع حيثأكثر راحة 

 لمصمم أن يضعهم فى االعتبار فيكون التصميم للجميع.ا
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  التصميم الشامل: أوالَ: تعريف

هو مبدأ لتصميم البيئات  ،"التصميم لمدى الحياة"أو " التصميم لجميع األشخاص"والمعروف أيًضا باسم  ،الشاملالتصميم   

. بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرة أو التغيير في القدرة األشخاص،لجميع 

ودمجها في التصميم العام للمنزل أو إضافة  هذه،ويمكن أن تساعد فلسفة التصميم 

وفي تسهيل الرعاية وتوسيع قدرتك على العناية بشخص ما في  المنزل،تعديالت 

مما يتيح له  به،ي تهتم وقد تساعد تلك الميزات في دعم قدرات الشخص الذ. منزلك

 الشاملعلى التصميم  لوكمثا .أطولوبالتالي استقالله لفترة  أدائه،الحفاظ على 

هذه الميزة يمكن أن تساعد كل من مقدمي الرعاية . إضافة دش قابل للتعديل باليد

قد يساعدك ذلك في االستحمام للشخص  الرعاية،بالنسبة لمقدمي . ومتلقى الرعاية

 االستحمام،وبالنسبة لمتلقي الرعاية الذي قد يحتاج إلى الجلوس أثناء . الذي تهتم به

وكمثال . لها باالستمرار في اإلستحمام دون مساعدة /فقد تكون األداة التي تسمح له 

أو إلى المنزل فتتيح هذه الميزة ( 1)وجود منحدر للدخول إلى األوتوبيس شكل : آخر

باإلضافة إلى تقديم الدعم وتوسيع . لدخول إلى المنزل والخروج منه بسهولة أكبرال يمكنه صعود الساللم ا الذيللشخص 

من  - استقاللية مقدم الرعاية ومتلقي الرعاية ، يدعم التصميم الشامل احتياجات جميع األفراد الذين يعيشون في المنشأة

الشباب إلى كبار السن ،ومن ذوي االحتياجات الخاصة إلى ذوي القدرة الجسدية  الفائقة بحيث يستفيد كل شخص يعيش في 

 . الشاملنفس البيئة من دمج التصميم 

  إلى  ناس،البل جميع قتصميم المنتجات والبيئات لتكون قابلة لإلستخدام من "بأنه  الشاملالتصميم  يعَرف: أولتعريف

لقابل لتصميم افمبادئ التصميم العالمي تتناول فقط ا. دون الحاجة إلى التكُيف أو التصميم المتخصص ممكن،أقصى حد 

 ويجب. داملإلستخ في حين أن ممارسة التصميم تنطوي على أكثر من مجرد إعتبار اإلهتمام بقابليتها عالمياً،لإلستخدام 

  2." لتصميمادية والهندسية والثقافية والجسمانية والبيئية في عمليات ادمج إعتبارات أخرى كاإلهتمامات اإلقتص

  التصميم العالمي على النحو التالي 2005قانون اإلعاقة لعام  يعرف: ثانىتعريف: 

بيعية لية وطإلى أقصى حد ممكن وبطريقة أكثر استقال تصميم وتكوين بيئة يمكن الوصول إليها وفهمها وإستخدامها -1

 والحلولأوسع مجموعة ممكنة من الحاالت دون الحاجة إلى التكُيف أوالتعديل أواألجهزة المساعدة أممكنة وفي 

 .قةأو حجم أولديه أي قدرة خاصة بدنيةأو حسية أو عقلية أو ذهنية أوإعا المتخصصة من قبل أي شخص أوعمر

  خدمات جات أوكترونيات إلنشاء منتفيما يتعلق باألنظمة اإللكترونية يمكن الوصول إلي أي عملية قائمةعلى اإلل -2

صميم ت :لاألو :مستويينعلى نهج من  الشاملويجب أن يشتمل التصميم . بحيث يمكن استخدامها من قبل أي شخص

م قابل تصمي :والثانى. لتشمل أكبر عدد من الناس" السائدة"حدود المنتجات والخدمات والبيئات عدف :وهوعلمللمستخدم 

 .كلما أمكن ذلك مع وضع كال المستويين في اإلعتبار صعوبات التكيف مع مستخدم معينيقلل : للتخصيص

 د ممكن ، حأقصى  هو نهج لتطويرالمنتجات والبيئات بما يمكن جميع الفئات استخدامها بفعالية ، إلى": تعريف ثالث

لى تمكين . فهو يهدف إ3 (9971دون الحاجة إلى التكيف أوالتصميم المتخصص" )جامعة والية كارولينا الشمالية ، 

 الجميع من الحصول على الفوائد الكاملة للمنتجات بغض النظر عن األعمار أواألحجام أوالقدرات. 

يدمج المصممون على مستوى العالم قابلية إستخدام جميع الناس للتصميم بشكل روتيني مماترتب عليه إهمال مجموعة  

بين طرق إستخدام  الشامليساوي التصميم  اوغيرهم. بينممن الفئات المختلفة كاألطفال والمسنين واألشخاص الضعفاء 

يصبح كل شيء أسهل للجميع. فعلى  عالمية،جميع جوانب التصميم الفئات المختلفة للمنتجات والخدمات. فعندما تكون 

 ( منحدر لدخول األوتوبيس1شكل )
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على ممر منحدر قصير للرصيف لدخول الحافلة بسهولة.  تحتوي ساللم بلعلى  تحتويسبيل المثال بعض الحافالت ال 

ن كما تحتوي على نظام صوتى يعلن عن المحطة التالية وتعرض على لوحة رسائل إلكترونية في نفس الوقت بما يضم

 توصيل المعلومات األساسية لجميع الركاب. 

  يع ن قبل جمهو عملية يحركها السوق تهدف إلى إنشاء بيئات قابلة لالستخدام م الشاملالتصميم “رابع: تعريف

خطيط ير التاألشخاص. والتأكيد على ضرورة أن تشمل التصميمات االعتبارات الالزمة لذوي اإلحتياجات الخاصة بتوف

 “. ملالشاأيًضا للتصميم  والرجال ضرورييلبي رغبات الجميع مثل األطفال والمسنين والنساء  الذيوالتصميم 

ية ء األساسنورث كاروالينا تم تحديد متطلبات األدا رالي،في منتصف التسعينيات بمركز التصميم العالمي في  ** 

ع لوزارة لتأهيل التابالوطني لبحوث اإلعاقة وإعادة ا، التي تم تطويرها من خالل تمويل مقدم من المعهد  4الشاملللتصميم 

 National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR)التعليم األمريكية 

 لتصبح التعريف المرجعي للتصميم الشامل دولًيا. 

 2 الدولي التصميم الشامل: ثانيا  

  ع الناسإليها وفهمها وإستخدامها إلى أقصى حد ممكن من قبل جميهو تصميم وتكوين بيئة بحيث يمكن الوصول 

ية لتلب( يئةي تلك البمبنى أو منتج أو خدمة ف أو)فيجب تصميم بيئة . بغض النظر عن العمر أو الحجم أو القدرة أو اإلعاقة

اسي شرط أس السكان بلفهو ليس شرطاً خاصاَ لصالح أقلية من . إحتياجات جميع األشخاص الذين يرغبون في إستخدامها

 .يعفإنها حتماَ ستفيد الجم فإذا كانت بيئة مريحة يمكن الوصول إليها قابلة لإلستخدام. للتصميم الجيد

   اء امل بإنشيقوم التصميم الش التصميم،ومن خالل مراعاة اإلحتياجات والقدرات المتنوعة للجميع خالل عملية

 . فالتصميم العالمي هو تصميم جيد ببساطة،. منتجات وخدمات وبيئات تلبي إحتياجات الناس

 النظم ألخرى كاكما يراعى األبعاد  ويركز التصميم العالمى أوالً على إمكانية وسهولة الوصول ألعلى آداء وظيفي

 . اإلجتماعية واإلتصاالت والمعلومات داخل البيئة

 :الوصول ألعلى آداء وظيفي لسهولة العمل مكان تصميم: ثالثا  

 :يلي مكان العمل على ما تصميم تشمل مدخالت أن يمكن ،Van Tiem "5" تيم لفان وفًقا

 ملالعا وعلم توافق وتناسب العمل مع وظيفة: العمل تمثل دراسة لبيئة وهي :الدراسات اإلرجونومية-1

 .ملصحية للع بيئة ىعل ةالعمل، والمحافظ نظام في سالمة تسلسل العمليات على للحفاظ :والسالمة الوقائية الصيانة-2

 .إنجازه سيتم وكيف آداؤه من عمل يجب المحددة لما األساليب :العمل أساليب -3

 .مومتطلباته العمالء جاتبهدف تلبية احتيا وظيفة للمؤسسة طبقاً لكل المضافة القيمة مقدار تحديد :القيمة هندسة -4

 شأةللمن المطلوبة المعاييرب العمل وحدات استيفاء لتسهيل المستخدمة العملية وهي :المستمر والتحسين الجودة إدارة -5

 .متكامل العمل المؤدى من قبل الجميع فتحسين الجودة جزء

 لاالستعما سهل أداء أجل من والعمليات الموظفين مع اآلالت تفاعل نتيجة:واجهة المنشأة وتظهر -6

  Accessibility الوصول المقصود بإمكانية رابعا :

 إلمكانية والحكومية القانونية المهام وتلبية إعاقات من يعانون الذين موظفيها احتياجات تلبية الشركات أن علىويقصد بها  

 مايكل" األمريكي المعماري المهندس قدم دولق .الشامل التصميم بهدف المشكالت هذه تعالج والحركة التي الوصول

 والمنتجات البيئة تصميم بهدف. البيئية الحواجز إزالة عند تتعزز شخص لكل الوظيفية القدرة أن فكرة   6"بيدنار

. األشخاص من واسعة االعتبار والتى تمتد لتشمل مجموعة في المستخدمين من مجموعة أوسع وضع مع واالتصاالت

األطفال على  التى تدفع عربات طلوع ونزول األمهات التى تسهلكالمنحدرات " العوائق من الخالي التصميم" وهو
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الموظفين الذين يعانون من ضعف اإلبصار  أيًضا يفيد أن يمكن البصر لضعاف المريحة بالظروف واإلهتمام .الرصيف

 من العديد بين العالم أنحاء جميع في" العوائق من الخالي التصميم" حركة وتجمع . الكمبيوتر مجال في العاملين وخاصة

 وشركات7 ميلر هيرمان مثل المكاتب أثاث ومصنعي الداخليين والمصممين المعماريين كالمهندسين التخصصات

 لتصميم االستخدام وسهولة الفضاء وتخطيط العمل وبيئة البشرية العوامل مبادئ معا لتطبيقالتكنولوجيا والتى تهدف 

 .المرتبطة بالقدرات المتنوعة الوظائف من مجموعة عبر لألشخاص لجميع شامل

 Accessibility 8ل الوصوتحقيق إمكانية وسهولة  تمميزا :خامسا  

 ادئلمب وفًقا اتهاوتقني ومنتجاتها بيئاتها تصميم تم التي للشركات العمل حيث يمكن الوصول مصلحةيشكل سهولة وإمكانية 

 :أن العالمي التصميم

لحوادث ااإلنفاق على من غرامات  الشركات وإنقاذ األفراد وظائف على الحفاظ وبالتالي اإلصابات حدوث تمنع -1

 . سنوًيا الدوالرات ماليين

 . قيمة ذوي بموظفين العمل أصحاب سيحتفظ المتغيرة، العاملة القوى احتياجات مع العمل سياسات مواءمة خالل من -2

 وظائف من يفةوظ ليست التوظيف قابلية أن مفادها وبذلك تعكس رسالة. التنافسية وتعظيم القدرة اإلنتاجية تعظيم -3

   مايكروسوفت. "العمل صاحب وأهداف أهدافه في مغزى ذات مساهمة تقديم على موظف كل قدرة هي بل السن

 : مميزات التصميم الشامل فى مجال التصميم الداخلى: سادسا  

 طفالحوامل واأللنساء الالجميع في تلبية احتياجاتهم من الدعم والمساعدة بما في ذلك كبار السن وا التصميم الشامليساعد 

 ث سيدعموبالتالي فإن فوائد تطبيق التصميم الشامل واسعة حي. واألشخاص الذين يعانون من مرض أوإصابة مؤقتة

ت اقايومراعاة الس النامية،عند العمل في البلدان . الممارسين لتلبية احتياجات أكبرعدد ممكن من المستخدمين بشكل أفضل

 .الثقافية واالقتصادية والهندسية والبيئية واإلنسانية واإلجتماعية

 :مميزات التصميم العالمى عشرة هى

 الشاملم التصمي فمن الخطأ اعتقاد أن: يسعى التصميم الشامل إلى تحسين مفهوم التصميم األصلي بجعله أكثر شمولية -1

ت ن التنازالمفهو ليس بسلسلة . ولكن بدرجة محدودة فقط األشخاص،يلبي احتياجات العديد من " مخفف"ينتج عنه منتج 

زات التي فإن المي ذلك،ومع . يعزز تصميم شامل قدر اإلمكان الشاملفالتصميم . على حساب مفهوم التصميم األصلي

 .نجربة المستخدمين اآلخرييجب أال تعيق أو تقلل من ت األشخاص،تعزز الوصول أو االستخدام من قبل بعض 

 ول وسهولةية الوصزيادة إمكان بالرغم من أن الهدف هو: يمكن أن يكون للمنتجات المصممة عالمًيا قيمة جمالية عالية -2

 أن تتأثر تج يمكنممايظهر أهمية الوظيفة فى التصميم مع األخذ فى اإلعتبار أن قابلية استخدام المن المنتج،استخدام 

 .اماً ل إستخدن القيمة الجمالية للتصميم هو سهولة استخدامه فالناس يميلون إلى التصميمات األسهفجزًء م. بمظهره

أو  أي نمط فهو طريقة للتصميم يمكن تطبيقها على: التصميم الشامل هو أكبر بكثير من مجرد اتجاه تصميم جديد -3

 . دم مع مراعاة الذوق الشخصياتجاه تصميم فهو إتجاه ألي عملية تصميم تبدأ بمراعاة احتياجات المستخ

ن لمراهقيكا لمجموعة محددة التصميم الشامل ال يهدف إلى استبدال تصميم المنتجات التي تستهدف أسواق محددة -4

 م.حتياجاتهبايمكن أن تضمن أن هذه المنتجات قابلة للوصول إليها من فئة معينة وتفى  ذلك،على العكس من . مثالً 

استخدام مصطلح التصميم  ميت :إليهاليس مرادًفا لالمتثال لمعايير التصميم التي يمكن الوصول  التصميم الشامل -5

فقوانين المساواة في الحقوق . بشكل غير صحيح كمرادف لالمتثال لمعايير التصميم السهلة االستخدام والتشغيل العالمي

التي يجب االلتزام  األدنى للمتطلباتلمصممين بالحد التمييز للتصميمات على أساس اإلعاقة فيجب تزويد ا تحظر واإلعاقة
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بغض  األشخاص،فهو ال ينطبق فقط على احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، بل ينطبق على جميع  .بها لجميع الفئات

رات وهو ليس قائمة بالمواصفات بل طريقة للتصميم تأخذ في االعتبار قد. النظر عن العمر أو الحجم أو القدرة أو اإلعاقة

 .المستخدمين المتنوعة

لفئات ن تلك ابل يمتد ليشمل نطاق أوسع م ال يقتصر التصميم الشامل على فئات كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة -6

 .الفئات من خالل توفير منتجات وخدمات وبيئات سهلة وقابلة لالستخدام ويطمح إلى إفادة جميع

ل فى مراح ويمكن أن تتأثر قدرات االستخدام لديه. طوال فترة حياتهفأى شخص ال يعمل بقدرة كاملة على كل نشاط 

قدرات   توازىأو القدرات الذهنية لطفل ال ،(مؤقتة أو طويلة األجل أو دائمة)عمرية مختلفة، بإصابة أو حالة طبية 

ع فى جب أن توضميم يوعند التص( تناسب النشاط ال)أو سمة جسدية  ،(في بلد أجنبي)أوعدم فهم لغة  الذهنية،البالغين 

ص الذي ما الشخأ. كل هذه العوامل المادية والسلوكية وغيرها يهدف التصميم الشامل إلى توفير تصميم يراعي. اإلعتبار

 .البديهيبسيط وال يواجه أي إعاقة خالل حياته أو حياتها سيستفيد بشكل أكثر إيجابية من استخدامه لهذا التصميم ال

ركز اد نهج يوترتكز الخطوة األولى علي اعتم: وليس فقط المتخصصين مصمم،التصميم الشامل يمكن أن يقوم به أي  -7

 .وهذا يتطلب وعًيا وتقديًرا لقدرات الناس المتنوعة. على المستخدم أو الشخص في التصميم

ه مكن تطبيقفال ي. تصميم إضافيليس نهج  الشامل مالتصمي :التصميميجب أن يتكامل التصميم الشامل خالل عملية  -8

 .بشكل فعال في نهاية عملية التصميم فقط بل يجب دمج مبادئه في عملية التصميم من البداية

لى شجعهم عيبل : فهو غير مقيد للمصممين كوكذل ":مقاس واحد يناسب الجميع"التصميم الشامل ال يقتصر فقط على  -9

أن  كنه يمكنول. فهويبحث عن تصميم مثالي يلبي أكبر عدد ممكن من الناس .لمستخدميهمالتفكير في القدرات الواسعة 

دم إلى من مستخ توجد ميزات قابلة للتخصيص بشرط تكييفها لتصلح المثال،على سبيل  أيًضا،يتضمن الحل األكثر عالمية 

جيا ة بتكنولوكثر صلأ ىفه .خداماالستوتوفير الميزات الذكية التي تحتفظ بذاكرة قوية لتفضيالت المستخدم بعد تكرار  آخر،

خبرات هو توفير نفس ال ففالهد .الخاصةوكذلك الحلول المتخصصة لتلبية االحتياجات  واالتصاالت،المعلومات 

جب على ولكن ي ،قليالً ومن المقبول أن يتم توفيرها من خالل طرق مختلفة . للجميع( أو ما يعادلها)واألنشطة والخدمات 

 . اء تصميم ال يستبعد أو يفصل فئة فى االستخدام عن باقى الفئاتالمصممين السعي إلنش

من  ليس. تيجةنهو عملية وليست  الشاملالتصميم : التصميم الشامل هو العملية: المنتج المصمم عالمًيا هو الهدف -10

هدًفا  شاملالويجب أن يكون التصميم . ٪ أو تحقيقه ألي تصميم معطى100بنسبة  شاملالمفترض أو المتوقع تحقيق حل 

  .يسعى المصمم إلى تحقيقه

 :1سابعا : أهداف التصميم الداخلى الشامل لمنشأ إدارى حكومى 

 األهداف الثمانية للتصميم الشامل

 الذيو. شاملالمصطلح التصميم  المعماريين،، زميل المعهد األمريكي للمهندسين رونالد ماس"صاغ المهندس الراحل "

قصى حد إلى أ يعني تصميم جميع المنتجات والمباني والمساحات الخارجية لتكون قابلة لالستخدام من قبل جميع الناس

 :ولكنه توجه نحو التصميم إستناًدا إلى هذه المبادئ تصميم،ليس أسلوب  الشاملممكن فالتصميم 

إذا كان  -لى معظمنا في جزء من حياتنا /جنه أمر عادي ويؤثر عإ -ن اإلعاقة ليست حالة خاصة لعدد قليل. /بإ-أ

لية توافق مع قابمعلم الجمال  -يعمل بشكل أفضل للجميع. / د هاإلعاقة، فإنالتصميم يعمل بشكل جيد لألشخاص ذوي 

ية في المعيش التصميم اإلنسان المستخدم بأنه "الشخص الذي طور خبراته عن طريق تجربته وُيعّرف معهداإلستخداًم. 

 مع تحديات البيئة بسبب قيود وظيفية جسدية أو حسية أو معرفية لديه"التعامل 
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الذي "يعيش شخصياً  بأنه الشخص  -ث القدراتويقصد به من لديه احتياج أو أكثر من حي -كما يعّرف المستخدم األساسي

خدمة  ة أو مقدمد األسروالمستخدمين الثانويين حوله بأنهم" صديق أو زوج أو أحد أفرا الوظيفية،بواحدة أو أكثر من القيود 

قاً ماماً وثيون اهتأو معالج أو معلم أو أي شخص لديه مشاركة واسعة في الخبرة الحياتية مع المستخدمين األساسيين ويول

 للمواجهة مع بيئاتهم. "

شامل صميم الكم البيئي في جامعة "بافالو" بتوسيع تعريف مبادئ التقام مركز التصميم الشامل والتح ،2012في عام 

 1  , 9. وهيالشاملاألهداف الثمانية للتصميم  وتم تطويرلتشمل المشاركة االجتماعية والصحة والعافية. 

 اإلنسان. تناسب الجسم: ألحجام مختلفة لجسم  أوال :

 الراحة: بتجنب خلق بيئة تتطلب الكثير من الجهد. ثانيا :

 : استخدام وسائط متنوعة لتوصيل المعلومات بفعالية.الوعي ثالثا :

لقياس االبشري:  حو األداءنفاألهداف األربعة األولى موجهة /لالستخدام. لبس فيها وبديهية  واضحة، الالفهم: البيئة  رابعا :

 عية. اإلدراك. العافية الجسور األداء البشري والمشاركة االجتما دراك،اإل الحيوية،الميكانيكا  البشري،

 العافية: تعزيز صحة اإلنسان ومنع اإلصابة.  خامسا :

 االجتماعي: ضمان المساواة بين الجميع. التكامل سادسا :

 التخصيص: السماح للناس بتخصيص تجربتهم. سابعا :

  10تماعية.اركة اإلجج المشالمالءمة الثقافية: احترام سياق أي مشروع تصميم. واألهداف الثالثة األخيرة تتناول نتائ ثامنا :

 11,  2 التصميم الشامل مبادئ: ثامناَ 

، بقيادة 4يئي المهندسين المعماريين ومصممي المنتجات والمهندسين والباحثين في مجال التصميم الب مجموعة منقامت 

ثمرت أبمجموعة من الجهود  في جامعة والية كارولينا الشمالية الشامل التصميم بمركز "رونالد ماس" المهندس الراحل

وفًقا . االتبغرض توجيه تصميم البيئات والمنتجات واالتص 1997في عام  الشاملالمبادئ السبعة للتصميم  عن صياغة

المستهلكين ويمكن تطبيق المبادئ لتوجيه عملية التصميم وتثقيف كل من المصممين  ،NCSUفي  الشامللمركز التصميم 

ات ك التصميمأن تل إمكانية تقييم التصميمات الحالية ويالحظ عم ".بخصائص المنتجات والبيئات األكثر قابلية لالستخدام

صميم الذي يمكن كما أن هذه المبادئ أوسع من المبادئ الخاصة بالت .تنطبق على ممارسة التصميم العالمي اليوم أيضاً 

 والتصميم الخالي من العوائق ACCESSIBLE DESIGNالوصول إليه 

FREE DESIGN BARRIER- شترط على التصميم أن يحقق المبادئ التاليةيو:  

  االستخدام العادل: 1المبدأ  

  االستخدام في المرونة: 2 المبدأ  . 

  االستخدام البسيط والبديهي: 3المبدأ. 

 معلومات ملموسة :4 المبدأ. 

 مع الخطأ حالتسام :5 المبدأ. 

 البدني المنخفض دالجه :6 المبدأ. 

  الحجم والفضاء المناسب للنهج واالستخدام: 7المبدأ . 

 لعوائقا من خالية" مفهوم القدرات الخاصة ذويالداخلى للمنشآت بمايتناسب مع  الشامل مالتصمي :8 المبدأ"FREE  

BARRIER -   
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  بمصر لحكوميةعلى التصميم الداخلى للمنشآت اإلدارية ا الشامل مقترح لتطبيق التصميم: تاسعا  

صر كومية بمعلى التصميم الداخلى للمنشآت اإلدارية الح الشاملوفى هذا الجزء يتم تقديم مقترح لتطبيق التصميم 

 ويعرض محورين أساسيين هما:

 بمصر: لحكوميةاالتصميم الداخلى للمنشآت اإلدارية  على مقترح تطبيق مبادئ التصميم الشامل: المحور األول

حسية دية واللضمان الوفاء باحتياجات جميع الفئات العمرية والجس الشاملويقترح تطبيق المبادئ الخاصة بالتصميم 

 :4المتنوعة بقدر اإلمكان كمايلي

  :االستخدام العادل: المبدأ األول

ة بشكل ولجميع الفئات المختلف لمتنوعةا القدرات ذويلألشخاص لالستخدام بنفس القدر  وقابالً  بحيث يكون التصميم مفيد

عض سببت فى بلدى بعض الناس تجارب ت القدرات. إنفكرة الفصل بين األفراد على أساس  ينافيمثالى وآمن ومريح مما 

مين على المصموالشيخوخة.  الحمل، أو المعصمين،التواء  العظام،مثل كسر  الحياة،القيود الجسمانية في مرحلة ما في 

 في وصاوخص .الخاصةبما في ذلك األفراد ذوي اإلحتياجات  المستخدمين،التعرف على االحتياجات الخاصة لمختلف 

  .مواقع العمل واألماكن العامة األخرى

 التصميمئات فى االستخدام العادل لجميع الفأ:د( تحقيق -2شكل )

أ(  إرتفاع -2شكل )
الحامل مريح من قبل 

 العمالء
 ج(-2شكل ) ب(-2شكل )

د(  أدوات تحكم -2شكل )
ألعلى وأسفل بالمرحاض 
تتيح للمستخدم ضبط 

 ارتفاعه

هـ( تعدد مقاعد -2شكل)
المرحاض قابلة للضبط  

لجميع األحجام 
 واألعمار

 لك فيجبذإذا تعذر فتوفير نفس وسائل االستخدام لجميع المستخدمين بحيث تكون متطابقة كلما أمكن ذلك  -أ :ويراعى فيه

ن أ -ج /لى أخرىعتجنب فصل أو عزل أي مستخدم أو امتياز مجموعة   -ب /أن تكون الوسائل العديدة المقدمة متكافئة 

د حمين على والسالمة والراحة تتاح لجميع المستخدواألمن . تتوافر في وسائل اإلستخدام للتصميم كل من الخصوصية

 (ـه :أ -2)شكل . أن يروق التصميم لجميع المستخدمين -د /سواء 

  :المرونة في االستخدام: المبدأ الثانى

بهدف جعل البيئة سريعة االستجابة وبسيطة يجب أن 

يستوعب التصميم مجموعة واسعة من التفضيالت والقدرات 

-3)شكل  .بين مختلف األذواق واإلمكانيات عفيجم .الفردية

توفير االختيار في طرق  -أ: مايليويراعى فيه ( بأ، 

ثر االستخدام. فيجب أن يسمح التصميم باستخدام ميزاته بأك

 من طريقة ووضعية

 

ب(مرونة -3شكل) ( مرونة االستخدامأ-3شكل )

 االستخدام

وارتفاعات مختلفة إن أمكن كأن نكون منخفضين على األرض أو بإمكاننا االنحناء أو التمدد، فالمرونة في االستخدام تعني 

 -ج /اليسرى. استيعاب إمكانية استخدام أى من اليدين اليمنى أو   -إنشاء تصميم لمجموعة كاملة من حركة اإلنسان / ب

 -توفير القدرة على التكيف مع طبيعة وقدرات المستخدم. / هـ -فى استخدامها. / دتسهيل االستخدام وتقليل متطلبات الدقة 

يتسم التصميم بالمرونة لضمان -و / .الفراغالقدرة على التكيف مع السرعات المتنوعة لفئات المستخدمين أثناء حركتهم فى 
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لمعلومات في وسائل االستخدام أو التخلص تبسيط تكنولوجيا ا -إمكانية استخدامه ولو بطريقة غير موقعة أوتقليدية. /ز

  كمايلي:ذلك  مويت منها.

و العمالء لموظفين أمراعاة ما يمكن ل يراعى أن تكون وسائل الراحة في متناول اليد وسهلة الوصول مجمعة: ممايعني -أ

 م.س 120:60الوصول إليه وكيف يمكنهم استخدام البيئة. فيجب أن تكون العناصر الوظيفية في متناول اليد 

شغيل لقابلة للتلمكونات ايجب أن تكون قابلة للتشغيل باستخدام يد واحدة فقط اليمني أو اليسرى. مع قبضة مغلقة لليد ل -ب

لتواء ابض أو بما في ذلك محطة سحب إنذار الحريق مع مراعاة أال تتطلب المعدات عند استخدامها إحكام اإلمساك بمق

 يساعد ذوي األيدي الكاملة.  ، وبالطبعالمحدودةساعد اليد. وهذا يساعد ذوي الحركة 

امة القمأوعية و المياه،ونافورات  المجمعة،يجب وضع مجموعات من وسائل الراحة على سبيل المثال أماكن الراحة  -ج

سي الكرا بحيث ال يضطرون للسير لمسافات طويلة للوصول إليها مع مراعاة أن تكون المسافات كافية لحركة قريبة

 .المتحركة وعربات األطفال والمشاة والتنقل من حولهم

  :اإلستخدامالتصميم بسيط وسهل وبديهى : المبدأ الثالث

أو  للغويةايسهل فهم الغرض من كل ميزة للتصميم وكيفية إستخدامه بغض النظر عن خبرة المستخدم أو مهاراته  حيث

  :ويراعى مايلي( بأ، -4) لشك .الحاليةمستوى تركيزه أوإهتماماته 

ى تعقيد غير ضرورى مما يجعل القضاء على أ-أ

 طريقة استخدام التصميم سهلة نسبًيا

علومات متسقة ويمكن التنبؤ بها فتعمل أن تكون الم -ب

ا يمكن استخدامه وحدسه وبالتالي يتوقعه المستخدمكما 

 بارز.وضع المعلومات المهمة بشكل  مع ،تلقائًيا

ارات القراءة والكتابة مع التنوع فى مه سبأن يتنا -ج

 .واللغة باستخدام رموز رسومات لدعم ذلك

 .ألهميتها طبقاً  التصميم استخدام معلومات تسلسل -د

 مع للمستخدم فعالة استجابة على الحصول يضمن -هـ

 .مطلوب الغير التعقيد تجنب

 أ(-4شكل ) 
 

 ب( -4شكل )

 : المعلومات الملموسة: المبدأ الرابع

يجب أن ينقل التصميم المعلومات الضرورية إلى المستخدم 

بفعالية ، بغض النظر عن الظروف المحيطة أو قدرات 

المستخدم الحسية في مجموعة متنوعة من أساليب التواصل 

ة على سبيل المثال ، الكتابة واإلشارات البصرية واللفظي)

 ( واللمسية

 ب( -5شكل ) أ(-5شكل)

 :ويراعى فيه مايلي( أ، ب-5)شكل  المستخدمين.مع جميع  الفعاللضمان التواصل 

 . للتوضيحلعرض معلومات زائدة ( عن طريق اللمس مصورة، لفظية،) مختلفةإستخدام صيًغا  -أ

 . توفير التباين الكافي بين المعلومات األساسية المطلوبة الستخدام التصميم والفراغ المحيط به -ب

 تعظيم الوضوح والسهولة فى استيعاب المعلومات األساسية للتصميم   -ج
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 التوجيه التجاهات أثناء الحركة  أو التفريق بين العناصر بطرق يمكن وصفها وإمكانية إعطاء تعليمات -د

لحســية اتــوفير التوافــق مــع مجموعــة متنوعــة مــن التقنيــات أو األجهــزة المســتخدمة مــن قبــل األشــخاص ذوي القــدرات  -هـــ
 . المحدودة

طلباته بعا  لمتتاف كل و يقترح توفير مركز بالمنشأ الحكومى يتيح للزوار إختيار االستماع إلى أو قراءة األوص **

 ومايناسبه مع توفير التعليمات التي تقدم المعلومة منطوقة وبصرية.

 اآلتى:أساليب التواصل البصرية يقترح  يخصوفيما 

مات باستخدام عاللالفتات البصرية للتوجيه للمسارات وعالمات اتجاه الحركة: ا-أ

اء إرشادية ذات تباين مرئي بحيث يمكن قراءتها بوضوح فى الضوء الخافت أثن

عة والصور التوضيحية للتواصل مع مجموعة واس بها النصوصوالظالم فى الليل 

 ج( -5) لالمستخدمين. شكمن 

  مطبوعة بحجم كبير على أزرارالتحكم في المعدات.وضع التسميات ال -ب

ج(عالمات التوجيه -5شكل) 

 واإلرشاد عالية التباين.

الت رصفة والتنقل عن طريق اللمس: فيجب أال تقتصر اإلتصاوتنوع المالمس عند األ للكشف،لوحات تحذير قابلة  -ج 

 ( يتضح أن غياب المعلومات القابلة للمس فى أزرار د-5ففى شكل ) على الجانب البصري فقط:

ة استدعاء المصعد غير التقليدية تكون صعبة للمستخدمين ذوي الرؤي

ج ويستخدم اللمس لتوصيل المعلومات وهذا النوع من النه المنخفضة.

 لوحةمتعدد الحواس لتبادل المعلومات يساعد في الوصول إلى الجميع. ف

تحذير قابلة لالكتشاف يمكن أن تحذر أيًضا شخًصا يصرف انتباهه 

وان ليسرق هاتفه الذكي. وقد تأتي لوحات التحذير القابلة للكشف بأل

 .المالمس المختلف بالحديد تثبيتها يمكن أو الوضوح عالية زاهية

 د( غياب المعلومات القابلة للمس فى-5شكل )

 أزرار استدعاء المصعد صعبة لضعاف البصر.

 د على الصوت.استخدام رموز ذات مغزى مع شرائط كتابية ذات خطوط كتابة واضحة للجميع لتقليل االعتما -د   

نصًيا حول خطر قادم ألولئك لرصف بالملمس الخشن تحذيًرا ا -هـ

يت هذه اللوحات على هـ( ويتم تثب-5الذين يستخدمون العصي. شكل )

أماكن الخطر والساللم وعلى جانبى المنصات.فيراعى أن تكون 

 مضادة لالنزالق وثابتةكما يمكن استخدام خرائط "برايل"
 (هـ-5) شكل

 يقترح: فيما يخص أساليب التواصل السمعية  -و

ر ات التحذيفير لوحإستخدام إسلوب إشارات المشاة السمعية داخليا فى المنشآت للتحذير وتوجيه الفرد إلتجاهاته مع تو *

  .المستخدمينممايشكل وعًيا متعدد الحواس لبيئة تتواصل مع جميع 

 واأللوان.أن ترتبط المخرجات السمعية المساعدة بالمعلومات البصرية مع ضبط التباين فى الشكل  *

 يقترح:فيما يخص أساليب التواصل السمعية  -ز

 وضبطوت أن ترتبط المخرجات البصرية المساعدة بشكل وافى بالمعلومات السمعية المساعدة مع مراعاة ضبط الص* 

 الكالم واختيار اللغة لمخرجات الكالم للمخرجات السمعية المساعدة. سرعة
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 :التسامح إزاء الخطأ: المبدأ الخامس

يهدف التصميم إلى تقليل المخاطر والعواقب 

العكسية المزعجة وتقديم تحذيرات واضحة   

والمترتبة على اإلجراءات غير المقصودة 

يتم إدراج  مستخدم بحيثالناتجة من أي 

 ب(-6شكل )  أ(-6شكل )  :ويراعى فيه  .التصميم السالمة في

ى ة ثم يراعها بسهولالعناصر األكثر استخداًما واألكثر قابلية للوصول إلي: ترتيب العناصر لتقليل المخاطر واألخطاء -أ

 .أوحمايتهاالخطرة أوعزلها  إزالة العناصر

 عند اقترابه من خطر متوقع عند االستخدام  المستخدم تحذيراتيجب أن يتلقى  -ب

 والملموسةالمرئية والمسموعة  ةالحسي :المجموعة عن قرب تخاطبتوفير تحذيرات  -ج 

 شـكل .تخدمالمسـأال يشجع استخدام التصميم على اتخاذ إجراء غير واعـي فـي المهـام التـي تتطلـب اليقظـة بهـدف حمايـة  -د

 ( أ، ب-6)

 فيدة. مبر عناصر ى تعت**من المقترح استخدام األسوار والحواجز المرورية كشرائط حماية وتوجيه لمسارات الحركة فه

ض وتحمي بع الرئيسية،وتقدم التوجيه للمناطق  المسار،فهى تسمح بتحديد 

المناطق بعيدا عن تدفق حركة السير داخل المنشأ. فعندما تكون حركة 

الحذر في جميع اإلتجاهات  ذلك توخييلزم  جيًدا،السيرغير مفصولة 

 (ج-6)شكل فالفواصل المادية تجعل التحكم البيئي أسهل.
 

( الحواجز المرورية توجه ج-6) شكل 

 .حركة السير

 ر.ى مخاطفأن تكون هياكل فراغ المشاة قابلة لإلكتشاف بواسطة العصا الخاصة بالمسنين وأال تتسبب  ADA ويتطلب

 دداتناك محاآلخرين. وهوالجزر الفاصلة بين الممرات الطويلة تسمح بحركة بطيئي الحركة دون اضطراب بتداخلهم مع 

د ها تساعالمحددات ليست مفيدة فقط لألشخاص ذوي اإلعاقة بل إن وهذه التصميماتمطلوبة للطول والعرض عند وضع 

 في تخفيف التعارض بين المستخدمين في األماكن العامة. فهى توفر الحماية المادية ضد الحوادث.

 :صميمبذل أقل جهد بدني عند استخدام الت: المبدأ السادس

 حيث يمكن استخدام التصميم بكفاءة وراحة عند االستخدام

أو توفير سطح ممر مع الحد  .مع الحد األدنى من التعب

األدنى من الميل على طول مسار الحركة المؤدي إلى 

قل المدخل.  فتخفيض مقدار القوة التي يحتاجها الشخص للتن

 من أوسع مجموعة أن يعني التصميم الستخداموالحركة 

 :مايلي فيه ويراعى. استخدامه يمكنهم األشخاص

 (ب-7) شكل  (أ-7) شكل 

 لى وضعية الجسم المحايدة للمستخدم.عالحفاظ -أ

 استخدام التصميم ببذل أقل قوى بدنية. -ب

 تقليل الجهد البدنى المستمر. -ج
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 لذويلمنشأ اسهولة اإلستخدام والحركة داخل  توفرستخدام األبواب اآللية مع مقابض رافعة: إ -فمثال أ (.ب، أ-7)شكل 

 الكراسي المتحركة ولمن يحملون أشياء بأيديهم أثناء الدخول.

ل التشغي إن لم تتوافر تلك األبواب فيجب أن تكون األبواب سهلة -ب

 دام.وتناسب الكراسي المتحركة. مع تجنب الكثير من القوة لالستخ

 .ة(يفضل استخدام مقبض الذراع بدالً من الملتوية أو)الكر -ج

 ج(-7شكل )

لقدرة اإاستبدال مقبض الباب التقليدي بمقبض رافعة ال يتطلب  -د

ابض األدراج ويراعى فى مق-هـ  المعصم.على فهم وتحريك 

والخزائن وجود خلوص اليد عند تحديد حجم وعمق المقبض وأن 

 سهل.سم بين المقبض والدلفة للسماح بالتشغيل ال 2.5 تترك مسافة

 د(-7شكل )

 
 ج(-7شكل )

 
 د(-7)شكل 

 : الحجم والمساحة الكافية لإلستخدام توفير: المبدأ السابع

ن شخص م كافًيا من المساحة والحجم التي يتم ترتيبها بشكل مناسب لتمكين أي التصميم مقداًرايجب أن يوفر  -1

 :  ويراعى فيه مايلي.  االستخدام بغض النظرعن حجم جسم المستخدم أو وضعه أوحركته

الس جواضح للعناصر المهمة ألي مستخدم توفير خط رؤية  -أ

 .أو قائم

ألي  يجعل الوصول إلى جميع مكونات التصميم مريًحا -ب

من  ومريح لالستفادةمستخدم جالساً أو قائم بتوفير مسار واضح 

 .المستخدمينمميزاته لجميع 

 .وقبضتهااستيعاب االختالفات في حجم اليد  -ج

 المساعدة.توفير مساحة كافية الستخدام األجهزة  -د

 (أ،ب-8) شكل 

 (ب-8) شكل  (أ-8) شكل 

-8)شكل بوصة(  48سم ) 120عرض المدخل المفضل لألشخاص الذين يستخدمون العكازات، أوالعصي، أوالمشاية  -2

ة هزة مساعدميع أج. والبد من الحفاظ على هذه المناطق خالية من العوائق لئال تعيق اإلستخدام السليم للممرات مع جج(

 لي:يى كما المشي، تجنبا لخطورة السقوط وإصابة أخرى. كما تتطلب الكراسي المتحركة: مساحة إضافية يجب أن تراع

كل مساحة على ش سم كما يفضل توفير 90فتحة الباب  افيصسم ويفضل أن تكون  120×سم 70مساحة أرضية صافية 

  T حرف

سم  90درجة:  180تسمح بدوران 

سم عمق مساحة 150وعرض 

الدوران لكرسي متحرك تحتاج إلى 

سم .وعرض المدخل  150قطر

سم ليناسب مرور كرسي  90يحتاج 

 سم 150واحد و

 د(-8شكل ) ج(-8شكل )
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 سم، 55و 45ين يتراوح ارتفاع المقعد ب العادي،ليناسب مرور كرسيين متحركين بالنسبة للكراسي المتحركة ذات الحجم 

مل، وضبط ارتفاعات سطح الع األثاث،وهذه القيم يمكن أن تساعد في تصميم  سم. 67.5: 46والعرض الكلي هو 

ولمستخدمي ركة ألدنى لمستخدمي الكراسي المتحد( الحد ا-8شكل)واستيعاب حركته حين يعمل في مكتب. ويوضح 

انخفاض  سم وأقل 120تصل له اليد:  الذياإلرتفاع المريح  المتحركة الذين يجلسون على مسطح عمل فإن الكراسي

أقصى سم بين الكرسي والجدار و 25سم بالجنب من على مستوى األرض وأقصي بعد لتناول األشياء بالجنب  37.5

 سم. 135ل إليه ارتفاع ممكن الوصو

 اسيكمستخدم أس القدرات الخاصة ذويالداخلى للمنشآت يتناسب مع  التصميم الشامل المبدأ الثامن:

فيها يتم التعديل فى التصميم الداخلى و"Barrier-Free"ومن المقترح وجود هذا المبدأ وهوتصميم منشأ خالي من العوائق

صة خارات قد ذويللمنشأ القائم فعلياَ ألقصى درجة ليحقق خلوه من العوائق بحيث يمكن استخدامها من قبل أشخاص 

ة الناطق / لفظى( أو جسدياً. ويستخدم هذا المصطلح بشكل أساسي في اليابان والبلدان غير بصري)سمعى /  حسياً 

و  "accessibility"ل" في البلدان الناطقة باإلنجليزية يسود مصطلح "إمكانية الوصو وفنلندا، بينماانيا باإلنجليزية كألم

خالي من في االستخدام اليومي المعتاد. ومثال على التصميم ال  "handicapped accessible""الوصول للمعاقين"

 كرة تنقيحففإن  ،الجديدةخطوات. أما في حالة المباني العوائق هو تركيب منحدر للكراسي المتحركة بجانب أو في مكان ال

  العالمي.أفضل وأكثر قدرة على التطبيق لمفهوم التصميم  الصحيح تكونالتصميم للوصول للحل المناسب 

كومية آت الحالثانى: مقترح تطبيق عناصر التصميم الشامل على التصميم الداخلى للمنش المحور

 بمصر........

   للفراغ الداخلى: توظيف كامل ومناسب لكل عناصر ومكونات التصميم الشامل المناسبويهدف إلى 

ير هدف تطووالتى يمكن أن تطبق فى المنشآت اإلدارية الحكومية بمصر ب الشاملتوجد بعض مقترحات خاصة بالتصميم 

 الخدمات لجميع الفئات لكل من الموظفين والعمالء أوالمواطنين وتقوم على األسس التالية: 

ة ونة وسهولن المرملما كان الهدف األساسي من البحث هو السعي لتلبية احتياجات جميع الفئات بالمنشأ اإلدارى الحكومى 

 21 فيجب أن يحقق التصميم مايلي :الوصول واالستجابة والتعاون والتجديد. 

  :أوال : إعتبارات تصميم المنشأ الحكومى

مشاريع ي جميع الادها فتساق المنشأت الحكومية التابعة لنفس الجهة فيما بينها فى المبادئ التي ينبغي اعتمإ السعى إلى -1

 الفروع األخرى المماثلة له.كما يؤخذ فى اإلعتبار موقع المشروع ومرونة التواصل مع 

يل لتالي تقلبل وباير في المستقوضع تصميم يتناسب تماماً مع الهدف من المنشأ: لضمان القدرة على المرونة فى التغي -2

 .الفقد فى الطاقة والجهد والمال

ي مع يتماش دراسة مفصلة لوظيفة المنشأ الحكومى وبالتالى تحديد احتياجاته: فيجب وضع التصميم الداخلى بحيث -3

 إحتياجات المنشأ الحكومى من متطلبات لتنفيذ جميع السياسات الحكومية.

 الموظفين ائم علىاحتياجات الموظفين لألداء الوظيفي: التصميم الشامل للمنشأ والقتصميم المنشأ بهدف توفير جميع  -4

 موعات دونق المجوفيه يتم فالتخطيط الشامل هو أسلوب تخطيط فعال للغاية للمنشأ وقابل للتغير كإعادة التنظيم لتحقي

 .الحاجة إلى أي تغيير في مكان العمل المادي

القائم على النشاط طبقاً لفكر التصميم العالمى:  وتشجيع 31ميم هى التصميم المفتوحأن تكون القاعدة األساسية للتص -5

فيجب  .المشاركة فى مساحات العمل والمكاتب المرنة. حيث يعتمد على أاليكون لكل موظف مساحة عمل ثابت خاصة به
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عامة لمعظم المؤسسات ويمكن أن تؤثر مساحة العمل هي ثاني أكبر النفقات التوفير المكاتب المفتوحة. والسبب فى ذلك أن 

٪.  وهذا هو السبب في أن المنظمات تستكشف بشكل متزايد طرق استخدام البيئة لدعم  20على اإلنتاجية بنسبة تصل إلى 

 النشاطاألداء واإلبتكار الستيعاب التغييرات للعمل والعمال.  ولقد شهد عالم الشركات تحواًل كبيًرا إلى العمل القائم على 

من خالل تصميم أماكن العمل التي ال يوجد بها موظفين  بها،يتيح للمؤسسات توفير بعض تكاليف اإليجار الخاصة  حيث

ذوو مكتب ثابت. نشأ هذا المفهوم جزئياً استجابًة لرغبة المنظمات المتزايدة في التعاون والتواصل بين الموظفين ، وثانياً 

 .41 لطبيعة العمل المتنقلة والظاهرية المتزايدة

وصاً وخص نيزممفتوحة: ارتباط استخدام مكان عمل محدد بتوقيت وضع استراتيجية منظمة الستخدام أماكن العمل ال -6

فترة لعابهم فى أماكن العمل المفتوحة فيجب الترتيب لضبط عمل محدد من قبل أفراد أو مجموعات محددة من أجل استي

 معينة فى المكان.

حقق من ا للتيجري اختبارهيجب توفير المكاتب المغلقة فقط لتشغيل معين يحتاج خصوصية: فى الحديث والتعامالت و -7

 الخصوصية الكاملة قبل تعميم استخدامها.

سمح كمفتاح ي ن ُبعدتعميم إستخدام التكنولوجيا واألنظمة الرقمية: بما في ذلك أنظمة الهاتف التي تدعم المؤتمرات ع -8

 .بالحد من السفر الشخصي

ن بدال مل لفترتيعلى نفس النشاط ويع يحتويث بحي اليوم:تعددية استغالل نفس المنشأ لفترات فى نفس  المقترح:من   -9

جوازات  اصدار من فترة واحدة وبذلك نقلل الضغط على المبني والموظفين فى ساعات الذروة مثلما تم تنفيذه فى مكاتب

لفترة وفى ا السفر وكذلك يوفر فرص عمل جديدة للفترات الثانية أو أن تحدد بعض أنشطة صباحية مثل تسليم األوراق

د ألثاث بعداأ ليفي خفيف عبء التأثيث والموظفين داخل المنشلتائية يتم تسلمها لإلجراءات التى تحتاج أكثر من يوم المس

 الموظفين.

تماالت وضع احوتوفير المتطلبات والتجهيزات المادية الالزمة لكل مناطق العمل المفتوحة أو المغلقة بالكامل  -10

 الداخلى.كل الصالحيات المتاحة بالمنشأ أثناء التصميم واالستفادة من  التجهيزات،التغيير لتلك 

خزين التغات العمل بالموقع فى جميع المنشآت الحكومية: للتقليل من فرا خارج مناطقتعميم إستخدام األرشفة  -11

 كم فىوالتحة األساليب الحديثة المرنة والسهلة لذلك، وتطبيق أساليب المراقب لألرشيف يتبعوتخصيص مخزن  المحلية

ط وح لهم فقللمسم تخزين السجالت في المناطق والمرافق المصرح بها. مع ضمان توفير التأمين الالزم لها وتحديد الهوية

 وضمان إحكام السيطرة عليها. المخازن.من الموظفين إلرتياد تلك 

الترقيم و لتسجيلا توفير نظم ناجحة إلدارة السجالت والمعلومات والسعى إلى تعميم تطبيق تكنولوجيا الحاسبات فى -12

 .لكل الوثائق الحكومية الرسمية الصادرة

 العمل.على جميع أماكن  كشرط يطبقتوفير الممارسات البيئية الجيدة  -13

 ن.توفير أنظمة التحكم البيئي للتهوية الطبيعية والصناعية المناسبة لكل من الموظفين والمواطني -14

  والصناعية ومساحات إضاءة هادئة كما يلي:توفير أنظمة التحكم البيئي لإلضاءة" الطبيعية  -15

ن فيزيد جهاد على العيإلى رؤية واضحة للسير إلى األمام مما يقلل اإل لمن يحتاجونتوفير إضاءة كافية بالممرات  -أ

 . الشعور باألمان لكل مستخدم
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عف لمـن يعـانون مـن ضـ خاصـة إضـاءة األمـاكن الخاصـة بـآداء مهـام معينـةومناسـبة وب سـاطعةضرورة توفير إضاءة  -ب

 البصر. 

 وحات مسطحة كبيرة بدالً من الصغيرة وتستخدم أزرار وغيرها من الضوابط التيلذات  توفير مفاتيح اإلضاءة بالمنشأ -ج

 يمكن تشغيلها باللمس.

 رى.اإلدا تحقيق نظم تحكم صوتية ناحجة تحقق الراحة الصوتية. تناسب مقاييس الراحة الصوتية بمجال العمل -16

 .عددة اللغاتتوفير صفحات الويب ذات نصوصاً متمع  IT/ Wi-Fi فير أنظمة اإلتصاالتتو  -17

  حيث:تطبيق مبادئ اإلستدامة داخل المنشأ من  -18

 الطاقة. توفير أنظمة إدارة  -أ

 التدوير.توفير نظم ناحجة لمعالجة النفايات وإعادة التدويروإستخدام المواد القابلة إلعادة  -ب

 ة التدوير.إدارة للمياه تفى باحتياجات المنشأ ووضع خطة للتصرف فى مياه الصرف لتدخل فى نطاق إعادتوفير نظم  -ج

 الوظيفية للمنشأ اإلدارى الحكومى:  ثانياُ: المكونات

  21 :وهي ية بمصريتكون الفراغ الداخلى من مجموعة من المناطق الوظيفية الداخلية المشتركة بين  المنشآت الحكوم 

 يسية لدخولخل الرئتلى المدخل أو المداخل وتحتوى على أبواب الدخول الرئيسية أو الثانوية.  وتخصص المدامنطقة المدخل:  -1

 أ فقط.المواطنين أوالعمالء وترتبط بمناطق تواجدهم بالمبني. أما المداخل الثانوية فتقتصر على دخول موظفى المنش

ر نقطة لمنشأ وتعتباو قلب تلى منطقة المدخل الرئيسي : وهى تتميز بكونها فى مركز أو  منطقة اإلستقبال األمامية للمواطنين: -2

لوجهتهم  واطنينتجميع تنطلق منها اإلتجاهات لباقى المنشأ وتحتوى على موظفى استقبال ومنطقة انتظار. وهى تخصص لتوجيه الم

ة الصحية شآت الخدميى المنين المواطنين والموظفين معاً . أما فداخل المنشأ. وتحتاج إلى تأمين كبير نتيجة لتواجد معامالت مختلطة ب

 كالمستشفيات فيخصص قسم للطوارئ لإلستجابة لحاالت الطوارئ .

زمات ة لعالج األد منطقالمتواجد بالقرب من مدخل المنشأ بهدف التحكم فى الجانب األمنى داخل المبنى وأحيانا توج مكتب األمن -3

 والكواراث قريبة من المداخل.

 ء القطاعاتة/ رؤساويمكن أن تشغل بخاليا العمل المجمعة للموظفين / قاعات عمل فردية لرؤساء مجالس اإلدارمناطق العمل:  -4

غرف للخدمات /لراحة قسام/ المديرين / قاعات االجتماعات/  قاعات المؤتمرات / غرف االستراحة او الترفيه فى فترة ارؤساء األ /

  .والمرافق / غرف مستلزمات األدوات المكتبية و السجالت الخاصة بالمنشأ

ى ها تستخدم فية ألنتشغيلية أساس فى الظروف العادية  ال يتم تصنيف غرف االجتماعات العادية  كمساحة منطقة اإلجتماعات: -5

حتاجون ين العمالء موعة مأوقات قليلة ولكن بمبدأ تعددية اإلستخدام بهدف توفير مساحات المبني فيمكن اإلستعانة بها عند مقابلة  مج

 نفس الخدمة أو توعية لخطوات تتبع إلنهاء نفس اإلجراءات لتلك المجموعة.

 لملحقة بهماالغرف عليها معدالت التشغيل  فإن مكاتب الوزراء ورؤساء الهيئات واألقسام و ولحساب المساحات الفعلية التى تقسم

احة أ أما المسالمنش والحمامات والمطبخ ، ال تدخل ضمن حساب مساحات العمل المكتبية . والتي ال يشغلها األعداد الكثيفة لموظفى

 .الرئيسية فتدخل فى حسابات مساحات العمل المكتبىالتي يشغلها موظفو المنشأ والمساعدين فى أعمال المكاتب 
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فاق منطقة و يمكن إر فى الظروف العادية التعتبر المطابخ مساحة تشغيلية المواطنين والعمالء:مطابخ الموظفين أو  منطقة -6

 .ستراحةاإلستراحة بالمطابخ  مع وجود قواطيع متحركة تجعل منها منطقة متعددة األغراض تجمع بين تناول الطعام واإل

 لى.ور السفتخزين للمنشأ ككل وعادة ماتوجد بالدتنقسم إلى مناطق ثانوية بالقاعات بكل دور ومنطقة مناطق التخزين: -7

م للمواطن ن خدمة تقدجزء م فى المنشآت التى تعمل فى البيع كخدمة أساسية أو مناطق بيع  األوراق أو األدوات أو ما شابه ذلك: -8

لميالد أو اادات أو شه فيجب إدراج مساحات مناطق البيع ضمن مساحات العمل المكتبى. ومن أمثلة ذلك مكاتب إصدار الرقم القومى

 جوازات السفر أوالمعاشات أوالتأمينات... وكذلك أوراق وأدوات تجديد التراخيص وبيع وشراء السيارات  .

 /والخروج مرونة الدخول *: دائمةيراعى خمس قضايا  التصميم الشاملفى معالجة ممرات الحركة فى  الممرات : -9

سالسة مستوى / * استخدام وسائل الراحة العامة*/الخدمات الحصول علىسهولة */الحركة فى الطريق دون عوائق*

يحتاج بعض األفراد إلى أجهزة المشي المساعدة مثل العكازات أو العصي أو و .أرضية المداخل دون وجود الدرج

  فردية.مكان العمل لكل حالة منهم  حاجزين فيأدنى للمرور بين  سم كحد 90المشاية. لذا يجب ترك عرض 

 ت المناطق الوظيفية المفتوحة والمغلقةأ: و( بعض حاال -9شكل )

  المفتوحة الوظيفية المناطق-أ نموذج أ( -9) شكل
 

 فتوحةالم الوظيفية المناطق– ب نموذج ( ب -9) شكل

 

 
 الوظيفية قالمناط- مدير مكتب -ج ج(نموذج -9) كلش

 المغلقة

 

 
 وظيفية المغلقةال المناطق-اجتماعات قاعة-د نموذج د( -9) كلش

 
 عبر التواصل أو العمل مع اإلستراحة مناطق( هـ-9) شكل

 .العمل أثناء االنترنت

 
اجتماعات  منضدة على المفتوحة تحتوي قو( المناط -9) شكل

 موظفين عمل وخاليا
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البد أن يحتوى المنشأ أساسا على أكثر من مصعد  يصل لجميع الطوابق المصاعد والساللم: -10

ويجهز ليناسب جميع الفئات وخصوصاً ذوى االحتياجات الخاصة حركياً كما ويجب أن يحتوى على 

يجب أن يكون ارتفاع ساللم تتوافق مع المواصفات العالمية وتستخدم فى حاالت الطوارئ. و

سم من اإلنف لإلنف وبروز  28السلمة موحد وعمق درج السلم موحد وال يقل عمقها عن 

  (10شكل )  سم ويلف حرف اإلنف منعاً لإلصابة. 3.8اإلنف 

 

مشي. اكيز الالكراسي المتحركة وعك ذويتوفر مسارات يمكن الوصول إليها لكثير من الناس ليس فقط  المنحدرات: -11

 ( ويراعى اآلتى:جأ: -11)شكل  20:1واألفضل أن تكون 16:1أو  12:1وأقل نسبة إنحدار هى 

 ج ( رفع حواف الممر-11شكل ) ب ( المنحدرات -11شكل ) أ (-11شكل)

اإلقتراب  الملمس لتحذير المعاقين بصرًيا من ن تكون جميع المنحدرات غير قابلة لإلنزالق. ويثبت بها أسطح خشنةأ -أ

طفال ضاً لألولها حواف وسور فتوفر حماية أي واإلنعطاف،من الخطر. وتوفر مساحة كافية للكراسي المتحركة للتنقل 

 األدوات المساعدة على الحركة كالعكاز.  ذويالصغار، أوالمشاة 

 ** ومن المقترح :

بة الكتا أن يراعى دعم جميع المناطق باإلضاءة السليمة لتناسب ضعاف البصر وأن تزود بالفتات واضحة من حيث حجم  -1

 واللون وتزود بأجهزة سمعية لتوجيه حركة العمالء.كما تدعم بترجمة لعدة لغات للناطقين بغير اللغة العربية

داء آتسهيل أوالعمالء والمواطنين وتخصيص أماكن  مخصصة ل احترام جميع األفراد المتواجدين بالمنشأ سواء الموظفين -2

ن أو اء البالغيرى وسوالموظفين لعملهم وكذلك تقديم  الخدمات الخاصة بالعمالء والمواطنين  سواء المصريين أو الناطقين بلغات أخ

ت جميع الفئابهتمام الم .. ويراعى اإلكبار السن أو األطفال  وسواء األصحاء أو ضعاف السمع أو البصر أو الغير قادرين على الك

 منذ لحظة دخولهم إلى المنشأ كاآلتى عند كاونتر اإلستقبال : يتم تصنيف العميل إلى: 

 متحدث باللغة العربية / متحدث بلغة أخرى  -أ

رجة دصنيفه إلى: تث يتم ثم من خالل بطاقة الهوية أو الرقم القومى أو جواز السفر يتم تحديد درجة ثقافة المواطن أو العميل حي -ب

 علمية عالية / حاصل على محو األمية أو متوسط التعليم / اليقرأ وال يكتب 

 جة للمساعدةتصنيف العمالء أو المواطنين إلى : كبار السن / أطفال/ بالغين ليسوا بحا -ج

  تصنيفهم: أصحاء بدنياً/ ضعاف القدرة على الحركة / ضعاف السمع / ضعاف البصر / اليتكلمون -د

نون الفئات ل  يتببناء على التصنيف السابق يتم تخصيص مكاتب لموظف أو عدد من الموظفين عند المدخل بعد كاونتر االستقبا -3

ون من ال يقرأ أو  اُ ضى أو ذوى االحتياجات الخاصة حركياً أو سمعياً أو بصريالخاصة من المسنين أو األطفال أو الحوامل أو المر

لجهد على لوقت واا   والتى تحتاج إلى المساعدة فى إنهاء الخدمة  وتخصص لهم أماكن عمل تفى باحتياجاتهم.  ممايوفر الكثير من 

 الموظفين والعمالء إلنجاز المهام. 

 

(10) شكل  
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  12 :ثالثا :إعتبارات التصميم الداخلى لمناطق العمل داخل المنشأ الحكومى 

 توفير مناطق كمحاور للتعاون بين الموظفين عبرالمشروع وتخصيص غرف للمشروعات وإدارة المشروعات. -1

 تجهيز مناطق تخصص للعمل قصيراألجل. -2

مع وجود مسار دوران مفرد بين قلب المنشأ والمنطقة المحيطة  متر، 1.5أن يكون ممر الحركة األساسية بعرض  -3

وجود مساحة مربعة فارغة لدوران الكراسي  سم وضمان 90الداخلى لفتحة األبواب  والعرض .الكفاءةالمفضلة لزيادة 

-Barrier قسم عند األبواب ونهايات الطرقات المسدودة تحقيقاً لمبدأ التصميم الخالى من العوائ150×  150المتحركة 

Free Design. 

 الق.يتطلب ملمس سطح العمل قوة منخفضة الجتياز الحركة عليه، فيجب أن يكون مستقروثابت ومقاوم لإلنز -4

 العمل الفردية ذات الخطة المفتوحة  النهار ألماكن وصول ضوءأن تتوافر إمكانية  -5

ع فى أن يوضأن تتمركز مناطق اإلجتماعات غير الرسمية لتشجيع التفاعل مع الحضور فى نفس الدور من المنشأ. و -7

 إجتماعات الزوار في مكان واحد. تجميع مرافقاإلعتبار 

 مراعاة المعالجة الصوتية الصحيحة لألسطح المسستخدمة فى معالجة الفراغ الداخلى.  -8

 زية لسهولة ومرونة الوصول لها من جميع الجهات.المغلقة مرك تكون المساحاتأن  -9

 رّكز.العمل الم وكذلك مناطقأن يشمل التصميم بعض المناطق الهادئة والمناطق ذات معدل التفاعل العالى  -10

 لعمل.اوع فى قابلية التصميمات بالمنشأ للتغيير الجزئى بهدف التكيف مع مرور الوقت ومناسبةاإلاختالف أوالتن -11

جهيزاتها لها بتإعتبار جميع نقاط العمل فى التصميم متاحة لإلستخدام من قبل اآلخرين عند عدم شغ توفير إمكانية -12

 المختلفة لألنشطة المتنوعة. 

 :لطبيعة وحجم المنشأ فمثالً  واإلستخدام طبقاً المساحات الخاصة لتكون متعددة الوظائف  تصميم بعض -13

 ى يمكن استخدام قاعة المؤتمرات كقاعة اجتماعات كبر -أ

 بما في ذلك الخزائن الفردية التخزين، -ب

 ية.قاعات التدريب على أجهزة كمبيوتر يمكن ان تستخدم أثناء التدريب أو فى استخدامات يوم تحتويأن  -ج

لحق بها يكار قد وكنوع من االبت المطبخ.توفير منطقة استراحة لجلوس الموظفين بها أثناء فترة الراحة وملحق بها  -د

 كصالة رياضية أو حمام سباحة للموظفين،منطقة ترفيه 

 لرجالامن لكل  صةباإلحتياجات الخاونسبة الموظفين من الرجال والسيدات ومزودة  تناسب العددتوفير دورات مياه   - هـ

 والسيدات.

  12 األمن والتحكم في الوصول رابعا : إعتبارات

يعة تشغيل وطبقات الوأو للجمهور. وموقعهايختلف مستوى األمان والتحكم الذي تتطلبه كل منشأة طبقاً للخدمة التى تؤديها 

ن دون خارجييهذه المناطق عادًة مجموعة موحدة من مساحات اجتماعات مناسبة بالزوار أو العمالء ال العمل. وتتضمن

 العام في المبدأ يتمثل األمنى.برفقتهموهى منتطقة تحتاج لتركيز االهتمام منح حق الوصول إليهاإال فى وجود طاقم عمل 

 :اعتماد ثالثة مستويات من الوصول اآلمن استناًدا إلى ما يلي

ة ما تشمل كالمناطق العامة وعاد صريح:لفراغ العام في متناول جميع الموظفين والزوار والجمهور دون تواجد أمنى ا-1

 .حةومناطق المدخل واالنتظار والتى توفر دخول سهل من الشارع ومنطقة انتظار مريمنطقة مكتب االستقبال 

 .للمنشأة ومؤمنة مناسبةوجلوس مريح في اللوبي بجانب مساحة استقبال أمنة 
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 .اقم عملرافقهم طالمساحة المدعمة أمنياً: ويمكن الوصول إليها من قبل الموظفين والزوار المدعوين فقط عندما ي -2

العمالء  وار أووتتضمن هذه المناطق عادًة مجموعة موحدة من مساحات االجتماعات مناسبة لعقد اإلجتماعات بها مع الز

ات محددة ى مساحالخارجيين دون اجتياز مساحات العمل الخاصة بالموظفين أنفسهم.  وهنا يتم تركيز اهتمام التصميم عل

 .وظفينتستخدم بانتظام من قبل الزوار تحت توجيه الم

قات ببطاآمنة جسديا من الجمهور وكذلك المساحات المدعمة أمنياً  وظفين وهيالممساحة خاصة اليصل إليها إال  -3

 الشخصية أو بطاقات ذكية مرتبطة برقم كودى أو بصمة أو ماشابه ذلك. ومن أمثلتها: تعريف

  الفردية،بما في ذلك معظم نقاط العمل  العمل،مساحات  -أ

محيط  ة داخلمحددداخل مساحة خاصة آمنة  والغداء توجدالمطبخ  والممرات وغرف الداخلية،مساحات اإلجتماعات   -ب

 آمن لهذه المساحة 

 ون نقاط وصوليجب أن يكون الموظفون قادرين على التحرك بحرية قدر اإلمكان طوال الوقت فى مكان العمل د -ج

 العمل.يق انسيابية أمنية إضافية أو أي شيء آخر غير ضروري يع

ل ونة وسهولة الوصوالجزئية وتستخدم فى أضيق الحدود للسماح بأقصى قدر من المر استخدام الحواجزالحد من  -د

 Barrier-Free Design والشفافية في جميع أنحاء المنشأ بشكل عام.

ريق إزالة ط بسهولة. عنلرأسية بين الطوابق يجب أن تتضمن حرية التنقل والحركة ا الطوابق،فى أماكن العمل متعددة  -ه

تصاالت اوخلق  ،المصاعدوتوفير الساللم مفتوحة ويمكن الوصول إليها وكذلك  مستوى،الحواجز المادية / األمنية في كل 

 .بصرية بين الطوابق كلما أمكن ذلك

الموظفين  ئيسة الفاصلة بين منطقة تواجد العمالء ومنطقةنها األبواب الرتشمل المناطق النموذجية التي يجب تأمي -و

 .وغرف الكمبيوتر وغرف مرافق األمن

ى الحفاظ عل جب أن يكون نظام األمان والوصول للمنشأ الحكومى متوافًقا ومدمًجا بنظام يتيح تغطية فعالة ومرنة معي -ز

 .السيطرة

 نتائج البحث 

لمتنوعة قدرات اهو تصميم عند تطبيقيه يشتمل على تلبية احتياجات كل األعمار وكل الفئات وكل ال الشاملالتصميم  -1

 حركيا وبصريا وسمعيا ونطقاً.

 /. هيوالبدياالستخدام البسيط  /. االستخدامالمرونة في  /االستخدام العادلمبادئ هى:  الشاملللتصميم  -2

صميم الت /. ستخدامواالالحجم والفضاء المناسب للنهج  /. المنخفضالجهد البدني  /التسامح مع الخطأ /. ملموسةمعلومات  

 "Barrier-Free"العوائق من خالية" مفهوم -القدرات الخاصة ذويالداخلى للمنشآت بمايتناسب مع  الشامل

جميع  فى التصميم الداخلى للمنشآت الحكومية يضمن تحقيق نجاح شامل فى الشاملإن تحقيق أهداف التصميم  -3

ن حيث مناسبة متطلبات التصميم من : تحقيق كل من المقاييس اإلنثروبومترية اإلرجونومية / تحقيق نظم تجكم بيئى م

مل داخل ية العوديناميكاإلضاءة والتهوية والصوتيات / تحقيق الشعور باألمن واألمان والسالمة / تحقيق تجديد نشاط 

تلبية لية نتيجة النفس المنشأ باستخدام أماكن العمل المفتوحة مع تحديد مناطق مغلقة طبقاً لوظيفتها / تحقيق جانب الراحة

ق قمية/تحقيفة الراحتياجات جميع الفئات من جميع األعمار/ تحقيق التواصل التكنولوجى باستخدام شبكات اإلتصال واألرش

 دامة/ تحقيق مبدأ إعادة التدوير.مبادئ اإلست

مجموعة من األهداف يجب أن توضع فى اإلعتبار عند التصميم الداخلى للمنشآت بأنواعها للحصول  الشاملللتصميم  -4

 على منشأ يتناسب مع اآلداء الوظيفي المطلوب 
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ت المقترحا اء علىيمكن تطبيق المبادئ السبعة للتصميم العالمى فى التصميم الداخلى للمنشأت اإلدارية الحكومية بن -5

 المقدمة فى البحث لما لها من المميزات التالية: 

 سهولة الوصول لتحقيق وظيفة التصميم بأعلى آداء وظيفي  -أ

 فئات ذات القدرات الخاصة حركياَ لمنشأ للا خلو التصميم من العوائق بما يضمن الراحة داخل -ب

ف اء الوظيف فى المنشآت الحكومية بما يخدم الفئات ذات القدرات الخاصة من ضعاف البصر وضعامرونة اآلد  -ج

 السمع والغير قادرين على الكالم.

ن مار لكل مواالع فئاتبالمنشآت الحكومية يعود بالراحة وتوفير الوقت والجهد لجميع ال الشاملتطبيق مبادئ التصميم  -6

 الموظفين والعمالء والمواطنين.

كفاءة  يراً فىفى المنشآت اإلدارية الحكومية بمصر يحقق تحوالً كب الشاملإن النجاح فى تطبيق منظومة التصميم  -7

 المنظومة.اآلداء الوظيفي لكل من المنشآت وكذلك اإلدارات التى تدير تلك 

ات ي احتياجيلب" مخفف"ينتج عنه منتج  / يجعل مفهوم التصميم األصلي شمولية أنه:  من مميزات التصميم الشامل -8

جاه مط أو اتطريقة للتصميم تطبق على أي ن  وهو / المنتجات المصممة عالمًيا ذات قيمة جمالية عالية/كل األشخاص

ات التي لمنتجاتبدال تصميم و ال يهدف إلى اس./تصميم فهو  عملية تراعى احتياجات المستخدم مع مراعاة الذوق الشخصي

 /صمم يمكن أن يقوم به أي م / وال يقتصر على فئات كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة /تستهدف أسواق محددة

يناسب  مقاس واحد"وال يقتصر على ./ التصميم العالمي اليمكن تطبيقه بشكل فعال في نهاية عملية التصميم فقط

 .هو العملية الشاملالتصميم : المنتج المصمم شامال هو الهدف/ وهو غير مقيد للمصممين"الجميع

 هو مجال ممارسة سريع التوسع في جميع مهن التصميم.  الشاملالتصميم  -9

و لوظيفية أة أو اإن الحاجة المتزايدة لتصميم المباني التي يمكن للجميع استخدامها بغض النظر عن قدراتهم الفكري -10

 الحسية هي حقيقة ديمغرافية للحياة.  

 يساهم التصميم الشامل في تصميم المباني اجتماعًيا وأخالقًيا.  -11

 التصميم.ار التصميم بدالً من تقليد من خالل تعزيز ابتك الشامليتم تحقيق أفضل فوائد التصميم  -12

ابلة قجديدة  على استبدال تصاميماتنا الحصرية التمييزية الحالية بتصميمات شاملة مؤكدة الشامليشجع التصميم  -13

 . لتصميملالستخدام من جانبنا جميًعا. ويفعل ذلك دون إثقال المصمم المحترف بمعايير إلزامية تقيد ابتكار ا

 مناقشة النتائج

وماينتج  ج عنه منبالمنشآت اإلدارية الحكومية وماينت الشامل السبعة للتصميمنتائج البحث بضرورة تطبيق المبادئ  أتت

ا أن كم كياً.وحرسمعياً وبصرياً : الشعور بالراحة من جوانب مختلفة الوظيفى وتحقيقعن ذلك من تحقيق نجاح لآلداء 

ا أنها كم عمار.األجميع  الخاصة منالقدرات  ذويالتصميم الشامل يفي باحتياجات جميع الفئات المختلفة والمتنوعة من 

ضمن تالقدرات الحركية كما أنها  ذويتضمن سهولة الوصول للتصميم وكذلك خلو المنشآت من عوائق تعوق حركة 

يناميكية يضمن الد والذيالشامل على فكر التصميم المفتوح لمناطق العمل كما يركز التصميم  الوظيفي.المرونة فى اآلداء 

: وريننت من محأما التطبيقات التى تقدم بها البحث كا.  والنشاط داخل المنشأ الحكومى وراحة الموظف وكذلك العميل

لحكومى ادارى المنشأ األاقتراح تطبيق مبادئ التصميم الشامل واألعتبارات الالزمة لتصميم مناطق العمل بأنواعها ب

  الموظفين.بمصر وأبرزت مدى أهميتها فى نجاح المنشأ فى تلبية احتياجات المواطنين والعمالء وكذلك 

                      .             وأهمية تحقيق جوانب الراحة السمعية والبصرية والحركية لجميع الفئات فى كل األعمار
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 التوصيات:

ه من مصرلما لفى التصميم الداخلى للمنشأ اإلدارى الحكومى ب الشاملدعم الوعي حول قيمة تطبيق مبادئ التصميم . 1

 أثر إيجابي فى تطوير اآلداء الوظيفى. 

إلسلوب ة بمصر بنفس افى التصميم الداخلى للمنشآت اإلدارية الحكومي الشامليوصي البحث بتطبيق مبادئ التصميم   -2

 ة للعمالءالناجح مايشابهه فى جميع المنشآت بما يضمن تحقيق اآلداء الوظيفي للمنشأ وكذلك تقديم الخدماتالمذكور أو 

 والمواطنين.

 .رت الحكومية بمصاإلدارية للمنشآ شرًطا لتمويل مراكز الكفاءة الشامليجب أن يكون تبني التفكير التصميمي  -3

طبيقها الدول األخرى الناحجة فى التصميم العالمى الداخلى للمنشآت الحكومية الناجحة ومحاولة ت دراسة تجارب -4

 بمايتناسب مع متطلبات التصميم العالمى الداخلى بالمنشآت اإلدارية الحكومية بمصر. 

فى  ىالعالمالتقدم بمصر لتواكب  الداخلى فى المنشآت اإلدارية الحكومية املالشتشجيع اعتماد تطبيق التصميم  -5

 التصميم ومردود ذلك على مرونة اآلداء الوظيفي.

يفي داء الوظبهدف تعميم تحسين اآل الشاملأن تتبنى جميع الوزارات الحكومية ذات المنشآت تطبيق فكر التصميم -6

 .وتقديم خدمة جيدة للمواطنين أوالعمالء وتوفير الوقت والجهد بموقع المنشأالحكومى

 المراجع:

خلي في رئيف بن البشير "اعتبارات التصميم الدا ،مالك .عبير عبد العزيز ،دعاء حامد رشاد. عواد ،الطيب -1

  5العدد اإلنسانية  والعلوم والفنون العمارة مجلةالمجمعات التجارية بين المفترض والواقع " 

El tayeb, Doaa HAmed Rashad. Awad, Abir Abd el Aziz. MAlek, Raef ben El basheer 

“eetbarat el tasmeem el dakhely fe el mogtamaat el togarya bin el moftarad w el waqe” 
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