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المرئية•

سمعي•

اللمس•

اإلدراكي•

الحركة الجسدية•

حة تصميم يجعل األمور أسهل وأكثر أماًنا وص"
"ووًدا للجميع

(Steinfeld & Maisel, 2012)



لمبدأ االستخدام الشام
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Usability 
الوصول 
الشامل
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الشامل



الوصول 
الشامل

مرافقىإلالنفاذبإمكانيةالمجتمعفيفردكليتمتع

يتم،عادةً .للجمهورالمتاحةاالتصاالتشبكةوخدمات

ةااللكترونيالمواقعمثلمنصاتخاللمنتوفيرها

رهاوغياالتصاالتومراكزالمحمولالهاتفتطبيقات

والخدماتالمعلوماتإلىالنفاذحقلديهشخصكل

واقعم،مثلالمختلفةالرقميةالمنصاتفيوالمحتوى

.المحمولالهاتفتطبيقات،الويب

؟..... ماذا لو 



سهولة االستخدام هي النتيجة المتوقعه 

:لثالثة عوامل على األقل

خصائص المستخدم•

العملية/ خصائص المهمة •

)واجهة المستخدم(خصائص النظام •

كيف يتم ذلك ؟

التنقل

المرونة
كفاءة

منع الخطأ

التناسق

Usability 
Usability



يمكن استخدامها والنفاذ إليها أقصى 

حد ممكن من قبل الناس من جميع 

األعمار والقدرات

Design Process 

Universal 
Design



أهداف التصميم الشامل 
يستوعب و يوائم القدرات المختلفة–مالئمه للحجم و القدرات •

الحفاظ على المطالب ضمن الحدود المرغوبة لوظيفة الجسم-مريح لالستخدام •

ضمان سهولة فهم المعلومات المهمة لالستخدام-قابل لالستيعاب •

جعل طرق التشغيل واالستخدام بديهية وواضحة وال لبس فيها-قابل للفهم واالستخدام •

المساهمة في تعزيز الصحة وتجنب األمراض والوقاية من اإلصابة-يدعم الصحه •

معاملة جميع الفئات بكرامة واحترام-التكامل االجتماعي •

دمج فرص االختيار والتعبير عن التفضيالت الفردية-التخصيص •

احترام وتعزيز السياق الثقافي واالجتماعي والبيئي للمشاريع و التصاميم المختلفة-مالئم ثقافيًا •



المناهج التعليم

المتاحف

المنصات الرقمية

األجهزة المنزليةالمنزل

الوسائط



فوائد اتباع مبدأ التصميم الشامل 
استقطاب و استخدام المنصه من قبل عدد اكبر من االشخاص •

تلبية االحتياجات المختلفة لألفراد مما سيمنح المنشأه ميزه تنافسية •

التسويق على شكل اكبر و افضل •

ا يوضح تنفيذ مبادئ التصميم الشامل أن المؤسسة تحترم وتهتم بالمستفيدين من خدماته•

.التصميم العام مرن بدرجة كافية ليتم توسيعه وتغييره لتلبية االحتياجات المستقبلية•



؟تحقيقهيمكنكيف



مبادئ التصميم الشامل 

المرونة في االستخدام 

التعامل مع االخطاء

االستخدام العادلالحجم والمساحة للنهج واالستخدام

استخدام بسيط وقابل لالستيعاب
جهد منخفض

7معلومات حاسمه



Result 





جعل التصميم متاًحا 
للجميع

راء اليترك أحًدا ويضمن ان 
الركب
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