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Abstract   Keywords 

یقاس ارتقاء االمم بمدي اھتمامھا بأفراد المجتمع بمختلف فئاتھم وقدراتھم، وبمدي توفیر االمكانیات  
والخدمات التي توفر للجمیع حیاه اجتماعیھ واقتصادیھ ناجحة كي یؤدي كل فرد دوره في المجتمع. 

بما ال یراعي الفروق في  الحجم، یعتمد المنھج المعتاد في التصمیم المعماري علي االنسان الطبیعي 
العمر والقدرات الجسدیة، بینما یراعي التصمیم الشامل كمنھج الفروق بین الفئات المختلفة ویھدف الي 
وصول الجمیع للبیئة المبنیة لتحقیق المساوة والقضاء علي االستبعاد المجتمعي. تتضح أھمیة المباني 

  والقدرات الجسدیة المختلفة، وكثره وتكرار الزیارات إلیھا.  اإلداریة في تعدد مستخدمیھا بین االعمار
تھدف الدراسة الي زیاده الوعي بمفھوم التصمیم الشامل، ومن ثم تحسین اداء المباني اإلداریة بشكل 

اعتمدت  یسمح للجمیع باستخدامھا بسھولھ وبشكل مستقل في ضوء مفھوم التصمیم العالمي "الشامل".
ن منھج، مثل المنھج الوصفي والتحلیلي واالستقرائي، من خالل التحلیل والتعرف الدراسة على أكثر م

وارتكزت الدراسة  على أوجھ القصور في تصمیم المباني اإلداریة المختارة كدراسة حالھ بمدینة أسوان،
مناطق وقوف السیارات، الحصول على المنتجات /الخدمات، استخدام ( على بعض العناصر وھي:

. تم إجراء دراسة الحالة مع الزیارات المیدانیة للموقع بما في ذلك )لعامة، الفراغات الوظیفیةالمرافق ا
  القیاسات المیدانیة والتوثیق الفوتوغرافي من قبل الباحث ألبنیھ الحالة الدراسیة. 

الشامل، وأظھرت نتائج الدراسة أن األبنیة محل الدراسة ال تمتثل بالقدر الكافي لمنھج ومبادئ التصمیم 
ومن ثم اقتراح كما تم تحدید المشاكل المتعلقة بسھولة االستخدام والوصول في أبنیة دراسة الحالة 

مجموعة حلول لتلك المشكالت من خالل منھج ومبادئ التصمیم الشامل، تم تصنیف تلك المشكالت من 
لتالي تتضح لنا اھمیھ سھولة الحل بالتطویر وإضافة بعض األنظمة المتطورة، و صعوبة حلھا، وبا حیث

  اتباع منھج التصمیم الشامل في مراحل التصمیم االولي.

 "الشامل" العالمي التصمیم   
Universal Design  

  المباني اإلداریة
Administrative building 

 التصمیم للجمیع
Design for All 

  مكانیة الوصولإ
Accessibility  
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Introduction  
االستبعاد المجتمعي مشكلة عامة وتستحوذ على اھتمام الحكومات 
والمجتمعات في الوقت الحالي، مما دفع الحكومة المصریة إلعالن 

ي لیكون عام ذوي االحتیاجات الخاصة. لذا یسعي كل ف 2018عام 
مجالھ لدمج فئات المجتمع اصحاب القدرات الجسدیة المختلفة 
سواء حركیا، سمعیا او بصریا في جمیع مجاالت الحیاه دون 

.احد اھم خطوات عدم التمییز ھي توفیر )Wolford, 2002(تمییز
ل وسھل وعلي تالحق للجمیع الستخدام المباني المختلفة بشكل مسق

لجمیع النحو االمثل. ویھدف التصمیم الشامل لخلق بیئة یمكن ل
استخدامھا بغض النظر عن أعمارھم أو أحجامھم أو إعاقتھم أو 

لذا یعتبر اعتماد التصمیم الشامل كنھج . )Andy, 2014(قدراتھم 
للتصمیم او لتطویر المباني القائمة ھو افضل واقصر الطرق 

أن تطبیق  حیكما للوصول الي االدماج المجتمعي لجمیع الفئات.
التصمیم الشامل یؤدي لخلق بیئات آمنة یمكن الوصول إلیھا وقابلة 

  )Carr et al., 2013(الفئات المجتمعیة. لالستخدام من قبل جمیع
تعتبر المباني اإلداریة من اكثر انواع األبنیة استخداما في البیئة 
العمرانیة، كونھا تغطي عدد كبیر من األنشطة اإلداریة لكثیر من 
القطاعات التجاریة، الصناعیة، الحكومیة وحتي التعلیمیة 

. تستوعب .)n.d ,تصمیم المكاتب اإلداریة_ إرشادات عامة(والفنیة
المباني اإلداریة عدد كبیر من الموظفین والجمھور، ویختلف 

مي المباني اإلداریة في أسلوب الحیاة والثقافة والمستوى مستخد
التعلیمي وحتى في السلوك العام والقدرات الجسدیة سواء سمعیا او 

بناء علي ما سبق، نجد أن  )2014(الشنیطي، بصریا او حركیا.
المباني اإلداریة یجب أن تقدم الخدمة لجمیع فئات المواطنین. لذا 

المباني اإلداریة كدراسة حالھ وتتناول تتمحور ھذه الدراسة على 

بالدراسة التفصیلیة اھم العناصر الخدمیة داخل تلك األبنیة وھي: 
مناطق وقوف السیارات، الحصول على المنتجات /الخدمات، (

) وذلك لتقییم تلك استخدام المرافق العامة، الفراغات الوظیفیة
ناصر التي العناصر في ضوء منھج التصمیم الشامل مع تحدید الع

یمكن تطبیقھا لتصبح تلك األبنیة متاحھ وسھلة االستخدام من قبل 
  الجمیع.

Statement of the problem 
تكمن المشكلة البحثیة في االستبعاد المجتمعي لفئات عدیده من 
البشر وینتج من ھذا االستبعاد صعوبة تعامل ھذه الفئات مع البیئة 

لمختلفة ومنھا المباني اإلداریة، ویرجع السبب العمرانیة والمباني ا
في ذلك لعدم شمولیھ تلك األبنیة لتالئم جمیع المستخدمین، وأیضا 
بسبب عدم استخدام مفھوم التصمیم الشامل في تصمیم تلك األبنیة، 
حیث ان تحقیق الشمولیة والدمج المجتمعي یتطلب سھولھ الحركة 

  لجمیع.واالستخدام األیسر للمباني من قبل ا
Significance 

التصمیم  وأسس ومبادئ فلسفة بین الربط في البحث أھمیة تتضح
تصمیم مباني تخدم جمیع فئات المجتمع وذلك  على وأثرھا الشامل،
  .االدماج المجتمعي والشمولیة لجمیع الفئات من قدر أكبر لتحقیق

Objectives   
بمفھوم ومبادئ وأھمیة تطبیق التصمیم یھدف البحث لرفع التوعیة 

الشامل. بجانب ذلك، یسعي البحث لتحلیل وتحدید المشكالت التي 
تعوق تطبیق مفھوم التصمیم الشامل على المباني اإلداریة بمدینة 
أسوان، ومن ثم توضح المقترحات والحلول المتثال تلك األبنیة 

التصمیم  للشمولیة وسھولة الوصول واالستخدام من خالل منھج
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الشامل. ولتحقیق أھداف البحث تم دراسة وتقییم عدد مبنیین 
  إداریین بمدینة أسوان كدراسة حالھ.

Methodology 
اعتمدت الدراسة على أكثر من منھج بحثي، مثل المنھج الوصفي  

والتحلیلي واالستقرائي، من خالل التحلیل والتعرف على أوجھ 
بمدینة أسوان،  محل الدراسةاإلداریة  القصور في تصمیم المباني

ومن ثم وضع مقترحات لتحقیق شمولیھ تلك األبنیة لتتضمن 
  وتستوعب جمیع الفئات المجتمعیة. 

باإلضافة لذلك، تم استخدام المنھج التطبیقي من خالل إعداد قائمة 
مرجعیة لتلك الدراسة في ضوء منھج التصمیم الشامل للمباني 

ن طریق دراسة الحالة لألبنیة المختارة اإلداریة. وتم ذلك ع
بالمدینة وذلك طبقا ألھمیتھم ودورھم البارز بالمدینة بجانب كثره 
مرتادي تلك األبنیة والزیارات الیومیة المنتظمة لھم. بجانب ذلك، 
قام الباحث بمجموعة من الزیارات المیدانیة لتلك األبنیة محل 

  افیة ومالحظات الباحث.الدراسة وتم توثیق ذلك بالصور الفوتوغر
"المبنى اإلداري للوحدة :والمباني اإلداریة محل الدراسة ھي

المحلیة لمدینة أسوان"، و"المبنى اإلداري لجامعة أسوان". 
وتمحورت الدراسة حول اربعھ من عناصر المباني اإلداریة 

مناطق وقوف السیارات، الحصول علي المنتجات الشاملة وھي (
). ومن ثم المرافق العامة، الفراغات الوظیفیة الخدمات، استخدام/

تم حساب النسب التي تعبر عن مدي توافق وتحقیق كل مبني منھم 
  لمنھج التصمیم الشامل ومبادئھ.

: Universal designالتصمیم الشامل المفھوم والمبادئ 
concept & Principles 

جمیع یقوم مفھوم التصمیم الشامل على استیعاب البیئة المبنیة ل
المستخدمین. حیث تدور معاییر التصمیم الحالیة علي االنسان 
الطبیعي "الشخص السلیم بدنیا" مما یمنع استیعاب التصمیمات 

 ,Review(للعدید من فئات المستخدمین كذوي االحتیاجات 
. لذا البد من استبدال تلك المعاییر التصمیمة باخري )2007

تراعي االختالف بین االشخاص سواء اصحاء او اصحاب اعاقات 
   ھ أو ذھنیھ.دائمھ او مؤقتھ سمعیھ، بصریھ، حركی

وبمراعاة احتیاجات كافة المستخدمین أثناء عملیة التصمیم األولیة، 
ینتج عن ذلك أبنیھ وبیئات مبنیھ یمكن استخدامھا من قِبل أوسع 

  .)Erlandson & Group, 2008(نطاق من المستخدمین 
" بتعریف التصمیم الشامل علي إنھ ماك رونالدقام المعماري "

"تصمیم المنتجات، المباني والمساحات المفتوحة بما یؤكد امكانیھ 
 Ronald L. Mace(استخدامھا ألكبر قدر ممكن من االشخاص".

Graeme J. Hardie Jaine P. Place, 1991( كما تم ،
تعریف التصمیم الشامل علي إنھ تصمیم المرافق والمباني 
الستیعاب أكبر عدد من مجموعات المستخدمین المحتملین، بما في 
ذلك األشخاص الذین یعانون من إعاقات سمعیة وبصریة وحركیة 
واحتیاجات أخرى، على سبیل المثال، األشخاص الذین یعانون من 

حمل الحقائب أو دفع العربات.  قصر أو طول بشكل غیر عادي،
)Preiser & Smith, 2011(  

 Universal Design in Northكما قام مركز التصمیم الشامل "
Carolina State University The Center for"  1990عام 

) 2) االستخدام العادل 1 بصیاغھ سبع مبادئ للتصمیم الشامل وھم:
) 4والبدیھي  البسیط ) االستخدام3المرونة في االستخدام 

 البدني ) الجھد6) إمكانیة تصحیح الخطأ 5المعلومات الملموسة 
 للوصول  المناسب والفضاء ) الحجم7المنخفض 

 .(Ayşe Sirel & Osman Ümit Sirel, 2018)واالستخدام
تعمل مبادئ التصمیم الشامل علي توجیھ العملیة التصمیمة 
للمنتجات والبیئات ، كما تساھم في تنظیم عملیھ تقییم التصمیمات 

ممیزات القائمة، وتعمل علي ارشاد المصممین والمستھلكین الي 
    )Eid & Ahmed, 2020(التصمیمات الشاملة. 

:Case Study 
تم اختیار االبنیة محل الدراسة وھم "المبنى اإلداري للوحدة 

المحلیة لمدینة أسوان (أ)"، و"المبنى اإلداري لجامعة أسوان (ب)" 
طبقا ألھمیتھم وكثرة أعداد المواطنین المتردیین علیھم، وذلك 

  ونظرا النتظام الزیارات الیومیة بھم.
بتحدید  2001" في عام "Danford and Taukeقام كال من 

العناصر األساسیة لتصمیم مدینة عالمیة "شاملھ" جمیع 
المستخدمین والتي یجب أخذھا في االعتبار عند تطبیق للتصمیم 

البیئات المبنیة. العناصر االساسیة ھي: (استخدام أنظمة الشامل في 
)، الدخول والخروج using Circulation systemsالحركة (

)Entering and exiting) تحدید الطریق ،(Way finding ،(
 Parking and Passenger Loadingوقوف السیارات(

Zones) الحصول على المنتجات/ الخدمات ،(Obtaining 
product/services)استخدام المرافق العامة ،(Using Public 

Amenities باإلضافة الي عنصر (الفراغات الوظیفیة ،(
 ,Danford & Tauke("الفراغات المكتبیة لألبنیة") .

2001( &،(CCSD, 2018)       
ارتكزت وتمحورت ھذه الدراسة على أربعة عناصر أساسیھ 

وقوف السیارات، الحصول على المنتجات /الخدمات، كالتالي: (
، وعنصر الفراغات الوظیفیة "الفراغات استخدام المرافق العامة

المكتبیة") وذلك ألھمیتھم وتأثیرھم الكبیر على مستخدمي المبنى 
 ة شاملھ جمیع المستخدمین.ومن أجل الوصول لتصمیم أبنیھ إداری

تم تصمیم القائمة المرجعیة لھذه الدراسة لتشتمل مجموعھ عناصر 
رئیسیھ تنقسم الي عناصر فرعیة، حیث یضم كال منھا مجموعھ 

  بند) تم توزیعھم كالتالي:  67من البنود بمجموع (
 موقف مناطق وقوف السیارات وتحمیل الركاب :

 بند) 13السیارات.(
 منتجات/ الخدمات: مكتب االستقبال او الحصول على ال

 بند) 24االستعالمات، أماكن االنتظار، والصراف االلي. (
  استخدام المرافق العامة: دورات المیاه العامة ، ونوافیر

  بند) 15الشرب. (
 ) .بند) 15باإلضافة إلى الفراغات الوظیفیة: غرف المكاتب  

ان نقاط" في حال إن ك 3یحصل كل "عنصر فرعي" على "
العنصر یحقق بشكل كامل مفھوم التصمیم الشامل، ویحصل علي 
"نقطتان" إذا كان متحقق بشكل جزئیًا، و"نقطة واحدة" إن لم 

 201یتحقق بالكامل. وبالتالي فإن إجمالي النقاط لكل مبنى ھو 
نقطھ. تم تقییم األبنیة محل الدراسة من خالل الزیارات المیدانیة 

ق الفوتوغرافي وأخذ بعض القیاسات ومالحظات الباحث والتوثی
المیدانیة واألبعاد. ومن ثم جمع النقاط التي یحصل علیھا كل مبني 

وذلك للحصول على النسبة المئویة  201بالنسبة للعدد اإلجمالي 
 من امتثال المبنى لمفھوم ومبادئ التصمیم الشامل.

 مبني الوحدة المحلیة لمجلس ومدینھ اسوان: 1.1
لمحلیة لمجلس ومدینة أسوان في منطقة وسط یقع مبني الوحدة ا

ھو" المركز  االولالمدینة، وینقسم المبني الي جزئیین الجزء 
ھو "رئاسة الوحدة المحلیة  والثانيالتكنولوجي لخدمھ المواطنین" 

لمركز ومدینة أسوان"، كما أن لكل جزء من المبني مدخل 
الجزء منفصل. ویتكون الجزء األول من طابق ارضي فقط، اما 

  طوابق.  4الثاني یتكون من 
في الجزء االول من المبني یقع مكتب االستقبال او االستعماالت 
بالقرب من المدخل للتحكم بسھولة الحركة وتوجیھ المستخدمین لھ 
بسھولة، كما توجد مساحة كافیة امامھ تسمح باصطفاف 

ب المستخدمین لتلقي الخدمة. ولكن ال توجد ارتفاعات مختلفة لمكت
االستقبال لمواكبة احتیاجات من ھم في وضع الجلوس، كما یفتقر 
ایضا لوجود حواجز تتیح بعض من الخصوصیة في الحدیث مع 

أ). أما في الجزء الثاني فال یوجد  -1موظف االستقبال (شكل.
مكتب استقبال بالشكل المعروف وال یوجد مكان للجمھور 

  ب) -1(شكل.لالستفسار وتلقي خدمات التوجیھ واالرشاد.
في الجزء األول من المبني یوجد منطقة انتظار ذات مساحة مناسبة 
وبھا نظام تتبع لتحدید رقم المواطن التالي للقدوم الي الشباك وتلقي 
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الخدمة، ولكن ال توجد حمامات تخدم منطقة االنتظار او مصدر 
  )2لتوفیر المیاه للشرب. (شكل.

سم وارضیات  70عرض أما عن دورات المیاه فھي ذات ابواب ب
سم،  كما ال  80ال تقاوم االنزالق، وارتفاع االحواض اكبر من 

). 3توجد وحدات حمام مخصصھ لذوي االحتیاجات الخاصة(شكل.

كما أن غرف المكاتب واالجتماعات تفتقر إلى التصمیم الشامل من 
حیث عرض األبواب، والقوة الالزمة لفتحھا، وموضع المقابض، 

المكاتب، ونقص اإلعدادات الخاصة بالصم أو  والمسافات بین
  ).5-4ضعاف البصر وغیرھم من ذوي الھمم (الشكل 

  
): یوضح كاونتر االستقبال 1الشكل (

واالستعالم في كال جزئیان المبني، ففي 
ب) ال یحقق الكاونتر -1أ) و (-1(

متطلبات التصمیم الشامل حیث یفتقر 
لتعدد االرتفاعات لتناسب الجمیع. 

  2020احث  الب
   

  
  ب) -1(شكل  أ) -1(شكل

: منطقھ االنتظار تقع في الجزء 2الشكل 
االول من المبني وتتناسب مع متطلبات 
التصمیم الشامل بشكل جزئي. الباحث 

2020   
  
  

    
: دورات المیاه تقع في الجزء 3الشكل 

الثاني من المبني، وال تناسب االحتیاجات 
بواب المختلفة للمستخدمین فعرض اال

غیر مناسب لمستخدمي الكراسي 
المتحركة وال توجد ادوات تتیح 

للمستخدم ضبط ارتفاع المرحاض  
   2020لیناسب الجمیع. الباحث 

    
:غرف المكاتب تقع في الجزء 4الشكل .

الثاني من المبني، وال تلبي متطلبات 
التصمیم الشامل .وحدات العمل المكتبیة 

غیر قابلھ للتعدیل. ذات ارتفاعات ثابتھ 
   2020الباحث 

    
: قاعة المؤتمرات تقع في الجزء 5الشكل 

الثاني من المبني، وبھا الطاوالت لھا 
ارتفاع مناسب یسمح بخلوص الركبة 

ولكن  لمستخدمي الكراسي المتحركة.
ھناك نقص في المؤشرات اللمسیة 

  2020والصوتیة والمرئیة. الباحث 

    
 امعھ اسوان :المبني االداري لج 1.2

یقع المبني االداري داخل الحرم الجامعي لجامعة اسوان، یتكون 
المبني من بدروم وأربع طوابق، یحتوي كل طابق على مكاتب 

). یصعب استخدام الحمامات 6،7ودورات میاه ومخازن(الشكل.
لفئات عدیده من المستخدمین حیث ان عرض وحدات دورات المیاه 

رض ھو الحد األدنى لھا بقوانین البناء، سم على رغم ان ھذا الع90

كما ان ارتفاع االحواض وطرق تركیبھا ال تناسب من ھم في وضع 
). غرف المكاتب مكدسة بمكاتب الموظفین، مما 9,8الجلوس(الشكل.

یعوق حركھ ووصول المستخدمین بسبب ضیق الممرات بین 
بھا. المكاتب، مكاتب العمل ذات ارتفاعات ثابتھ ال یمكن التحكم 

یصعب فتح النوافذ لمن ھم في وضع الجلوس، ال توجد أي مؤشرات 
  ).10سمعیھ او بصریھ داخل غرف المكاتب(الشكل 
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  :مسقط أفقي للدور المتكرر للمبني اإلداري لجامعھ اسوان7شكل .  وم المبني اإلداري لجامعھ اسوان : مسقط أفقي لبدر6شكل .
یاه من : یصعب استخدام دورات الم8شكل .

قبل العدید من المستخدمین اصحاب القدرات 
المختلفة كما ال توجد اي مؤشرات سمعیة او 

  بصریة.
   2020المصدر : الباحث 

    
سم.  80-70: ابواب دورات المیاه 10شكل.

غیر مناسبة لذوي القدرات الحركیة المختلفة. 
ارضیات زلقھ انواع االحواض المستخدمة ال 

  م الشامل.تناسب مبادئ التصمی
  2020الباحث المصدر : 

  
  

    
: غرف المكاتب مكدسة بالموظفین 11شكل .

عرض الممرات بین مكاتب العمل اقل من 
  سم. 85

   2020الباحث المصدر: 

    
  :The chick list القائمة المرجعیة  -2

تم استخدام القائمة المرجعیة وفقا لمتطلبات التصمیم الشامل لتقییم 
الدراسة بمدینھ اسوان، تم اعطاء رمز لكل مبني،   المبنیان محل

ھو موضح في بني كما كما تم تقسیم النقاط التي یحصل علیھا الم
  : 2و1الجدول 

 : یوضح رموز مباني الدراسة، كما یوضح توزیع النقاط على البنود حسب كیفیة وجودھا داخل كل مبني:1جدول 

  المبني  الرمز
  

  النقاط  الوصف
  3  ومتحقق بشكل كاملموجودًا 

  2  موجود جزئیا  الوحدة المحلیة لمجلس ومدینة اسوان  أ
  1  غیر موجود كلیا  المبني االداري لجامعة اسوان  ب

  :یوضح درجھ امتثال كل عنصر وبند في المبنیین لمتطلبات التصمیم الشامل :2جدول 
  العناصر

  البنود

  المباني

یة
یس

رئ
ال

  

عیة
فر

ال
  

  ب  أ

ف 
قو

 و
طق

منا
ل 

حمی
وت

ت 
را

سیا
ال

ب 
ركا

ال
  

ت
را

سیا
 ال

ف
واق

م
  

  3  1  توفیر اماكن وقوف سیارات قریبھ قدر االمكان من مدخل المبني
  3  1  التأكد من وجود اماكن وقوف سیارات كافیھ للعدد المتوقع من المستخدمین

  1  1  توفیر اماكن اضافیھ لمن یحتاجون مساحات اوسع للنزول من السیارات وتكون اقرب للمدخل
  1  1  توفیر الفتات توضح اماكن الوقوف المخصصة للمبني.

  1  1  منطقة وقوف بدیلھ للسیارات الكبیرة و الحافالت.
  1  1  إضاءة مناسبھ بجمیع مناطق موقف السیارات .

  1  1طریق الوصول الي مواقف سیارات المخصصة للحاالت الخاصة ال یلزم المرور خلف السیارات 
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  العناصر

  البنود

  المباني

یة
یس

رئ
ال

  

عیة
فر

ال
  

  ب  أ

  األخرى .
استخدام محددات او مؤشرات ممرات المشاة (بما في ذلك العالمات ، والممرات المتقاطعة ، 

  1  1  وأحواض األشجار ، والحواجز ، وما إلى ذلك) التي تحدد ممرات المشاة عبر ساحات االنتظار

  1  1  المة مطبات السرعة والالفتات في موقع استراتیجي في مواقف السیارات لمنع السرعة وزیادة الس
  3  1  مناطق وقوف السیارات مغطاة للحمایة من سوء األحوال الجویة

  1  1  موقف دراجات سھل االستخدام وآمن وقصیر األمد ال یعیق مسارات السیر الرئیسیة
  1  1  مداخل موقف السیارات  منفصلھ عن المخارج لتجنب االزدحام

متر  1.2طول مع مساحھ  4.80متر عرض و2.40 التأكید علي مساحھ وقف السیارة ال تقل عن
  3  1  علي الجانبین

  21/39  13/39  " 39مستوي  مالئمھ "مواقف السیارات "لمتطلبات التصمیم الشامل "من 

تج
لمن

ى ا
عل

ل 
صو

لح
ا

ت
ا

 
ت

دما
لخ

/ ا
  

ر 
ظا

النت
ن ا

ماك
ا

  

 1 3  موقع صالھ االنتظار ال یعیق حركھ المستخدمین داخل المبني .
 3 3  مخصصھ لمن ال یستطیعون الوقوف حتي ولو لفتره قصیره  منطقھ جلوس

 1 3  وجود نظام سمعي وبصري إلعالن المستخدم التالي لتلقي الخدمة في الطابور، وتنظیم االدوار 
 2 3  توفیر اضاءه مناسبھ لجمیع األنشطة بما في ذلك كتابھ األوراق، القراءة ، والمحادثات 

 3 1  وتلیفونات عامھ ومصدر لمیاه الشرب بالقرب من مكان االنتظار توفیر دورات میاه، 
 1 1  توفیر منطقھ العاب لشغل االطفال الصغار 

توفیر لوحھ اعالنات تشرح التعلیمات او االرشادات الخاصة بالمبني، یتم تعلیقھا بمنسوب یمكن 
 1 1  االطالع علیھا سواء مستخدم جالس او واقف 

شرات او مجالت ومواد قراءه اخري لیكون المستخدمین علي اطالع علي المبني یتم توفیر ن
 1 1  وخدماتھ .مع توفیر شاشات تلفزیون مع شرح مكتوب عند توقع االنتظار لفترات طویلھ  

ت
الما

ستع
اال

ل /
قبا

ست
اال

ب 
مكت

  

 1 3  موقع مكتب االستقبال بحیث ال یسبب ازدحام یعیق خط الحركة داخل المبني 
 1 3  یقع مكتب االستقبال اقرب ما یكون للمدخل لتحكم بحركة المستخدمین 

لیستخدم في وضعیھ   مسافھ تسمح بإدخال الركبة تحتھالمنسوب المنخفض من مكتب االستقبال بھ 
 1 1  الجلوس بسھولھ 

 1 3  المسافة امام المكتب كافیھ الصطفاف المستخدمین وترك مسافات مناسبھ بینھم 
یجاد وسیلھ للتحكم بالضوضاء حول مكتب االستقبال لضمان سماع واستیعاب الحدیث الھادئ ا

 1 1  لجمیع االطراف 

 1 1  توفیر مكان یحقق الخصوصیة للمستخدمین اثناء الحدیث مع موظف االستقبال عند الحاجھ لذلك .
 1 1  ومات خاصھ .وجود حواجز او فواصل توفر الخصوصیة اذا كان ھناك حاجھ لتبادل معل
 1 1  المساحة المحیطة بمكتب االستقبال تستوعب انماط المستخدمین المختلفة .

لي
اال

ف 
را

ص
ال

  
 1 1  تصمیم واجھة بسیطة وغیر معقده یسھل على الجمیع استخدامھا .

 1 1  (مثل النص وطریقة برایل والصوت). بأنماط مختلفة تعلیمات لالستخدام 
ح بإدخال البطاقات المصرفیة وبطاقات االئتمان والنقود وما إلى ذلك، ال تحتاج فتحات إدخال تسم

 1 1  لدقھ عالیة في ذلك أي تقبل نسبھ من الخطاء. 

 3 3  إضاءة مناسبة للجمیع و للتوجیھات المختلفة. 
ر جمیع المعامالت تتبعھا تنبیھات صوتیھ ومرئیھ لتعزیز الوصول للخیارات الصحیحة ،توفیر ز

  3 3  االلغاء لتوفیر امكانیھ تصحیح اخطاء االدخال.

مخرج لتوصیل سماعات الرأس أو أجھزة االستماع الشخصیة (على سبیل المثال، سماعة الھاتف) 
  1 1  التي تقوم بكتم صوت السماعة الخارجیة لتوفیر الخصوصیة.

لتوفیر استخدام   اف االليمكینھ الصر مسافھ تسمح بإدخال الركبة تحتیجب الحفاظ علي توفیر 
  1 1  مناسب لمن ھم في وضع الجلوس حتي عند استخدام التقنیات السمعیة الخارجیة 

  1 1  توفیر مساحھ للتحكم وصرف األموال لھا وصول مریح لجمیع األشخاص سواء جالسین أو واقفین
 33/77 42/77  " 77شامل "من / الخدمات "لمتطلبات التصمیم ال اتمستوي  مالئمھ " الحصول على المنتج

مة
لعا

ق ا
راف

الم
  

یاه
الم

ت 
را

دو
  

 3 3  اإلضاءة جیده عند منطقھ الدخول لضمان السالمة 
 3 3  عدد الدورات مالئم ألعداد المستخدمین المتوقعة للمبني 

 1 1  أرضیات غیر قابلة لالنزالق مصممة لتجف بسرعة ویسھل صیانتھا. 
ي تستخدم لمرة واحدة توضع علي رف مركب على ارتفاع یمكن لجمیع أغطیة مقاعد المرحاض الت

 1 1  األشخاص الوصول إلیھ

 1 1  توفیر مرآة من األرض إلى السقف یمكن ألي شخص استخدامھا
 1 1  توفیر رف لوضع المتعلقات الشخصیة والحفاظ علیھا 

 1 1  .رقیة والصابون لتوفیر الراحةموزع المناشف الوفي الوحدات الواسعة من دورات المیاه یوضع 
 1 1  توفیر مرحاض بارتفاع قابل للتعدیل (متعدد االرتفاعات )

توفیر محطة تغییر الحفاضات في دورة میاه واحدة على األقل على ارتفاع یمكن استخدامھا من 
 1 1  وضعي الوقوف والجلوس

 1 1ع، إكسسوارات واجھزة صحیة یمكن ابواب سھلھ الوصول للجمیع ،ممرات حركھ مناسبھ للجمی
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  العناصر

  البنود

  المباني

یة
یس

رئ
ال

  

عیة
فر

ال
  

  ب  أ

  الوصول الیھا من قبل الجمیع 
 1 1  التجھیزات أو قضبان اإلمساك تستوعب مجموعة واسعة من االحتیاجات المختلفة

یاه
ر م

صاد
م

  

مصادر میاه الشرب مجمعة مع وسائل الراحة األخرى (مثل الھواتف العامة والمرحاض) لتسھیل 
 2 2  تحدید مكانھا

فعیل األشعة تحت الحمراء أو مستشعر الحركة للتخلص من الحاجة إلى الضغط على الزر ت
 1 1  للحصول علي المیاه 

یتم توفیر موزع األكواب في متناول الید بشكل مریح لمن ال یستطیعون الشرب من النافورة أو 
 1 1  یحتاجون إلى تناول األدویة

 1 1  لمالعب.توفیر مصدر میاه خارجي في الحدائق وا
 20/45 20/45  " 45مستوي  مالئمة " المرافق العامة "لمتطلبات التصمیم الشامل "من 

یھ 
ظیف

الو
ت 

غا
را

الف
  

ب
كات

الم
ف 

غر
  

سم، وفي حالة وجود ابواب مزدوجة بعرض اقل من 85ال یقل عرض باب غرف المكاتب عن 
 2 2  یمكن فتح الدلفتین 85

 1 2  ة كبیرة لفتحھا وان كانت ثقیلة تترك مفتوحھ دائما.توفیر ابواب ال تحتاج لقوة عضلی
 1 1  سم للسماح بمرور الفرد علي كرسي متحرك.  91.44عرض الممرات داخل المكتب 

مسافھ سم على األقل لتوفیر 68.58یبلغ ارتفاع طاوالت المؤتمرات في مناطق االجتماعات العامة 
د في الكراسي المتحركة. (األثاث: طاوالت ومكاتب یمكن لألفرا تسمح بإدخال الركبة تحت الطاولة

  تعدیل ارتفاعھا أو یمكن الوصول إلیھا بواسطة الكراسي المتحركة).
3 3 

في حالھ وجود سجاد في المكاتب المفتوحة للجمھور یجب ان یكون مثبت باألرض وارتفاعھ ال 
  1  1  سم 1.5یزید عن 

سم  في الممرات (مثل األرفف أو صنادیق البرید او  10 في حالھ وجود عناصر بارزة أكثر من
سم حتي یمكن اكتشافھا بواسطة  68،58صنادیق اطفاء الحریق ) یكون ارتفاعھا من االرض  

  الشخص الضریر باستخدام عصا بیضاء.
2 1 

 1 1  ن .المستندات المكتوبة تكون بخط كبیر مع توفیر انماط مختلفة ،او توفیر قارئات خاصھ للمكفوفی
العالمات اللمسیة التي تشیر إلى رقم غرفة المكتب مكتوبة بطریقة برایل ، بأحرف بارزة 

سم فوق األرض على جانب مقبض الباب. ال شيء  152ومتناقضة مع الخلفیة ، مثبتة على ارتفاع
  )یمنع الوصول إلى الالفتات اللمسیة (على سبیل المثال ، األعالم ، منصات تسجیل الدخول 

1 1 

یعرف جمیع الموظفین موقع أبواب الخروج للمبنى التي یمكن الوصول إلیھا والمناطق األمنھ التي 
 3 3  سیتم استخدامھا أثناء حالة الطوارئ من قبل األفراد الذین یعانون من إعاقة حركیة.

- 85الشمس ھو  ارتفاع عناصر التحكم في فتح وغلق النوافذ او فتح وغلق ستائر الحمایة من اشعھ 
 1 1  سم. 120

 3 3  استخدام ضوء النھار بشكل جید
 2 2  توفیر اضاءة مركزة علي مناطق العمل

یجب توفیر الوصول الجانبي إلى خزانات الملفات ویجب أال تحتوي الطاوالت على ھیكل متقاطع 
  1  1  أسفلھا أو أي عوائق أخرى من شأنھا أن تحد من استخدام كرسي متحرك.

  3 3  توفیر مظالت النوافذ / فتحات التھویة لتقلیل ضوء الشمس المباشر والوھج.
یجب توفیر محطات عمل قابلة للتعدیل بالكامل، بما في ذلك أسطح المكتب والكراسي ومساند القدم 

  1 1  وأسطح العمل.

 25/45 27/45  " 45مستوي  مالئمة " غرف المكاتب  "لمتطلبات التصمیم الشامل "من 
 99 102  " 201مستوي  مالئمھ العناصر الرئیسیة األربعة  لمتطلبات التصمیم الشامل "من 

 %49.2 %50.7  % مالئمھ المباني للتصمیم الشامل
  
Results 

یتضح من القائمة المرجعیة ألبنیة دراسة الحالة أن المبنیان ال 
. حیث حقق المیني یمتثالن بالقدر الكافي لمتطلبات التصمیم الشامل

%، بینما 50.7أ "الوحدة المحلیة لمدینھ ومركز اسوان "نسبھ 
% 49.2المبني ب "المبني االداري لجامعة اسوان "حقق نسبة 

كدرجة مالئمتھ لمبادئ ومتطلبات منھج التصمیم الشامل كما ھو 
). وبتحلیل أكثر تفصیال لنتائج قائمة المراجعة 12موضح في (شكل

)  ان أكثر العناصر الرئیسیة في المبني (أ) 13(الشكل یوضح 
توافقا مع مبادئ التصمیم الشامل ھو عنصر "الفراغات الوظیفیة" 

مناطق %واقل العناصر الرئیسیة توافقا ھو عنصر"60بنسبة 
لعدم % وذلك 33.33بنسبھ "وقوف السیارات وتحمیل الركاب 

(ب) فأكثر وجود مواقف سیارات بالمبني (أ). اما بالنسبة للمبني 
العناصر الرئیسیة توافقا مع مبادئ التصمیم الشامل ھو عنصر 

% واقل عنصر توافقا ھو 55.55"الفراغات الوظیفیة" بنسبھ 
(الشكل %، كما یوضح 43.56"استخدام المرافق العامة" بنسبھ 

) النسب التي حققتھا االربع العناصر الرئیسیة للدراسة في 13
  المبنیان. 

) ان 13(الشكل صیال للعناصر الفرعیة یوضح وبنظرة أكثر تف
أكثر العناصر الفرعیة امتثاال لمتطلبات التصمیم الشامل بالمبني 

%، واقل 66.67(أ) ھو "مناطق االنتظار" حیث حقق نسبھ 
العناصر الفرعیة امتثاال ھو "مواقف السیارات". اما بنسبھ للمبني 

ات التصمیم الشامل (ب) فان أكثر العناصر الفرعیة امتثاال لمتطلب
%، واقلھا امتثاال ھو "مكتب 55.55ھو "غرف المكاتب "بنسبة 

) النسب التي 14%، كما یوضح (الشكل 33.33االستقبال "بنسبة 
  حققتھا السبع عناصر الفرعیة للدراسة داخل المبنیان.
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  نسبة امتثال المبني(أ) لمتطلبات التصمیم الشامل

  
  بات التصمیم الشاملنسبة امتثال المبني(ب) لمتطل

  یوضح نسب االمتثال الكلیة لمتطلبات التصمیم الشامل في المبني (أ)و(ب) 12شكل.

  
  یوضح نسب امتثال العناصر الرئیسة لمتطلبات التصمیم الشامل في المبني (أ)و(ب) 13شكل.

  
  أ)و(ب)یوضح نسب امتثال "العناصر الفرعیة" لمتطلبات التصمیم الشامل في المبني ( 14شكل.

ان العامل المشترك لضعف اتضح لنا من خالل تحلیل النتائج، 
امكانیة وسھولة الوصول باألبنیة محل الدراسة ھو غیاب استخدام 
المؤشرات اللمسیة والصوتیة والبصریة، ثم سوء توزیع عناصر 
الفرش، مثال علي ذلك: تكدس عدد كبیر من الموظفین داخل 

ھولھ الوصول لكل موظف. وبالتالي الغرف المكتبیة مما یحد من س
فإن تعیین العدد المناسب من الموظفین طبقا لمساحھ الغرف 
المكتبیة یزید من إمكانیة الوصول لكل موظف والحركة والتنقل 

  بسھولھ داخلھا. 
كما اتضح من التدقیق في النتائج عدم توافر جمیع متطلبات 

ط، مثال علي الشمولیة في العناصر ولكن توافرھا بشكل جزء فق
ذلك حین تم توفیر منطقھ انتظار بمساحھ مناسبة، لم یتوفر بھا 
دورات میاه او مصادر لمیاه الشرب وافتقرت للمؤشرات اللمسیة. 
وكمثال اخر في حالھ وجود دورات میاه بعدد كافي ومكان واضح 
یسھل الوصول الیھ لم تكن مساحتھا وال عرض االبواب بھا مناسبھ 

  وضع الجلوس . للمستخدمین في
كما اتضح من القائمة المرجعیة ان عدد كبیر من البنود یسھل 
تحقیقھ من خالل تغییر عناصر فرش معینھ او اضافھ عناصر 
فرش غیر موجودة. وبنود اخري یمكن تحقیقھا من خالل اضافھ 

  انظمھ متطورة سمعیة وبصریة او استخدام المؤشرات اللمسیة. 
أنھ لتحقیق الشمولیة بعناصر المبني  وإجماال لما تم ذكره، نجد

  اإلداري یتطلب ذلك:
  االستخدام العادل لعناصر المبني دون تمیز ألي

  مستخدم. 
  ان تكون العناصر مرنھ یمكن تعدیلھا لتناسب اوضاع

مختلفة كمستخدم في وضع الوقوف أو جالس علي 

 كرسي متحرك.
  أن یكون استخدام العناصر سھل بشكل بدیھي ال یصعب

 ي احد استیعابھ.عل
  استخدام المؤشرات اللمسیة والصوتیة والبصریة لخدمھ

 جمیع فئات المستخدمین.
  ان یقلل تصمیم العناصر من المخاطر بتوفیر التحذیرات

 االزمة.
  ان یوفر تصمیم العناصر االستخدام الجید المریح بأقل

 جھد بدني ممكن. 
 یتم توفیر المساحة المناسبة للوصول الي العناصر 

واستخدامھا، بغض النظر عن حجم جسم المستخدم أو 
 وضعھ أو حركتھ. 

: Discussion  
اتضح من الدراسة أن مباني دراسة الحالة ال تمتثل لمتطلبات 
التصمیم الشامل بالقدر الكافي لتوفیر الشمولیة للجمیع. وقد أدى 

ت تلك ذلك إلى استبعاد عدة فئات من الناس من االستفادة من خدما
المباني. حیث تتضح النسبة المئویة لمتطلبات التصمیم الشامل ھي 

٪ للمبنى (ب). لذا، من الضروري 49.2٪ للمبنى (أ)، و 50.7
تعدیل العدید من عناصر المبنى لتحسین قابلیتھا لالستخدام لجمیع 
المستخدمین، ولضمان اإلدماج المجتمعي ودعم االستدامة 

  االجتماعیة.
لیل النتائج السابقة،  تم تحدید مجموعة من مشكالت من دراسة وتح

سھولة االستخدام والوصول في المبنیین. وتم تصنیفھا على النحو 
  التالي:
 من حیث األھمیة: مشاكل رئیسیھ وفرعیة. -
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 -متوسطة–من حیث امكانیھ حل المشكلة :(سھلھ  -
 صعبة).

 ثم التعدیل المقترح لحل المشكلة. -
لمشكالت عن طریق إضافة بعض یمكن حل العدید من ھذه ا

العناصر أو دمج نظام معین أو إنشاء بعض العناصر المعماریة. 
.4بعضھا كما ھو موضح في الجدول  ومع ذلك، یصعب حل

ً لمتطلبات تصمیم الشامل:4الجدول   : یوضح التعدیل المقترح في المبنیین لیكونا أكثر امتثاال

  
 
Recommendations  

البحث لمجموعة من التوصیات التي یمكن من خاللھا یخلص 
 الحصول علي أبنیھ شاملھ جمیع المستخدمین:

  العمل على زیادة الوعي بمفھوم التصمیم الشامل واھمیتھ
 وأثر تطبیقھ على االداء الوظیفي للمباني.

   العمل على تنفیذ التعدیالت المقترحة لتحسین الوصول
 الة.واالستخدام لمباني دراسات الح

   أھمیة إجراء المسوحات التحلیلیة للمباني اإلداریة لتحسین
 اداء الخدمات بھا ،بما یتوافق مع متطلبات التصمیم الشامل.

   توعیة المصممین والمھندسین المعماریین بضرورة االھتمام
باحتیاجات ومتطلبات الجمیع أثناء العملیة التصمیمة، 

تصمیم المباني  ودعوتھم الستخدام التصمیم الشامل عند
 اإلداریة وإنشائھا في المستقبل. 

   تكثیف البحث العلمي إلیجاد حلول تسھل على المصممین
 اتباع التصمیم الشامل كمنھج للتصمیم. 

   إجراء تعدیالت في المباني اإلداریة القائمة لتالئم احتیاجات
 جمیع المستخدمین باتباع قائمة مرجعیة للتصمیم الشامل.

 اء وتصمیم كود مصري جدید لمتطلبات التصمیم الحاجة إلنش
الشامل في المباني اإلداریة في مصر والذي یتمیز بتحقیق 
الشمولیة عن الكود المصري لتصمیم المساحات الخارجیة 

 والمباني للمعاقین.
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