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فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في البنية الشكلية لواجهة المستخدم في المواقع 
 اإللكترونية الحكومية في األردن

 :إعداد
 شذى عبد الحميد علي الفريج 

 :إشراف
 األستاذ الدكتور ستار الجبوري 

 الملخص
في ضل التطور التقني الذي نشهده في الوقت الحاضر والذي أحدثته ثورة االتصاالت في العالم 

ائل ت أحد أهم وسأصبححيث أنها ال أحد ينكر اليوم األهمية التي احتلتها المواقع اإللكترونية، 
تأتي أهمية توظيف جميع عناصر التصميم سويًا للخروج بموقع  ااالتصال والمعلومات ونظرًا ألهميته

كون الموقع ي أنيجب  فباإلضافة للتخطيط للموقع والمعلومات المتضمنة فيهجيد ويحقق األهداف، 
رع تصميمي فتصميم واجهة المستخدم على أنه  إلىجذابًا ومتطورًا ويحقق الرسالة المطلوبة. وُينَظر 

إيصال  لىإصفح موقعًا ما يكون المستخدم قد أجرى تواصاًل بصريًا يؤدي فعند ت يتطور باستمرار
إيجاد  إلىرسالة محددة مدروسة من ِقبل المصمم عن طريق دمج مجموعة عناصر مترابطة تؤدي 

القيمة الجمالية والوظيفية المطلوبة إليصال الرسالة من التصميم. ومن خالل إطالع الباحثة على 
واضح في آلية استغالل الفضاء  الحظت وجود خلل في األردن ية اإللكترونيةأغلب المواقع الحكوم

لموضوع ل تركيز االنتباهالتصميمي وفي آلية توزيع العناصر التصميمية من أجل خلق حالة من 
ود في الصفحة، فضاًل عن حالة الُلبس والخلط الموجودة لدى الكثير من طلبة التصميم جالمو 

رباك الفضاء أوالجرافيكي وبعض العاملين في هذا المجال بين الفضاء والمكان،   حالة إشغال وا 
فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في البنية الشكلية  التحقق من إلىهدفت الدراسة التصميمي. و 

احث اإلطار النظري خمسة مبالمستخدم في المواقع الحكومية اإللكترونية في األردن، وتضمن لواجهة 
   رئيسية متعلقة بتصميم مواقع اإلنترنت وواجهة المستخدم والفضاء.

واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لغرض تحليل مجموعة من واجهات المستخدم لصفحات 
الشكلية  يلعبه الفضاء التصميمي في البنية أنالمواقع الحكومية اإللكترونية لمعرفة الدور الذي يمكن 

لتقديم مقترح  يالشبه تجريبالمنهج  باإلضافة إلى استخدام للصفحة ونجاح العملية التصميمية للموقع،
ما ك فاعلية استخدام الفضاء التصميمي في البنية الشكلية لواجهة المستخدم. تصميمي يبين مدى



 س
 

استخدمت الباحثة التحليل الكمي الخاص بالمستبينين الستخراج األرقام الخاصة بتوظيف الفضاء 
  التصميمي في دعم نتائج التحليل. 

ديد من يق العأهمية استخدام الفضاء التصميمي وتوظيفه لتحق إلىوأشارت نتائج الدراسة 
  . أساسي في التصميم باعتباره عنصر ،الوظيفيةالوظائف الجمالية و 

  الكلمات المفتاحية: )الفضاء، واجهة المستخدم، النقطة المحورية، التوظيف(
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Abstract 

Due to the technical development that we are witnessing at present time, which is 

brought by the communication revolution in the world, today, no one denies the 

importance that websites have occupied. As they have become one of the most important 

means of communication and information, thus comes the importance of employing all 

design elements together to obtain a high-quality website that achieves its goals. In 

addition to planning for the site and the information contained therein, the site must be 

attractive, sophisticated, and achieve the desired message. 

The design of the user interface has always been seen as a design field that 

continuously evolves. When browsing a site, the user make a visual contact that leads to 

the delivery of a specific message studied and developed by the designer through 

combining a set of interrelated elements that lead to the creation of the aesthetic and 

functional value required to convey the message of the design. 

The researcher conducted a review that included most government websites in 

Jordan, thus a clear defect was observed in the mechanism of utilizing the design space 

and in the way that design elements are distributed to create a state of attraction to the 

subject. As well as to the state of confusion and ambiguity between design space and 

place that many graphic design students and professionals have, or the case of occupying 

and confusing the design space. 

The study aimed to investigate the effectiveness of employing the design space in the 

formal structure of the user interface in Jordan government websites. The theoretical 

framework of the study included five main topics related to websites design, user 

interface, and space. 

The researcher has followed a descriptive and analytical approach for analyzing a set 

of user interfaces of government websites to find out the role that the design space could 



 ف
 

play in the formal structure of the page and the success of the design process, in addition 

to an semi-experimental approach used to present a design proposal that shows the 

effectiveness of using the design space in the formal structure of the user interface. The 

researcher also used the quantitative analysis of the respondents to extract numbers 

regarding design space employment to support the results of the analysis. 

The results of the study indicated the importance of using the design space and 

employing it to achieve many aesthetic and functional aspect, considering it as an 

essential design element. 

Keywords: Space, User Interface, Focal Point, Employment. 
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 :الفصل األول
 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 المقدمة

في العالم  تاالتصاالوالذي أحدثته ثورة  الحاضرفي ضل التطور التقني الذى نشهده في الوقت 

 نها ساهمت بربط عن طريق مواقعأحيث  ،المواقع اإللكترونيةاألهمية التي احتلتها  ال أحد ينكر

 قراءةو بمقدورهم الدراسة،  أصبحفواضافت بعض الرفاهية والسهولة على حياة الناس  ،التواصل

يق عن طر  األعمال الخاصةباإلضافة إلنشاء  ،والتسوق ،ولعب األلعاب، ومشاهدة البرامج، االخبار

بشركاتهم  وأبهم  مواقع الكترونية خاصهعن طريق انشاء التسويق للخدمات والمنتجات  أو ،ترنتاإلن

 أنيث ح ًا.ضرورة وليس ترفحجمه بغض النظر عن  ألي مشروعإنشاء موقع إلكتروني  حيث بات

 بحثون فيي فالمستخدمين المؤسسة أو المشروع هويةالواجهة الحديثة التي تعكس  أصبحموقع الويب 

للبحث  أوت التي تقدمها، التجاري والخدما الشركة اإللكتروني لمعرفة المعلومات عن نشاطالموقع 

عدم  أووالعديد من الخدمات األخرى، لذلك عدم وجوده  المؤسسة أولتلك الشركة  التواصل قعن طر 

باإلضافة ف ،الحاليين والمحتملينبخسارة الكثير من العمالء  ةر مغامو تأخر يعتبر  االهتماماعارته 

ل الرسالة ويوص جذابًا ومتطوراً  يكون الموقع أنيجب  فيه المتضمنة للتخطيط للموقع والمعلومات

تصفح  عندف فرع تصميمي يتطور بشكل سريعخدم على أنه تصميم واجهة المست إلىوينظر  المطلوبة.

ن قبل م سةمحددة مدرو إيصال رسالة  إلىؤدي تواصال بصريًا ي ىقد أجر يكون المستخدم ما  موقعاً 

القيمة الجمالية والوظيفية المطلوبة إليصال  ليحققجموعة عناصر مترابطة المصمم عن طريق دمج م

 أحد العناصر األساسية الذي يعدعنصر الفضاء  ن التصميم، ومن ضمن هذه العناصرالرسالة م

 شكالصميم كاأليدخل الت عماالكثير من الوقت في الحديث  يقتضيوغالباً ما  في التصميم الجرافيكي.
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 صميمللتمية ما يجب تركه وهو الفضاء التصميمي وكيف يسمح هوالخطوط والصور، وننسى أ

 في كتابهما (ابتون وفيليبس)، وبحسب رأي كل من بالتنفس والتوازن

ليس أكثر أهمية من شكل الفضاء المحيط  شكل العنصر أن :( الجديدة األسس :الجرافيك التصميم)

 (Lupton & Phillips, 2008) .فالعناصر تتضح عند تفاعلها مع العناصر االخرىبه. 

ض األخر والبعيراه عنصرًا مهما  فالبعض داخل جداً تممفهوم التصميم  فيمفهوم الفضاء   أن

في هو فوالبعض ال يعتبره عنصرًا، ومع ذلك  اي أهمية له ومنهم من ال يرىيراه فراغًا دون وظيفة 

جميع العناصر والعالقات والمفاهيم واألفكار  أنجدًا لوجود أي تصميم، حيث  اً مهم اً الواقع عنصر 

في  كمنيفضاء له مفهومان واقعي وحسي فالواقعي لواالناشئة عنها ال تتحقق بدون عنصر الفضاء، 

دراكي و  خياليفهو البعد اآلخر أما غير محدود يكون و  التصاميم ثالثية األبعاد التصاميم  في ويوجدا 

إن الفضاء يمثل وعليه ف عن الجزء المحدد بقياس العمل التصميمي.عبر فيه الفضاء ثنائية األبعاد ويُ 

ل أهمية صه البصرية وال يقعن الشكل بخصائ ويختلف وتتداخل معهالمساحة التي تحيط بالشكل 

موسيقى ليست "ال الموسيقي الشهير )موزارت(قال فقد  عنه كونه يحدده ويؤكده من خالل تباينه معه.

 يفة الواضحةذو الوظ الناجح التصميم نرى الطريقةبنفس " .مت بينهماولكن في الص النوتات،في 

تناسق األخرى بحيث ت المرئية والعناصر لشكل والفضاءوالمقصود ل لمدروساالستخدام ا ينتج عن

تم ليمم يمكن تشبيهها بالقالب المص المستخدم البنية الشكلية لواجهة أنذلك  وتكمل بعضها بعضًا.

أن  وتسلسل هرمي واضح حيث مدروسةبالشكل المطلوب ضمن خطة الخدمة  أوعرض المنتج 

مع األخذ بعين االعتبار كيفية تعامل وتفاعل  هميتهأحسب ب جزءلكل  المشاهد  تقود العناصر

وفي هذه  ،ل دون تعقيدات وبشكل بسيط وفع البشكل سه اإلستخداميضمن له فالمستخدم معه، 

ي فتصميم واجهة المستخدم م الفضاء التصميمي ودوره في دعضوع الدراسة تتطرق الباحثة لمو 
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للفضاء  خلق بعد ثالث أوحداث التباين والتوازن إعن طريق  المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن

ث  يخلق توظيف ابتكاري بحيل وكيف يدعم الوزن البصري للتصميم لتحقيق والظ اللونباستخدام 

 في التصميم.التركيز واالنسجام المطلوب 

 مشكلة الدراسة

يم ذو فكره واضحة وشكل جميل لخلق تصم التواصل من خالل العناصر المرئية المختلفة أن

بين  انسجام مدروس خلقيجب من اهم وظائف التصميم الجرافيكي، ولخلق التواصل الصحيح  واحد

لعوامل اأهم  من اإللكترونيواجهة المستخدم للموقع يعتبر تصميم ، و الفضاء والشكل في التصميم

واقع ومن خالل اطالع الباحثة على اغلب الم .التي تشد المشاهد وتجعله يتابع التصفح بكل أريحية

ي وف يلية استغالل الفضاء التصميمآواضح في  الحظت وجود خللفي األردن الحكومية االلكترونية 

في الصفحة،  ودجاالنتباه للموضوع المو  تركيزجل خلق حالة من أالعناصر التصميمية من  لية توزيعآ

فضال عن حالة اللبس والخلط الموجودة لدى الكثير من طلبة التصميم الجرافيكي وبعض العاملين 

 .التصميميحالة اشغال وارباك الفضاء  أوفي هذا المجال بين الفضاء والمكان 

 أهداف الدراسة

 التعرف على:إلى تهدف الدراسة 

 .ومي األردنيكفي دعم قابلية االستخدام للموقع الح دور الفضاء التصميمي .1

لمتلقي ل المحوريةنقطة البراز إمدى استتتغالل الفضتتاء التصتتميمي بشتتكل صتتحيح ومستتاهمته في  .3

(Focal Point ) المواقع اإللكترونية الحكومية في األردنفي.  

تصتتتميم  في االبتكاريلفضتتتاء التصتتتميمي في عملية التوظيف ل استتتتغالل المصتتتمم األردنيمدى  .3

 واجهات المستخدم للموقع الحكومي األردني؟
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 أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة في أهمية المواقع اإللكترونية في عصرنا الحالي فتصفح المواقع اإللكترونية

 أن يمكنو الهواتف الذكية،  أوجزء مهم في حياة كل شخص سواء كان عن طريق الحاسوب  أصبح

 يؤثر تصميم واجهة المستخدم بشكل كبير على سهولة االستخدام وتجربة المستخدم.

فقد  مستهدفين،اللم يتم تكييفه مع المستخدمين  أوإذا كان تصميم واجهة المستخدم معقًدا للغاية ف

 الدراسة رنظت حيث، الخدمة التي يبحثون عنها أومن العثور على المعلومات  ينال يتمكن المستخدم

ألردن امواقع اإللكترونية الحكومية في لل في تصميم واجهة المستخدم الفضاءفي كيفية مساهمة 

تكون  أنة ع الوصول لما يريده، كما تأمل الباحثوتبقي المتصفح مهتم ويستطي االنتباهتجذب  بطريقة

ضافة اإلب للمصممين العاملين في مجال تصميم واجهات المستخدم لصفحات الويب مفيدةالدراسة 

 والوزارات والهيئات الحكومية األردنية.لطلبة التصميم الجرافيكي في الجامعات.

 الدراسة أسئلة

 هل يلعب الفضاء التصميمي دورًا مهمًا في دعم قابلية االستخدام للموقع الحكومي األردني؟ .1

 لمتلقيل محوريةال نقطةالهل تم استغالل الفضاء التصميمي بشكل صحيح وساهم في ابراز  .3

(Focal Pointفي )  األردن؟المواقع اإللكترونية الحكومية في 

ميم واجهات في تص االبتكارياستغل المصمم األردني الفضاء التصميمي في عملية التوظيف هل  .3

 المستخدم للموقع الحكومي األردني؟
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 فرضيات الدراسة

 ومي االستخدام للموقع الحكال يلعب الفضاء التصميمي دورًا مهمًا في دعم قابلية : 11لفرضية ا

  األردني.

  نقطة لاساهم في ابراز لياستغالل للفضاء التصميمي بشكل صحيح  ال يوجد: 13الفرضية

 .المواقع اإللكترونية الحكومية في األردنفي ( Focal Pointللمتلقي )المحورية 

  في  كارياالبتاستغالل كافي للفضاء التصميمي في عملية التوظيف  هناكليس : 13الفرضية

 تصميم واجهات المستخدم للموقع الحكومي األردني.

 حدود الدراسة

  .ي في البنية الشكلية للصفحة الرئيسيةالفضاء التصميم :الحدود الموضوعية

 .3131 :ةالزماني ودالحد

 .األردن :ةالمكاني ودلحدا

 الدراسة محددات

 اإللكترونية. التغير السريع في التكنولوجيا واتجاهات تصميم المواقع 

 .تحديث تصاميم العديد من المواقع اإللكترونية الحكومية خالل فترة الدراسة 

 مصطلحات الدراسة

 ( الموقع اإللكتروني(website 

د. اسم مجال واح تشترك فيلتي بطة اعبارة عن مجموعة من صفحات الويب المترا هو اصطالحًا:

مؤسسة لخدمة مجموعة  أوشركة  أومجموعة  أويمكن إنشاء مواقع الويب وصيانتها بواسطة فرد و 
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. عالميةشبكة الويب الًا ها معمتنوعة من األغراض. تشكل جميع مواقع الويب التي يمكن الوصول إلي

(techopedia.com, 2016)  

لى ع تحتوي أنواحد ومن الممكن  مجموعة من الصفحات التي تندرج تحت أسم موقعهو : إجرائياً 

 و هدفذعناصر التصميم لتشكل محتوى مفيد الفيديوهات والعديد من  أو شكالالصور والخطوط واأل

مترابطة يمكن الوصول اليه بأي وقت عدة موضوعات  أومخصصة لموضوع واحد  وتكون، محدد

 واي مكان وله عنوان فريد يميزه عن غيره من المواقع المتصلة مع شبكة االنترنت.

  الويبصفحة (Web Page)  

 المعلومات المصممة ليتم عرضها كجزء من موقع ويب. أومجموعة من البيانات  هي :اصطالحاً 

(Collins, 2020)  

وصول يمكن للمستخدم الو . وهي جزء من الموقع اإللكتروني هي مستند واحد على اإلنترنت: إجرائياً 

قد تحتوي صفحة الويب على نصوص ورسومات وارتباطات و . URLباستخدام عنوان  إليهابسهولة 

 HTMLتشعبية لصفحات ويب وملفات أخرى. اللغات األكثر شيوًعا إلنشاء صفحات الويب هي 

 .JavaScriptو CSSو

 ( واجهة المستخدم(User Interface 

القوائم التي من خاللها يتصل المستخدم  أوالواجهة عبارة عن مجموعة من األوامر : اصطالحاً 

واحدة من أهم األجزاء في أي برنامج ألنها تحدد مدى سهولة جعل البرنامج يقوم وهي  بالبرنامج. 

  (webopedia.com, 2020)بما تريده. 

والتي  – والصور مثل األزرار واأليقونات –من الصفحات، والعناصر المرئية  مجموعةي ه: إجرائياً 

 .كترونيتصفح موقع الأي شيء يتفاعل معه المستخدم عند  .الصفحةتمكن الشخص من التفاعل مع 

 .حيث نريد إلىالجسر الذي يوصلنا  هي
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 الفضاء ((Space 

له، داخ عناصر عند وجوديكون معرفًا  ونه شيء مستمر وطبيعي ومجرد وال نهائي ا :اصطالحاً 

 نأ يصبح كالحاوية الخالية غير المحددة. هاوبغياباألجسام الموجودة فيه،  أويسبق األشياء  فهو

نه وتعبيره ترجمة فللفنان ويتيح مجسمًا  أومسطحًا  ومن الممكن أن يكونحيز العمل الفني الفراغ هو 

 (1929 )البسيوني، .عليه

 شكالأل. تصنع االعناصرحول  أوالمفتوحة بين  أوالمنطقة الفارغة و مساحة التصميم هو : إجرائياً 

 .ثالثة أبعاد أوبعدين  وبأنه ذ يكون الفضاءغالبًا ما و داخلها.  أومن وجود المساحة حولها 

 المحورية )نقطة ال(Focal Point 

ثارةالجزء األكثر أهمية  :اصطالحاً   اعطائه وز عليه التركي يتمف شيء ما فيب لالهتمام والجذ وا 

  (macmillandictionary, 2020. )ًا خاصاً اهتمام

ند أول عنصر ينظر إليه المشاهد عأي ، القوية واالتصال النقطة المحورية هي نقطة التركيز :إجرائياً 

  رؤية العمل الفني. أو دخوله الصفحة،

  االستخدامقابلية ((Usability 

 Cambridge. )الدرجة التي يسهل استخدامها أو االستخدامالشيء سهل  أنحقيقة  :اصطالحاً 

Dictionary, 2020)  

ق أهداف تحقيمن ُتعرف قابلية االستخدام على أنها المدى الذي يمكن مستخدمين معينين : إجرائياً 

 (Karlsson, 2007) .محددة بكفاءة ورضا في بيئة معينة

 االتصال (Communication)  

غير  أووهو لفظي  أخرى إلىمجموعة  أوشخص  أومكان  هو عملية نقل المعلومات من :اصطالحاً 

  (merriam-webster, 2020)لفظي.

https://www.researchgate.net/profile/Marianne_Karlsson
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ات نقل المعلوم أوالرسالة المطلوبة من التصميم  التواصل إليصال أشكالشكل من هو : إجرائياً 

 .البصرية االتصالجميع وسائل  لمن خال في التصاميم المطبوعة واإللكترونيةويتمثل 

 تحسين محركات البحث (SEO)  

محركات البحث  رؤية الموقع فيلزيادة  المجال الذي يتعلق باالجرائات التي تهدفهو  :اصطالحاً 

 (2018لطفي، ).على الموقعوزيادة حركة المرورالمختلفة 

 البحث محركاتبحيث يظهر في فيه المحتوى الموجود  وعملية تحسين موقع الويب هي : إجرائياً 

لكيفية عمل محركات البحث وما يبحث  اً ( فهمSEOيتطلب تحسين محركات البحث ) و.بشكل بارز

 (Goodwin, 2018) .ولماذا وكيف يبحث الناس عنه األشخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.searchenginejournal.com/author/dannygoodwin/
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 :الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري: أوالً 

 :اآلتيةيتضمن اإلطار النظري المباحث والفقرات 

  .المواقع اإللكترونية األول:المبحث 

 .واجهة المستخدم الثاني:المبحث  

 .هأنواعو فلسفته  الفضاء التصميمي الثالث:المبحث 

 .العالقة بين الشكل والفضاء الرابع:المبحث 

 .: الفضاء والمواقع اإللكترونيةالخامسالمبحث 
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 اإللكتروني عاألول: الموقالمبحث 
صناعي  ول قمراالتحاد السوفيتي ألخمسينيات القرن الماضي مع إطالق  مناإلنترنت بدأ تطور 

والحرب الباردة وتطوير  الفضاء الذي تالهفي العالم من صنع اإلنسان إلى المدار وسباق 

ARPANET في  اً انطلق حقلكنه  (األمريكية )وكالة مشاريع البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع

الخمسة  اإلقليميةلربط مراكزها  ARPANETالثمانينيات عندما استخدمت مؤسسة العلوم شبكة 

 31111المضيفين على اإلنترنت ما يقارب تجاوز عدد و   (Sabri, 2006)للحواسيب العمالقة.

كانت النقلة النوعية باختراع شبكة الويب  1969 عام في، و م1963شخص بحلول عام 

 الي( العاِلم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجي )تيم بيرنرزمن قبل (World Wide Web)   العالمية

التواصل في جزء من الثانية  ناكناآلن، يم. موقع باإلنترنت 211م تم توصيل 1993عام وحتى حلول 

 نايمكنو االتصاالت الشخصية والتفاعلية  و اجراء العديد من مع شخص في الجزء اآلخر من العالم

ادر المعلومات مصو  يالتعلم اإللكترونومؤتمرات الفيديو و والشراء  والبيعستفادة من خدمات الدردشة اإل

 الحصول على معلومات حول أي فيمكننا اإلنترنتيقدمها الميزات التي أكبر  واحدة من تعدالتي 

ت بحأص ومع هذا التطور ،األخرىالعديد من الخدمات  و من خالل البحث في الويب باً موضوع تقري

من المهارات والتخصصات واألدوات المواقع اإللكترونية جزء ال يتجزأ من حياتنا وظهرت الكثير 

 (Rashid, 2014).  المرتبطة بتصميم مواقع الويب والبرامج

 مراحل تطور الموقع اإللكتروني 

كانت و  سوداء ذات وحدات بكسل على شاشات عمل المصممين أواخر الثمانينياتفي 

اهتمام في الناحية الجمالية للموقع حيث كان  يأ ولم يكن لديهم التصميمات مكونة من رموز وجدولة

أول لي  تيم بيرنيرزأطلق ثم  ،ومشاركتهاتبادل البيانات القدرة على  في ذلك الوقت هوما يهمهم 

في  NeXT تم استضافتها على جهاز كمبيوترو  بمساعدة فريقه 1991م عاصفحة ويب في العالم 
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، وكانت هذه صفحة بسيطة تحتوي على معلومات حول  CERNالمنظمة األوروبية لألبحاث النووية

عملوا بشكل  الويب حيث انهم لمصممي وشكل هذا التطور مسار وطريقاً  .شبكة الويب العالمية

أي  وخالية منصفحات نصية الكانت ًا و ورأسي اً لتنظيم المحتوى أفقي  HTML أساسي مع جداول

لصور ا لم تستغرقوبعد ذلك وبعدها بعام واحد ظهرت أول صورة على اإلنترنت  .عنصر مرئي آخر

واستمر تطور  .الويب في التسعينيات وما بعدها اتلتصميم العنصر األساسيطوياًل لتصبح  اً وقت

تم شراء  1994عام ففي  ،اضيفت اإلعالنات للصفحات بشكل سريع ومتتالي فقدحات اإلنترنت صف

بين المعلنين  كبيرةضجة  هذا اإلعالن وخلق HotWired.com علىبانر الفتة إعالن أول 

االتجاه الشائع في تصميم الويب في  ت الفتات الويبأصبحمنذ تلك اللحظة و  والمستهلكين

للمستخدمين  سمحالذي  Geocities اختراع خدمة استضافة الويبتم  وفي نفس العامالتسعينيات. 

ة تحول رئيسية كانت هذه نقطو  مختلفة مناطقبإنشاء صفحات رئيسية مجانية يتم استضافتها في ستة 

اصة يستطيع فيها األشخاص إنشاء مواقع ويب خكانت هذه هي المرة األولى التي ففي تصميم الويب 

والهواة بإضفاء الحيوية على إبداعاتهم بخلفيات مشرقة ومنقوشة  قام المصممونو  ولةبهم بسه

فتم  مباشرًة اختراع لغة جافا سكريبت وصعود الفالشوتاله  .وقصاصات فنية وتنسيق نص تجريبي

 1996في عام و  .تفاعلية مثل القوائم المنسدلةاضافة الصوت والصورة والفيديو واضيفت العناصر ال

 وقد سمح ذلك بفصل المحتوى CSSحجر األساس في تصميم الويب  تعتبراختراع تقنية تم 

(HTML)  أكبر بكثير في اً للمصممين مرونة وتحكم وأعطى هذا ،ألول مرةعن العناصر المرئية 

قدم مكونات إضافية لمزيد من و  3113في عام  WordPress وظهر الموقع اإللكتروني. هرمظ

أصبح و  للمستخدمين بتغيير مظهر موقعهم دون تغيير المحتوى سمحتالتخصيص والسمات التي 

رامج مفتوحة بالللتدوين المجاني و  اً يأساس اً حيث يقدم نظامنظام إدارة المحتوى الرائد في العالم  اليوم

مواقع  إلىإتاحة الوصول  تأصبحف 3113في عام  iPhoneإطالق أول هاتف تم ثم  .المصدر
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تصميم لأفسح عصر الهاتف المحمول المجال لد قو  لهواتف المحمولة أولوية ألول مرةالويب على ا

سهولة لجعل العناصر المرئية تترجم ب، تمت إزالة آثار العمق والتأثيرات ثالثية األبعاد المسطح فقد

م األجهزة تصمي أصبحام اإلنترنت عبر الهاتف المحمول مع زيادة استخدو  الشاشة األصغر. إلىأكبر 

تحدى مصمم الويب إيثان ماركوت الطريقة التي يتم بها التعامل  3111في عام و  1المحمولة رقم 

ستخدام ابداًل من إنشاء موقع منفصل اقترح أنه يمكن للهاتف المحمول فمع تصميم مواقع الويب 

تصميم كانت هذه والدة الو  مصممة بناًء على حجم الشاشة ولكن في تخطيطات مختلفة نفس المحتوى

 ضرورة في عصرنا الحالي. االستجابةات التصميم سريع ب( و (Shelley, 2016 سريع االستجابة.

لم يعد في السيادة و  CSSوالتصميم سريع االستجابة و HTMLاستمر ومنذ ذلك الحين وحتى اآلن 

د تنوعت فق ،لجيداقع الويب يبدو عليه تصميم مو يجب أن هناك تعريف واحد يناسب الجميع لما 

 األجيال ففي التصميم لتناسب مختل المختلفةمن األساليب  وظهر العديدتصاميم المواقع اإللكترونية 

 واألذواق.

 المواقع اإللكترونية من حيث البنية أنواع 

  Static Websites الثابتالموقع  .1

من  اغرهوص اببساطته تتميز المواقع الثابتة، و  HTML + CSSلغةب عادةً  قع تتم كتابتهمو  وه

 ه، هذا النوع من المواقع كان األكثر استهالكا قديما لكوناعليه حيث كم المحتوى والبيانات المعروضة

التعديل مكن ألنه ال ييسمى هذا النوع من مواقع الويب بالثابت ، و باألساس على صفحات ثابتةيعتمد 

 (3114)الجرعي،  .من قبل المستخدمعليه 

 Dynamic Website الداينميكيموقع ال .3

، PHP ،ASP ،Rubyموقع مبني بلغة برمجة كت وه الموقع التفاعلي أوع الديناميكي الموق

Python ملفات أخرى أو، ويتم جلب المحتوى من خالل قاعدة بيانات(Jackson, 2009) .  تعدو 

https://www.business2community.com/author/ryan-shelley
https://www.business2community.com/author/ryan-shelley
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مقارنة  ليهاع إجراء التحديثات بسبب سهولة استخداما في وقتنا الحالياألكثر الديناميكية  المواقع

 .بالمواقع الثابتة

 عوامل نجاح تصميم الموقع االلكتروني 

عند دخوله  دوماذا يرييتوقعه المتصفح  أنيمكن  ما بوضح بحيث يجسديكون الموقع بديهي  أن -1

  للموقع.

يشمل أشياء و  SEO ptimization)Engine O (Searchيكون محرك البحث محسن  أن -3

 سين.المحتوى والكلمات الرئيسية وتحليل المناف إلىوأداء الخادم وصواًل  موقعمثل تصميم الكثيرة 

كان  ذاإبسرعة  االهتمامالمستخدمين يفقدون  غالبية أنحيث  االستخداميكون الموقع سهل  أن  -3

 :سئلةعن طريق طرح بعض األ االستخدامويمكن قياس سهولة  الموقع معقد

 للموقع؟ زيارةفي اول  ما مدى سهولة قيام المستخدمين بإنجاز المهام األساسية 

 ما مدى سرعة أداء المهام؟ 

 ؟وسرعة التذكر ما مدى استعادة الكفاءة 

  التراجعسهولة  وما مدىتها وما مدى خطور  المستخدمونكم عدد األخطاء التي يرتكبها 

 األخطاء؟ هذه عن

  التصميم؟ما مدى متعة استخدام 

 التعديل على الموقع بسهولة. أواإلضافة يكون الموقع مرن بحيث يستطيع مالك الموقع  أن -4

 التواصل االجتماعي. ومواقعالبريد اإللكتروني بج ومدممتكامل الموقع يكون  أن -5

 يكون موجه ومطابق لمتطلبات العمل. أن -2

 معه. التعاملبحيث يسهل على المشاهد  ومترابط يكون سهل التصفح أن -3
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 يكون المحتوى ذو جودة عالية. أن -6

 .االستجابةيكون سريع  أن -9

 الصفحة المطلوبة. أوتوفر محرك بحث بسيط للموقع لسهولة العثور على المعلومة  -11

 اإللكتروني الموقع مكونات 

 يحتوي على العديد من العناصر المترابطة والموجودة معُا وهي: أنليكون الموقع موجودًا يجب 

 رابط الموقع Domain Name  موقع الويب الذي يكتبه األشخاص في شريط عنوان  هو عنوانو

URL الخاص بالمتصفح. 

  االستضافةHost  هي نوع من خدمات استضافة اإلنترنت التي تتيح لألفراد والمؤسسات و

توفر  مضيفو الويب شركاتويكون . اإلنترنتمواقع الويب الخاصة بهم عبر شبكة  إلىالوصول 

 .مؤجر لالستخدام من قبل العمالء أومساحة على خادم مملوك 

  الصفحة الرئيسيةHomepage ه دخولالمستخدم بمجرد عين  ليهاع تقعي الصفحة التي وه

د من الروابط وتحتوي على العي ويتم فيها تعريف المتصفح بالموقع ومحتواه، للموقع اإللكتروني

 (3116)تربان،  .المشتركةالصفحات  أول في الموقع وصفحاته وآليات التجو 

  ىصفحة المحتو Content Page  مرتبطة بصفحة رئيسية صفحةتكون صفحة المحتوى و 

لى وي عتحت أنتحتوي فقط على ترميز وعناصر تحكم داخل عناصر تحكم المحتوى وال يمكن 

 (webopedia, 2020) ى.المستو  ةعالي ياتأي محتو 

  البحثمحرك Search Engine  ضمن عمليات بحث  إلجراءهو نظام برمجي مصمم

 محتويات الموقع.

  الملفاتFiles 
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 مجاالت تصميم الويب 

سمين ق إلىمجال تصميم مواقع االنترنت وصفحات الويب ينقسم  أنلدى الجميع  المعروف من

، ولكن مع Web Developerومطور الويب  Web Designerرئيسيين وهما: مصمم الويب 

تاز ج بتصميم نهائي ممالتطور الكبير في هذا المجال وظهور عدة برمجيات وادوات وجوانب للخرو 

ي تطوير فًا رئيسي اُ ب دور عب الويفمصمم الويب يل ختصاصات.منهما يضم عدة ا كل قسم أصبح

نشاء الصفحات و  موقع الويب م هيكل بتصمي ايقوم أيضو  التخطيط والرسومات لصفحات الويبوا 

ع ، حيث يتم وضصفحة الويباتخاذ قرارات بشأن المحتوى المضمن في  إلى باإلضافة الموقع

فة مصمم وظي وتتطلبأخرى.  إلىالرسومات والمحتوى والتنقل وضمان االستمرارية من صفحة ويب 

هم أتذكر الباحثة و  في التصميم الجرافيكي وأحدث تقنيات الكمبيوتر واإلنترنت. اً هارة وتدريبمالويب 

 مجاالت تصميم الويب:

 ( مصمم تجربة المستخدمUX Designer)  مواقع الويب  تجربة المستخدميجعل مصممو

لمستخدمين ا تفاعلحتى ي ألعاب الفيديو أسهل في التنقل وأكثر سهولةو البرامج و  هاتفتطبيقات الو 

احتياجات  بناًء على التصميميكون لنظام الإنهم يدرسون ويقيمون شعور الناس تجاه  حيث معها.

ثل الفائدة مالنظام  مكوناتبتحليل  على القيام القدرة . ولدى مصممين تجربة المستخدمالمستخدم

مكانية الوصولوال  ، ويهتمون بالمسار العام الذي يتخذهاالستخداموقابلية  قيمة والمصداقية وا 

هذا المجال  المتخصصين في ويكونيم حاًل لمشكلة. مصتخدم ودرجة منطقيته فيعتبرون التالمس

خصص انه تحيث الويب.  تصميم إلىإلضافة بافي السلوك البشري  على علم أومختصين 

م المصمم ضافة للتصميم الجرافيكي حتى يفهس والفنون واألعمال التجارية باإليجمع بين علم النف

تفاعل المستخدم مع التصميم وكيف تساعد واجهة المستخدم على تنفيذ المهام بدقة 

  (Nyberg & Magnusson, 2013).وفاعلية
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  واجهةمصمم ( المستخدمUI Designer) عن  هو الشخص المسؤول مصمم واجهة المستخدم

مستخدم كيفية تفاعل ال إلىباإلضافة  لهاوالميزات الرسومية  تخطيط وتصميم الواجهةكيفية 

والوظائف التي تخدم أغراض المستخدم المكان العناصر التي يجب وضعها في  قرريو معها. 

 يهتم مصمميو مرئية متماسكة لتحقيق االتساق. تصميم بعناصر  وكيفية تنفيذ أفضلبشكل 

، لواجهةا التفاعلي للعناصر واألسلوب لمستخدملواجهات ا شكل البصريواجهة المستخدم بال

لمستخدم واجهة ا وأن تكون اصر وتناسقها وجعل التصميم جذاباً يهتمون بمحاذاة العن أنهم حيث

 الى انهم افةباإلض ،قدر اإلمكان اً وممتع وسهالً  اً لسس تفاعالً  المستخدم ها وبينبينوتخلق جيده 

لعناصر وتركز على ا الواجهة تبدو جيدة وبسيطة وبديهية في االستخدام أنعن ضمان  لونمسؤو 

 .المهمة

  الوسائط المتعددةمصمم (Multimedia Designer) صممو الوسائط المتعددة همم 

 نراها علىاألخرى التي  نواعاألوالعديد  عالنات ومقاطع الفيديوإ وراءالمبدعون  األشخاص

ت والرسوم والصو  وصتجمع بين النص تصاميمهمأثناء مشاهدة التلفزيون. ف أو صفحات الويب

 مم الوسائطمص أن حيث .وجذاب مؤثرمحتوى المتحركة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو إلنشاء 

إعداد  هل المسؤوليات الرئيسيةتشمل و تأثير بصري كبير. ذات ينتج تصميمات تنقل رسائل 

 .ورسومات المحتوى المراد تطويرهالرسومات ونماذج المقياس والخطط 

 مصمم التفاعل( يةInteractive Designer)  شخص في فريق التصميم مصمم التفاعل هو

نشاء يساعد في تشكيل  التسويق أواإلبداع  أوتطوير ال أو تحديد التفاعالت و  تصميم استراتيجيةوا 

نشاء نماذج أولية الختبار المفاهيم والبقاء على اطالع دائم بالتكنولوجيا  الرئيسية للمنتج، وا 

وهو مسؤول عن تصميم  )rototypr, 2017)P واالتجاهات التي ستؤثر على المستخدمين.
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البرمجية  دعلى األكوا كبير التفاعل الخاص بواجهة الموقع مع المستخدم ، ويركز بشكل أسلوب

 .التي تستخدم ضمن الموقع

  اإلتجاهات الحديثة لتصميم صفحات الويباهم 

 يعتمد على تصميم الويب و شائع في  وهو اسلوب :Hero Imageصورة الرئيسية الكبيرة ال -2

ركزية ُتستخدم بشكل أساسي كصورة مو البانر الكبيرة الموضوعة على الصفحة الرئيسية  ةصور 

  )Campbell 8,201(.للصفحة

 

 تم االعتماد على الصورة الرئيسية الكبيرة في تصميمهاصفحة ويب لقطة شاشة من ( 1الصورة رقم )
https://shop.salsavida.com 

يعتمد هذ اإلتجاه على تقليل العناصر المرئية وتوفير قدر كبير من  :استخدام الفضاء األبيض -0

المساحات حول العناصر المهمة لتقليل اإلرتباك والفوضى في التصميم، مما يحث المستخدم 

 .خلق مظهر أنيق وجذاب بشكل عاممعين وي على اتخاذ إجراءعلى 
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 تصميمها الفضاء األبيض فيعلى تم االعتماد صفحة ويب لقطة شاشة من ( 2الصورة رقم )

https://www.seedlipdrinks.com 

ستحوذ تويعتمد ذلك االسلوب على استخدام الخطوط الكبيرة بحيث  الكبيرة:خطوط استخدام ال -3

مع بعض األلوان  وضعيريد المصمم ايصالها، وعادًة تُ على االهتمام وتقدم المعاني التي 

حساس أفضل.  المتناقضة والظل لتوفير مظهر وا 

 

 تم االعتماد على الخطوط الكبيرة في تصميمهاصفحة ويب لقطة شاشة من ( 3الصورة رقم )
http://www.thibaudallie.com 
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 إلى أجزاء وتقديم أجزاء مختلفة من المعلومات في الصفحةمفهوم تقسيم  وهو :التصميم الشبكي -4

 .تكون كبيرة الحجموال  وعادة ما يتناقض ويبرز لون الشبكة عن الخلفيةكل منها. 

 

 فيها التصميم الشبكيتم االعتماد على صفحة ويب لقطة شاشة من ( 4الصورة رقم )
https://sites.psu.edu/shaunrowe/2018/09/15/examples-of-grid-layouts 

 أسهل وأسرع. عفي الموق التنقل البسيطة والتي تجعلويب التصميمات  ويعبر عن :التنقل البسيط -5

األقل "ويعتمد هذا االسلوب على مفهوم  .صغيرةالذكية ال جهزةاأل وقد ظهر هذا اإلتجاه مع ظهور

 .(Chapman ,2021) ومساحات كبيرة وسلبية ويطبق هذا االتجاه الوان محدودة ، هو األكثر"

 

 في تصميمها تم االعتماد على التنقل البسيطصفحة ويب لقطة شاشة من ( 5الصورة رقم )
https://icons8.com/articles/minimalist-web-design 
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رؤية المزيد لو بناء محتواها عمودًيا. ويعتمد هذا االتجاه على تصميم الصفحة و  :عموديالتمرير ال -6

 الً مع الموقع.اكثر تفاع م، ويتسم هذا االتجاه بجعل المستخدسفلألرير لتمال يكون على المستخدم

 

 في تصميمها  العموديالتمرير تم االعتماد على صفحة ويب لقطة شاشة من ( 6الصورة رقم )
https://www.dapperfoxdesign.com/blog 
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في والرسوم التوضيحية  هذا االتجاه على استخدام الرسوم الكرتونية مديعت :اتالرسوماستخدام  -7

 مما يعطي شكل فريد ومميز للصفحة. اً المرسومة يدوياأليقونات ضافة ا  عن الصور و  كبديل

 

 في تصميمها  تم االعتماد على الرسومصفحة ويب لقطة شاشة من ( 7الصورة رقم )
design.html-web-in-styles-illustration-of-examples-https://www.awwwards.com/30 

 نسيقاتتواستخدم يعتمد هذا النوع من التصاميم الى ادراج الفيديوهات  ادراج الوسائط المتعددة: -8

 الجمع بين العناصر المرئية والنصوص ، معيادة إمكانية الوصول إلى المحتوىوسائط مختلفة لز 

 تجربة مستخدم ثرية. يوفر مما لفيديو والصوتوا
 

 
 
 
 
 
 
 

 في تصميمها تم االعتماد على الوسائط المتعددةصفحة ويب لقطة شاشة من ( 8الصورة رقم )
http://nicolaserrera.com 
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مزج الصور الحقيقية بالرسومات أو الرسوم ويعتمد هذا االتجاه على  :دمج الصور بالرسومات -9

 ويظهر التصميم فيه بشكل مثير لإلعجاب.الكوالج هذا االتجاه يشبه و التوضيحية 

 

 تم االعتماد دج الصوربالرسومات في تصميمهاصفحة ويب لقطة شاشة من ( 9الصورة رقم )
https://www.pinterest.com/pin/70087337927039387/ 
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 واجهة المستخدم  الثاني:المبحث 

تواصل ند الع التطبيق أوالموقع  هي المكان الذي يتواصل فيه المستخدم مع واجهة المستخدم

تخدم رسالة يتلقى المسو يفعل ذلك.  أنوكيف ينبغي  يمكنه القيام به ما المستخدم يعرف مع الواجهة

امتة صال نصية،الو رسومية الجوانب ال تصميم الواجهة والتي تتمثل فيمن كل جانب من جوانب 

( هي المساحة UIواجهة المستخدم ) أنحيث عرضية. المقصودة و ال متحركة،الو ثابتة ال مسموعة،الو 

مع التطور و  تطبيق.ال أوويب الموقع  أو الت بين البشر وأجهزة الكمبيوترالتي تحدث فيها التفاع

الحاسوب ستخدام اكان  أنواجباً فبعد  تطوير كل شيء واإلنترنت أصبحالكبير الذي حصل للتكنولوجيا 

بدون أي معرفة بلغات البرمجة و  إلىويحتاج  البرمجية الطويلةكتابة االسطر  السبعينيات يعني في

من قبل علماء  (GUI) تطوير أول واجهة مستخدم رسومية عماتت الثمانينات  واجهة رسومية

 جهاز أول حيث كانالشخصي  Macintoshصدر جهازثم  Xerox PAR الكمبيوتر في شركة

ومع االنتشار الكبير لهذه األجهزة وتطور ( 3131، عطا اهلل). النوع من الواجهات منزلي يستخدم هذا

هنالك ضرورة للتركيز على تصاميم الواجهات الرسومية سواء كانت للمواقع  أصبحاتف النقالة و اله

واجهة المستخدم هي النظام الذي يتفاعل من خالله  أنحيث  التطبيقات. أوالبرامج  أواإللكترونية 

ظام للتعامل مع الن دخال المعلومات الالزمةة المستخدم اهالموقع. وتتيح واج أو األشخاص مع الجهاز

(Input)  المعطيات الناتجة من النظام كمحصلة لعملية اإلدخال إلىالوصول و (Output) .أن 

ل تمثفي األساس  واجهة المستخدم أن حيثراء واجهة المستخدم هو االتصال لمفهوم الكامن و ا

 (McKay, 2013) هم.محادثة بين المستخدمين والمنتج ألداء المهام التي تحقق أهداف
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 واجهة المستخدم أنواع 

مكونات مرئية عبارة عن هي و  :Graphical User Interfaceة واجهة المستخدم الرسومي .1

ها المستخدم، يتخذوتمثل اإلجراءات التي يمكن أن  تنقل المعلوماتتفاعلية تعرض الكائنات التي 

وأيقونات لتسهل على المستخدم التعامل معها، حيث تسمح واجهة  اً ر صو  وتضم هذه الواجهة

مثل الرموز  ثانويةيوتر من خالل تفاعالت المستخدم الرسومية للمستخدمين بالتفاعل مع الكمب

 (,Hopkins (2017الواجهات استخدامًا وأسهلها.  أنواعوحقول اإلدخال، وتعتبر من أكثر 

تكون عمليات اإلدخال  :Web-based user interfaceواجهة المستخدم الشبكية  .3

حيث  ،واإلخراج معتمدة على مواقع إلكترونية ويتطلب التعامل معها وجود برامج تصفح اإلنترنت

 ضالبرامج التي تعمل على خادم بعيد من خالل مستعر  أوللمستخدم بالتفاعل مع المحتوى  تسمح

مستندات والتسوق عبر اإلنترنت ومشاركة ال االلكتروني بريدال كثر شيوعاً في استخدامهاواألويب. 

إنشاؤها  ع تمالمواقالكثير من  يوجد. و والمراسلة الفورية ومواقع التواصل االجتماعيعبر اإلنترنت 

 من الواجهات. ا النوعبواسطة هذ

دارة هي واجهة نصية  :Command line interface وامرواجهة سطر األ  .3 تستخدم لعرض وا 

من أقدم الواجهات التي تعتمد على كتابة األوامر بواسطة لوحة المفاتيح  هيو ر، كمبيوتملفات ال

 .التي تستخدم هذه الواجهة نظام دوس بإصداراته المختلفة األنظمة همأبتنفيذها و ليقوم المعالج 

 (3119)التميمي، 

وهي عبارة عن واجهة تتيح للمستخدم : Tactile User Interfaceالواجهة المحسوسة  .4

كون ما ت اً وغالب اللمس،المعلومات الرسومية القائمة على الكمبيوتر باستخدام  إلىالوصول 

 (Webster, 2019)مخصصة للمكفوفين. 

http://os2a.pbworks.com/Command+line+interface
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واجهة المستخدم التي تعمل باللمس هي تقنية توجيه  :Touch interfacesس واجهة اللم .5

ذه واأللعاب التي تستخدم ه التطبيقاتتحسين معظم  ، وتمحاسوبي تعتمد على حاسة اللمس

 لالستخدام الكبير لشاشات اللمس.ًا لواجهة مستخدم تعمل باللمس نظر التقنية 

سمح للمستخدم بالتفاعل ت هي واجهة: Voice User Interface ةواجهة المستخدم الصوتي .2

 األيدي. واستخدامالتمرير على الشاشة  بدوننظام باستخدام صوته المع 

 يستخدم هذا النوع من الواجهات :Menu-Driven Interfaceة واجهة يحركها القائم .3

 أومة فوق تنسيق القائ النقرعندما يقوم المستخدم بتحديد ما عن طريق فلقوائم. ا أوالشاشات 

 شاشة القائمة التالية حتى يكملوا النتيجة المرجوة. إلىفإنه يأخذهم  الرسومات

ُتستخدم  وهي واجهة: Form-based Interface النموذج إلىواجهة المستخدم المستندة  .6

 .الخياراتتطبيق من خالل تقديم مجموعة محدودة من  أوإلدخال البيانات في برنامج 

(Draheim & Weber, 2005) 

هي نوع من واجهات : Natural-language Interface الطبيعيةلغة المستخدم واجهة  .9

لغته اليومية ب الكتابة أويسمح هذا النوع من الواجهة للمستخدم بالتحدث البشرية حيث  المستخدم

لبشري مع أي ايشبه التفاعل  تفاعالً  هذه الواجهةتوفر ، و العادية من أجل التفاعل مع الكمبيوتر

 تطبيق.

 تصميم واجهة المستخدم أسس 

 :حيث  .اهلالنتبوملفتة  اً بصري جذابه تكون أنحيث يجب على واجهة المستخدم  العنصر الجمالي

ام استخديتم و  بشكل فعال. ومستخدمه مدروسةوالصور  األلوان والرسوماتو  األبعادتكون 

. لنقل الحقائق والمفاهيم والعواطف والديناميكية واللون والرسومات الثابتة والرموز النصوص

على فهم المعلومات المعقدة.  يساعد األشخاص فالتصميم الرسومي الجميل المنظم والموجه
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عض على بيم الجرافيكي الموجه للمعلومات يعتمد االتصال المرئي الناجح من خالل التصمو 

 (Martin, 2020) الجرافيك. المبادئ األساسية لتصميم

 :أن تكونو  تكون الواجهة واضحة في المظهر والمفهوم والصياغة المرئية أنيجب  الوضوح 

داللة  تعطي بحيث .العناصر المرئية مفهومة ومرتبطة بمفاهيم ووظائف المستخدم الواقعية

وع الموقع ن ةً الصفحة الرئيسية للموقع يتبين للمستخدم مباشر  إلىر ظفمن خالل النواضحة 

 ومضمونه.

 إكمال وتكون خطوات تدفق بترتيبال ًا فيكونمفهومو  النظام بسيطاً يكون  أنيجب : البساطة 

 أن يف ويكمن السر. بطريقته وبدون تعقيدات المستخدم مع الواجهة، فيتعامل ضحةاالمهمة و 

باستخدام  هبل هو نفس من االتصال اً تمام اً مختلفًا واجهة المستخدم ليست نوع أنيفهم المصمم 

 (McKay, 2013) لغة مختلفة قلياًل.

 عمل بنفس الطريقة طوال تتصرف و جعل الواجهة ت من خالل تناسقيمكن تحقيق ال: لتناسقا

افة باإلض استخدامات متشابهة ذات مظهر مماثلكون ذات ت أن المكونات المماثلة وعلى الوقت

ة العناصر يفتبقى وظ أنو  دائماً  النتيجة نفس إلىالواحد  اإلجراء يؤدي أن يجبو  عمل بالمثل.لل

لمبدأ يجب أال تظهر ا لهذا اً وفق (Galitz, 2007) .القياسية العناصر موقف يتغير وأال كما هي

 عناصر الشاشة متسقة مع بعضها البعض ما لم تتصرف بشكل متسق. 

 سهم ن بالسيطرة على أنفالبشر بالراحة عندما يشعرو يشعر  :ظ على سيطرة المستخدمينافحال

نتائج  همتعطي أوعالت غير مخطط لها جبر الناس على تفات أنال يجب على الواجهة و  وبيئتهم.

ة ويكتسبون بسرع مرتاحين فيتعلمونيجعلهم  مسيطرينإبقاء المستخدمين  أنحيث  غير متوقعة.

بالتحكم  اً إحساستعطي واجهات المستخدم الجيدة ف( (Babich, 2019 باإلتقان. اً سريع اً إحساس

 . مستخدميهال
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 االهتمام  -: توفير تركيز أولي الهتمام المشاهد مهمةهناك ثالث تقنيات تنقل  :سهولة التنقل

 .ادةفي التنقل في جميع أنحاء الم المساعدة -المحيطية  أوالثانوية  أوالمباشر بالعناصر المهمة 

(Martin, 2020) 

 :البدائل مرئية مما يقلل من عبء العمل العقلي  أن تكونو يجب تنفيذ المهام مباشرة  المباشرة

يتم تنفيذ المهام عن طريق تحديد كائن مباشرة ثم تحديد إجراء يتم تنفيذه ثم بحيث  للمستخدم.

 رؤية اإلجراء الذي يتم تنفيذه.

 أن تكونو  حريةبسهولة و األنظمة المختلفة  أويكون االنتقال بين الصفحات  أنيجب  كفاءة:ال 

 .شاشةمن خالل ال حركة العين واضحة ومتسلسلةن ، وان تكو مسارات التنقل قصيرة قدر اإلمكان

 :دم المستوى ختوفر واجهة المستف ال يكون هنالك مبالغة في التواصل أن حيثب االيجاز والفاعلية

 .وسرعه بثقة هميتمكن المستخدمون من اتخاذ قراراتل الصحيح من التفاصيل

(McKay, 2013)  أوبشكل افتراضي مع السماح للمستخدم  متوفرةوان تكون المعلومات 

  احتاجوا اليها. إذاالمتصفح بالوصول للمزيد من التفاصيل 

 ةومتناسق ةحكون واضتحيث ب مفيدو هادف بشكل  المستخدمتصميم واجهة  يتم تنظيم أن :الهيكلية 

 يتحقق مفهوم قابلية االستخدام.ومرتبة بشكل مترابط حتى 

 على  يجبو استخدام تطبيق ما،  أوعند تصفح موقع إلكتروني  يرتكب الناس أخطاء: السماح

عادة األمرن يسمح أو الخطأ  أو المشكلة على تحمل تلك اً يكون قادر  أنالنظام   للناس بالتراجع وا 

 (3111)حمارشه،  مرة أخرى والتقليل من األخطاء الممكنة.

 

 

https://www.amazon.com/Everett-N-McKay/e/B001IU0QKU/ref=dp_byline_cont_book_1
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 لتصميم واجهة المستخدم لصفحة الويب البصرية عناصرال 

يتقن  نأي، ويحتاج المصمم ين المستخدمين والموقع اإللكتروننافذة اتصال ب واجهة المستخدم نإ

تصميم موقع و دف هلهافاساسيات تصميم الويب والتصميم المرئي ليوصل الرسالة المطلوبة والفعالة 

 ستخدامالاة ليقاب بينفواجهة المستخدم الناجحة تجمع  على احتياجات المستخدم. بناءً  وقيم مفيد

 مخدوتوقعات المستناء على متطلبات ة ناجحة بيجنت قلتحق الجمالية إلىباإلضافة  ةيوالفعال

(Wood,2014).  ن  وجذاب لمعلومات بشكل جميللمجرد عرض  ليسمصمم الجرافيك  دوروا 

التصميم  في عناصرالتكون  بحيث: األول يتعلق بجانب الفهم جوانبفي ثالثة المصمم  ويتحقق دور

صحيح  لعناصرا إدراك يكون يتعلق باإلدراك بحيث. والثاني تفسيرها سهل وصحيح وأن يكونمفهومة 

وي مما يدعم هيكل بنائي قيكون للعناصر   أن. والثالث المطلوبةيتمكن المشاهد من رؤيتها بالهيئة ل

الواجهة هي نقطة  أنذلك  (3112)علي،  تحقيق الوحدة في التصميم.باإلضافة لالفهم واإلدراك 

من  اً أساسي اً المستخدم جزء واجهةوتعد يتفاعل فيها المستخدمون مع موقع الويب الذي يستخدمونه. 

يم المرئي من التصم اً سلس اً ميم الجيد لواجهة المستخدم مزيجيقدم التص حيث .بناء موقع ويب جذاب

 أنواعوع من ن اللبنات األساسية أليلبصرية تشكل العناصر ا، و وتصميم التفاعل وهندسة المعلومات

د دمجها عنولكن لها معنى محدود  يكون ماًً  فغالباالكلمات ب ويمكن تشبيهها االتصاالت المرئية

نجاح  أنحيث  .بناًء على طريقة تكوينها لها ال حصرمختلفة  وقصائد سرد قصص يمكنناببعضها 

م العناصر هأودمجها بإمكانه خلق تصميم ناجح وفعال. وتذكر الباحثة  المصمم في توزيع لعناصر

 :البصرية للتصميم المرئي

 يشكل هذا العنصر ، حيثيكون للخطوط في التصميم عرض وعمق أيًضا أنيمكن  :وطالخط 

كل  أن. واألنماط شكالترح العديد من األيق أنيمكن  و، اً أكثر العناصر تنوع واحد من المرئي

حركة بال مثل اإلحساسوظائف عديدة  هأنه شكل ضيق جدًا، ول وهوخط  شيء في الطبيعة هو
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مكننا يو ( 3115)العربي،  جعل العين تتابع حركته أينما اتجه. لقدرته علىحوله  أوداخل الفراغ 

 .البعضفصل األشياء عن بعضها  أواستخدام الخطوط لتوجيه أعيننا نحو شيء ما 

 اً مييز تخلق تانها خاصًة حيث تصميم الويب في التصميم عامًة و هي عناصر قوية و  :شكالاأل 

م العين على التكيف مع تسلسل وتنظي شكالاألتساعد ف ،محتويات وتوفر راحة للعينالبين 

 ال تعكس طبيعة العالمة التجارية أوتعكس  فقد شكالوراء األ معان  عدة وهناك المحتوى. 

 والمؤسسة.

 :لوانأاختيار  مصمميجب على ال و المحفزات الرئيسية للعاطفةهم أ أحداأللوان  تعد األلوان 

فاختيار  درج اللون والقيمة والشدة.وفهم خصائص اللون الثالثة الرئيسية وهي: ت تصميمه بدقه

 اً ًقا كبير تحدث فر  أنن المستخدمة يمكن لأللواف ورسالته،نوع الموقع على  يكون اعتماداً األلوان 

واجهة جمالية على الال اللمسةدورها في إضفاء  إلىإضافة  .تصفحجانب سلوك الم إلىبالنظر 

 (3111، . )حمارشهالمهمة فيهاابراز بعض العناصر  و

 ي مساحة فيكون ألن موقع التصميم على الويب  اً نظر  وذلك ليد العالم الحقيقيتقانه  :الملمس

 يعطي الملمس البصريو  ما.عن المظهر الخارجي لعنصر الملمس  يعبرحيث  ،ثنائية األبعاد

ريقة صحيحة استعماله بطو  بالعينإدراكه  نايمكن وسطح ثنائي األبعاد العلى  الحقيقي وهم الملمس

 (3116)صالح وعبد الرزاق،  .بالحياة ةونابضجميلة تصاميم  خلقي

 :ة يستخدم للتعبير عن األهميأنه حيث تخطيط التصميم  في ةمهمالصر اعنال هو احد الحجم

لجزء األكثر ا إلىلجذب االنتباه  الحجم المصممون غالباً يستخدم و ولفت االنتباه وخلق التباين. 

  إنشاء ترتيب للهيمنة. إلىداخل نفس التصميم  األحجامويؤدي تنوع  ،أهمية في التصميم
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 يء الجزء المض أنحيث  المظلمة في التصميم. أوكيفية ظهور المنطقة الفاتحة  وهي :القيمة

ضيف يبالطريقة الصحيحة  واستخدام القيمة. يمة أكبر من الجزء المعتم في التصميمقيكون ذو 

 .على التصميمًا وتركيز  اً وتباين اً عمق

 ي ثالث التصميم يف الكائن، أسفل أوفوق  أوحول  أووهي المنطقة الموجودة داخل  :الفضاء

و لكنه مهم و الفضاء الذي تشغله األشياء حقيقي أما في التصميم ثنائي األبعاد فهو وهم  األبعاد

إلضافة با ق والتركيز المطلوب في التصميميخلق العميكون مدروس حتى  أناستخدامه يجب 

 المكان المطلوب في التصميم. إلىه العين وجد األهمية ويحدي إلى أنه

 لواجهة المستخدم في صفحات الويب المسح البصري (Visual Scan) 

الخطوط واأليقونات و حتى الصور األكثر جاذبية  كوين عنصر أساسي في تصميم الويبالت نإ

مواقع  يالتفاعل مع أ فعند اإلبداعية لن تعمل إذا كان الهيكل العام للموقع في حالة من الفوضى

قد و  ،ال أو يبحث المستخدمون بسرعة في المحتوى لتحليل ما إذا كان هو ما يحتاجون إليه ويب

رسوم  أوصور  أوجمل  أويصبح أي جزء من المحتوى عنصر جذب في هذه العملية: كلمات 

 االنترنت يمسحون نمستخدمي أنحيث (Sebillo & Vitiello & Schaefer, 2008) . متحركة

 وأما يفعل الناس الشيء نفسه مع مجلة  اً غالبو  ويتوقفون عند أول عنصر يشد انتباههم الموقع

ودة يتمحور تصميم الصفحة المقصو  في قراءة المقاالت. ؤونيبد أنفيها قبل  عند البحثصحيفة 

جزء من عملية االتصال هذه هو التأكد من و للزوار بطريقة واضحة ومباشرة.  المطلوبحول توصيل 

 .وفعل المطلوب من التصميماس لمالحظة الن التأثير على

 تصبح أكثر كفاءة في الجوانب التالية: وفعال جيد بصريًا بشكلالصفحات الممسوحة  نإ

 .المستخدمون مهامهم ويحققون أهدافهم بشكل أسرعيكمل  -

 .في البحث عن المحتوى الذي يحتاجونه أقليرتكب المستخدمون أخطاًء  -



31 
 

 .يفهم المستخدمون هيكل الموقع والتنقل فيه بشكل أسرع -

 .فيها يكون قليل معدل االرتداد -

 .يرتفع مستوى االحتفاظ بالمستخدمين -

 .مصداقية أكثر للمتصفح يبدو الموقع -

 بشكل إيجابي. SEOتتأثر معدالت  -

التي توضح كيفية تفاعل و  الشائعة نماط مسح العينا ةيجب على مصمم الواجهة مراعاو 

تحديد أولويات المحتوى ووضع ما يحتاجه ل يب في الثواني األولىو المع صفحة  المستخدمين

ية يقوم نموذج أنماطهناك عدة و . مرئية بحيث تشكل النقطة المحوريةمستخدمون في أكثر المناطق ال

 :عادًة بمسح موقع الويب على طولهاالزوار 

  نمطZ : ويشكلون  اليمين، أعلى إلىاليسار  أعلىأوالً بالمسح من  متصفحونيقوم الفي هذا النمط

لى  سفلأل يقومون بالمسح ذلك،بعد  خطًا افقيًا وهمياً  ًا أخير و  اً وهمي اً قطري اً مكونين خط اليساروا 

 ًا.ثاني اً مما يشكل خًطا أفقي مرة أخرى عبر اليمين ينظرون

 
 )من عمل الباحثة( Zشكل يوضح المسح البصري في النمط ( 2) الشكل رقم
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ًا حاًل جيد zهذا يجعل نمط و على الصفحات التي ال تركز على النص.  Zيحدث مسح النمط 

 أولمصغرة ا للصفحاتويمكن العناصر األساسية التي يجب رؤيتها.  ةقليلالبسيطة و للتصميمات 

 Z عنصرين رئيسيين تنفيذ النمط أوالصفحات المقصودة التي تتمحور في الغالب حول عنصر 

المسار  هذا النمط يحاكي تصميمو  .(Babich, 2017) لتسهيل إجراء مسح الصفحة لزوار الموقع

يكون  أنجب ال يو  أسفل إلى أعلىمن و  اليمين، إلىاليسار  منتقرأ تسلكه العين البشرية عندما الذي 

ون بزاوية. تك أن اً يمكن أيضًا ون الخطوط األفقية أفقية تمامتك أنال يجب فنموذًجا دقيًقا  Zتخطيط 

معكوسة  z تكون أن أو في جميع أنحاء الصفحة Zيكون هناك العديد من  أنيمكن  ذلك،عالوة على 

 .بحسب لغة الموقع واتجاه الكتابة

 ط النم :F يث كانت هذه ح تتبع العينل دراسة 3112في عام  (نيلسن نورمان)أجرت مجموعة

 333 الحظوا كيف شاهد ةاليوم. خالل الدراس اً فائدة وأكثرها استشهاد الدراسات أكثرالدراسة من 

تخدمين ءة الرئيسي للمسسلوك القرا أنأظهرت النتائج و  آالف صفحات الويب المختلفة اً دممستخ

. Fي نمط يقرأ المستخدمون ف وبشكل أكثر تحديًدا، مختلف المواقع والمهامفي  اً نسبي اً كان متسق

ء العلوي من الجز  في الغالب على طولون الصفحة أواًل في اتجاه أفقي يقرأ الزائر  وفي هذا النمط

قوم الزائرون ي اً أخير و . يالصفحة ويقرؤون عبر خط أفقي ثان سفلثم يتحركون أل منطقة المحتوى

. اً أفقًيا صارم اً يتبع نمط أنيجب  الو  األيسر من المحتوى بحركة عمودية بمسح الجانب

(Pernice, 2017) 

https://www.nngroup.com/articles/author/kara-pernice/
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 )من عمل الباحثة( F شكل يوضح المسح البصري في النمط( 2) الشكل رقم

مواقع الويب التي تحتوي على نصوص كثيفة مثل المدونات  في Fالنمط وعادة ما يستخدم 

  والمليء بالنصوص. الكبير المحتوى المواقع ذاتو  والمواقع اإلخبارية

  مخطط جوتنبرجThe Gutenberg diagram: مخطط جوتنبرج (أرنولدأدموند ) ابتكر 

م هو أحد األسس المثبتة منذ فترة طويلة لتصميو  يحترم كل تصميم. أنيجب  يقول،كما  ومبدئه،

بشكل  ن تسقطالعي يقول أنو  ،للعديد من صفحات الويب والعمود الفقري موقع الويب الفعال

 أن إلى لنمطاويشير والتي يسميها المنطقة البصرية األولية.  الزاوية اليسرى العليا إلىبيعي ط

ها في سلسلة من الحركات األفقية تسمى محاور االتجاه. تبدأ أسفلالعين سوف تمسح الصفحة و 

لحركة الحافة اليمنى. ا إلىكل عملية مسح أبعد قلياًل من الحافة اليسرى وتتحرك أقرب قلياًل 

ذا المسار ه إلىالمنطقة الطرفية ويشار  إلىتنتقل من المنطقة األساسية  أنالكلية للعين هي 

لغات اليمين ويمكن عكسه ل إلىللغات القراءة من اليسار  اً مخصصر وهذا المسا بقراءة الجاذبية.

نصي المحتوى الالنمط على هذا يتم تطبيق و ( 3119)معوض،  اليسار. إلىالقراءة من اليمين 

 :أربعة أجزاء إلىجوتنبرج التخطيط يقسم مخطط حيث . غالباً  كثيفال

 .اليسار أعلىتقع في و قة البصرية األساسية المنط -1

 .يمينال أعلىتقع في و منطقة إراحة قوية  -3
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 .اليسار سفلتقع في األو منطقة إراحة ضعيفة  -3

 .اليمين سفلتقع في األو منطقة المحطة  -4

 
 جوتنبرجشكل يوضح المسح البصري في نمط ( 3) الشكل رقم

http://betterposters.blogspot.com/2016/09/reading-gravity.html 

  ثالث قاعدة األ:The Rule of Thirds مكتوبة من منذ مئات من السنين هذه القاعدة  وجدت

اإلشارة  تمت منذ ذلك الحينو   (مالحظات حول المشهد الريفي)في  (جون توماس سميث)قبل 

ن بين الفنانين والمصوري وُتستخدم .صور الجماليةال في تركيبعلى أنها مبدأ مهم  يهاإل

لفكرة ا  (Amirshahi, Hayn-Leichsenring, Denzler & Redies, 2014). والمصممين

ن تسعة أقسام متساوية مع خطين أفقيي إلىالرئيسية حول قاعدة األثالث هي تقسيم التخطيط 

من المساحة األفقية  ٪33،33يأخذ كل قسم من هذه األقسام حوالي  ين حيثعمودي ينوخط

 تقاطعات وتشكل ونفس النسبة المئوية من المساحة الرأسية. لهذا السبب يطلق عليهم "الثلث".

 الخطوط نقاط محورية حيث يجب ترتيب العناصر الرئيسية للتكوين.

https://www.researchgate.net/profile/Gregor_Hayn-Leichsenring?_sg%5B0%5D=V6EzABpwSvCSNZmChN9gEd5LUWZhZ-N54Bz6dj0myzY7SwW37Kca0BrLoUWH23Tt2lt4Jpk.pzRyFg_v4E2q-46hemrOMz7V7sRL8Pd40rube7wyowh8LKXyamN8ZdMN8qj529F8IeCMk8etAxVYetOxFBncEA&_sg%5B1%5D=QpGhw6fI8KhyeMZXrsP_Mbbg3fvLgbd2K-YoijddJ5c-SSXe7g0kOZwzt9Wk4wXROCes0mg.S2Hnx5P1ymb9E0uHPsv0WBebGOEHtNs1ssVkQPxSfqFcJ9VIVqykFQapBuw2sd2-iCs3OHeu9ulbdRJ0zg2v7g
https://www.researchgate.net/profile/Joachim_Denzler?_sg%5B0%5D=V6EzABpwSvCSNZmChN9gEd5LUWZhZ-N54Bz6dj0myzY7SwW37Kca0BrLoUWH23Tt2lt4Jpk.pzRyFg_v4E2q-46hemrOMz7V7sRL8Pd40rube7wyowh8LKXyamN8ZdMN8qj529F8IeCMk8etAxVYetOxFBncEA&_sg%5B1%5D=QpGhw6fI8KhyeMZXrsP_Mbbg3fvLgbd2K-YoijddJ5c-SSXe7g0kOZwzt9Wk4wXROCes0mg.S2Hnx5P1ymb9E0uHPsv0WBebGOEHtNs1ssVkQPxSfqFcJ9VIVqykFQapBuw2sd2-iCs3OHeu9ulbdRJ0zg2v7g
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Redies?_sg%5B0%5D=V6EzABpwSvCSNZmChN9gEd5LUWZhZ-N54Bz6dj0myzY7SwW37Kca0BrLoUWH23Tt2lt4Jpk.pzRyFg_v4E2q-46hemrOMz7V7sRL8Pd40rube7wyowh8LKXyamN8ZdMN8qj529F8IeCMk8etAxVYetOxFBncEA&_sg%5B1%5D=QpGhw6fI8KhyeMZXrsP_Mbbg3fvLgbd2K-YoijddJ5c-SSXe7g0kOZwzt9Wk4wXROCes0mg.S2Hnx5P1ymb9E0uHPsv0WBebGOEHtNs1ssVkQPxSfqFcJ9VIVqykFQapBuw2sd2-iCs3OHeu9ulbdRJ0zg2v7g
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 )من عمل الباحثة( شكل يوضح قاعدة التثليث( 4) الشكل رقم

 النسبة الذهبية :The Golden Ratio تخطيطات الرسوم بجميع  ُتستخدم النسبة الذهبية في

أهمية  لىإمفهوم يشير  وتشكل النصوازن بين المحتوى الثقيل في خاصًة لتحقيق التها أنواع

المصممين  ساعدت أنيمكن  نسبة رياضية عن طريقالواحد  الشكل أوالتكوين العالقات بين أجزاء 

 لطبيعة،ابشكل شائع في  هذه النسبة توجد. و ينتصفحالم أعيننشاء تسلسل هرمي وجذب في إ

)صالح  .تقريًبا 1.2161يساوي ب متوازنة. وتستخدم في نظرية التصميم الكالسيكي إلنشاء تراكي

ف الذهبي" ويشار إليه بالحر  قطاع"ال وباسم "الوسط الذهبي"  اً عرف أيضتو  (3116وعبد الرزاق، 

الهيكل  رحيث إنه يوف ،جيداً ما يبرره  تصميمدام النسبة الذهبية في استخ أن ".Phi "ϕاليوناني 

فإن  مالية،جالنسبة الذهبية على أنها  اً ألن الدماغ البشري يدرك تلقائي اً واألناقة الطبيعية. نظر 

لرسومات يمكن تطبيق تصميم النسبة الذهبية في او استخدامها في التصميم يولد جاذبية الشعورية. 

ي. أخرى مرتبطة بالشكل المرئ أي صناعة أوتصميم الويب  أوتصميم المنتجات  أوالشعارات  أو

هناك و  .جذب المستخدمين والحفاظ على تفاعلهم إلىتهدف خدم موقع الويب واجهة مست حيث ن

رياضيات ال الذي حدده عالم بة الذهبية وهو تسلسل فيبوناتشيبحساب النس مرتبط مصطلح

ه. كل رقم في التسلسل هو مجموع القيمتين اللتين سبقت أن. يوضح هذا التسلسل (فيبوناتشي)

، 1، 1بالتالي فإن األرقام الثالثة األولى في التسلسل هي ، و 3=  1+  1على سبيل المثال، 
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نشاء أول 3=  3+  1) 3، واألرقام التالية ستكون 3 أرقام من  11(. يستمر هذا األمر، وا 

ي لب الذهبي، وهو حلزونلو تسلسل فيبوناتشي هو ما يخلق ال .1،1،3،3،5،6،13،31،34،55

 لوغاريتمي ينمو بمعامل النسبة الذهبية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسلسل فيبيوناتشي والنسبة الذهبيةشكل يوضح ( 5) الشكل رقم
https://bolcheknig.ru/ar/enciklopediya/cifrovye-kody-fibonachchi-ryad-fibonachchi-klyuch-matrica-zolotogo/ 

  األعداد الفرديةقاعدة :The Rule of Odds  التراكيب المبهجة  أنتنص هذه القاعدة على

يوازن فما تكون ثالثة.  اً صر الموضوعة في المقدمة وغالبعلى عدد فردي من العنا اً تحتوي غالب

 اً عيطبي اً يخلق توازنمما هما النقطة المحورية في المركز الجسمان الموجودان في الخارج كال

 (Ambrose & Harris, 2008)    . اً بسيط

 البصري  التسلسل الهرمي:Visual Hierarchy  الترتيب الذي تدرك فيه العين  إلىيشير

 .دوراء تصميم الويب الجي المبادئأحد أهم يعد التسلسل الهرمي المرئي  أنحيث  البشرية ما تراه

التي تجذب الزائر أواًل وأي العناصر يتفاعلون معها  يحدد التسلسل الهرمي عناصر الصفحةو 

لكل مصمم ف طريقة صحيحة لبناء تسلسل هرميتدريجيًا حسب األهمية وبالترتيب وال توجد 

 رسم توضيحي المع أو رسم بألوان زاهية أوعنوان جريء  تكون البداية ب أنالممكن  من بهسلو أ

https://www.amazon.com/Gavin-Ambrose/e/B001K76F24/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Paul+Harris&text=Paul+Harris&sort=relevancerank&search-alias=books
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والخطوط  الفضاءالمعروفة عن طريق  اعتماد األنماط عن طريق أو لالهتمامصورة مثيرة  أو

المطلوب من  االتصالالهرمي البصري  ويحقق التسلسل .(Krause,2014)والتباين والقرب 

 .اً بصري اً اتزان يخلقو  بين العناصرالتميز ويساعد على  التصميم

 هأنواعالفضاء التصميمي فلسفته و  الثالث:المبحث 

تستخدم و  على مر العصورالتي شغلت العلماء والفالسفة والفنانين المفاهيم  أحدالفضاء يعد 

حسب الموضوع وله العديد من المعاني والتعريفات التي  الفضاءاتكلمة فضاء لوصف العديد من 

ل شيء كالوعاء الذي يستوعب  مفهوم الذي يتضمن كل شْي وكأنهوال العامة الفكرةتجتمع بنفس 

ساحة ونشغل مفي الفضاء ون موجودوكل شيء  النجوم البعيدةال و فنحن واجسادنا واصواتنا والجب

الفضاء لغويًا: "يعني المكان الواسع" وان الفضاء في اللغة العربية أيضا يعني " االتساع ف .معينه منه

 علم النفسوفي  .(3113، )الخفاجي "واالنتهاء ويفضي كل شيء أي يصير فضاء وكذا في النهاية

المنطقة  وه علم الفلكوفي . الحرية في فعل ما يرغب فيه الشخص من أجل تنميته الشخصية هو 

الواقعة خارج الغالف الجوي لألرض والتي تحتوي على الكواكب األخرى للنظام الشمسي والنجوم 

 ةالفالسفكلم . وقد تونجده في الموسيقى والرياضيات والتصميم وكل شي حولنا. ذلك إلىوالمجرات وما 

 ارسطو في تعريفه انه حاوية لألشياء، نوع من تعاقب شاملفقال  وماهيتهفي مفهوم الفضاء  كثيرا

 (نيزوتفريد ليبالفيلسوف )غ جادلو ما هو ضمن حدود السماء  إلىلجميع االغلفة من الصغير جدا 

تكون  نأفال يمكن  إذا لم يكن هناك شيءوقال  الفضاء هو العالقات المكانية بين األشياء أنفي 

وف الفيلسجادل في المقابل و فلن يوجد الفضاء.  كونناهناك أي عالقات مكانية. إذا تم تدمير 

بارة ع واد الموجودة في كل مكان. الفضاءبأن الفضاء هو نوع من الم (صمويل كالركالبريطاني )

م وانض عن حاوية عمالقة تحتوي على كل األشياء الموجودة في الكون: النجوم والكواكب ونحن.
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تن مختلف في موضوع الفضاء فقال نيو  لكل منهم له رأي كانهذا النقاش و  إلىكرين فالعديد من الم

يمانويل ، كل شيء يتحرك فيما يتعلق به وأنمطلقًا  اً كيان الفضاء أن الفضاء  أن كان يعتقد كانطوا 

 أن لقد وضح مارتن هايدغر اأم .اً حقيقي اً هوم يستخدمه البشر لفهم العالم وليس كيانهو مجرد مف

ليست متبادلة أي الفضاء يولد المكان فهو طريق باتجاه واحد فالفضاء  العالقة بين الفضاء والمكان

ًا كان الفضاء مطلق نيوتن من وجهة نظر إسحاقو  .ليس جزء من المكان بل المكان جزء من الفضاء

اعتقد فالسفة و أي شيء في الفضاء.  هناك بشكل دائم ومستقل عما إذا كان اً بمعنى أنه كان موجود

لتي ا مجموعة من العالقات بين األشياءالفضاء كان في الواقع  أن خرون وال سيما غوتفريد اليبنيزآ

الفنانين ن الفضاء الكثير موقد تأثر بموضوع  البعض.وجيه من بعضها تعطى عن بعد المسافة والت

ة الخارجية والداخلية المتباين اتءضاعيش داخل مجموعة من الفن ناحيث ان والمصممين والمعماريين

طيط مسبق مع تخ عشوائياً  أو طبيعياً  على المشاهد مختلف ولكل فضاء تأثير هاأشكالجامها و حافي 

 .بدون أو

  التصميميالفضاء 

 يووضعها ف عناصرمجموعة من الجمع  عن طريقبتكار اكوين و تعملية  التصميمعملية  أن

تنظيم خطة ل إلىيشير "التصميم الجرافيكي"  الفنية الناحية منو .مدلول أووظيفة  ئهاإلعطا ما تكوين

حيث ألبعاد ثنائي ا في التصميم الجرافيكي الفضاء   عام،بشكل و المرئية في الفضاء.  العناصر

هي "التخطيط" ه فيالشاشة اإللكترونية. األفكار الرئيسية  أومستوية مثل الورق  سطح يكون عادةً على أ

يكون  أنيجب  ما ولخلق تصميم. (Hagen & Golombisky, 2017) التصالاو"التنظيم" لغرض 

لعظيم داخل الفضاء الكوني ا الفضاءاتوتكون هذه  فضاءاتالتصميم داخل فضاء ويحتوي على عدة 

والفضاء  ،الذي يحتوي على كل شيء. فهناك الفضاء الثالثي األبعاد ونجده في العمارة والمجسمات

تصاميم المسطحة ال أنواعثنائي األبعاد ونجده في التصوير واللوحات والمواقع اإللكترونية وفي مختلف 

https://mimirbook.com/ar/da5ef83eb06
https://mimirbook.com/ar/da5ef83eb06
https://mimirbook.com/ar/6e24e5d0ed3
https://mimirbook.com/ar/6e24e5d0ed3
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في البنية  االعناصر تأثير  أكثريعد الفضاء من و . شكالوتخلق عن طريق اللون والضوء والمساحة واأل

ني في كتابه ا وكما قال الحسيانتظام العناصر االخرى وعالقته كما يؤثر في كيفيةالشكلية للتصميم 

وقيمته  لفضاءا من الفنانين والمصممين يهملون العديد أنالتطبيق( ، النظرية، صميم: الفلسفة)فن الت

وهذا ما  اصر الحقيقية الوحيدةخرى العنألاال يدركونه ويعدون العناصر  ألنهمنما إ معينليس لسبب 

 لفضاءا المصممينهل بعض اجيت وفي كثير من األحيان الفراغ.يطلق عليه خطأ  أنجعل بعضهم 

ية تضيع العناصر المرئف جداً  مزدحمة أو مساحة كبيرة فتكون التصاميم اما ذات حساب المساحة أو

خالل الهيئة،  من األبعادويتحقق الفضاء في التصاميم ثنائية يحدث بينها انسجام. ال  أوالكتابة مع 

نه جود له ألوقبل ذلك ال و  متحركة يظهر الفضاء أوساكنة نه بمجرد وجود هيئة إالتراكب، الشفافية ف

احة فالمس ال يكون شكالً  أوسواء تحقق داخله شكل تصميمي أي فضاء  أنبالفعل هو متكون. 

آثار الفضاء فضاء و  إلىفضاء ولكنها شكال بنفس الوقت ويتحول مدلولها  تكون ذات األبعاد الورقية

بالتالي تحدث و  مهما كانت ال بعد تواجد كتله فيهإ ال يكون فالفضاءولى عليها مع ابتداء النقطة األ

  (3111)العبيدي،  .هماالعالقة الترابطية بين

 وعانوهناك نتصميم مكونات ال داخل أوبين  أوحول المناطق  أوالمسافات  إلىويشير الفضاء 

 من الفضاء: 

مساحة الشكل الذي يمثل  إلىيشير الفضاء اإليجابي : Positive Space يجابيالفضاء اال -1

لجزء اما يكون  عادةً التصميم، و  أو فنيالعمل الالفعلية داخل  شكالاأل العناصر و أي الموضوع

 ورة،صوجه شخص في  أوفاكهة حبة  أومثل إناء الزهور  التصميم أولرسم الرئيسي لالملموس و 

 في لوحة.أي كائن  أو

 رالعناصة حول وبين احالمس إلىيشير الفضاء السلبي  : Negative Spaceالفضاء السلبي -3

من ًا وضوح أكثر الفضاء السلبيكون يقد و  لعنصريساعد على تحديد ا، و في التصميم الموجودة
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فاعل عندما يت ما اً موضوع أوذي صلة فنية  أولالهتمام  اً شكاًل مثير  فيخلق العناصر األخرى

 .مع بعضهما البعض أكثر أو عنصران

 ال يمكن شرط الفضاءف .نجاح التصميمفي  اً مهم دوراً  يلعبا أن االيجابي والسلبي لفضاءيمكن لو 

 ,Hagen & Golombisky) .هاحتسابتقييمه دون  أواؤه إنش أوالتحدث عن التصميم الجرافيكي 

ور رة من صصورة مؤثيشكل في بناء التصميم و األساسية المهمة و من العناصر  الفراغيعد  (2017

و  (1993 ،)الصيفي األخرى وتتأثر بها.تؤثر في فاعلية العناصر  حيثالطاقة التي يتضمنها 

الة في ح لتصميما أنللتأكد من و لتحقيق التوازن في التكوين ًا مع الفضاء اإليجابي والسلبييتفاعل 

بشكل  هماجودف أهمية الفضاء اإليجابي بقدرمهم لفضاء السلبي ل تخطيطيكون ال أنيجب توازن 

قد فاإليجابية والسلبية ذاتية بطبيعتها  الفضاءات .شعور بالتوازن واإليقاعالخلق يمدروس وصحيح 

نفس المنطقة  يرى شخص اخروقد إحدى المناطق هي مساحة إيجابية  أنيرى بعض األشخاص 

ر من وفي الكثيالعالم تختلف من شخص آلخر. ندرك بها ألن الطريقة التي  نظراً وهذا سلبية. 

 اً جزءالسلبي  اءالفضيصبح  اإليجابية والسلبية حيث الفضاءاتالتعامل مع  يتم المبسطةالتصميمات 

 لتالي:كما في الشكل ا للعناصر األخرىكون مجرد خلفية فعالة ي أنمن التصميم بداًل من  ال يتجزأ

 
  فيه الفضاء السلبي واإليجابي أدمج شعار تصميم( 6رقم)الشكل 

https://www.pinterest.co.uk/pin/387872586638074195 
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 :العناصر الفضاء باستخدام مجموعة من إضافةفي األعمال ثنائية األبعاد يمكن و 

 األكبر أقرب إلينا واألشياء األصغر تبدو بعيدة. شكالتبدو األ حيث الحجم 

 تتراجع و شاهد مال إلىالدافئة والنابضة بالحياة واأللوان الداكنة تتقدم وتظهر أقرب  فاأللوان اللون

 .ةبعيد بدواحيوية واأللوان الباهتة وت قلاألكثر برودة واأل األلوان

 يتم إنشاء إحساس بالعمق كما ف أقرباآلخر يبدو الشكل من  اً الشكل الذي يغطي جزء التداخل

 لو كان أحد األشياء في المقدمة واآلخر من الخلف.

 إلى لو كانت أقرب كمابعيدًا النظر  إلى لتصميما أعلىيل الكائنات الموجودة تمحيث  الموضع 

 نقطة التالشي. أواألفق 

 بالعمق ًا إحساس بت من نقطة التالشي تخلقالخطوط التي تتقارب مع بعضها كلما اقتر  المنظور

 ثالثية األبعاد ذات حجم. أشكالالمسطحة تبدو وكأنها  شكالتجعل األ أنويمكن 

 وكلما  أقربو تبدو الكائنات األكثر تفصيالً والتي لها حدود وحواف واضحة  منظور الغالف الجوي

 .وبدت الكائنات بعيدة حالوضو  قل تفاصيلقلت ال

بين عناصر  وتكون موجودةالمفتوحة بشكل واضح  المساحة هو : White Spaceالفضاء األبيض

 أنللفضاء األبيض ال يشترط و  ( ,3112Pracejus) .الكائنات داخل حدود اإلعالن أوالتصميم 

ن نشط يكو  أنومن الممكن للفضاء األبيض  نقش.و أي لون  يكون له أنيمكن اللون  أبيضكون ي

 انتباهجذب و  للحصول على هيكل وتخطيط مرئي أفضل اً ترك عمد خامل فالفضاء األبيض النشط أو

لخامل الفضاء األبيض اأما  الرسم. أوالشعار  أوالمستخدم والتأكيد على عناصر معينة مثل العنوان 

تمر و المسافة بين األشياء الصغيرة  أوكنوع من الهامش  تم استخدامهالذي يهو الفضاء الموجود 

يث ح عن قصد بطريقة دقيقة للغاية إضافتهاوتمت ذات أهمية كبيرو لكنها  يالحظها أحد أندون 

 .النص بسهولةو للعين بقراءة التصميم  تسمح
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  ائف رئيسية للفضاء األبيض:ظو  عدة هناكو 

 مجموعات من العناصر انشاء. 

  خلق التركيز والتسلسل الهرميو مساعدة العين على مسح التصميم. 

 زيادة الوضوح وسهولة القراءة. 

 اعطاء الجمالية للتصميم. 

 النقاء- النظافة- العزلة-والرفاهية الثروة-الجودة  ومن أهم الدالالت للفضاء: بناء مظهر معين 

  (Bradley, 2010) الهدوء. – الالنهاية- االنفتاح- القداسة-

 وللفضاء األبيض نوعان:

هي المسافة بين العناصر الصغيرة مثل  Micro white Space:األبيض الصغير فضاءال -1

ين بين عناصر القائمة والمسافة ب مثل المسافة النص والفقرات والرموز واألزرار الحروف وخطوط

 .المسافة بين العناصر داخل عنصر أكبر أو الصورة والتعليق عليها

بين  فصللتستخدم لالتي  هي المسافة Macro white Space: الكبير الفضاء األبيض -3

 .الهوامشو  مثل أعمدة النص والرسوماتالتصميم وتوصيلها  الرئيسية والكبيرة في العناصر
 

 
 

 ( الصورة من تصميم صفحة ويب يوضح الفرق بين الفضاء األبيض الكبير والصغير22الصورة رقم )
https://medium.com/ringcentral-ux/white-space-in-ux-design-2b6b996c2b9c 
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 الفضاء التصميمي أنواع 

 ة.محددة من الفضاء: التصويرية والوهمية والفعلي أنواعيهتم التصميم المرئي بشكل فعال بثالثة 

 تصويري الفضاء الPictorial Space: األعمال التصميمية أو اتلوحالالوهمي في  لفضاءهو ا 

ساحة التصويرية ُتعنى المو  (3111، )الخزاعي .يعطي وهم المسافةو  ويوحي بالعمق األبعاد ةثنائي

 ق ضمني.بدون عم لكن التي تتفاعل على سطح مستو ات اإليجابية والسلبيةوالمساح شكالباأل

 .حائطالوورق مزخرفة الرخامية الوراق األو عادًة على القماش  ويوجد هذا النوع من الفضاء

 

 وتعبر عن الفضاء التصويري Ilya Bolotowsky( لوحة الهيكل األزرق للفنان 22) الصورة رقم
http://dwigmore.com/pioneers.html 

  اإليهاميالفضاء llusionistic Space:  وهمي يتحقق عندما يوجد العمق في  فضاءهو

إنشاء مستويات متعددة من خالل تقنيات التداخل  التصميم الثنائي األبعاد عن طريق أوالصورة 

بصرًيا للعمق والفضاء بهدف إعطاء الشعور  اً وهم بحيث يخلق والطبقات والحجم والمنظور

رسومات الكهوف من و الفن المصري  في كثيرا استخدمو  (3111، أبو العنين). بالثالثية األبعاد

هر أيضًا ويظ العصر الحجري القديم واللوحات الجدارية ألمريكا الوسطى والمنسوجات والالفتات

 .ن الفارسيين في كل من اللوحات والمخطوطات المزخرفةالفنانيأعمال في اللوحات اآلسيوية و 

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=160H760N4W230.293127&profile=akfnl&uindex=BAW&term=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86&aspect=basic&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=160H760N4W230.293127&profile=akfnl&uindex=BAW&term=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86&aspect=basic&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
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باولو فيرونيزي على الحائط، شوهدت صورة بالحجم الطبيعي لفتاة  نالفنالوحة جدارية رسمها ( 20) الصورة رقم

 ويستخدم فيها الفضاء اإليهامي بشكل واضح صغيرة تحدق حول باب مفتوح جزئًيا.
http://www.wallonia.be/en/news/new-museum-province-of-luxembourg-september-2018 

  الغامض الفضاءAmbiguous Space: يس إيجابي وال سلبي بشكل واضح وهو فضاء ل

المرايا ك من األحيان على وجهة نظر المشاهدعتمد في كثير يجوانب من كليهما و  يحمل هولكن

شياء العالقات المكانية لأل أوفهم الحجم الفعلي  لمشاهدتحدث عندما يتعذر على ا. و واالنعكاسات

 (Block, 2007). في الصورة

 
عطائها أبعاًدا من خالل الحجم المتغير  تم فيها Escherللفنان لوحة ( 23) الصورة رقم إطالة الخلفية وا 

 اضحويظهر فيها الفضاء اإليهامي بشكل و  الفضاء إلىوالتفاصيل المتناثرة حيث تمتد الصورة مرة أخرى  لألنهار،
https://www.aaronartprints.org/escher-dayandnight.php 

http://www.wallonia.be/en/news/new-museum-province-of-luxembourg-september-2018
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  اللونيالفضاء :Color Space  وهم الفضاء الناتج عن درجة حرارة اللون والتشبع إلى يشيرو. 

طلوب في يخلق للمشاهد الشعور الم بحيةفكل لون في العملية الفنية والتصميمية له ايحاء معين 

 التصميم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفضاء اللوني ايسيطر عليه تصوير فلوريان هولزيصورة من ( 24) الصورة رقم
https://thewestologist.wordpress.com/2015/01/23/the-art-of-light-color-and-space/ 

 
 فعليال ضاءالفSpace  :Actual  كون يفثالثية األبعاد اليتعلق الفضاء الفعلي بالعناصر

ارات الفنية مثل الفخار والمجوهرات والنحت والتذك باألعمال. يتعلق األمر اً وملموس اً الفضاء حقيقي

لها ارتفاع وعرض وعمق وتشغل  مساحة حقيقيةاألعمال شغل ت حيث الخاصةالعائلية واألشياء 

 الحقيقي. لفضاءا

 

 
 
 
 
 

 نحت باللون )شكل بيضاوي( أزرق باهت وأحمر، باربرا هيبورث( 25) الصورة رقم                 
http://barbarahepworth.org.uk/sculptures/1943/sculpture-with-colour-oval-for 
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 الزخرفي ضاء الفDecorative space:  هو الفضاء الذي يمكن قياسه في التصميم المسطح

ال تحتوي على و للغاية  سطحه معدوم أو ضئيلذات عمق  ذو الطوال والعرض وهي مساحة

 ًا.أي شيء يخلق عمق أوتداخل  أول ظال

 
 ( الفضاء الزخرفي26) الصورة رقم

http://2dncc.blogspot.com/2012/11/deepplastic-space-vs-shallowgraphic.html 

 
 لمنظوريا ضاءالف Space :Perspective  عن طريق استخدام قواعد  الناشيْ هو الفضاء

داع البصري والخ المنظور الخطي إلى اً شير المنظور األكثر شيوعيلتجسد البعد الثالث و  المنظور

. يعطي ائنات تبدو أصغر كلما ابتعدتباستخدام الخطوط المتقاربة ونقاط التالشي التي تجعل الك

الغالف الجوي األشياء في المسافة قيمة أخف ودرجة لون أكثر برودة من  أوالمنظور الجوي 

 يجعل ي وهو نوع آخر من المنظورألمامالتقصير اويستخدم األشياء الموجودة في المقدمة. 

  تقصير طول الكائن. أوينحسر في المسافة عن طريق ضغط الشيء 
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 ( الفضاء المنظوري27) الصورة رقم

https://www.pinterest.com/plubrano/1-point-perspective 

 العالقة بين الشكل والفضاء الرابع:المبحث 

 ة والدوائرالرباعي شكالات واألمثل المثلث البسيطة شكالبدأ في المدرسة في التعرف على األن

 اً سيطة جدب شكالهذه األ أن والكثير يظنوطريقة ارتباطها ببعضها البعض والمساحة المحيطة بها. 

على نطاق  ستخدمة، لكنها في الواقع مما يتعلق األمر بالحياة الواقعيةبحيث ال يمكن استخدامها عند

حيث يكون الكثير  معظم األشياء التي يصنعها اإلنسان فنجدها في خاصة في المهن البصريةواسع 

 واسطتها.المعقدة في الطبيعة ب شكالتقريب األ نابينما يمكن البسيطة شكالمبنية على هذه األ منها

 شكلأو خط  أو أكثر أوة مثل مجموعة من نقطتين أساسيعناصر يمكن وصف الشكل بواسطة و 
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م التي في العال شكالمعظم األو كرة. ال ومكعب الشكل صلب مثل  أو والدائرةمربع المستو مثل 

ي النهاية ل شيء ففك .او تقليديةقد تكون عشوائية و النباتية والسواحل األشكال مثل  المادي معقدة

 طريقة ماب أشكالعن  عبارةهي وكل العناصر المرئية  أشكالتتكون جميع الكائنات من  حيث شكل

 شكالاأل حديدتيتم و ، قياسهما من خالل ارتفاعها وعرضهابعدين ويتم  شكاليكون لأل في التصميمو 

مكن واقع ال يالفي  .السالب الفضاء عن طريق ويمكن أيًضا إنشاؤها وااللوانبحدود مثل الخطوط 

التي  الفضاء هو األرضف فضاء وال فضاء بدون شكل فالعالقة بينهما ترابطيةبدون  شكل وجدي أن

ري والحركة تحدد نوع النشاط البص المواجهة بين الشكل واألرضف، ووجود شكل شخصيةلليصبح فيها 

 (,3113Samara) .والشعور بالثالثية األبعاد التي يراها المشاهد

س له فال نرى انه حجر األسا التصميم أو إنشاء العمل الفني عملية عند التفكير في الفضاء في

ل دون د، فال يمكن بناء منز وثالثية األبعا أو ثنائيةيمكن ايجاد تصميم بدون وجود مساحة له سواء 

تكون ضمن  أنورق والتصاميم حتى تكون يجب  أورسم لوحة دون قماش  أووجود قطعة أرض 

عرض و  ربط جميع الكائنات والسماح بانتقال مرئي سلس يتم ومساحة معينة، وداخل هذا اإلطار إطار

الفضاء ف .في عملية التصميم والتنظيم الفن من خالل التحكم في جميع المساحات اإليجابية والسلبية

ا هأنه يساعد على خلتق المعنى التعبيري لحيث ة القدر المطلوب من األهمي والكتل شكالاأل يمنح

كل ويحويه فالفضاء يستوعب الشترابطية بينها. ويسهم في توحيد عناصر التصورة وتكتوين عالقتات 

 أوط اللون فالتقاء هذه الخطو  أووابعاده التي يوحي بها الخط  محددات الشكل إدراكال يمكن  بدونهو 

 الجدلية بين الشكل قةللعال ونظرا الفضاء،يكون لدينا شكل يستوعبه ويتخلله ها بطريقة معينة تالتفافا

 (3113، جبوري)ال .بعضهما والفضاء فإنه ال يمكن فصلهما عن
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ة التي القوي يعتمد بشكل كبير على الطريق االتصالادراكنا وفهمنا لرسالة التصميم وتحقيق  نإ

بين لعالقة اتفسر فيها عقولنا التفاعل البصري والعالقات بين عناصر التصميم اإليجابية والسلبية. 

 بعضهم البعض انقيخلفها  ،ضاءطردية فالفضاء يشكل الكتلة والكتلة تشكل الفعالقة الشكل والفضاء 

 الشكلو  من خالل المساحة والشكل فيه ويتم تحديد الكائن اً ضع كائننيتم تحديد الفضاء عندما ف

ريق خلق فراغ طالتصميم واكملته العين بصريًا عن  التالية كيف تشكل الصورةنرى في  المحيطة به.

 في شكل اليد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 فيه الفضاء اإليجابي والسلبي استخدمالعالقة بين الشكل والفضاء في تصميم ( 7) رقم الشكل

Space-Negative-Mobile-https://dribbble.com/shots/6445178 

 (التطشالج)ومن أكثر وأهم النظريات التي أكدت على العالقة بين الشكل والفضاء هي نظرية 

لت اطوتعني كلمة جش في عشرينيات القرن الماضي مجموعة من علماء النفس األلمانوقد طورها 

رئيسية لوفكرتها ا، فية إدراك الناس للعالم من حولهمحول كي مبادئعبارة عن مجموعة  وهيالشكل 

واإلدراك  الفن كتابشتهر هذا االسلوب بالتصميم بعد وا الكل هو أكبر من مجموع أجزائه". أن" هي

الدور القوي  إدراك المصمم ويستطيع .1954الذي صدر سنة   Rudolf Arnheimللكاتب البصري

عقل كيف يدرك ال الجشطالت تصفمبادئ  أن حيث البصريالذي يلعبه علم النفس في اإلدراك 

 ور مرئيةص ينشئالدماغ على  مما يجعلالبشري المكونات المرئية عند تطبيق شروط وأحكام معينة 

https://dribbble.com/shots/6445178-Mobile-Negative-Space
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كل التي لها عالقة بالش المبادئنظرية الجشتالت كثيرة وتذكر الباحثة  ومبادئ .ذات معنى معين

 والفضاء:

 مستخديما  وعادةاإلدراك  أشكالشكل واألرضية أساسيان في جميع لا أن ية:الشكل واألرض 

 أشكاليساعد على خلق صورة مميزة من ضمن مجموعة  وهو ما هذا المبدأ والظل فيالضوء 

عن الخلفية  صلبف ، وتقوم العينخلفية أوالعناصر إما ككائنات تركيز  فيهاالحالة التي ندرك  وهو

 فنستطيع تمييز الشكل والتركيز وبعضها األخر مستقرةتكون الرؤية  أنويمكن  المحيطة بها،

يتم إدخال الغموض اإلدراكي وتصبح العالقات بين العناصر غير واضحة.  ف ةمستقر ير تكون غ

ي واإليجابي السلب الفضائيين، مما يجعلنا نتبادل بين رؤية الشكل واألرض قابلين لالنعكاسف

 (3119)معوض،  نقطة التركيز.ثم اآلخر باعتباره  أحدهما

 
  Pittsburgh Zoo & PPG Aquarium Gala ( شعار لحديقة حيوان وأكواريوم8) رقمالشكل 

https://www.pittsburghzoo.org/ 
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 حدة يميل إلى جمعها في و  العقل البشريحيث أن  قرب العناصر إلىتقارب يشير ال: تقاربال

 هو ترتيب العناصر التي تتعلق أي، متباعدةعندما تكون  والعكس متقاربةعندما تكون واحدة 

ون وتكل وضع عناصر مختلفة على مقربة ببعضها البعض إلنشاء مجموعة مرئية من خال

بعد العناصر  وأالسلبي فهو العنصر الذي يتحكم في قرب  وهنا يأتي دور الفضاء ضمنية. العالقة

 .األخرى عن بعضها

 
 استخدام مبدأ القرب في التصميم (28) الصورة رقم

https://www.pinterest.com/kaijee/gestalt/ 

 

 في مظهرها الكامل  شكالإدراك األ إلىالدماغ يميل  أنيعتقد علماء نفس الجشطالت  :لغالقاإل

ر، )منصو  .غائبة تماًما أوسواء كانت مخفية  أكثر من أجزائها أودم وجود جزء على الرغم من ع

https://www.pinterest.com/kaijee/gestalt/
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ما سلبية ا فضاءاتالشكل والفراغ المحيط به مرتبطان ببعضهما فكالهما  أنندرك وهنا ( 3111

 .يكمل المشهد والصورة المطلوبة من خالل تفاعلهما معاً  أنايجابية والمشاهد يستطيع  أو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخدام مبدأ اإللغالق لتكوين شكل( 9) رقمالشكل 
https://www.pinterest.es/esantnrodrigo/leyes-gestalt 

 

 منحنى ُينظر  وأالعناصر التي يتم ترتيبها على خط  أنينص مبدأ االستمرارية على : االستمرارية

ويمكن للمصمم  المنحنى. أور ارتباًطا من العناصر غير الموجودة على الخط ثإليها على أنها أك

طريقة من عنصر ألخر ب فضاء سالب في الشكل فيقود المشاهد خلق االستمرارية عن طريق خلق

                                       سلسة ويخلق لمسة جمالية في الوقت نفسه.

 

  االستمراريةمبدأ  حقق جمعية الفنادق الكنديةشعار  (22) الشكل رقم
http://www.hotelassociation.ca 
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 والمواقع اإللكترونية: الفضاء الخامسالمبحث 

ت المواقع صبحأل التطور السريع الذي يحصل في عصرنا من الناحية التكنولوجية والتقنية ظفي 

ة مهمة جدًا ويهتم اصحاب المواقع بأن يكون موقعهم ذو جوده عالية وشكل جذاب ويتحقق نياإللكترو 

 لتصميمن مرحلة اأو م الكبير، في هذا العال المنافسةفيه شروط الموقع االلكتروني الناجح ليدخل 

هم مهام المصمم التخطيط للشكل العام للموقع أد أح أنمرحلة اساسية في عملية تطوير المواقع حيث 

تجديد  وأال يختلف بناء موقع ويب جديد ف بعد ادراك وفهم الفكرة الرئيسية للموقع وواجهة المستخدم

جهة تصميم وا، و اً ضروريًا أمر حيث يعد التخطيط الدقيق  م عن العمل في منزل األحالمموقع قدي

ن تصميم واجهة كا إذاف وتجربة المستخدم. االستخدامبشكل كبير على قابلية  يؤثر أنيمكن  المستخدم

لى قد ال يتمكن المستخدم من العثور عر مالئم للمستخدمين المستهدفين غي أو اً جد اً المستخدم معقد

ك ولتجنب ذليؤثر ذلك على معدالت التحويل.  ويمكن أن الخدمة التي يبحث عنها أوالمعلومات 

يجب تصميم واجهة المستخدم بوضوح للمستخدمين بحيث يمكن للمستخدم العثور على العناصر في 

لها تسعى ك التصاميم األخرى أنواعفتصميم المواقع اإللكترونية يشبه  والمريح الموضع الصحيح

ال الجمالي، و  العامل إلىلتحقيق اتصال واضح وسريع باإلضافة التركيز على النقطة المحورية وابراز 

 التناغم بين عناصر التصميم وللفضاء تحديدًا قيمة بصرية كبيرة ال يمكن قيمكن تحقيق ذلك دون خل

ر المتداخلة العناصفتناسب  مطبوعة. أوالتصاميم سواء كانت الكترونية  أنواععنها في كل  االستغناء

مزيجًا من التداخل للمساحة الفضائية ما بين  تشكلعالقة  إلى ؤديي هاوتجانسوالمكونة للشكل 

 (3113، جبوري)ال .للتصميملشكل العام في ا شكالوحدات الشكل فيما بينها ووحدات مجموع األ

لى سلوك ع ويؤثرنه عنصر مهم أ ةمالتصمي العملية وفراغ في يعد يعتبر مجرد خلفية لم فالفضاء

الفضاء  حيث انوصور،  أشكالالملموس من من المحتوى حيانًا بشكل أكبر أبشكل كبير و المستخدم 
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 لفضاء األبيضايمكن استخدام و ويخلق التباين  المطلوبفي االتجاه  ينالمستخدم أعين يرشد السلبي

عض العريضة تفصل العناصر عن بعضها البلمساحات فا لفصل العناصر وتوصيلها في التصميم

عبر  فضاءللاالستخدام المتسق ، و والمساحات الضيقة تربط العناصر لتكشف عن العالقات بينها

اصر المساحة في العن بقىعندما تو  التخطيط جزء من الفضاء هوها ببعضها، فالصفحات يربط

للعين  اً كانً م األبيض الفضاء ويوفر .والضياع باالرتباكالموقع  المعيارية كما هي  فلن يشعر زوار

 الفضاء نأ المصمم إيصالهااول يحالستيعاب الرسالة التي  حيحتاجه المتصفلترتاح فيه، وهو ما 

الصفحة  على تسهيل التنقل في فيعمل انتهاء المحتوى أووجود فاصل في المحتوى  إلىإشارة مرئية 

 الشديد حاماالزدويمنع  حةجزء معين من الصف إلىمستخدمين واألهم من ذلك توجيه انتباه ال ،والموقع

 .المزعج

 فوائد استخدام الفضاء في تصميم واجهات المستخدم 

انه عنصر  ليست جمالية بحتةاستخدام الفضاء في البنية الشكلية لصفحات االنترنت فوائد  أن

 نشط ولوجوده واستخدامه العديد من الفوائد:

 ائل في الرس أومن العناصر  عدد كبير وجودعند  :وتنظيم المحتوى في الصفحة واصلإنشاء ف

المعلومات األساسية  أوبسهولة الغرض من الصفحة المتصفح قد ال يكتشف مساحة واحدة 

 اءحيث يفصل الفض ات،جميع مواقع الويب مصممة إللهام نوع من اإلجراءف الالزمة التخاذ إجراء

ضها الرسومات عن بعو يمكن استخدامه لفصل الصور و  في التصميم متصلةالغير  العناصر

الذي يوضح  قانون التقاربيطبق و  (Smith, 2006). البعض وتحسين التخطيط المرئي العام

كل وثيق المجمعة بش . فالعناصركيف ترى العين البشرية العالقة بين بعض العناصر المرئية

، مختلفة يرةكب تلك الموجودة على مسافة أنعلى أنها مرتبطة ببعضها البعض بينما ُيعتقد  اً مع
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كإشارة مرئية حيث ُيظهر العالقة بين العناصر  العناصربين األبيض  الفضاءيعمل مقدار ف

 .شكالواألتطبيق ذلك على النصوص والصور  ويتم المختلفة للمحتوى

 
 الفضاءبواسطة  ( الفصل بين العناصر29الصورة رقم )

https://cutt.us/1TnY8 

 
  نتباه لجذب ا األبيض الفضاءيمكن استخدام  :والتسليط على النقطة المحورية االنتباهجذب

 .قة بيضاءعلى ور نقطة حمراء  تأثير وضعنفس  للفضاء األبيض أنحيث  المستخدمين في لمحة

تخدم عين المس الصفحة وتوجهالعناصر األكثر أهمية في توضح المساحة البيضاء  أنحيث 

https://cutt.us/1TnY8
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حاطة ا  كثيرة و  عدم وجود عناصرف (Rusonis, 2020) .في التصميم المهمالمحتوى  إلىمباشرة 

ز على المستخدمين القدرة على التركيومنح  إبراز المحتوى بشكل أكبر إلىيؤدي  الكائن بالفضاء

 رؤية قوية مرتبطة برسالة الصفحة. أو ما عناصر محددة وتطوير عاطفة

 
 توضح ابراز العنصر الرئيسي باستخدام الفضاء Apple( لقطة من موقع 02الصورة رقم )

https://www.apple.com/jo-ar/macbook-air 

 

 إلىمن عنصر  نقلالت إلىالعين  للفضاءيوجه االستخدام البارع : التسلسل الهرمي المرئي تنظيم 

التسلسل الهرمي للمعلومات على الصفحة ويوجه  إلى، مما يعطي إشارة بصرية بسهولة آخر

 التسلسل الهرمي إلى لالنتباهيحتاج المصممون  .من خالله واضح ومحدد القارئ على مسار

ث انه في حيالمستخدمين يمكنهم العثور على المعلومات وفهمها بسهولة.  أنالمرئي للتأكد من 

 انتباهه وتركيزه. حالة افتقار التصميم للتسلسل الهرمي يفقد المستخدم

https://blog.optimizely.com/author/shana/
https://www.apple.com/jo-ar/macbook-air
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 ( لقطة من موقع تم استغالل الفضاء فيه لخلق تسلسل هرمي فعال02الصورة رقم )

path=41_371_381https://printenterprise.co.uk/index.php?route=product/category& 

 

  :ء المرئي جز من قسم ال تقال المتصفحنيساعد تنظيم الفضاء على سهولة ايوجه تدفق الصفحة

نمط ب وعرض العناصرلتمرير باإلضافة ل مقصودة مختلفةأخرى صفحة  إلىمن موقع الويب 

ين عالقات مرئية ب نشئيو  عيد توجيه الحركة بمهارةي وجود المساحة المدروسة أن، حيث معين

 الصفحة. التي تتضمنهاالموضوعات 

 
 لعين اتدفق وحركة تم استغالل الفضاء فيه لخلق  codecademy ( لقطة من موقع00الصورة رقم )

https://www.codecademy.com/ 

 

https://printenterprise.co.uk/index.php?route=product/category&path=41_371_381
https://www.codecademy.com/
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  يم هم فوائد استخدام الفضاء فال فائدة للتصمأ أحدتحسين الوضوح  :إمكانية قراءة عاليةتوفير

هل بكثير القراءة أس نصوصه، فوجود الفضاء المدروس يجعل قراءةكان المتصفح ال يستطيع  أن

ازنة كميات مو  علىالفضاء  حيث يساعد لمتصفحونعن طريق تقليل عدد النصوص التي يراها ا

 ,Holzschlag) 2004( المستخدم على التدفق خالل النص. أعينساعد يكبيرة من النص و 

 جربةتكانت  مدروساً تباعد الكلما كان فلفقرات والهوامش ل العتبارا عند وضع ذلك ويتحقق

  .المتصفح أفضل

 
 من خالل الفضاء  القراءة إمكانية توفير( مثال على 03الصورة رقم )

https://www.squarespace.com 

 لى موقع ع ًا مثالياً يخلق تناغم يجابيةالسلبية واإل الفضاءاتوجود توازن بين  التوازن: يخلق

تبدو  قدو  حدوث ارتباك وفوضى وعدم موثوقية إلىالقليل من المسافات  وجود أنحيث الويب 

من ناحية أخرى قد يبرز الكثير من المسافات البيضاء نقص و  .مشوشة ويصعب قراءتهالصفحة 

 اءاتالفض واستغالل التصميمهو موازنة األمثل الحل و تصفح، المالمحتوى ونقص إرشادات 

 سهولة الوصول وتحسين تجربة المستخدم. تحقيق لبشكل صحيح 
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 الفضاءاتيعطي مثال كبير على التوازن بين  Sightseeing( تصميم موقع 04الصورة رقم )

https://www.elegantthemes.com/blog/design/making-the-most-of-symmetrical-and-

asymmetrical-balance-in-your-web-design 

 له  نأالعملية للفضاء إال  االستخدامات إلىباإلضافة  :واالحترافيةبالرقي عطي انطباعا ي

قي واألناقة ر ذكيه يعطي انطباعاً عن اله بطريقة ستخداماف .أيضاً  اليةمن الناحية الجم استخدامات

تى لو تم حزء ال يتجزأ من التكوين المرئي ج للفضاء األبيضالسخي  فاالستخدام، واالحترافية

وتجعل  عر االنضباط والبساطة والنظافةيثير مشا هلكن معالجته في الغالب بواسطة العقل الباطن

م بالصور المساحة وتزدح إلىتفتقر ع التي وعلى عكس المواق. موقع الويب يبدو أكثر احترافيه

فالتأثير األول عند دخل  االحترافيةوعدم  األناقةتعطي انطباعًا بعدم  والميزات والنصوص

لها،  لموجهةاالمتصفح للموقع اإللكتروني مهم حيث يعطي انطباعًا عن العالمة التجارية والفئة 
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وتقليل  على الفضاء األبيض ز تصميم مواقعهاالماركات العالمية يرتك أشهرالغالب في لذلك نرى 

 للتركيز على اهم العناصر وتتبع مبدأ البساطة.العناصر 

 يعطي ايحاء بالرقي ويعبر عن العالمة التجارية Teddyتصميم موقع  (05)الصورة رقم 
https://www.teddybaldassarre.com 

 شاشات الهاتف فيللمواقع  تصميم واجهات المستخدم 

ام معظم ، وقد قالمهمة عند تطوير وتصميم موقع إلكتروني الجوانب أحدالهاتف المتنقل  أصبح

ة في الحفاظ تتمثل الخطوة األساسي. و شاشة الهاتفلتكون متوافقة مع  هابالفعل بتحسينالمواقع مالكي 

رض جزء عشاشات الهاتف األصغر يمكنها فقط  أنفي تذكر  للهاتفويب عالي األداء العلى موقع 

لعمل ا انه يجب هنا ندرك، ومن ب الخاص بسطح المكتبعلى موقع الوي معين من المحتوى الموجود

واألقسام  قوائموالإذا كان هناك الكثير من النصوص ف. واضح وبسيطتصميم وبنية الموقع بشكل على 

لخاص بالهاتف ا للتصميمويجب التخطيط . هالكثير من حركة المرور الخاصة بسيفقد الموقع  الفرعية

همة نفسها ويبقى التركيز على النقطة المحورية في كال ممنذ بداية العمل حتى تبقى العناصر ال

الحالتين مع اختالف بسيط في التوزيع بما يتناسب مع الفضاء الرئيسي للتصميم وشاشة العرض 
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صميم الويب ئد في تهو االتجاه السا، فالتصميم المتجاوب بحيث يتم العمل على التصميم المتجاوب

ع م على جميع أحجام الشاشات الممكنةتصميم مواقع الويب المستجيبة لتبدو جيدة  حيث يتم اليوم

ك من خالل تحقيق ذل ويتم .زبغض النظر عن الجها والعناصراالستمرار في توفير نفس المعلومات 

 المضمنة ر العناصربداًل من تغيي اصر تخطيط الصفحة على موقع الويبتغيير طريقة تنظيم عن

(، وألنه SEOتصميم موقع الويب سريع االستجابة هو المعيار لتحسين محركات البحث ) أصبحو 

قع تصميم مو  إلىعلى تجربة جيدة دون الحاجة  الموقع يوفر طريقة مباشرة لضمان حصول زوار

جب على ي. وحتى في تصميمات واجهات المستخدم الخاصة بالهاتف للهاتف المتنقل ويب منفصل

ذابة وتوزيعها بالشل الذي يضمن بقائها ج الفضاءاتة ودراسة يم الجمالية والفنيالمستخدم مراعاة الق

 ومفيدة في نفس الوقت.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويب متجاوب( تصميم 06الصورة رقم )
https://www.pinterest.com/pin/810014682959827392/ 
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 ثانيًا: الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة:عرض  .أ

 ( بعنوان: 0220) باسم، العبيديدراسة  .2
  ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم :دراسات في مجلة بحث“ تشكيل الفضاء في التصميم الطباعي ”

 .3113، 1دلعدا، 39المجلّد

 لالشك وبين بينه الترابطية الجمالية الفلسفية والعالقة ضاءالف دور إظهار إلىهدفت الدراسة 

  من المادية ومحتوياته التصميمي والفضاء لالشك دراسة خالل من البعدين ذي العمل في المتكون

 ضوئية. وقيم ألوان

 :  يلي كماو  الدراسة هذه اعداد لخال من الباحث ليهاإ لتوص لتيا النتائج أهم

  بها يتمتع لتيا المواصفات لك ليحم كونه لشك البعدين ذي التصميم مجال في الفضاء يعتبر -1

 .تعبيري وعمق منظوري وبعد وتقنية واضافةلون  من لالشك

  وبقولنا لالشك لمثالً كمتشكونه  وذلك البعدين في التصميم عناصر إلى يضاف عنصر ضاءالف -3

 .األشكال يضم ضاءف إلى الفراغ لفيتحو الورقة سطح على يكونه عندما لالشك بان

  الننا أحيث  التصميمي لللعم التكوين عناصر من عنصر البعدينالتصاميم ذات  في ضاءالف -3

 .العناصر هذه أرضية إلى التطرق دونالعناصر الخاصة بالهيئة  ذكر نستطيع

  وغير محدود غير مدرك فهو كونه اً عنصرالفضاء  يعتبر ال الثالثة بعادألا في التصاميم ذات -4

  من وملموس محسوس كونه الطباعيالتصميم  في ضاءالف على ينطبق ال هذالكن . سملمو

 فهو مادة نهأ وبما المادية والخامات األلوان من حلةوأخذه  المساحة بمحدودية تمتعه لخال

 .عنصر

 



63 
 

 ( بعنوان: 0225) راقي، نجم الديندراسة  .0
  امعةج ،األستاذ في مجلة بحث “ اإلشكاليةية أشكالالفراغ والفضاء في التصميم الطباعي:  ”

 .3115 ،313 لعددا، األول المجلّدكلية الفنون الجميلة،  بغداد،

ي التصميم ف الخاص بهما االستخدامضع قيق في الفضاء والفراغ وبيان مواالتح إلىهدفت الدراسة 

 وكانت استنتاجات الدراسة: الجرافيكي.

 .الصطالحيا الفراغ تعريفيعتمد في محلها بشكل أفضل حالما أشياء كثيرة ستكون  -1

 شيء.اي الفضاء الفارغ هو فضاء ال يحدث فيه   -3

 الفراغ مكون خام.  -3

 الفراغ صمت بصري.  -4

 تستخدم لغرض. وهو أداة الفراغ في حد ذاته اسراف  -5

 يصبح االمرئي مرئيًا. يتصل فيها الشكل مع الفراغفي اللحظة التي   -2

ااًل يكون فع أن(. كما يمكن فارغاغير مشغول ) أويكون إما مشغواًل )مملوًء(  أنالفضاء يمكن 

فير  الفضاء إلىغير فعال )الخلفية(. يستخدم مصطلح "فضاء" بشكل عام لإلشارة  أو)المقدمة( 

 المشغول.

ن كونه ع ويختلف هذايستخدم  أنينتظر  وهو فضاءلمقارنة هو فضاء غير مشغول الفراغ با

 .الفضاء، انه مساحة شاغرة أنواع من والفراغ نوع عمومية أكثرالفضاء مصطلح ف يمأل أنينتظر 

حرمة يجد الباحث من يقول ب اإلنجليزية لمعة العديد من النصوص التأسيسية باللغة بعد مراجو 

بالفراغ اال داخل منظومة التصميم فهم يركزون على الصورة استخدام الفراغ وذلك لعدم تفكيرهم 

مصطلح  هو الفضاء أنالذهنية لمفهوم الفراغ وليس على الداللة اللفظية للكلمة. وعلى الرغم من 

 تالفراغ يستخدم في العديد من المواضع كأحد توصيفامصطلح  أناال  بشكل عامفي التصميم  ياساس
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مفاهيم  البيضاء فيه المساحة فتمثل الفضاء كفراغ رمزيستخدم تصميمية، ويُ  كاستراتيجية أوفضاء ال

 نظافة والهدوء والنقاء.لالجودة والعزلة وا

3. Coates, Samantha study (2014), titled: 
” White Space: An Overlooked Element of Design  “  

Western Kentucky University Thesis, 

ت الشهيرة التي اإلعالنا إلىباإلضافة  ،والسابقةتصاميم الفترة الحالية لتحليل تهدف هذه الدراسة 

  .لإلعالن تصميمل كميات مختلفة من المسافات البيضاء إلثبات المسافة البيضاء كأداة أساسية تستخدم

 وكانت استنتاجات الدراسة:

  تأثيرات المساحة البيضاء في اإلعالن تؤثر على الجاذبية البصرية الشاملة  أنمن المعروف

 .يحل محل الفضاء األبيض" أن، "ال شيء يمكن Zdralekكما قال  للتصميم

 وجد المساحة البيضاء في كل مكان في إعالن من الهوامش والحدود والطباعة والخلفية. المساحة ت

 أي وكل مساحة سلبية، ملونة أم ال. يالبيضاء ليست مجرد مساحة بيضاء. ه

 من االستخدامات وتعتبر بعمق أداة تصميم رئيسية لمعظم المصممين  العديد وللمساحة السلبية

عند استخدامها بشكل صحيح، فإن المسافة البيضاء تعزز التصميم من خالل و  ذوي الخبرة.

 حول السياق. وعمل تأكيدتخفيف إجهاد العين 

 نأبيضاء في الطباعة، فقد وجد أيًضا المساحة المعظم هذا البحث تم على  أنعلى الرغم من و 

فس تنطبق نو المساحة البيضاء مهمة بشكل خاص في مجاالت اإلعالن األخرى مثل مواقع الويب. 

ضاء في المساحة البي أنتظهر األبحاث فالمبادئ المطبقة في تصميم الطباعة على تصميم الويب. 

 يكون لها نقطة توقف للراحة وتعزيز أنالطباعة أمر بالغ األهمية لقراءة الجمهور مما يسمح للعين 

ى الفضاء األبيض له تأثير إيجابي عل أنمن المعروف أيًضا و  قابلية استيعاب المعلومات المقدمة.

https://digitalcommons.wku.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Coates%22%20author_fname%3A%22Samantha%22&start=0&context=276414
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بيضاء المساحة ال أنائج هذا البحث إدراك العالمة التجارية ويسمح بتصاميم أكثر أناقة. تثبت نت

 عنصر أساسي مهم في اإلعالن والتصميم الجرافيكي.

4. Zhu, Yiran study (2019), titled: 
” Analysis of "White Space" in Modern Graphic Design “Proceedings 

of the 5th International Conference on Arts, Design and Contemporary 

Education (ICADCE 2019)  

وربط المساحة البيضاء بالتصميم  البيضاء،تعريف معنى المساحة  إلىتهدف هذه الدراسة 

وجه التحديد  وتستكشف على الجرافيكي،وتعرض تأثير المساحة البيضاء على التصميم  الجرافيكي،

: المساحة لىإالذي يمكن تقسيمه  الجرافيكي،طريقة تطبيق فن الطمس في العصر الحديث التصميم 

ك المساحة البيضاء للتخطيط الرسومي. والغرض من ذل لأللوان،المساحة البيضاء  للتكوين،البيضاء 

ر وتقديم أفكار واستراتيجيات لتطوي الصيني،هو محاولة استخالص المغذيات من الثقافة والفن 

 :وكانت استنتاجات الدراسة التصميم الجرافيكي المعاصر.

البيضاء  لعبت المساحة التقليدي،ضاء لغة بصرية مهمة للرسم الصيني باعتبار المساحة البي

مجاالت لها تأثيًرا بعيد المدى في العديد من ال أندائًما دوًرا مهًما في الثقافة التقليدية الصينية. كما 

لى ذلك. تحتوي المساحة البيضاء ع إلىمثل الرسم الحديث والتصميم والهندسة المعمارية واألدب وما 

وتحفيز  قاع،اإليوتقوية  البصري،والتوجيه  االفتراضي،ظائف فنية مختلفة مثل تشكيل الواقع و 

ذلك ذات أهمية كبيرة للتصميم الجرافيكي الحديث. في الوقت  إلىوما  فني،وخلق مفهوم  االرتباط،

لعب ولكنه ي ة،الصينيلم يعد فن المساحة البيضاء يقتصر على صناعة التصميم الجرافيكي  نفسه،

يم جسًرا معترًفا به للتصميم الجمالي في التصم أصبحأيًضا دوًرا مهًما في مجال التصميم الدولي. 

يجب على غالبية المصممين مواصلة دراسة إتقان استخدام المساحة  لذلك،الفني الشرقي والغربي. 

تقانها،البيضاء في التصميم الجرافيكي   نشاط،بوخلق مساحة أفضل وأكثر قيمة للمساحة البيضاء  وا 
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من أجل ترث الثقافة الفنية من الشرق بشكل أفضل وتحسين الذوق الفني لت العمل وتلبية االحتياجات 

 الجمالية المتزايدة للمستهلكين.

 الدراسات السابقةب.مناقشة 

تصميمي عدم اعطاء الفضاء البعت دراسة العبيدي المنهج الوصفي وتتلخص مشكلة البحث في ات -

حقه مقارنة بباقي العناصر. وقد قم بدراسة الفضاء بالتصاميم الثنائية األبعاد والتصميم الطباعي 

جوانب التي يعي المشاهد من خاللها الفضاءات، وقد تشابهت الدراسة مع خاصة باإلضافة لل

اعتباره و  في األهداف التي تكمن في ايضاح دور الفضاء التصميمي ومدى أهميته الحاليةالدراسة 

ت ليلي لغرض تحليل واجهاالمنهج الوصفي التحوقد اتبعت هذه الدراسة  مكماًل للتصميم.

 ، وقد تحدثت عن الفضاء بشكل عام والفضاءالحكوميةمواقع اإللكترونية المستخدم لصفحات ال

   والمواقع اإللكترونية.

دراسة نجم الدين على البحث الثانوي باإلضافة لمنهج دراسة الحالة الوصفية النوعية وقد اتبعت  -

 تلخصت مشكلة الدراسة في عدم فهم الفضاء والفراغ والتفريق بينهما بسبب التعريف اللغوي

لدراسة وتشابهت ا التصميم الجرافيكي والعلوم األخرى.وتداخل المصطلحات بين  واالصطالحي

مع الدراسة الحالية في التأكيد على اهمية الفضاء التصميمي بالرغم من اختالف المشكلة 

 وموضوعات البحث واختالف المنهج المعتمد. واألهداف

تأثيرات الفضاء األبيض في اإلعالنات  إلظهارعلى المنهج التحليلي  Coatesاتبعت دراسة  -

 ومكانته في التصميم باإلعالنات بشكل وتطرقت بشكل مختصر ألهميته في تصميمات الويب

 ه في التأكيد على اهمية الفضاء األبيض في التصميموكان التشاب واإلعالن والعالمة التجارية.

 البحث الحالي تطرق أنفي  الفاالختوكان  التالجشط لمبادئوربطه في الشكل وتطرقها 
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ل عينات لتحلي باإلضافةللفضاء التصميمي بمواقع االنترنت وواجهة المستخدم بشكل خاص 

 واجراء استبانة. 

ضاء شرح تأثير المساحة البي حيثمعنى المساحة البيضاء بتصميم الجرافيك  Zhuحللت دراسة  -

دورها و  التحديد طريقة تطبيق فن الطمس في العصر الحديث على وجهو على التصميم الجرافيكي 

اء واتقان همية دراسة المصممين للمساحة البيضأ ه. واتفقت الباحثة معالحديثةفي الثقافة الصينية 

 .كان من حيث منهج البحث والمواضيع التي تطرق لها الباحث االختالفأما  .توظيفها
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 :الفصل الثالث
 منهجية الدارسة

 وأدواتهاسة رامنهجية الد

من خالل جمع  Descriptive Analyticalاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي 

 روض الدراسةوف أسئلةالجابة على المعلومات اعتمادا على نتائج البيانات وتحليل الفرضيات ومن ثم ا

دور الحكومية لمعرفة ال ةاإللكترونيلغرض تحليل مجموعة من واجهات المستخدم لصفحات المواقع 

يلعبه الفضاء التصميمي في البنية الشكلية للصفحة ونجاح العملية التصميمية للموقع،  أنالذي يمكن 

ي التالطار النظري والدراسات السابقة على  ا االعتمادمن خالل  الدراسةحيث تم وصف جوانب 

باحثين السابقين من قبل ال اتناولت موضوع البحث في الفصل الثاني لتحديد الجوانب التي تمت دراسته

ول ح من وضع مجموعة من الفرضيات مكن الباحثة دراسة، مما إلىنب التي ال تزال بحاجة والجوا

كما استخدمت الباحثة التحليل الكمي الخاص بالمستبينين في محاولة إليجاد إجابة لها.  الدراسة

النتائج  إلى والتوصل الستخراج األرقام الخاصة بتوظيف الفضاء التصميمي في دعم نتائج التحليل

 SPSSحزمة  م تحليلها باستخدامتد تفريغ البيانات وتصحيحها، وبع الخاصة بالدراسة واالستنتاجات

Statistical Package for Social Studies)وبرنامج ،)AMOS ،  استخدام إلىباإلضافة 

ية نمي في البفاعلية استخدام الفضاء التصمي بين مدىي لتقديم مقترح تصميميالتجريبي شبه المنهج 

 ة المستخدم.هالشكلية لواج

 مجتمع الدراسة

لمواقع اإللكترونية الحكومية في الصفحات الرئيسية لمجموعة من  من اسةمجتمع الدر تكون 

بناًء على المعلومات المذكورة في الموقع الرسمي للحكومة اإللكترونية  115ا األردن والتي بلغ عدده
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 اء والوزارات والمؤسساتقسام: رئاسة الوزر أثالثة  إلىفي المملكة األردنية الهاشمية وقد قسمت 

 جميع المصممين والمختصين في تصميم المواقع اإللكترونية في األردن. إلىباإلضافة  .الحكومية

 سةعينة الدرا

يقتين فقد اتبعت الباحثة طر  المرجوةنتائج الدراسة بطريقة تحقق األهداف  إلىلغرض الوصول 

 :ةعينفي اختيار ال

بطريقة  %19وبنسبة  وميةمن الصفحات الرئيسية للمواقع الحكنموذج  31تم اختيار : اوالً 

 تحليلها. صفحة رئيسية لغرض 115مجتمع البحث والبالغ عدده من  قصدية

من خالل  فردا،( 191) القصديةبالطريقة الخاصة باالستبانة الدراسة  عينةتم اختيار  :ثانياً 

االستجابات التي حصلت عليها الباحثة من خالل الرابط 

https://forms.gle/1ujzgMtkpDiS9uAX7 عد ، وبللدراسة مناسبا، إذ اختيرت بوصفها مجتمًعا

( استجابة، 191عدد االستجابات التي اكتملت ) أنفرز االستجابات على فقرات اداة الدراسة، تبين 

(، والجدول 191الدراسة ) عينةعدد  أصبحوبالتالي  ،جميعهامنها الكتمالها  الباحثة أيولم تستبعد 

 .( يبين توزيع أفراد الدراسة حسب متغيراتها1)
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 الدراسة حسب متغيرات الدراسة (: توزيع أفراد2جدول )ال

%النسبة المئوية   المتغير التكرارات 
 الجنس

 ذكر 81 42.4
 انثى 110 57.6

191الكلي           
 العمر

35من  أقل 58 30.3  
35 إلى 32من  80 41.9  
55 إلى 42من  36 18.8  
55 إلى 42من  12 6.3  
 سنة فاكثر 56 5 2.6

 الكلي 191
 المؤهل العلمي

 دبلوم متوسط 17 8.9
 بكالوريوس 124 64.9
 ماجستير 45 23.6
 دكتوراه 5 2.6

 الكلي 191

 مصادر جمع المعلومات 

ي وتتمثل بمصادر ثانوية كما ف الدراسة،اعتمدت الباحثة على نوعين من المصادر لتحقيق اهداف 

دراسات التي تناولت ال المتخصصةاالطر النظرية والرسائل الجامعية واالبحاث المنشورة في الدوريات 

على مصادر اولية مباشرة متمثلة بالبيانات التي تم  ةالباحث تاعتمدكما  ،للدراسة الحالية المشابهة

هذه الدارسة، من اإلطار النظري والتساؤالت  الخاصة بموضوع الدراسةعداد اداة إثناء أالحصول عليها 

 والفرضيات التي استندت عليها الدارسة.
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 أداة الدراسة

 باراتاالعتفي جمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث وفق  ةاداة المالحظ استخدمت الباحثة -1

 اآلتية:

 مالحظة تفاصيل وعناصر التصميم الموجودة على الصفحات الرئيسية. -

 عالقة العناصر البنائية في اإلخراج لنهائي لتصاميم الصفحات.ة مالحظ -

 ه.تصاميم الصفحات الرئيسية للمواقع ومدى استغالله وتوظيففي  الفضاءاتة طريقة توزيع مالحظ -

 ،تحليل عينة استطالعية من مجتمع الدراسةاداة الدراسة اعتمادا على  بإعداد قامت الباحثة -3

ن وتكو   ،لمعرفة مدة فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في تصميم المواقع اإللكترونية الحكومية

  هما:رئيسين  نجزئيي الدراسة منمقياس 

 كالجنس، والعمر، والمؤهل(. المستجيبين )حول  الديمغرافيةالمعلومات  .أ

 :رئيسة هي والجزء الثاني تكون من ثالث محاور .ب

  لمواقع لواجهة المستخدم  في االستخدامالفضاء التصميمي في دعم قابلية فاعلية توظيف

  .( فقرات6الحكومية في األردن: وهو متغير مستقل تكون من ) اإللكترونية

  اجهة و والتسليط على النقطة المحورية في  االنتباهالفضاء التصميمي في جذب فاعلية توظيف

  .( فقرات3الحكومية في األردن: وهو متغير مستقل تكون من ) للمواقع اإللكترونية المستخدم

  لكترونيةللمواقع اإلالفضاء التصميمي في ابراز جماليات تصميم الصفحة الرئيسية توظيف 

  .( فقرات6الحكومية في األردن: وهو متغير مستقل تكون من )

 صدق األداة

 استخراج مؤشرات الصدق اآلتية: تم أدوات الدراسةللتحقق من صدق 
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 أواًل: الصدق الظاهري

جموعة ماألولية على  اتم عرضها بصورته ألدوات الدراسةالصدق الظاهري  مؤشراتللتحقق من  

وتم الطلب  ،والعربيةفي الجامعات االردنية  مجال التصميم الجرافيكيي من األساتذة المتخصصين ف

، ومدى سالمة الصياغة اللغوية، الفقراتمن حيث مدى مناسبة  أداة الدراسةإليهم إبداء الرأي حول 

بة، وتم األخذ بمالحظات وأية مالحظات وتعديالت يرونها مناس ومدى وضوحها من حيث المعنى،

( الذي يوضح فيه  3)كما في الملحق رقم . المحك مين بما يسهم في تحقيق أهداف الدراسة وتعديالت

 االداة بصورتها النهائية.

 البناء ثانيا: صدق 

تم حساب دالالت صدق البناء للمقياس من خالل حساب ارتباط الدرجة على الفقرة بالدرجة 

( مستجيب تم اختيارهم 31، وذلك لدرجات أفراد العينة االستطالعية المكونة من )االداةالكلية على 

 .(3من مجتمع الدراسة وخارج عينتها وكانت معامالت االرتباط كما في الجدول )

ة فاعلي بالدرجة الكلية واالرتباط بالمحور على االداةيم معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات (: ق0الجدول )
 توظيف الفضاء التصميمي في البنية الشكلية لواجهة المستخدم في المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط 

 بالمحور

معامل االرتباط 

 بالدرجة الكلية

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط 

 بالمحور

معامل االرتباط 

 بالدرجة الكلية

رقم 

 الفقرة

معامل االرتباط 

 بالمحور

معامل االرتباط 

 بالدرجة الكلية

1 .812** .770** 6 .729** .692** 11 .853** .828** 

2 .798** .758** 7 .877** .834** 12 .809** .789** 

3 .845** .786** 8 .874** .842** 11 .889** .881** 

4 .800** .779** 9 .846** .811** 11 .640** .568** 

5 .828** .812** 10 .841** .797** 15 .816** .756** 

16 .752** .821** 19 .779** .265** 22 .911** .953** 

17 .821** .679** 20 .815** .705** 21 .893** .909** 

18 .793** .780** 21 .799** .777**  

 1.24تراوحت )قيم معامالت االرتباط بين فقرات االداة مع محاورها  أن( 3يالحظ من الجدول )
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(   وهي 1.95 إلى 1.23( كما تراوحت معامل االرتباط بين الفقرات بالدرجة الكلية )1.91 إلى

( وتعتبر مؤشرات جيدة للحكم على صدق األداة α≤ 1.11)جميعًا قيم دالة إحصائيًا عند مستوى 

(3115 (Kline, وبالدرجة، كما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين المحاور ببعضها 

  .(3)الكلية على المقياس كما بالجدول 

االستطالعيةمنها بالدرجة الكلية وفقًا للعينة  االداة وكل محاور: قيم معامالت االرتباط بين (3ل )الجدو  

 المجال

توظيف الفضااااء التصاااميمي 
 االساااااااااتخدامفي دعم قاابلية 

 للمواقعواجهة المستخدم  في
الحكومياااااة في  اإللكترونياااااة

 األردن

فاااعليااة توظيف الفضااااااااااء 
فاااااااي جاااااااذب  التصميمي
والتساااااااااليط على  االنتباااااه

الاناقاطاااااة الاماحاورياااااة في 
للمواقع  واجهة المسااااااتخدم

 الحكوم اإللكترونية

تاااوظاااياااف الااافضااااااااااااااء 
التصاااااااااميمي في ابراز 
جاماااااالاياااااات تصااااااااامايم 
الصااااااااافحة الرئيساااااااااية 
 لالاماواقاع اإللاكاتاروناياااااة

 الحكومية في األردن

الااااااادرجاااااااة 
 الكلية

فااااعلياااة توظيف الفضااااااااااااء 
التصااااااااميمي في دعم قابلية 

واجهاااااة  في االساااااااااتاخااااادام
لااالاااماااواقاااع الااامساااااااااااتاااخااااادم 

الحكوميااااة في  اإللكترونيااااة
 األردن

*   .956** 

فااااعلياااة توظيف الفضااااااااااااء 
 هاالنتباالتصااميمي في جذب 

والاتسااااااااالاياط عالى النقطاااااة 
واجاااهاااااة الاااماااحاااورياااااة فاااي 

لااالاااماااواقاااع  الااامساااااااااااتاااخااااادم
الحكوميااااة في  اإللكترونيااااة

 األردن

.871** *  .953** 

توظيف الفضااااء التصاااميمي 
في ابراز جماليات تصاااااااااميم 

 للمواقعالصااااافحة الرئيساااااية 
الحكوميااااة في  اإللكترونيااااة

 األردن

.810** .794** * .909** 

 (.α  =1.15* ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 (.     α  =1.11** ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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 الكلية دالةجميع قيم معامل االرتباط بين المحاور مع الدرجة  أن (3)يتضح من الجدول 

دالة احصائيا،  المحاوربينما كانت معامالت االرتباط بين  (1.95 – 1.91بين )إحصائيا، وتراوحت 

 وفق محورها. داةاأل طبيعة الفقرات واالهداف التي تسعى لقياسها لتقاربنظرا 

 ةثبات األدا

 باستخدام معادله كرونباخ الفا ككل، ولألداةتم حساب دالله االتساق الداخلي لكل محور 

(Cronbach Alpha)   يبين النتائج لثبات المقياس: (4)والجدول رقم 

 : معامل ثبات االداة ككل ولكل محور من محاوره(4)جدول ال

 مستوى المتغير
 معامل الثبات

Cronbach Alpha 
واجهة  في االستخدامفاعلية توظيف الفضاء التصميمي في دعم قابلية 

الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونيةالمستخدم   
1.95 

والتسليط على النقطة  االنتباهفاعلية توظيف الفضاء التصميمي في جذب 
في األردن الحكومية للمواقع اإللكترونية واجهة المستخدمالمحورية في   

1.94 

توظيف الفضاء التصميمي في ابراز جماليات تصميم الصفحة الرئيسية 
الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونية  1.94 

ككل األداة  1.92 
ككل  االداةحيث بلغ على  جميعها، للمحاور( ارتفاع معامل الثبات 4يالحظ من الجدول رقم )

 المستخرجة، وتعتبر قيم مؤشر الثبات Cronbach Alpha (1.92)باستخدام معادله كرونباخ الفا 

 ,.e.g. Hair et al) ة، مما يدل على تمتع المقياس بمؤشرات ثبات مرتفعمرتفعةبهذه الطريقة قيم 

2006 .) 

 الدراسةتصحيح أداة 

( 5سلم إجابة مكون من خمس فئات )اوافق بشدة ) إلىاستنادًا  االداةاإلجابات على  صححت

وقامت الباحثة بتحديد درجة ، (1ال اوافق بشدة ) (،3(، ال اوافق )3محايد ) (،4اوافق ) درجات،
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النقطة التي إذا ما وصل إليها المفحوص فإنه يجتاز االداة  إلىاالنطباق، حيث تشير درجة االنطباق 

 .( حدود درجة االنطباق5) الذي استجاب له، ويبين الجدول

 درجة االنطباق لكل مستوى من مستويات االستجابة على األداة :(5)جدول ال

توظيف الفضاء التصميمي في البنية الشكلية لواجهة المستخدم في  فاعليةولتصنيف مستوى 

ثالثة مستويات )عالي، متوسط،  إلىبداللتها الكلية المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن 

 منخفض(، فقد تم اعتماد المعادلة:

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=
الحد األدنى للمقياس − الحد األعلى للمقياس

3
 

 (2ل )جدو الوبناًء على ذلك، فإن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو الذي يوضحه 

(: مستوى درجات احتساب مستوى فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في البنية 6الجدول رقم )
 الشكلية لواجهة المستخدم في المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن

ة توظيف الفضتتاء التصتتميمي في البنية الشتتكلية لواجه منخفض فاعليةمستوى 
 .المستخدم في المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن

1 – 3.33  

ة توظيف الفضتتتاء التصتتتميمي في البنية الشتتتكلية لواجه متوستتتط فاعليةمستتتوى 
 .المستخدم في المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن

3.34 – 3.23  

فاعلية توظيف الفضتتتتتاء التصتتتتتميمي في البنية الشتتتتتكلية لواجهة مستتتتتوى مرتفع 
 .المستخدم في المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن

3.26 – 5  

 متغيرات الدراسة
 .نالمواقع االلكترونية الحكومية في األردالشكلية لواجهة المستخدم في  البنية :المتغير المستقل

 .توظيف الفضاء التصميمي فاعلية :التابع المتغير

 درجة االنطباق المتوسط الحسابي المستوى
( 4.31 -5)   االول  موافق بشدة 
( 3.41  -  4.19) الثاني  اوافق 
( 3.21  -  3.39) الثالث  اوافق بدرجة متوسطة 
( 1.61  -  3.59) الرابع  ال اوافق  
( 1  -  1.39) الخامس بشدة ال ينطبق   
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 إجراءات الدراسة

تائج مع النها نتائج مقارنةمن أجل استعراض الدراسات السابقة من أجل إثراء األدب النظري، و  -1

 التي سيتم التوصل إليها.

 األدب النظري. إعداد -3

)المنهج و دراسة المنهج )الوصفي التحليلي(تحديد المنهج المتبع في هذه الدراسة، حيث ستتبع ال -3

 تجريبي(.الشبه 

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة المستهدفين. -4

 .ةتحليل العينات المختار  -5

 على عينة الدراسة. وتوزيعها تصميم االستبانة   -2

توزيعها و والتحقق من صدقها وثباتها، ( االستبانة)تم االنتهاء من صياغة أداة الدراسة  أنبعد  -3

 للتحليل اإلحصائي تم إدخال البيانات الصالحةالعينة على 

بة الحاس إلىبعد االنتهاء من عملية جمع بيانات المتغيرات المطلوبة للدراسة، تم إدخالها  -6

عض الدراسة، إذ تم تطبيق ب أسئلةاإللكترونية للحصول على النتائج المتعلقة باإلجابة عن 

، AMOS)) (SPSSاألساليب اإلحصائية المتوافرة في الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 .بهدف معالجة البيانات إحصائيًا حيث تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية

 حكومية.إلكترونية لمواقع  ثالثة صفحات رئيسية إعادة تصميم -9

 .ةلها الباحثتوصلت صياغة النتائج التي  -11

 وضع التوصيات للباحثين والجهات التي قد تستفيد من هذه الدراسة. -11
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 ةاإلحصائياألساليب 

 : األساليب اإلحصائية الوصفية

 (.Arithmetic Meanالمتوسط الحسابي ) -

 (.Standard Deviationاالنحراف المعياري ) -

 (.Cronbach's Alpha Coefficientمعامل كرونباخ ألفا ) -

 األساليب اإلحصائية التحليلية:

 (.-KMO) Meyer -Olkin Kaiser العينة:اختبار مالئمة طريقة سحب  -

 (.VIF-Variance Inflation Factorsعوامل تضخم التباين )اختبار  -

 .Linear Regression)تحليل االنحدار الخطي ) -

 .تم استخدام برنامج اموس لمتطابقة جودة البيانات -
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 :رابعالفصل ال
 الدارسة نتائج

 والكمي اإلحصائيأواًل: التحليل 
 ألفرادا المعيارية الستجاباتقامت الباحثة بالحصول على المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في البنية الشكلية لواجهة المستخدم في المواقع اإللكترونية حول 

  .الدراسة الوصفي لمتغيراتوفيما يلي لنتائج التحليل الحكومية في األردن 

د عينة الدارسة حسب الجنس ار توزيع أف  

 : توزيع افراد الدراسة حسب الجنس(7)جدول ال

 
 الجنس

 

فاعلية توظيف 
الفضاء التصميمي في 

 االستخدامدعم قابلية 
واجهة المستخدم  في

 للمواقع اإللكترونية
 الحكومية في األردن

فاعلية توظيف الفضاء 
التصميمي في جذب 

والتسليط على  االنتباه
النقطة المحورية في 

للمواقع  واجهة المستخدم
 الحكوم اإللكترونية

المحور الثالث: توظيف 
الفضاء التصميمي في 
ابراز جماليات تصميم 

اقع للمو الصفحة الرئيسية 
الحكومية في  اإللكترونية

 األردن

 ذكر
 3.1034 2.8307 2.6635 الوسط الحسابي

 81 81 81 العدد
 0.77353 0.96946 0.99178 االنحراف المعياري

 انثى
 3.1216 2.9468 2.7545 الوسط الحسابي

 110 110 110 العدد
 0.73112 1.04296 0.95647 االنحراف المعياري

 الكلي
 3.1139 2.8975 2.7075 الوسط الحسابي

 191 191 191 العدد
 0.74745 1.01147 0.97057 االنحراف المعياري

من  أعلىالمتوسطات الحسابية على االداة ككل ولجميع المحاور  أن( 3يالحظ من جدول )

لمحور توظيف الفضاء متوسط  أعلى(، مما يؤكد إجماع المشاركين حول هذه المحاور. وبلغ 3.22)
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ي األردن الحكومية ف للمواقع اإللكترونيةالتصميمي في ابراز جماليات تصميم الصفحة الرئيسية 

ميمي األدنى لمحور فاعلية توظيف الفضاء التص( في حين بلغ المتوسط )انثى( لفئة المتغير 3.13)

( لفئة 3.22الحكومية في األردن ) للمواقع اإللكترونيةواجهة المستخدم  في االستخدامفي دعم قابلية 

 متغير الجنس. سبيوضح توزيع افراد الدراسة ح (11والشكل ) )ذكر(.المتغير 

 

 
 ع افراد الدراسة حسب متغير الجنسيوضح توزي( رسم بياني 22) الشكل رقم
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د عينة الدارسة حسب العمر راتوزيع أف  

العمرحسب : توزيع افراد الدراسة (8) جدولال  

  العمر

فاعلية توظيف 
الفضاء التصميمي 

في دعم قابلية 
 في االستخدام

واجهة المستخدم 
 اإللكترونيةللمواقع 

 الحكومية في األردن

فاعلية توظيف الفضاء 
التصميمي في جذب 

والتسليط على  االنتباه
النقطة المحورية في 

للمواقع  واجهة المستخدم
الحكومية في  اإللكترونية

 األردن

توظيف الفضاء 
التصميمي في ابراز 

جماليات تصميم 
الصفحة الرئيسية 
 للمواقع اإللكترونية

ألردنالحكومية في ا  

 05من  أقل
 3.0044 2.6691 2.6787 الوسط الحسابي

 57 57 57 العدد
 54125. 90542. 80274. االنحراف المعياري

  06من 
 35 إلى

 3.3109 3.2018 3.0125 الوسط الحسابي
 80 80 80 العدد

 82221. 1.04995 1.02435 االنحراف المعياري

  36من 
 45 إلى

 2.9271 2.8294 2.6889 الوسط الحسابي
 36 36 36 العدد

 75674. 92822. 88377. االنحراف المعياري

  46من 
 55 إلى

 2.8542 1.9881 2.3125 الوسط الحسابي
 12 12 12 العدد

 77576. 61959. 62727. االنحراف المعياري

سنة  56
 فأكثر

 3.2250 3.4286 3.3750 الوسط الحسابي
 5 5 5 العدد
المعيارياالنحراف   1.52326 1.10195 .96177 

Total 

 3.1151 2.8977 2.7079 الوسط الحسابي
 190 190 190 العدد

 74922. 1.01413 97312. االنحراف المعياري

من  أعلى المحاورعلى المقياس ككل لجميع  المتوسطات الحسابية أن( 6يالحظ من جدول )

 فاعلية توظيف لمحورمتوسط  أعلى. وبلغ المحاورمما يؤكد إجماع المشاركين حول هذه  (،3.22)
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للمواقع  واجهة المستخدموالتسليط على النقطة المحورية في  االنتباهالفضاء التصميمي في جذب 

فاعلية  لمحوراألدنى المتوسط  أنفي حين  (فأكثرسنة  52)( لفئة 3.43) يةالحكوم اإللكترونية

الحكومية  ونيةللمواقع اإللكتر واجهة المستخدم  في االستخدامتوظيف الفضاء التصميمي في دعم قابلية 

يوضح توزيع افراد الدراسة حسب  (13)والشكل  (.35من  أقل( لفئة المتغير )3.23)في األردن 

 .العمرمتغير 

 متغير العمرع افراد الدراسة حسب يوضح توزي( رسم بياني 20) الشكل رقم
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 هل  ؤ د عينة الدارسة حسب المار توزيع أف

 : توزيع افراد الدراسة حسب المؤهل(9)جدول ال

 المؤهل

توظيف الفضاء  
التصميمي في دعم 

في  االستخدامقابلية 
واجهة المستخدم 
 للمواقع اإللكترونية
 الحكومية في األردن

توظيف الفضاء 
التصميمي في جذب 

والتسليط على  االنتباه
النقطة المحورية في 

واجهة المستخدم للمواقع 
 اإللكترونية الحكوم

التوظيف الفضاء 
التصميمي في ابراز 
جماليات تصميم 
الصفحة الرئيسية 
 للمواقع اإللكترونية
 الحكومية في األردن

 دبلوم متوسط
 2.6544 2.3866 2.3015 الوسط الحسابي

 17 17 17 العدد
المعيارياالنحراف   .79924 .81561 .60034 

 بكالوريوس
 3.1593 2.9712 2.7308 الوسط الحسابي

 124 124 124 العدد
 74853. 1.02515 1.00469 االنحراف المعياري

 ماجستير
 3.1167 2.8794 2.7333 الوسط الحسابي

 45 45 45 العدد
 70630. 1.03776 88372. االنحراف المعياري

 دكتوراه
الحسابي الوسط  3.2750 2.9714 3.5250 

 5 5 5 العدد
 1.09829 69547. 1.19700 االنحراف المعياري

Total 
 3.1139 2.8975 2.7075 الوسط الحسابي

 191 191 191 العدد
 74745. 1.01147 97057. االنحراف المعياري

من  أعلى المحاورلجميع    ككلاالداة على  المتوسطات الحسابية أن( 9يالحظ من جدول )

محور ال لمحورمتوسط  أعلىوبلغ  المحاور.متوسط( ولجميع  )دبلومباستثناء المتغير  (،3.22)

 اقع اإللكترونيةللمو الثالث: توظيف الفضاء التصميمي في ابراز جماليات تصميم الصفحة الرئيسية 

ية فاعل لمحوراألدنى المتوسط  أن( في حين دكتوراه( لفئة المتغير )3.53)الحكومية في األردن 

الحكومية  ونيةللمواقع اإللكتر واجهة المستخدم  في االستخدامتوظيف الفضاء التصميمي في دعم قابلية 
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يوضح توزيع افراد الدراسة حسب  (13)والشكل  (.متوسطدبلوم ( لفئة المتغير )3.31) في األردن

 .المؤهل العلميمتغير 

 يوضح توزيع افراد الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي( رسم بياني 23) الشكل رقم

 اختبارات صالحية البيانات الختبار الفرضيات بواسطة تحليل االنحدار

 الية:التتم استخدام االختبارات  البسيطلفحص فرضيات الدراسة باستخدام تحليل االنحدار 
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 Test of Normalityالتوزيع الطبيعي  اختبار

البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا تم الحصول إجراء اختبار التوزيع الطبيعي  أنمن  للتأكد

 .المحاورنتائج االختبار لجميع  (11للبيانات، ويوضح الجدول )

للبيانات التوزيع الطبيعياختبار  (:22جدول )ال  
التوظيف الفضااااااااااااااء 
التصاااااااميمي في ابراز 
جماااااليااااات تصاااااااااميم 
الصااااااافحة الرئيساااااااية 

 اإللكترونياااااةلالامواقع 
 الحكومية في األردن

فااعلية توظيف الفضااااااااااء 
الاتصاااااااااميمي في جاااااذب 

والتساااااااااليط على  االنتبااااه
الاناقاطاااااة الامحورياااااة في 

للمواقع  واجهة المسااااتخدم
 الحكوم اإللكترونية

فاعلية توظيف الفضاء 
التصاااااااااميمي في دعم 

 في االسااااااااتخدامقابلية 
واجهااااة المساااااااااتخاااادم 
 لالاماواقاع اإللااكترونياااااة

 ردنالحكومية في األ 

 الفقرات

 الوسط الحسابي 2.7075 2.8975 3.1139
 االنحراف المعياري 97057. 1.01147 74745.
1.239 0.502 1.331 Skewness 
1.125 -.764 1.516-  Kurtosis 

( وتراوحت قيم 1.331، 1.513تراوحت ) Skewnessقيم  أن( 3يتضح من الجدول )

Kortusis  (0.065) ،(1.324- وهي ضمن )المدى المسموح به لكال االختبارين 

(3 and±  (± 2  أن إلىمما يدل ( البيانات تتوزع توزيعا طبيعياHair et al., 2009.) 

الحالة الطبيعية لتوزيع النتائج عن  Kolmogorov-Smirnovُيقيِّم اختبار  ذلك، إلىاإلضافة 

طريق اختبار الفرضية القائلة بأن توزيع البيانات أمر طبيعي. في حالة حدوث نتيجة غير ذات داللة 

الة وهذا بدوره يوضح الح الفرضية،فقد فشلت في رفض  (،1.15)أي نتيجة ذات قيمة كبيرة تزيد عن 

تجاوزت القيم المهمة )أي القيم اإلحصائية(  الدراسة، (. في هذهPallant, 2005الطبيعية للمتغيرات )

 اجتياز افتراض الحالة الطبيعية. وقد أظهر اختبار إلىمما يشير  ،1.15للمتغيرات 

Kolmogorov-Smirnov  (.11بالجدول ) مقبولة كمانتائج 
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 اختبار التوزيع الطبيعي (:22)جدول ال

 Kolmogorov-Smirnov (a) Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

فاعلية توظيف الفضاء التصميمي 
 في االستخدامفي دعم قابلية 

للمواقع واجهة المستخدم 
الحكومية في األردن اإللكترونية  

.232 191 .078 .776 191 .212 

فاعلية توظيف الفضاء التصميمي 
والتسليط على  االنتباهفي جذب 

واجهة النقطة المحورية في 
 للمواقع اإللكترونية المستخدم

 الحكومية في األردن

.245 191 .591 .779 191 .112 

توظيف الفضاء التصميمي في 
ابراز جماليات تصميم الصفحة 

 للمواقع اإللكترونيةالرئيسية 
 الحكومية في األردن

.262 191 .665 .772 191 .098 

Linearity الخطية 

تفترض نمذجة المعادلة الهيكلية االرتباطات  (،3112 ،وآخرون )شعر (3115وفقا لباالنت )

وجود عالقة على خط مستقيم مع درجة )أي بين المتغير  الخطية بين المؤشرات وبين متغيرات البناء

تظهر بدورها م ل ،اإلحصائيالبرنامج  البواقي باستخدامالتابع والمتغيرات المستقلة(.  من خالل فحص 

 :التالية الشككما باأل لم يكن هناك دليل على تحدي افتراض الخطي وبالتالي،ة. أي دعم لعدم الخطي
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 للمحور األول االرتباطات الخطية بين المؤشرات وبين متغيرات البناء :(24) الشكل رقم

 

 للمحور الثاني االرتباطات الخطية بين المؤشرات وبين متغيرات البناء :(25) الشكل رقم
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للمحور الثالث االرتباطات الخطية بين المؤشرات وبين متغيرات البناء :(26) الشكل رقم  

Multicollinearity اختبار استقاللية متغيرات الدراسة   

للكشف عن استقاللية متغيرات الدراسة وعدم تداخلها قام الباحث بالحصول على قيم معامل 

(  Kline, 1998شار )أ( كما Toleranceوقيمة )،  Variance Inflation (VIF)التضخم للتباين

 (11من ) أقل VIFتكون قيم  أنبينما يفضل  1.3كبر من أ Toleranceتكون قيم  أنحيث اشار 

 .(13كما بالجدول ) (3كبر من )أو 

(Multicollinearity اختبار استقاللية متغيرات الدارسة )( 20جدول )ال   

VIF Tolerance المتغير 

 يف االستخدامفاعلية توظيف الفضاء التصميمي في دعم قابلية  203. 4.925
الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونيةواجهة المستخدم   

4.585 .218 
ط والتسلي االنتباهفاعلية توظيف الفضاء التصميمي في جذب 

 للمواقع اإللكترونية واجهة المستخدمعلى النقطة المحورية في 
 الحكومية في األردن

3.210 .312 
توظيف الفضاء التصميمي في ابراز جماليات تصميم الصفحة 

الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونيةالرئيسية   
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لم تتجاوز  Tolerance ( وقيم3من ) أكبر (VIFقيم ) أن (12)اشارت النتائج في الجدول 

 لبعض.االمتغيرات المستقلة والتابعة عن بعضها  ةاستقالبي إلىيشير  مماقيم وكانت  الحدود المسموحة

  :(Unidimensionality)أحادية البعد

تم التحق ق  وقد لألداةتم استخدام التحليل العاملي االستكشافي للكشف عن خاصية أحادية البعد 

(، من خالل إجراء التحليل العاملي االستكشافي SPSSمن هذا االفتراض باستخدام برنامج )

(Exploratory Factor Analysis من الدرجة األولى على العينة ككل، باستخدام تحليل ،)

على فقرات  األفراد( الستجابات Principal Component Analysisالمكونات األساسية )

(، Varimax Rotationاالختبار، وتم  إجراء عملية التدوير باستخدام طريقة التدوير المتعامد )

( عوامل، وتم  حساب قيم 3انت قيم الجذر الكامن لها أكبر من واحد، وبلغ عددها )للعوامل التي ك

(، لكل عامل Explained Variance(، ونسبة التباين المفسر )Eigen Valuesالجذور الكامنة )

 ( يبين ذلك:13من العوامل، والجدول )

 (23الجدول )
 ( عاماًل 03متجمع للعوامل البالغ عددها )قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين المفسر والتكرار ال

الفقرات تجم عت على ثالث عوامل،  أنمقدار التباين المفسر؛ إذ يالحظ  إلى( 13يشير الجدول )

يكون الجذر الكامن أكبر من  أن. ويجب (Eigenvaluesوالمعيار المستخدم هو الجذر الكامن )

العوامل التي جذورها  أن، حيث يالحظ Kaiser Criterionالواحد الصحيح حسب محك كايزر

، وقد بلغت نسبة % 55.299( مكوًنا فسرت السمة بنسبة 3الكامنة فوق الواحد الصحيح بلغت )

 التكرار المتجمع نسبة التباين الجذر الكامن المكونات
1 12.811 55.699 55.699 
2 1.643 7.145 62.844 
3 1.080 4.695 67.539 



89 
 

(، 3.145( بينما بلغت نسبة التباين المفسر للعامل الثاني )55.299التباين المفسر للعامل األول )

، إذا كانت نسبة األفراد( تتحقق أحادية البعد الستجابات Hatti, 1985ووفًقا لما أشار إليه هاتي )

(، وان نسبة التباين المفسر 3اني أكبر من )الجذر الكامن للعامل الث إلىالجذر الكامن للعامل األول 

. الداةااالستجابات المولدة تعكس عامال تقيسه فقرات  أن إلىفاكثر، مم ا يشير  %31للعامل االول 

 لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبار. Scree Plot( يوضح التمثيل البياني 13والشكل )

 
  لألداةالتمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة  :(27رقم ) الشكل

( استقرار قيمة الجذر الكامن بعد العامل األول تقريبا، وهذا يدل  على 13يالحظ من الشكل )

 وجود عامل سائد على بقية العوامل، مم ا يدعم افتراض أحادية البعد.

   Assessment of the Data Normality   تقييم طبيعة البيانات

للحكم على صالحية البيانات  إلى( وهي تشير KMO and Bartlett'sتم  إجراء اختبار )

( وهي أكبر من الحد 1.95)حيث بلغت قيمته  االستكشافي،العاملي  وحجم العينة إلجراء التحليل

حجم العينة كاف  إلجراء التحليل العاملي. كما أشارت  أن( مما يدل  على 1.3األدنى المرغوب، وهو )
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 بين ارتباطات وجود على يدل   ( مماα≤ 1.15من ) أقلمستوى داللة  إلى'( Bartlettنتائج اختبار )

 ذلك:( يبين 14والجدول ) األداة، في المجاالت

 KMO and Bartlett's (Kaiser-Mayer-Olkin) (: نتائج اختبار24جدول )ال
 KMO 0.95 اختبار

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square عكاي تربي  3622.548 

رجات الحريةد  df 253 
 Sig. .000   مستوى الداللة

  .(15وقامت الباحثة بإيجاد مصفوفة العوامل بعد التدوير كما في الجدول )

 ( البناء العاملي لفقرات االداة بعد التدوير المتعامد25جدول )ال

رقم 
 الفقرة

توظيف الفضاء التصميمي في 
ابراز جماليات تصميم الصفحة 

 للمواقع اإللكترونيةالرئيسية 
 الحكومية في األردن

فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في 
والتسليط على النقطة  االنتباهجذب 

للمواقع  واجهة المستخدمالمحورية في 
الحكومية في األردن اإللكترونية  

فاعلية توظيف الفضاء التصميمي 
 في االستخدامفي دعم قابلية 

للمواقع واجهة المستخدم 
الحكومية في األردن اإللكترونية  

1 .566   
2 .550   
3 .616   
4 .735   
5 .795   
6 .734   
7 .692   
8 .703   
9  .786  
10  .835  
11  .713  
12  .637  
13  .803  
14  .477  
15  .838  
16   .710 
19   .792 
20   .669 
21   .013 
22   .726 
23   .851 
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كما قامت  ( عوامل.3مصفوفة العوامل بعد التدوير تتضمن ) أنيت ضح من الجدول السابق 

( للحصول على مدى مطابقة النموذج المستخدم للنموذج AMOSالباحثة باستخدام برنامج )

 .المفترض

مؤشرات المطابقة للنموذج :(26جدول )ال  

 Goodness-of-Fit Indicesقيم مؤشرات التطابق  

(. بينما بلغ قيمة 1.163( قد بلغ )χ3مربع كاي ) أن إلى( 12تشير نتائج نموذج في الجدول )

( مم ا يحقق حسن 1.15من ) أقلوهي  1.111( P، وبلغ مستوى الداللة )Df=32درجات الحرية 

 المصدر القيمة حدود الثقة المؤشر
Df) 1.5من  أكبر (  درجات الحرية  26 Hair et al., (2006) 

Chi-Square (χ2)  226.09 ________________ مربع كاي Hair et al., (2006) 
p-value)) ≤ 0.05 0.000 Hair et al., (2006) 

NORMEDCHISQ (χ2 /df) 
مربع كاي / درجات الحريةنسبة   

(9.11)ال يتعدى   8.06 
Bagozzi and Yi 

(1988) 

CFI)مؤشر حسن المطابقة المقارن ) 
( في 1.11 إلى 1.9)

الدراسات اإلنسانية يمكن 
 تجاهلها

0.96 Bagozzi and Yi 
(1988) Byrne (1998) 

( TLI) مؤشر توكر لويس 
( في 1.11 إلى 1.9)

الدراسات اإلنسانية يمكن 
 تجاهلها

0.90 
Bagozzi and Yi 

(1988) 

RMSEA) 
 جذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي

(1.193 إلى 1.133)  1.16 
Schumacker and 
Lomax (2010) 

(RMR)  جذر متوسط مربعات
 البواقي

(1.5)من  أقل  1.351 
Bagozzi and Yi 

(1988) 
SRMR))  مربعات جذر متوسط

 البواقي المعيارية
(1.1)من  أقل  

 
0.070 Hair et al., (2006) 

NFI (1.9 1.11 إلى)  1.95 Hair et al., (2006) 
AGFI (1.9-1.11)  1.91 Hair et al., (2006) 
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وبلغ مؤشر المطابقة  9.1من  أقلوهو  6.12=  (χ2 /df)المطابقة، وبلغ مربع كاي المعياري 

حيث اقتربت من الواحد الصحيح، وبلغ مؤشر  جيدة،قيمة  إلى( مم ا يشير CFI =1.92المقارن )

   .1.19من  أقلوهو  (RMSEA  =1.163)، وبلغ مؤشر رمسي TLI =1.91 لويس-توكر

 والكمي اإلحصائيالتحليل نتائج : ثانياً 
اعلية توظيف ف يتضم ن هذا الفصل عرًضا للنتائج التي تم  التوص ل إليها عن هدف الدراسة وهو

. "البنية الشكلية لواجهة المستخدم في المواقع اإللكترونية الحكومية في األردنالفضاء التصميمي في 

(. SPSS25استخدام اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام ) النتائج تموللحصول على هذه 

تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  الدارسة، على ولإلجابة

على  لإلجابة Regression Analysis simple البسيط االنحدارالمعيارية، وتم استخدام تحليل 

 فرضيات الدراسة.
 النتائج المتعّلقة بالسؤال األول

 يلعب الفضاء التصميمي دورًا مهماً  هل "على:  النتائج المتعّلقة بالسؤال األول الذي ينّص  -أواًل 
 في دعم قابلية االستخدام للموقع الحكومي األردني؟

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع 

للمواقع  واجهة المستخدم في االستخدامتوظيف الفضاء التصميمي في دعم قابلية  فاعلية فقرات "

الحكومية في األردن"، وتم  ترتيب هذه الفقرات تنازلًيا بحسب المتوسط الحسابي الذي  إللكترونيةا

 ( يوضح ذلك.13حصلت عليه كل فقرة، والجدول )
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" محورلجميع فقرات  الفاعلية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 27جدول )ال
 واجهة المستخدم للمواقع في االستخدامتوظيف الفضاء التصميمي في دعم قابلية فاعلية 

مرتبة تنازلًيا اإللكترونية الحكومية في األردن  

( كحد 3.15المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس تراوحت بين) أن(، 13يالحظ من الجدول )

، (%23يسهم الفضاء التصميمي في مقروئية النصوص ووضوحها " وبنسبة مئوية ) ( "2للفقرة ) أعلى

" يسهل العثور على المعلومة المطلوبة داخل صفحة الموقع ( 3( كحد أدنى للفقرة )2.35و)

مستوى متوسط كما بلغ المتوسط  إلىوأشارت جميع الفقرات ( %43" وبنسبة مئوية )اإللكتروني 

 (.%54( وبدرجة متوسطة وبنسبة مئوية )3.31الحسابي على االداة ككل )
 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

1 2 
 في مقروئيةيسهم الفضاء التصميمي 

 النصوص ووضوحها
3.15 1.336 23%  متوسط 

3 4 
يسهم الفضاء التصميمي في ترابط عناصر 

 الصفحة
 متوسط %586 1.166 3.93

3 5 
يؤكد الفضاء التصميمي على توازن عناصر 

 متوسط 566% 1.316 3.63 الصفحة وتكاملها

4 3 
المستخدم  في واجهة الفضاءاتساعد تنظيم 

 على سهولة تصفح الموقع
 متوسط %532 1.193 3.22

5 6 
يتم توجيه حركة عين المتصفح في واجهة 

المستخدم من خالل إنشاء عالقات مرئية بين 
 الموضوعات التي تتضمنها الصفحة

 متوسط %528 1.316 3.24

 متوسط 520% 1.161 3.21 االستخدامتتميز واجهة المستخدم بسهولة  1 2

3 3 
تها عند ءاالصفحة وتوزيع فضا تصميميتوافق 

 الشاشات أنواععرضها على جميع 
 متوسط %500 1.343 3.51

6 3 
يسهل العثور على المعلومة المطلوبة داخل 

 صفحة الموقع اإللكتروني
 متوسط %470 1.196 3.35

%54 1.182 2.70 الكلي  متوسط 
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 ثانيالنتائج المتعّلقة بالسؤال ال

بشكل  هل تم استغالل الفضاء التصميمي "على:  الذي ينّص الثاني النتائج المتعّلقة بالسؤال  -ثانيا
في المواقع اإللكترونية  (Focal Pointللمتلقي ) النقطة المحوريةصحيح وساهم في ابراز 

 ؟الحكومية في األردن

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 

اجهة و والتسليط على النقطة المحورية في  االنتباهفاعلية توظيف الفضاء التصميمي في جذب " 

لمتوسط "، وتم  ترتيب هذه الفقرات تنازلًيا بحسب االحكومية في األردن  للمواقع اإللكترونية المستخدم

 ( يوضح ذلك.16الحسابي الذي حصلت عليه كل فقرة، والجدول )

علية فا الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الفاعلية لجميع فقرات محور (: المتوسطات28جدول )ال
 مواجهة المستخدوالتسليط على النقطة المحورية في  االنتباهتوظيف الفضاء التصميمي في جذب 

 مرتبة تنازلًيا الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونية

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
لمعياريا  

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

%23 1.323 3.35 يسهم الفضاء التصميمي في ابراز شعار المؤسسة 2 1  مرتفع 

التوظيف الجيد للفراغ التصميمي يؤكد على النقاط  3 3
 المحورية في التصميم

 متوسط %606 1.393 3.13

3 1 
ابراز العناصر المهمة  التصميمي إلىيؤدي الفضاء 

 متوسط 606% 1.163 3.13 في واجهة المستخدم للموقع

4 3 
 إلىالبيضاء عين المستخدم مباشرة  توجه المساحات

 المحتوى المهم في الصفحة الرئيسية
 متوسط %596 1.352 3.96

ساعد الفضاء التصميمي في ابراز العناصر  5 5
 البصرية في الصفحة الرئيسية

 متوسط %554 1.364 3.33

2 3 
يخلق الفضاء المستخدم في واجهة المستخدم 

 متوسط 540% 1.163 3.31 تسلسل هرمي واضح وفعال

3 4 
ايجاد الوظائف الرئيسية للموقع بسهولة في  أستطيع

 الصفحة الرئيسية
 متوسط %484 1.341 3.43

%579 1.24 2.89 الكلي  متوسط 
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( كحد 3.35تراوحت بين) المقياسالمتوسطات الحسابية لفقرات  أن، (16يالحظ من الجدول )

 (،%23وبنسبة مئوية ) ( " يسهم الفضاء التصميمي في ابراز شعار المؤسسة "2)للفقرة  أعلى

ايجاد الوظائف الرئيسية للموقع بسهولة في الصفحة  أستطيع "( 4)للفقرة ( كحد أدنى 3.43و)

( كانت 2مستوى متوسط باستثناء الفقرة ) إلىالفقرات  رت جميعوأشا( %46وبنسبة مئوية ) الرئيسية"

( وبدرجة متوسطة وبنسبة مئوية 3.69كما بلغ المتوسط الحسابي على االداة ككل ) .مرتفعة

(539%.) 
 لثالثالنتائج المتعّلقة بالسؤال ا

 هل استغل المصمم األردني الفضاء "على:  الذي ينّص  الثالثالنتائج المتعّلقة بالسؤال  -ثالثا 
 "في تصميم واجهات المستخدم للموقع الحكومي األردني؟ االبتكاريالتصميمي في عملية التوظيف 

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 

ة الحكومية الصفحة الرئيسية للمواقع اإللكتروني" توظيف الفضاء التصميمي في ابراز جماليات تصميم 

وتم  ترتيب هذه الفقرات تنازلًيا بحسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه كل فقرة، ، في األردن

 ( يوضح ذلك. 19والجدول )

ظيف تو محور لجميع فقرات  الفاعلية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 29جدول )ال
في األردن  الحكومية للمواقع اإللكترونيةالفضاء التصميمي في ابراز جماليات تصميم الصفحة الرئيسية 

 مرتبة تنازلًيا

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

1 3 
يساهم استخدام الفضاءات في خلق تصميم 

 عصري
3.13 1.135 212%  متوسط 

3 4 
يخلق التوازن بين المساحات السلبية 

 متوسط 588% 1.139 3.94 واإليجابية تناغمًا مثاليًا في الصفحة الرئيسية

3 2 
في الصفحات  الفضاءاتيعطي استخدام 

وعصرية التصميم انطباعًا بجودةالرئيسية   
 متوسط %580 1.163 3.91
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 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

4 3 
المساحات المخصصة للصور مناسبة وتدعم 

 الشكل العام للتصميم
 متوسط %552 1.312 3.32

تظهر العناصر في الفضاء التصميمي بشكل  3 5
 متناسق ومعياري

 متوسط %540 1.143 3.31

2 1 
الفضاء التصميمي للصفحة الرئيسية جذاب 

للنظر ومريح  
 متوسط %528 1.333 3.24

3 4 
 بشكل مزدحمتبدو الصفحات الرئيسية 

 وفوضوي
 منخفض %432 1.121 3.12

 احداث خلل إلىتؤدي كثرة العناصر  6 6
وتشتيت االنتباهتصميمي في الصفحة   

 منخفض %380 1.121 1.91

%50 9.16 2.62 الكلي  متوسط 

( كحد 3.13تراوحت بين) المقياسالمتوسطات الحسابية لفقرات  أن، (19يالحظ من الجدول )

 (،%21وبنسبة مئوية ) في خلق تصميم عصري " الفضاءات" يساهم استخدام  (3)للفقرة  أعلى

شتيت وتتصميمي في الصفحة  احداث خلل إلىتؤدي كثرة العناصر  " (6للفقرة )( كحد أدنى 1.91و)

( 6-4مستوى متوسط. باستثناء الفقرات ) إلىالفقرات  وأشارت جميع( %36وبنسبة مئوية ) "االنتباه

( وبدرجة 3.23كما بلغ المتوسط الحسابي على االداة ككل ) منخفضة،فاعلية  إلىحيث اشارت 

 (.%53)وبنسبة مئوية  متوسطه

 اختبار فرضيات الدراسة 

في دعم قابلية االستخدام  يلعب الفضاء التصميمي دورًا مهماً  ال: H01 األولىالفرضية الرئيسية 
 .للموقع الحكومي األردني

فاعلية  ختبار أثرال، البسيطاستخدام تحليل اختبار االنحدار  األولى تمالختبار الفرضية الرئيسية 

يبين  (31الفضاء التصميمي دورًا مهمًا في دعم قابلية االستخدام للموقع الحكومي األردني. الجدول )

  .ذلك
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 ألولىا التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضيةنتائج تحليل اختبار ( 02جدول: )ال

 (>α0.05)* التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى 

أن ، و الثانيةصالحية النموذج الختبار الفرضية  إلى( 31تشير النتائج اإلحصائية في الجدول )

 ( المحسوبةF(، حيث بلغت قيمة )≥1.15αهناك أثرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 (. 1.111( وبمستوى داللة )1995.116)

فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في دعم قابلية  البسيط الختبارنتائج تحليل االنحدار  (:02)جدول ال
الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونيةواجهة المستخدم  في االستخدام  

R 
 االرتباط

R² 
 معامل التحديد

Adjusted 
R² 

F 
 المحسوبة

 sigمستوى الداللة 

.956 .913 .913 2995.228 *2.22  
معامل  

 B االنحدار
 Beta الخطأ المعياري

 T قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في دعم 
واجهة المستخدم  في االستخدامقابلية 

الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونية  
.844 .019 .956 44.666 .000 

وجود تأثير دال احصائيا عند مستوى  (31)الجدول  البسيط فييتضح من نتائج تحليل االنحدار 

فاعلية الفضاء التصميمي دورًا مهمًا في دعم قابلية االستخدام للموقع الحكومي ل(  0.05داللة )

 ( وهي ذات داللة احصائية عند44.222( المحسوبة لها )Tاألردني..، حيث بلغت قيم )

(α≤ 1.15وعلية تم )  اللة والتي تنص على وجود أثر ذو دقبول البديلة رفض الفرضية الصفرية و

الفضاء التصميمي دورًا مهمًا في دعم  فاعلية ( في درجةα≤1.15إحصائية عند مستوى الداللة )

 درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
متوسط 
 المربعات

قيمة   F 
ة المحسوب  

 مستوى الداللة

 000. 1995.018 127.477 1 127.477 االنحدار
   064. 189 12.077 الخطأ
    190 139.554 الكلي
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 .قابلية االستخدام للموقع الحكومي األردني

 يف ليساهم صحيح بشكل التصميمي للفضاء استغالل يوجد ال: H02 ثانيةال الفرضية الرئيسية
  .األردن في الحكومية اإللكترونية المواقع في (Point Focal) للمتلقي المحورية النقطة ابراز

الختبار ، البسيطتم استخدام تحليل اختبار االنحدار  hgehkdmالختبار الفرضية الرئيسية 

( Focal Point) للمتلقي النقطة المحوريةللفضاء التصميمي بشكل صحيح ليساهم في ابراز  استغالل

  .( يبين ذلك33لجدول )ا اإللكترونية الحكومية في األردن.في المواقع 

 لثانيةا التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية( نتائج تحليل اختبار 00) جدول:ال

 (>α0.05)* التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى 

صالحية النموذج الختبار الفرضية االولى، وأن  إلى( 33تشير النتائج اإلحصائية في الجدول )

 ( المحسوبةFحيث بلغت قيمة )(، ≥1.15αهناك أثرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 (. 1.111( وبمستوى داللة )1633.943)

استغالل للفضاء التصميمي بشكل صحيح ليساهم البسيط الختبار نتائج تحليل االنحدار  (:03جدول )ال
 ( في المواقع اإللكترونية الحكومية في األردنFocal Pointللمتلقي ) النقطة المحوريةفي ابراز 

R 

 االرتباط

R² 

 معامل التحديد

Adjusted 

R² 

F 

 المحسوبة
 sig مستوى الداللة 

.953 .909 .908 2877.940 *2.22  

 
معامل 
 B االنحدار

الخطأ 
 المعياري

Beta 
  T قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

استغالل للفضاء التصميمي بشكل صحيح ليساهم 
 Focalفي ابراز نقطة اتصال قوية للمتلقي )

Point المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن( في 
.808 .019 .953 43.335 .000 

 

قيمة   متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر F المحسوبة   مستوى الداللة 
 000. 1877.942 126.793 1 126.793 االنحدار
   068. 189 12.761 الخطأ
    190 139.554 الكلي
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( وجود تأثير دال احصائيا عند 33في الجدول ) البسيط يتضح من نتائج تحليل االنحدار 

قطة الن( استغالل للفضاء التصميمي بشكل صحيح ليساهم في ابراز  0.05مستوى داللة )

( Tفي المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن حيث بلغت قيم ) (Focal Pointللمتلقي ) المحورية

رفض الفرضية ( وعلية تم α≤ 1.15) (  وهي ذات داللة احصائية عند43.335المحسوبة لها على )

البديلة  والتي تنص على  وجود استغالل للفضاء التصميمي بشكل صحيح ليساهم الصفرية وقبول 

 ( في المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن.Focal Pointتلقي )في ابراز نقطة اتصال قوية للم

ليس هناك استغالل كافي للفضاء التصميمي في عملية التوظيف : H03 الثالثةالفرضية الرئيسية 
 في تصميم واجهات المستخدم للموقع الحكومي األردني  االبتكاري

 الختبار أثر ،البسيطاستخدام تحليل اختبار االنحدار  الثالثة تمالختبار الفرضية الرئيسية 

تخدم للموقع في تصميم واجهات المس االبتكارياستغالل كافي للفضاء التصميمي في عملية التوظيف 

  .( يبين ذلك34) األردني الجدولالحكومي 

 لثالثةا الختبار الفرضيةالتباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ( نتائج تحليل اختبار 04جدول: )ال

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 541. 897.595 115.280 1 115.280 االنحدار
   128. 189 24.274 الخطأ
    190 139.554 الكلي

 .(>α0.05)* التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى 

ه أن، و الثالثةصالحية النموذج الختبار الفرضية  إلى( 34اإلحصائية في الجدول )تشير النتائج 

 ( المحسوبةF(، حيث بلغت قيمة )≥1.15αأثرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) يوجد هناكال 

 (. 1.541( وبمستوى داللة )11.595)
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استغالل كافي للفضاء التصميمي في عملية  أثرالبسيط الختبار نتائج تحليل االنحدار  (:05جدول )ال
في تصميم واجهات المستخدم للموقع الحكومي األردني االبتكاريالتوظيف   

R 
 االرتباط

R² 
 معامل التحديد

Adjusted 
R² 

F 
 المحسوبة

 sig مستوى الداللة 

.120 .1440 .1451 22.595 *2.305  

 
معامل 
 B االنحدار

الخطأ 
 Beta المعياري

قيمة   T 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

توظيف الفضاء التصميمي في ابراز 
للمواقع جماليات تصميم الصفحة الرئيسية 

الحكومية في األردن اإللكترونية  
1.000 .035 .901 1.221 .087 

وجود تأثير دال احصائيا عند عدم ( 35في الجدول ) البسيط يتضح من نتائج تحليل االنحدار 

في  كارياالبتاستغالل كافي للفضاء التصميمي في عملية التوظيف في   ( 0.05مستوى داللة )

(  1.331( المحسوبة لها )Tتصميم واجهات المستخدم للموقع الحكومي األردني ، حيث بلغت قيم )

 وجودعدم والتي تنص على قبول  الفرضية ( وعلية تم α≤ 1.15احصائية عند ) غير دالة  وهي

( في استغالل كافي للفضاء التصميمي في α≤1.15مستوى الداللة ) أثر ذو داللة إحصائية عند

 .في تصميم واجهات المستخدم للموقع الحكومي األردني االبتكاريعملية التوظيف 
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 التحليل النوعيثالثًا: 
 (1)رقم العينة 

 
العالي والبحث العلمي( لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع وزارة التعليم 70الصورة رقم )  
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ن تم توسيطها بواسطة الهوامش عو صغيرة  فضاءاتلعدة  واجهة المستخدم تم تقسيم :التحليل

رى لون الخلفية الرمادي الفاتح، ونبطريق وضع مسافات بيضاء على جانبي الصفحة حيث كانت 

كيف تم فصل الجزء العلوي من الصفحة والذي يحتوي على الشعارات وشريط البحث عن طريق 

  و. نفصلينمحيث امتدت على كامل الصفحة بشكل أفقي وكونت فضائين  ية للموقعالقائمة الرئيس

بدايته  خلق فضاء ابيض افقي وفي كان التركيز على األخبار فقد تم في الجزء العلوي من الصفحة

خر ه صور ألأسفلالعنوان ضمن مساحة حمراء عرضت فيه عناوين األخبار بشكل متحرك، وفي 

وعند التمرير  .عناوينها باإلضافة لقسم أخر األخبار وتم عرضه بشكل متتالي األخبار بشكل كبير مع

 لظلابشكل جدول تم فصل كل قسم فيه عن طريق  جزئين إلىسمت صفحة الويب قُ  أننرى  سفللأل

وعرضت فيه خدمات الوزارة وتم تلوينها بشكل تبادلي بين األحمر والرمادي مما خلق تشويش عند 

صور  ومن ثم عرضت ثالثة. ظر في محتويات هذا الجزءنال وتركيز عندتمرارية النظر فال توجد اس

ثير نظام الجدول السابق عرض فيه الك ها ثالثة أقسام افقية بنفسأسفلصفحات أخرى و  إلىمؤدية 

ريط باللون األبيض مع ش فضاءاتعدة  إلىجديد قسم  ىثم يأتي مستو . وارقام التواصلمن الخدمات 

التركيز على العناوين عن طريق اعطائها فضاء منفصل  مالمصماألحمر، وهنا استطاع  باللونعنوان 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسم الموقع
 http://www.mohe.gov.jo عنوان الموقع

 التصميمية الفكرة

واجهة المستخدم لموقع وزارة التعليم العالي والبحث  مد في تصميماعتُ 
شكل ب الصفحة عند رؤيته الفضاء فيالعلمي النظام الشبكي حيث قسم 

في  االختالفثالثة أعمدة وفي بعض األحيان نصفين مع  إلىكامل 
التوزيع لكل جزء من الصفحة ونرى بوضوح كيف تم اعتماد درجة من 

من لون الراية الهاشمية كلون أساسي للموقع  مأخوذةاللون األحمر درجات 
 الرمادي الفاتح. إلى اللونفة باإلضا

http://www.mohe.gov.jo/
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  قسم احتوى عدة مواضيع على شكل عناوينومن ثم . خمسة اجزاء بلون ملفت وكانت عبارة عن

 .ها تذييل الصفحةأسفلو 

ومات التصميم الكثير من النصوص والمعل يوجد في: في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

صحيحًا و  بعضها كانحيث كان   متفاوتًا من قسم ألخر الفضاء بين العناوين استخدامكان و 

استخدام الفضاء قلياًل مما خلق فصاًل بينها وفي اجزاء أخرى كان وضوحًا و مما خلق  مناسباً 

 األخبار.أخر حالة من التداخل بين العناوين كما نرى في قسم 

في  يرفي التصميم بشكل كب شكالاأل استخدمت :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

بير من التي اخذت جزء ك خدمت الصورة الكبيرةها استُ أسفلالشعارات و وتمثلت بالجزء العلوي 

 الفصل المحتويات عن بعضه أيضاً  شكالالصفحة وتم استخدام األ إلىالتركيز عند الدخول 

خدام تمما خلق اكتظاظ في الصفحة. ونرى اس صغيرة جداً  مساحاتوكان بينها  وخلق نظام شبكي

مالية ج ضافلخلق شكل ذو معنى مما أ المستخدمةفي األيقونات  الفضاء السالب والموجب معاً 

 على الصفحة.

 االستنتاج -3
  ومتباين.متناسق بشكل عام تصميم الصفحة 

 واضحة ورئيسية للتصميم لكثرة العناصر وازدحام الصفحة. قطة محوريةلم يكن هناك ن 

  لم يتم ابراز شعار الوزارة واسمها فكان التركيز األكبر في الجزء العلوي لشعار جائزة الملك عبد

 .اهلل الثاني فقد اخذ الجزء األكبر من رأس الصفحة

 ة.الموجودة في الصفح لكثرة المعلوماتنظرًا قليلة جدًا  بين المعلومات والعناصر المسافات 

  في كل جيدًا  نلم يك القراءةللفصل بين النصوص وتسهيل  النصيةالبنية  الفضاء فياستخدام

 الصفحة. أجزاء
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 الفضاءاتفي جيد عن طريق التباين الموجود  بشكلسية تم ابراز العناوين الرئي. 

  اء والعناصر مما أثر على الفضالمعلومات  سهولة في الوصول للمعلومة المطلوبة لكثرة يوجدال

 التصميمي.

  ناسبمترتيب العناصر في تذييل الصفحة واستخدام الفضاء للفصل بينها كان بشكل. 

  ازدحامًا. أقلبشكل  شاشة الهاتف يبدواعرضه على التصميم متجاوب وعند 
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(3)رقم العينة   

 

( لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع وزارة المالية80الصورة رقم )  
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 ىحة تر فعند زيارة الصف واضح تسلسل بصريعلى  واحتوت همتناسقموقع الواجهة : التحليل

ين الجزء الذي يليه وهو عباره عن تصميم فيه جزئ إلى ثم تنتقلالعين بشكل مباشر شعار الوزارة 

قونات ايعمله بواسطة األلوان والخطوط والجزء األخر فيه عدة  احدهما نرى فيه فضاء ايهامي تم

ع وهو الجزء األكثر جذبًا في الموقشبكي، وضعت على شكل مربعات مقسمه بشكل  لروابط مهمه

 ى اإلعالنخط افقي فوقها يمتد حت فقد وضع في مكان رئيسي وشكل كتلة كبيرة، ونرى انه تم وضع

من  ئمةمالكان من األفضل واألكثر  و، وقد افقد التوازن لهذا الجزء فلم يكن هناك وظيفة لوجوده

 تختلط يقونات حتى الاأل أسفلازالة الخط وترك مسافة الناحية البصرية محاذاة األيقونات مع النص و 

صور  نظام اعمدة وفيها إلىد قسم وق يليهالذي  الجزء إلىتنتقل العين ببعضها. ثم  الفضاءات

 لمحاذاةاعدة روابط داخلية ونرى هنا خلل واضح في  إلىها عدة صور تؤدي أسفلوفي  نها.اويوعن

شكل مناسب وقد استخدت الفضائات ب االستفتاءقسم األخبار وبجانبه  إلى ننتقلللصور والكتابة، ثم 

 العناصر فيه ضائعة بدون ترتيب مقبول. باللون األزرق و التذييل وكان فيهما،

تصميم بشكل في البنية المادة المكتوبة  تم استخدام: في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

تم الفصل  يثح مناسبة المرتبطة بهاكانت الفضائات و  العناوينو توجد مشكله بالنصوص جيد فم 

  بينها بشكل جيد مما سهل التصفح وقرائة النصوص عند المشاهد.

 لىإلجأ المصمم في هذا التصميم  :في الفضاء التصميمي المستخدمة بنية الشكل والصورة -0

ء ونرى في الجزء العلوي كيف استخدم الفضا شكالاستخدام الفضاء للفصل بين العناصر واأل

 وزارة المالية اسم الموقع
 https://mof.gov.jo عنوان الموقع

 التصميمية الفكرة
اي  فيه بعتفيه تسلسل هرمي لكن لم يُ  وفيه وقع وزارة المالية بسيطتصميم م

ويب الخاصة بمواقع ال الفضاءاتنمط من انماط التصميم المتبعة في توزيع 
 عادًة وقد طغى اللون األزرق غلى التصميم

https://mof.gov.jo/
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 جزاء األخرىاألوفي  مترابطة مجموعة مرئية أنشأمما قاربة يقونات متاأل كانتلخلق مبدأ التقارب ف

 .مدروسعن بعضها بشكل فعال و  وتم فصل العناصراسقة كانت المسافات متن

 االستنتاج -3

 ومتناسق. تصميم الصفحة بشكل عام بسيط 

  واضحة في التصميم. محوريةيوجد نقطة 

   جذاب أوبشكل فني  يستخدملم استخدم الفضاء فقط للفصل بين العناصر و. 

  سهل الوصول إليها والتفريق بينها.مما موزعة بشكل مجموعات  ومات في الصفحةالمعل 

 بعةفوق األيقونات المر وجود الخط األفقي  أنحيث في جزء األيقونات واإلعالن  واضح وجود خلل 

 ادى لوجود حالة من عدم التوازن بالرغم من التركيز على هذه المنطقة في التصميم.

 بشكل  بين العناصر دعم التنقلمما جيد  لبشكبين العناصر والنصوص  الفضاءات استخدمت

 .مريح وسلس

 مما شكل خلل ةالصور فلم تكن محاذاة العناصر صحيح ء المحتوي علىز وجود خلل في الج 

 بصري واضح.

 كأنها ضائعة في و فبدت بشكل صحيح  العناصر لم يتم ترتيبهناك حالة ارباك في جزء التذييل ف

توسطه والباقي في الجهة اليسرى م اليمين بعيداً باتجاه  علىالشعارات في األ أحدالفضاء فنرى 

 يرة مما جعلها غير مترابطة وضائعة.والروابط بينها مسافات كب

  الهاتف إال انه يصبح طويل جداً شاشة  عرضه علىعند يد بشكل جالتصميم متجاوب ويبدو. 
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 (3العينة رقم )

 

( لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع رئاسة الوزراء09الصورة رقم )  
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 ضاءالبني الترابي فقد تم استخدامه في الفضاء المحيط وفي الفساد في التصميم اللون  التحليل:      

استخدم في الجزء العلوي والسفلي بشكل تدريجي لتحديد رأس الصفحة وتذييلها مما ساعد و الرئيسي 

لجزء العلوي ا ونرى في على تحديد فضاء المعلومات الرئيسي واعطى الشعور بالعمق في التصميم.

ونص  ة الفرعيةوالقائمللتصميم الشعار واضح بشكل كبير في الزاوية اليمنى وبجانبه شريط البحث 

معلومات وضعت هذه الحيث  اهلل الثانية الوزراء باإلضافة لشعار جائزة الملك عبداسئمكتوب عن ر 

امودي ل عة للموقع بشكل مجموعة. وفي الجزء األيمن للموقع وضعت القائمة الرئيسيمع بعضها بشك

 جانببو  ضع العنوان داخل ضمن شكل هندسي واضح.متداخل مع رأس الصفحة حيث انه تم و 

تم تقسيم قد و القائمة الرئيسية نرى خط افقي رفيع يفصل رأس الصفحة عن المحتوى ويأتي المحتوى 

في المحتوى و لعنوان قسمين آخر األخبار واألخبار وكانت طريقة العرض مختلفة فاالمحتوى الرئيسي ل

متد وفصل األخبار بخط متقطع م كان بوضع النص على الفضاء الرئيسي أحدهماالجزئين مختلف 

ل ضافة لصورة لكل خبر منفصواألخر وضعت مساحات لونية داخلها النص باإل حتى رابط المزيد،

كل يقونة بشاها لداخوبالجانب األيسر للصفحة وضعت ايقونة الدستور األردني  أما. خرعن اآل

 رو ها عدة عناوين بشكل ايقونات داخلها صأسفللتحديدها و  األيقونةفي هذه  الظلالرسالة واستخدم 

تعبر عن الموضوع وضعت بشكل عامودي ولم تكن جميعها بنفس التنسيق فالجزء العلوي يختلف 

 رئاسة الوزراء اسم الموقع

 http://www.pm.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية

 صميميت موقع رئاسة الوزراء باعتماد نمطتتلخص الفكرة التصميمية في 
بتحديد مساحة الموقع في منتصف الصفحة  المصممفقد قام  وقديم بسيط

رتبت العناصر بداخلها باإلضافة الستخدام القائمة بشكل يوحي بأنه ورقه 
 للتصميم البني الترابي. رئيسيال وكان اللون، الجانبية
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 لخط األفقياه عن طريق اللون و فصل حيث أنه تم تذييل الصفحة كان بسيطا و تمامًا عن السفلي.

 ولم يحتوي على الكثير من المعلومات.

تواجد المادة المكتوبة بالصفحة كبير، وكان : في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

كل في البعض األخر كان بشتها جيد في بعض األجزاء و وئيا ومقر هاستخدامها وطريقة توزيع

بينه كانت  افاتوالمس بشكل متقن تم ترتيبهسيء فنرى في النص المكتوب عن رسالة الوزراء انه 

بين  سيئاً  كان التباين أنبالرغم من  مناسبمريحة وتم فصل العنوان الرئيسي عن النص بشكل 

طي ايحاء بانها فلم تع لم يكن استخدام النص موفقاً يسية الخلفية والعنوان. اما في جزء القائمة الرئ

وص في قسم اخر األخبار كانت النص و .منفصلة بسبب ضيق المسافات بينها عناوين أوقائمة 

مناسبة بعكس قسم األخبار الذي كانت المسافات و  والمسافات بينها كافيةبشكل جيد  معروضة

 .في هذا الجزء باالزدحامايحاء  ىعطأفيه متالصقة مع الفضاء المخصص للخبر مما 

 احةمسكي هذه الواجهة ف شكالاستخدمت األ :التصميميفي الفضاء  بنية الشكل والصورة -0

مما  كثيراً  تم تكرارهوقدد يل وكان الشكل األكثر استخدامًا المربع والمستط اوين و النصوصعنلل

اخل حركة د الستخدامها لخلق باإلضافة للصفحة فضاء الرئيسيلداخل ا فضاءات عدة خلق

ير وتكرارهما بشكل صغمن الموقع عن طريق ادخال خطين متعرجين  علىالفضاء في الجزء األ

 ضمن خدمتاستفقد وبارزًا  أما بالنسبة الستخدام الصور فلم يكن كبيرًا  .في أسفل الصفحة

صغير و  مضغوط  عرضها مناسبة فقد كانت بشكل ولم تكن طريقةفي االخبار  أواأليقونات 

 كافية في الصفحة. مساحةغم من وجود ر بال

 االستنتاج -3

  وال يوجد فيه الكثير من المعلومات وتم استخدام اسلوب قديم في تصميم المواقع.بسيط التصميم 
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 شكل مختلف عمل علية بجزء تم الفكل  واضح  نمط تصميمي وجد في البنية الشكلية للصفحةال ي

 .مما ادى لوجود ضعف في التكوين متناسقةوالمساحات لم تكن 

  واضحة في التصميم. محوريةال يوجد نقطة 

 كن يلم  ألخروا فبعضها كان مضغوط جداً  مدروسةفي التصميم لم تكن  الفضاءات 

  الصفحة لم يكن له اي دور وظيفي. أسفلوجود فضاء كبير في 

  بعض األجزاءالفضاءات بين النصوص لم تكن مدروسة في. 

  ترتيبهاتفقد بعض األجزاء عرضه على شاشة الهاتف التصميم متجاوب لكن عند.



112 
 

 (4)العينة رقم 

 

 لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية( 32) الصورة رقم
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وائم رئيسية حيث نرى في الفضاء األول الشعار والق فضاءاتسم الفضاء ليتخذ خمسة قُ  التحليل:

وواضحة  روءةمقالقائمة الفرعية في الفضاء األبيض مع الشعار وكانت  تم وضعالخاصة بالصفحة ف

ريق عن ط اتفضاءلها بارزة وقسمت لعدة ر مما جعخضكانت باللون األ التيويليها القائمة الرئيسية 

العناوين. ثم نرى شريط متحرك يضم العديد من الرسائل وضع خط عامودي صغير للفصل بين 

وقد وكانت الرسالة واضحة من حيث الحجم والتباين فشكلت نقطة اتصال قوية وتم  المهمة للوزارة

من النص بشكل واضح لكن لم يكن اختيار الصورة موفقًا فقد وضعت  سفلوضع زر التفاعل باأل

ب مع لم يتناس خاطئالجذب بشكل  مما حققناسب مغير بشكل  بشكل كتلة في منتصف المساحة

وقد استخدم فيها المصمم  جيدمهمة وضعت بشكل الروابط ال ووضعتالشكل العام للصفحة. 

اخر هذا  وكان في السلبي في التكوين. الفضاءاأليقونات وحقق التناغم من حيث اللون واستغالل 

رى ون مختلف مما حقق الجذب لهذا الجزء.خباري المتحرك وقد اعطي لون داكن الجزء الشريط اإل

 وهنا كان اللون األبيض بارزقد صنفت لعدة انواع، و  الوزارةبخدمات  في الفضاء الثاني الخاص

تم فصل العناصر عن بعضها بشكل بسيط وجميل واستخدام اإلطار  فقد اً كان جيد الفضاءاتوتوزيع 

خلفية  تم إعطائهالثالث المخصص لألخبار اما الفضاء  .العناصرالخدمات وفصل  الرفيع لتحديد

مساحات مربعة باللون األبيض وكانت المساحة المستخدمة بينهما  وتقسيمه ألربعةباللون الرمادي 

 تخدمةالمسلكن نرى هنا خلل في تكرار نفس الصورة لعدة اخبار والصورة الوحيدة  جيدة ومدروسة

ناسبة كبيرة جدًا وغير مفقد كانت النص  أسفلبيضاء في ل، اما المساحة اسيئينذات جودة ووضوح 

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية اسم الموقع
 https://www.memr.gov.jo الموقععنوان 

 الفكرة التصميمية

 إلضافةالرئيسية باساسي للصفحة األ ليكون اللونتم اعتماد اللون األخضر 
نمط العامود الواحد  واعُتمد ،رمادي في التصميملاللونين األبيض وا إلى

محتوى فقيه وكان ترتيبها بحسب التقسيم الفضاء لعدة فضاءات أ مبحيث ت
 بدأمعينه وتقسيم مختلف، وقد اعتمد المصمم كان لكل جزء طريقة ترتيب مُ ف

 بديل عن الصور.كالبساطة واستخدم الكثير من األيقونات 

https://www.memr.gov.jo/
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قسم  دعلى النص بشكل كبير فق االعتمادتم  الرابع وفي الفضاء المعلومات. في صبنق مما أوحى

ح. ويليه ولين بشكل واضح ومريام المساحات بشكل مناسب فكانا مفصجزين وتم فضلهما واستخد إلى

علومات فيه عل شكل صور تؤدي لروابط مهمة ومعلومات وضعت الم قدبالموقع و الجزء األخير 

 باإلضافة للشعارات. االتصال

المسافات المستخدمة بين النصوص المترابطة : في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

تيب الفقرات تر  والنص مقروئية  مدروسة فقد تم استخدام الفضاء األبيض بشكل دعم والمنفصلة

  مرئيًا.

فكان صميم في الت لم تستخدم الصور بشكل جيد :في الفضاء التصميمي الشكل والصورةبنية  -0

للواجهة.  الشكليةوضع بشكل سيء مما ادى لوجود خلل في البنية  والبعض اآلخربعضها مكررًا 

دعم فكرة التصميم وبساطته وساهمت في وضوح  إلىأدى خدمت بشكل اما األشكل فقد استُ 

 المحتوى.

 االستنتاج -3

  واضحة محوريةتوجد فيه نقطة و التصميم بشكل عام جيد. 

 .هناك خلل في استخدام الصور في الصفحة مما خلق حالة من عدم االنسجام 

  وفعال. مدروستم استخدام الفضاء في البنية الكتابية بشكل 

  جيد.لم يتم استغالل الفضاء في قسم خدمات الوزارة بشكل 

  لأسففلم تكن المسافة مناسبة  لقسم األخبار الداخلية الفضاءاتهناك خلل واضح في 

 .وصالنص

  أفضلالتصميم متجاوب وعند عرضه على شاشة الهاتف يبدو بشكل. 
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(5العينة رقم )  

 
 االجتماعيةلقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع وزارة التنمية ( 32) الصورة رقم
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أس نرى في ر  علىفعند النظر للصفحة من األ فضائات منفصلةلعدة  الواجهةتم تقسيم : التحليل

ئمتين رئيسيتين بلونين مختلفين األول باللون األسود مع اضافة خط االمصمم وضع ق أنالصفحة 

باللونين األخضر واألحمر وألخر باللون األزرق وبينهما مساحة بيضاء وضع فيها شعار الوزارة 

الوزارة في المنتصف وشعار المملكة في الجهة  وشعار المملكة األردنية الهاشمية، حيث كان شعار

فكان من األفضل لو تم وضع كل شعار في جهة  النقطةاليمنى ويمكن رؤية الخلل الحاصل في هذه 

 الشرائحعرض مساحة ل أحدهما فضائينالتصميم  متوازن في التصميم. ويلي هذا الجزء تم تقسي لخلق

قام  ئحالشراوفي جزء عرض  والمواضيع المهمة وقد اخذ ثلتي المساحة واألخر للكلمة الترحيبية،

المصمم بتغطية نصف الصورة بمساحة داكنة تتسم بالشفافية ووضع فوقها النص باللون األبيض 

 ةوي على الكتابة قام بتغطية جزء كبير من الصور لمحتالجزء ا أنونرى في الصورة المعروضة كيف 

البصري باإلضافة ألن ابعاد الصورة غير  االزدحاممما خلق التداخل بين النص والصورة وسبب 

م هوامش قسم الكلمة الترحيبية لم يتم استخدافي صحيحة فقد تم تمديد الشكل فيها بطريقة خاطئة. و 

خباري اهذا القسم تم تصميم مساحة لألخبار يعلوها شريط  أسفلو  كافية بين حدود اإلطار والنص.

متحرك وبجانبه قسم خدمات الوزارة، قسم األخبار التوزيع فيه مريح والمساحات بين النصوص مدروسة 

قونات ارة تم اعتماد مبدأ األيخدمات الوز  وفي قسم .ر صغيرة جدًا بشكل غير مناسبوجيده لكن الصو 

الترتيب في هذا الجزء جيد وواضح وقد استخدم المصمم الشريط  ،باإلضافة لعنوان بسيط لكل ايقونة

ن تعرض جميع الخدمات بدو  أنالمتحرك فيه ونظرًا ألهمية هذا الجزء للمتصفح كان من األفضل 

شريط متحرك. ويليه تم وضع ثالثة اقسام وقام المصمم بتصميم مختلف وجاذب للرؤية والرسالة 

 االجتماعيةالتنمية وزارة  اسم الموقع
 http://www.mosd.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية
تحتوي الصفحة على الكثير من المعلومات المدرجة وتم اعتماد تصميم اشبه 

 األزرق الداكن. للتصميمبتصاميم المجالت وكان اللون الرئيسي 

http://www.mosd.gov.jo/
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ي هذا الجزء توسط شعار الوزارة هذه العناصر ووضعت في شكل واألهداف االستراتيجية والقيم وف

 مة التصميايي نهومساحة رأي الجمهور بشكل مساحات مربعة وف الروزنامةتت . وأغير تقليدي وجميل

ة رمادية داكنة بمساحتم فصله قد الصفحة ف أما تذييلتم وضع الشعارات بشكل افقي وترتيب جيد. 

 في ترتيبه. ويوجد خللبيض قليل المعلومات ه فضاء اأسفلشكلت خطًا وفي 

بشكل و استخدمت النصوص في الكثير من األجزاء : في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

 في أغلب األقسام ما عدا القسمين العلويين مقروءةالمسافات بين األسطر مريحة والنصوص  عام

 وقسم الرسالة الترحيبية(. الشرائح)قسم عرض 

 مدروسةن لم تك شكالالفضاءات بين الصور واأل :في الفضاء التصميمي الشكل والصورةبنية  -0

لتحديد  كالشواستخدمت األ االزدحامفمعضها كانت صغيره مما شكل تشويش وعدم تركيز بسبب 

 الفضاءات والصور في األيقونات والشعارات.

 االستنتاج -3

 وغير مدروس. العناصربين كان بسيط  فيها الصفحة مزدحمة واستخدام الفضاء 

  جيد بشكلفي الصفحة  النقطة المحورية زإبرايتم لم. 

 رمي نشاء تسلسل ههذا النمط يستتخدم إل أنجالت بشتكل صتحيح حيث لملم يتم استتخدام نمط ا

 للمواقع ذات المعلومات الكثيرة. لصحيح وسهل الوصو 

  عطى أرى ة اليسهالفارغ في الجغير مناسبة فوجود الفضاء الموقع  ترويسةاماكن الشعارات في

شتتتعور بعدم التوازن ونافس شتتتعار المملكة األردنية الهاشتتتمية شتتتعار الوزارة حيث انه كان بنفس 

 األهمية والحجم.

 .الخلل في الجزء العلوي للصفحة يعطي شعور بعدم الراحة ويفقد المتصفح اهتمامه 
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  تمرير.كان من األفضل لو تم وضع جميع الخدمات بشكل واضح وبدون 

 األقسام. معظمفي  ومدروساً  استخدام الفضاء في بنية المادة المكتوبة كان جيد 

  تذيل الصتفحة لم يتم التركيز على تصتميمه ووجوده بشكل غير محدد يوحي بأن هناك جزء من

 .للصفحةاتقانه يحدد الفضاء العام  أنلم يعرض بعد حيث  الصفحة

 شاشة الهاتف. يوجد خلل واضح في التصميم عند عرضه على 
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(2العينة رقم )  

 

السياحة واآلثارلقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع وزارة ( 03) الصورة رقم   
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داية جيد فقد وضع المصمم قائمة افقية بشكل رفيع في ب بدأ تصميم الصفحة بتنسيق التحليل:

اء ابيض روابط المهمة، ويليها فضذه القائمة على شريط البحث باإلضافة لبعض الالصفحة واحتوت ه

 الجتماعياالشعار في الجهة اليمنى والقائمة الرئيسية للموقع وايقونات مواقع التواصل  هدرج فيفقي أُ أ

يًا ي رفيع مما اعطى ترتيبًا بصر ة بخط عامودويظهر في هذا الجزء كيف تم فصل عناوين القائم

خرفي حيث انه تم زُ ن فضاء ي. اما القسم الذي يليه فقد تم توظيف الصورة فيه لتكو للعناوين صلوف

وضع  متوضع صورة لمدينة عمان وفوقها طبقة ذات شفافية لتعطي شكاًل جمياًل في هذا الجزء، و 

خر يط واآلمرفقة بنص توضيحي بس شريط عرض الصورحدهما يعتمد على فضائين منفصلين فوقها أ

افقي  على األيقونات باللون األزرق وتقسيمها بشكل االعتمادلروابط سريعة تابعة لموقع الوزارة وقد تم 

رمادي للمحتوى باللون الهذا الجزء تم تصميم فضاء رئيسي  أسفلمتتالي ضمن فضاء متحرك. و 

عن  الخلفيةببانر وقد تم دمج البانر جذاب فيه ثالثة روابط مهمة  تصميمال الفاتح وُأدرج في بداية

للون البانر الزاهي جمالية للتصميم وشكل عنصر جذب عطى طريق تداخل جسم الشاب بالخلفية وأ

االعالنات  ، وفي قسمفيه. ويلي البانر فضاء ابيض كبير احتوى على العديد من األقسام والصور 

وضع  مهذه األقسام ت ويلي عالن بشكل دائري.إل باإلضافةمتشابهة متقاربة جدًا  تم استخدام صور

 ى والحجم ولم يتم محاذاتها بشكل صحيح مما خلقالعديد من الصور والتصاميم المختلفة في المحتو 

 تارباك وعدم تنظيم في هذا الجزء. ويعود التصميم في مساره الصحيح عند قسم التذيل فقد استخدم

 .ومناسبفوقها العناوين والعناصر بشكل جيد  تالصورة كفضاء ورتب

 السياحة واآلثاروزارة  اسم الموقع
 http://www.mota.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية

على ابراز الجزء العلوي واظهار  د تصميم الصفحة الرئيسية للموقعاعتم
عامل الصورة فقد استخدمت كفضاء في جزئي الترويسة والتذيل ونرى في 

 فحةللص خاصًة في الجزء العلوي واضحالصفحة بساطة وتسلسل هرمي 
ألجزاء مما اعطى حيوية وقد استخدم المصمم خطوط ملونة رفيعة لتحديد ا

 ساد على الموقع اللون األزرق المأخوذ من شعار الوزارة.للصفحة. و 

http://www.mota.gov.jo/
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عتمد لم تكن المادة المكتوبة كثيرة في التصميم فقد ا: في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

بشكل كبير لكن في األجزاء المحتوية على نصوص كان هناك تباين  شكالعلى الصور واأل

 يد.العناوين والنصوص بشكل ج للفصل بين األبيض الفضاء استخداملنص وتم ومقروئية ل

ي تصميم ر فبشكل كبي استخدم المصمم الصور :في الفضاء التصميمي والصورةبنية الشكل  -0

تم  كالش. واألتصميمي فضاءي جميع األجزاء واستخدمت أيضًا كف الصفحة فقد كانت حاضرة

 يفها في األيقونات.لألجزاء وتم توظ منفصلة فضاءاتلق استخدامها لخ

 االستنتاج -3

  مريحة للنظر وغير مزعجة.واأللوان فيه تصميم الصفحة متناسق و 

  العلوي من التصميم ءيوجد في التصميم تسلسل هرمي واضح في الجز. 

  في البنية المكتوبة. مدروساستخدم الفضاء بشكل 

 ى للتصميم جاذبية.طعأكفضاء زخرفي مما  هالصور  لتم استغال 

  جاذبة. محوريةيوجد في التصميم نقطة 

 فحةفي منتصف الص امها داخل الفضاء األبيضهناك خلل في توزيع العناصر والصور وأحج 

رباكمما خلق عدم توازن و   للعين. ا 

 غير مدروسة وغير مريحة للعين. اإلعالناتفي قسم  الفضاءات 

 بعض العناصر تبدو صغيرة جدًا على شاشة الهاتف. أنشكل جيد بالرغم من الموقع متجاوب ب 
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(3العينة رقم )  

 
 للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع دائرة المكتبة الوطنيةلقطة شاشة ( 33) الصورة رقم

 

 

 دائرة المكتبة الوطنية اسم الموقع
 http://www.nl.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية

التصميمية للصفحة على اعتماد نمط العامود الواحد حيث  الفكرةتتلخص 
وأسفلها اقسام مهمة للموقع  الشرائح في الصفحةعرض استخدام انه تم 

على لون شعار الدائرة مع  اوزعت في الفضاء مع التذيل واعتمدت ألوانه
 تدرجات الرمادي والبني.

http://www.nl.gov.jo/
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 تقسيم الفضاء لعدة مساحات افقية ففي البداية تم عرض منرى في هذا التصميم انه ت التحليل:

، وكان التركيز في هذا الجزء على شعار المملكة ووضع شعار رمادية اللونالشعارات على خلفية 

الدائرة في الجهة اليسرى لم يكن مناسبًا ألن الموقع باللغة العربية وبحسب انماط التصميم تبدأ العين 

المساحة ضيقه من حيث الطول فكان الشعارين  أنبمسح التصميم بحسب لغة التصميم، ونرى هنا 

ن مالصقًا كاو  الخلفيةمالصقين للفضاء الذي يليه وشعار المؤتمر لم يتناسب لونه مع  في األطراف

ة ذات مساح وضع عرض الشرائح وكان فوق كل صورةفي الفضاء الذي يليه لطرف التصميم. و 

فيها شريط  أدرجو شفافية للكتابة وتم ادراج القائمة الرئيسية باللون الكحلي فوق الصورة بطريقة شفافة 

مع  الصورة شريط باللون األحمر أسفلو  .بشكل مزعجوهنا نرى المسافات ضيقة ومتالصقة  حثالب

روابط مهمة وتم استغالل الفضاء السلبي في األيقونات لكن النصوص كانت  إلىايقونات تؤدي 

هذا الجزء كان يشكل نقطة اتصال في  أنغير مناسبة بالرغم من  شكالواحجام األ شكالمالصقة لأل

لى ضع فضاء أبيض احتوى عتم و وفي المنتصف  الصفحة اال انه احتوى على العديد من المشاكل.

ملة الصفحة ج وتم وضعاألخبار والتقويم ولم تكن المساحات متناسبة والمحاذاة ليست صحيحة قسمي 

ق ما في قسمي األخبار نرى كيف تالصالرئيسية في الزاوية بخط صغير ومالصق للفضاء األحمر ا

ها تم عرض شعارات لروابط مهمة ويليها معرض الوسائط أسفلالخط الفاصل بالنص بشكل مزعج. و 

العنوان وتليه عناوين المعارض باإلضافة لصورة  حتوي علىياألول  جزءالن يالمتعددة قسم لجزئ

لون األبيض درجت فيه العناصر بالأُ وقد  توضيحية بشكل دائري. واخيرًا التذيل باللون البني الفاتح

كان بشكل جيد ومعلومات التواصل واضحة أما قسم  التقييمقسم وكان سم بحسب المواضيع وقُ 

 .بشكل غير مناسب اتاأليقون أسفلفي  الفقرة فقد وضع عنوان االجتماعيالتواصل 
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لب خدمت البنية المكتوبة بشكل كبير وفي اغاستُ : في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -1

األقسام كان هناك خلل في المساحات المحيطة بها حيث انها مالصقة للفضاء والعناصر فلم 

 للتنفس. مسافةتعطى 

والصور  الشكفي التصميم العديد من األاستخدم  :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

عطي للصور في معرض أُ كان الشكل المستطيل الغالب على التصميم ما عدا الشكل الذي  و

 مغطاة ة ضيقة وكانتحالوسائط المتعددة. ولم تكن الصور واضحة فالصورة الرئيسية اخذت مسا

 صغيرة وغير واضحة. ت الصوربالنص وفي الجزء السفلي كان

 االستنتاج -3

 المحورية بشكل مناسب في التصميم.لم يتم العمل على اخرج النقطة   -

 بالنصوص. وتداخلهاالقائمة الرئيسية غير واضحة لضيق المساحة  -

 اختيار اماكن الشعارات وخلفيتها كانت بشكل غير مناسب. -

 لم يتم استغالل الصور بشكل جيد في التصميم. -

كان مزعج المسافات ضيقة في الجزء العلوي من التصميم ووضع النصوص فوق الصورة  -

 بصريًا.

 داخل الفضاء الرئيسي للمحتويات. جيدة لم تكن محاذاة العناصر -

 تعطى مساحة للتنفس. ولماألقسام  للحافة داخلالنصوص مالصقة  -

 التصميم متجاوب مع وجود نفس المشاكل على شاشة الهاتف. -
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(6)العينة رقم   

 
لموقع دائرة األحوال المدنية والجوازاتلقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم ( 43) الصورة رقم   



126 
 

ونرى  مختلفة باإلضافة لرأس الصفحة وتذيلها. فضاءاتصفحة لخمسة لقد تم تقسيم ال التحليل:

ات مسافكانت الللصفحة بشكل واضح و  األيمن الجانبالشعار وضع في  أنفي رأس الصفحة 

لغة وكانت ير الغيالجانب األيسر وضع شعار المملكة األردنية الهاشمية بجانبه زر تمتناسقة وفي 

 انتك القائمة الرئيسية بشكل أفقي متداخلة مع الفضاء األول حيث وجاءتالمواقع مناسبة وجيده. 

 يضاءبومناسب. اما الفضاء األول فكان ذو خلفية  مدروسوزعت المسافات بشكل  وقدمقاربة لون 

عرض شرائح قسم لنصفين نصف للصورة ونصف للنص والخدمة وكانت الصور  ووضع فوقها

ابة متناسب مع لون النص وتم استغالل الفضاء األبيض واضحة ومناسبة ولون الفضاء الخاص بالكت

 أويفيًا ظالستخدامه و  لم يكن هناك داع   النص أسفل خط رفيع وتم ادراجبشكل جيد بين النصوص 

اسفله تم و  ،البرتقالي لفصل الفضاء األول عن الثاني رفيع باللونويليه تم ادراج خط افقي  شكليًا.

خدم استُ و  للفضاء األبيض.واستخدام مريح  تناسق في األلوانهنا ونرى جزئين في الفضاء  وضع

ويحتوي الفضاء الثالث على ثالثة اقسام وفي هذا الجزء  الفضاءاتالخط الرفيع مرًة اخرى لفصل 

جمالي نتجت عن كبر حجم اإلعالن وعدم مناسبته مع  أونرى مساحة فارغة دون هدف وظيفي 

خلل في توسيط الكالم حيث انه كان من األفضل لو تم نرى  الموظفين، وفي قسم األقسام األخرى

مج الشكل وقد تم د فضاء المحتوي على الروية والرسالةويليه ال .األخرىتوسيطها بناًء على األجزاء

م اخراجه تالخامس  لفضاءمع الخلفية. وا الصورةجميل باإلضافة لتداخل  الدائري بشكلالمربع مع 

 دائرة األحوال المدنية والجوازات اسم الموقع
 http://www.cspd.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية

 ع ادراجم واجهة نظيفة وأنيقةخلق تتلخص الفكرة التصميمية في واجهة الموقع في 
بارها المتعلقة بها وأخ للمعلوماتتعرض فيه خدمات الدائرة باإلضافة عرض شرائح 

لواجهة ا ألوانعلى خدمات الجمهور باإلضافة لخاصية تغيير  وكان التركيز األكبر
 ون البني.رجات اللدمن ألوانه الرئيسية والمتكونة من اللون البرتقالي و  للرمادي بدالً 

http://www.cspd.gov.jo/
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دائرة على خلفية منفصلة رمادية وتم توظيف الفضاء الموجب والسالب فقد وضعت صورة لل بشكل جيد

والرقم  االتصالبصرية جميلة ودمجها مع قائمة لمديريات الدائرة. ويليها ازرار  مساحةسويًا لخلق 

م تالمهم بشكل واضح ومتناسق. اما تذييل الصفحة فقد اعتمد على النصوص وعناوين روابط مهمة 

 وواضح وختمت بشعار الدائرة المتصل مع الخلفية البيضاء. مناسببشكل  توزيعها

ومتناسق  مدروسية المكتوبة بشكل ناستخدمت الب: في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -1

 .في التصميم وشكلت عنصر جذب في الشريط المتحرك واإلعالن

يم نرى بروز الشكل المربع والمستطيل في التصم :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

د وجميل بشكل جيفقد تم استغاللها قسم الروية والرسالة، اما الصور وادخال بعض الدوائر في 

 .فعالفتراها في القسم العلوي وفي الفضاء الخامس بشكل بارز و 

 االستنتاج -3

 واأللوان فيه متناسقة ومريحة للنظر. التصميم ناجح وجيد -

في تحريك  البيضاء الفضاءات نظرًا الستخدام ل والعثور على المعلومة في التصميمسهولة التنق -

 وابراز العناصر.عين المتصفح 

 للتسلسل الهرمي الواضح. باإلضافة في التصميم ناجحة محوريةنقاط يوجد عدة  -

 .مدروسةالمستخدمة بينها  والفضاءات بشكل جيد توزيع النصوص -

 وفعال.صور بشكل مناسب لاستخدمت ا -

بصري وعدم محاذاة النص في قسم خلل  أحدثالموجود  الفراغ أنالفضاء الثالث حيت  يوجد خلل -

 .مناسباً لم يكن  الموظفين

 عند عرضه على شاشة الهاتف.جيد بشكل  ويظهرالتصميم متجاوب  -
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(9العينة رقم )  

 

المستخدم لموقع دائرة األرصاد الجوية لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة( 53) الصورة رقم  
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ن بحسب المحتوى وكانت على خلفية ذات ملمس باللو  فضاءاتتم تقسيم الصفحة لعدة  التحليل:

وفي رأس الصفحة تم ادراج الشعار على فضاء مستطيل ازرق ذو معالجات الرمادي المائل لألزرق 

تم وضع شعاري المملكة األردنية الهاشمية وشعار  ابلالمق االتجاهتصميمية في الجهة اليمنى وفي 

الرئيسية ووضع كل جزء فوق مساحة رمادية بشكل  ةالقائمهذا الجزء تم ادراج  أسفل، وفي النهضة

ونرى هنا خلل في التوازن. ثم تم فصل القائمة عن المحتوى الرئيسي  سطرين منفصلين علىسيء و 

بخط اخضر افقي ويليه شريط باللون األحمر للتحذيرات. ويلي قسم التحذيرات تم فصل المساحة لعدة 

كل اليومية وكان كل منهما بش وتحذيرات الطقسشرة الجوية وللطقس والن الشرائح لعرض فضاءات

ا على متساوية الحجم واحتوى كل منه فضاءاتوحجم والوان مختلفة، ويليه تم تقسيم المساحة ألربعة 

 النصوص وسوء في استخدام الصور.في تقارب  هنا عنوان داخل فضاء لوني وصورة ونص ونرى

واحتوى حة التصميمية في رأس الصف المعالجات كحلي وبنفسوبشكل منفصل يأتي التذييل باللون ال

 المهمة. المعلومات وبعضخريطة الموقع  على

تمثلت المادة المكتوبة في العناوين واسماء : في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

الروابط ونصوص األقسام ولم يكن هناك تركيز عليها وفي بعض األماكن لم يكن هناك وضوح 

 ين النصوص.كافية ب يتم ترك مساحات بيضاءوتباين بينها وبين الخلفية مثل قسم الفلك ولم 

 

 دائرة األرصاد الجوية اسم الموقع
 http://jmd.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية

لتصميم اام سية لدائرة األرصاد الجوية على نظاعتمد تصميم الصفحة الرئي
 إلى باإلضافةجميع المحتويات داخل مساحة محددة  قد وسطتو  الشبكي

د محد نتوى على خلفية ذات ملمس ولم يكن هنالك لو حانه تم وضع الم
 على الكثير من األلوان الزاهية. ها احتوتأنحيث  للواجهة

http://jmd.gov.jo/
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لقد برز الشكل المربع في التصميم ولم يتم  :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

 ذات جودة سيئة. ومعظمهافكان استخدامها قليل استغالل الصور للجذب 

 االستنتاج -3

 يه.ف مزدحم والعناصر متقاربة جدًا مما خلق صعوبة في التركيز والتنقل بصرياً  التصميم -

 الصفحة كثيره وغير متجانسة مع الخلفية. ألوان -

 سطر.بالهوامش الداخلية لألقسام والمساحات بين األ االهتماملم يتم  -

 حة.واض محوريةنقطة  عدم وجود إلىالتشتيت الموجود داخل الفضاء الرئيسي للتصميم أدى  -

 قديم والخلفية ليست مناسبة. األسلوب المتبع في التصميم -

 الهاتف.جاوبة وتفد اغلب عناصرها عند عرضها على شاشة تالصفحة غير م -
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(11العينة رقم )  

 

لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع أمانة عمان الكبرى( 63) الصورة رقم  
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التصميم شعار أمانة عمان الكبرى عل خلفية بيضاء وفي الجهة  أعلىوضع في  التحليل:

  أسفلفي ة في مدينة عمان، و ر رجة الحرادو  التاريخها أسفلالمقابلة وضعت مربعات تغيير لون الموقع و 

رئيسية على شكل مستطيالت صغيرة باللون األزرق وقد تم الفصل لهذه العناصر تم ادراج القائمة ا

م وضع فضاء ثم ت بين العناصر في هذا الجزء بشكل واضح. ونرى وحدة بينها بفضاء ابيض صغير

إللكترونية قائمة الخدمات ا واحتوى على لجهة اليمنىاتح ووزعت فوقه المساحات في افباللون األزرق ال

طرت بدرجة مختلفة من اللون األزرق وايقونة مستكشف عمان في أُ قد  ويليها عدة ايقونات فرعية و

ائمة قزء األيسر بنفس تصميم القائمة األولى وضعت ابيض وفي الج إطارطة بااللون األحمر مح

خرى احتوت على اعضاء الموقع وعدة ايقونات اخرى. وبدأ الجزء األوسط من الموقع بمساحة أُ 

تطيل وكانت المساحة بشكل مس الموقع ألوانية لألمانة بنفس تخللت عدة تصاميم اعالن شرائحعرض 

اذاه بينها وبين القوائم حيث تركت مساحة فارغة بدون اي حولم تبدأ من بداية الصفحة فال يوجد م

مساحة الصور، حيث انه كان  أسفلخرى أوتم وضع مساحة فارغة فوقها عملية  أوجمالية  يفةظو 

 ويلي هذه المساحات تم وضع تكبير مساحة الصور واستغاللها كعنصر جذب رئيسي.باإلمكان 

 وأها عدة اخبار بشكل عشوائي وبدون عنوان للقسم أسفلاعالن داخل مساحة زرقاء مستطيله و 

 سفلألي ارغ كبير فاوتم ترك فضاء ف باإلضافة لوجود صور بحجم صغير ومتكررمسافات فاصلة 

 أمانة عمان الكبرى اسم الموقع
 /https://www.ammancity.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية

تح اللون األزرق الفا علىألمانة عمان الكبرى  الرئيسيةلصفحة تصميم ا اعتمد
 باللون األبيض إطاروحوله  للتصميم كإطارووضع المأخوذ من الشعار 

 ىمع امكانية تغيير لون المحتو  كان باللون األزرق والمحتوى من الداخل ايضاً 
شعار ال ألوانخذت من اليسرى للموقع وقد أُ ا في الزاوية لعدة خيارات تم وضعه

 لثالثة اعمده في المنطقة الوسطى الصفحة وكما يظهر بشكل واضح فقد قسمت
 انبية.جالقوائم الاأليمين واأليسر  وفي الجانبين والرئيسية الكبيرة ةالمساح



133 
 

لة وشكل مضغوط قلي احاتسالصفحة اتى التذيل بم أسفلفي . و الفراغ في القسم األيمين إلىباإلضافة 

 كل صحيح.لتوزيعها بش ةبالرغم من كفاية المساح أسطرلعدة  ملة الواحدةقد قسمت الجفي المنتصف ف

 ناوينعتشكلت المادة المكتوبة في التصميم في : في الفضاء التصميمي مكتوبةبنية المادة ال -2

يز األكبر في نصوص األخبار وعناوينها القوائم واأليقونات وفي منصف الصفحة اخدت الح

 في شريط عرض الصور.و وفي نص المادة اإلعالنية 

ونات استخدم الشكل كثيرا في الصفحة كمساحة لأليق :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

اما الصور فقد كان استخدامها محدود ومتكرر غالباً ولم يتم استغاللها  ساحاتاطارات للمبشكل و 

 .بشكل جيد

 االستنتاج -3

صميم غير جذاب وممل ونرى خلل في المساحة الرئيسية للتصميم من ناحية توزيع العناصر الت -

 واستغالل المساحة.

 التصميم يبدو فارغَا ومفككًا لسوء تنظيم الفضاء. -

 اخر. إطاريحتوي على  إطارمزعج فكان كل و بشكل كبير  اإلطاراستخدام  -

 واضحة في التصميم. محوريةال توجد نقطة  -

 ن األسطر النصية كانت جيدة ومريحة للنظر.بي لفضائات البيضاءال  -

 ظيم التذييل بشكل احترافي.لم يتم تن -

 التصميم غير متجاوب. -
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(11العينة رقم )  

 
 لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي األردني( 37) الصورة رقم

بارة عن عفضاء كبير باللون الرمادي وكان  ضمنء التصميمي الرئيسي أتى الفضا التحليل:

دراج صورة قطار بداخلها مع سكته الحديدية ا  حيت انه تم وضع صورة من وادي رم و  صورة مصممة

 ةباكتتم و  ،يهاميلمحاولة اضافة العمق والفضاء اإلبالرمال وتم اضافة تأثيرات للتصميم  المغطاة

وكانت  نه.تقخراجه بصوره مُ إالنص الترويجي بشكل مائل وكأنه كتب على األرضية لكن لم يتم 

 مؤسسة الخط الحديدي الحجازي األردني اسم الموقع
 http://www.jhr.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية
يث ح واستخدم اسلوب الصورة الرئيسية الكبيرة اعتمد التصميم على الصور

أن الفضاء الرئيسي للصفحة كان عبارة عن صورة مصممة وتم وضع 
 صميم.التع عل شكل صور مطبوعة تم ادراجها في الروابط الرئيسية للموق

http://www.jhr.gov.jo/
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 اكنيوجد خط د وفوق السماء بشكل واضح. وضعها حيث تمالتصميم  أعلىالشعارات واضحة في 

 وتوغرافيةفبشكل صور فقد أدرجت الروابط الرئيسية أما يفة، شكل متعرج بدون اي وظب علىفي األ

قائمة وال. بالرمال تم غرزهااخراج بعضها وكأنه  ىمطبوعة ووزعت بشكل عشوائي وتم العمل عل

 الصفحة مكان التذييل وبجانبها شريط البحث. ونرى انه تم اضافة ايقونات أسفلوضعت في  الرئيسية

 بشكل مالصق خارج التصميم. االجتماعيمواقع التواصل 

اجهة لم تستخدم البنية النصية بشكل كبير في الو : الفضاء التصميميفي  بنية المادة المكتوبة -2

 فقط. روابطفقد استخدمت في النص الترويجي وعناوين ال

لقد اعتمد التصميم على الصورة فكانت المكون : في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

 .تصميمالنه تم ادراج العديد من الصور ومعالجتها عن طريق برامج أالرئيسي للتصميم حيث 

 االستنتاج -3

 ة ود في التصميم لكن كثر هتم بذل مج يح للنظر بالرغم مع انهر مر يالتصميم بشكل عام غ

 العناصر خلقت تشويش واضح فيه.

  ري واضحنمط بصواضحة في التصميم وال  محوريةال يوجد نقطة. 

 الترويجية ليست متقنه. التي عرضت فيها الرسالة الطريقة 

 .اسلوب وضع الصور قديم جدًا 

  لم يكن مريحا وفعااًل. لحدود الصفحةتالصق ايقونات مواقع التواصل االجتماعي 

  لم يكن جيداً موقع القائمة الرئيسية وشريط البحث. 

 .التصميم غير متجاوب 
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(13العينة رقم )  

 
ضمان الودائعلقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع مؤسسة ( 83) الصورة رقم  

على األرضية تم وضع شعار المؤسسة وبالمقابل وضعت  علىفي بداية الصفحة من األ التحليل:

وخارطة  التصالاها روابط أسفلو في جودة وذات خلفية بيضاء الايقونة الفيس بوك بشكل صورة قليلة 

أثيرات ت وقع بشكل منفصل باللون األزرق وذاتيسية للمالمتكررة. وتأتي القائمة الرئ سئلةالموقع واأل

رة اإلعالنية لرسالة الموقع والصو  أحدهماالقائمة لجزئين  أسفلسم الفضاء لتظهر ثالثية األبعاد. وقد قُ 

خلة مع ى على صورة المبنى متداللمؤسسة واآلخر لألخبار. وتضمنت الصورة الرئيسية تصميم احتو 

مؤسسة ترويجية لل بتدرجات األزرق وتضمنت كتابة وكانت الصورةصورة األموال وقفل الصندوق 

 مؤسسة ضمان الودائع اسم الموقع
 http://www.dic.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية
قليلة واعتمد التصميم على عرض القائمة بشكل  في الصفحة المعلومات

 بارخمنفصل في الفضاء وأسفلها صورة اعالنية للمؤسسة وعرض اخر األ
 لقد اعتمد التصميم على اللون األزرق. باإلضافة للرؤية ورسالة المؤسسة، و

http://www.dic.gov.jo/
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وكان قسم  .الصورة كتابيًا الرسالة الترحيبية للمؤسسة أسفلو  األبيض وبخط صغير ورفيع باللون

مة ر ثالثي األبعاد متناسبة مع القائرفيع والعنوان ضمن عنوان مساحة زرقاء بتأثي إطاراألخبار ذو 

يأتي و  الرئيسية واألخبار عرضت بشكل متحرك وتاريخها يوحي بأنها تقويم باإلضافة لوجوده كتابيًا.

الترحيبية خط رفيع أفقي رفيع ليفصل جزئي الرؤية والرسالة وكانت العناوين داخل شكل  ةالرسال أسفل

وضعت صورة مصممة بشكل مستطيل بداخلها  والرسالةوفي جانب الرؤية ملون لتكون واضحة. 

يم مشابه وهو التقرير السنوي وبجانبها تصم وضع العنوان علىورة ذات تأثيرات باللون األزرق وباألص

ضع واالخر ال وتم و  إطار لهالتصاميم كان  وكان أحدوك اإلسالمية نلصندوق ضمان الودائع لدى الب

ها سفلأي تم عرض شعارات البنوك األعضاء بشكل متحرك و بشكل افق سفلضل للصورة. وفي األ

 مستطيل ازرق في نهاية الصفحة.

عت البنية المكتوبة في التصميم كانت بسيطة ووض: في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

حيث تم استخدام الفضاء األبيض لويادة مقروئية النص وتوزيعه بشكل جيد بشكل مقروء وجيد 

ضمن صورة  كانتقد ما عدا الرسالة الترويجية ف للنصوص مع الخلفيةجيد التباين للباإلضافة 

 سيئة الجودة بحجم صغير وليست واضحة.

العناوين األقسام و على مساحات  شكالاقتصرت األ: في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -3

اإلضافة ب وغير مناسبة جودة سيئةكانت ذات  الرئيسية والصورة. اضافة بعض التأثيرات توتم

ولم يتم  استغالل الفضاء األبيض بشكل مناسب بين األشكال والصور .سفللصور األقسام في األ

فقد كانت الصفحة متافوتة في بعض االجزاء متقاربة جدًا والبعض الآلخر استخدم فضاء ابيض 

 كبير وغير مناسب.
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 االستنتاج -3

  بالرغم من بساطة األلوان وقلة المعلومات إال انه لم يتم استغالل و  ذو طابع قديمتصميم الموقع

 بشكل مناسب. فضاءال

  جمالية على الصفحة.اي لمسة اضافة تأثيرات لم تضيف 

 ومناسبة.بالمستخدمة بين النصوص جيدة  الفضاءات 

 قسم السفلي غير متناسبة وعشوائية.في ال الفضاءات 

 ة.رئيسية بشكل جذاب ومناسب في الصفحلم يتم استغال المساحة ال 

 .الرسالة الترويجية لم تكن واضحة وجذابة 

 .التصميم غير متجاوب 

  واضحة في التصميم. نقطة محوريةال توجد 
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(13العينة رقم )  

 
لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع صندوق المعونة الوطنية( 39) الصورة رقم  
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تجاه بدأت الصفحة بمساحة رمادية اللون وضع فوقها شعار صندوق المعونة في االالتحليل: 

اصل ايقونات مواقع التو  البحث معاأليسر صندوق  االتجاهمناسب وفي  وموقعبشكل واضح  األيمن

 لبيضاءا والكتابة فوقه باللون األبيض والمسافاتالقائمة الرئيسية باللون الكحلي  أدرجت. و االجتماعي

لفت ممساحة كبيرة من الصفحة بشكل  عرض الشرائحالقائمة اخذ جزء  أسفلمريحة ومناسبة. و  كانت

في خلفية  دةالموجو وتم وضع مساحة بجانب الصورة للنص المرتبط فيها ونرى انه تم تكرار النقوش 

تكرار الشكل لم يكن  أنحيث  عمانيتمثل بشكل مدينة   Vectorل بنقشي تتمثالصفحة الثابتة والت

 انه تم تجاهل الهوامش في ىباك وازعاج في الفضاء، ونر ر ال مناسب لقربه من الخلفية مما شك

الكتابة مالصقة للحواف. واخذ الفضاء الثاني اللون المائل  كانتلنص حيث ل المخصصة مساحةال

 حدهماأللخدمات اإللكترونية واآلخر للخدمات الذكية وكان  أحدهماتم ادراج فضائين بداخله للذهبي و 

لم تكن و  توضيحية لكل منها، وصورباللون الرمادي الداكن واآلخر بالرمادي الفاتح مع وضع عنوان 

ي انسجامًا معها. ونرى ف أكثر ألواناأللوان متناسبة مع الخلفية حيث انه كان باإلمكان توظيف 

تم ادراج بعض األرقام والنسب بشكل ايقونات جميلة والوانها مناسبه للخلفية  هان يليهالفضاء الذي 

، لكن الغلت الخلفية هنا لتشكيل فضاء سلبي فعحيث حققت تباينًا وتناسقًا مع لون الخلفية واستُ 

 تم وضعه فوق الخلفية ذات النقش بلون مقارب فلم يكن واضح ومقروء. أنه العنوان حيث فيالمشكلة 

وفي جزء التذييل تم وضع عناوين االتصال والروابط والشعارات بشكل جيد ما عدا موقع عناوين 

 تباينملأليقونات  اخر واستخدم لون للشعارات محاذيبشكل ان من االفضل لو وضعت االتصال فك

 مع الخلفية.

 صندوق المعونة الوطنية اسم الموقع
 http://www.naf.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية

أتت ته للتصميم خلفية ثاب وكان العمودي اسلوب التمرير صميمعتمد في التا
ثالثة ل الفضاءاتالتصميمية بشكل منفصل وقد قسمت  الفضاءاتفوقها 

تصميم منها كان ب وكلرئيسية باإلضافة لرأس الصفحة وتذييلها،  فضاءات
 الشعار. ألوانعلى اعتمد التصميم مختلف عن اآلخر و 

http://www.naf.gov.jo/
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ي لم تشكل البنية الكتابية عنصر اساسي للجذب ف: في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

ام األرق ما عدا عنوان ومقروءةالتصميم لكنه كان عنصر مكمل وكانت احجام الخطوط مناسبة 

 والنسب، واستخدام الفضاء األبيض فيها كان متفاوتًا من جزء آلخر.

تم توظيف الشكل في عدة اماكن وبشكل كبير  في الفضاء التصميمي: بنية الشكل والصورة -0

وفي الجزء العلوي كزخرفه وفي األيقونات داخل الفضاء  الثابتةحيث نراه في خلفية الصفحة 

ت بشكل كبير فحة فأتصوالصور شكلت عنصرًا اساسيًا في ال وكان توظيفها فعال وجميل. الثالث

 في الفضاء األول وشكلت عنصر جذب واستخدمت ك صور توضيحية في الفضاء الثالث.

   االستنتاج -3

 قبشكل مريح ومتناس داخل التصميم العناصر فصلتم قد و  يتميز الموقع بتصميم حديث. 

 ق المعونة الوطنيةالموقع تتناسب مع الهوية البصرية لصندو  ألوان. 

  عض األجزاء.بلت تشويش في فقد شكتتناسب الخلفية في الصفحة مع جميع اجزاء التصميم لم 

 هناك تسلسل هرمي واضح في الصفحة. 

  واضحة في التصميم. محوريةال توجد نقطة 

  زعج.م بشكل فكان النص مالصق للحواف االعتبارلم يتم اخذ الهوامش للجزء العلوي بعين 

 .تكرار النقوش في الخلفية داخل الجزء العلوي لم يكن جميل 

 .هناك خلل في اختيار األلوان للفضاء الثاني 

  عند عرضه على شاشة الهاتف لغياب الخلفية المنقوشة. أفضلالتصميم متجاوب ويبدو بشكل 
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(14العينة رقم )  

 
المدنية االستهالكيةالمؤسسة لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع ( 24) الصورة رقم  

وضعت رأسية الصفحة بشك مستطيل منفصل ذو تدرج لوني بين االبيض والرمادي التحليل: 

افة لقائمة فرعية وكان توزيع العناصر مريح وجيد ما عدا شعار ضدرج الشعار في هذه المساحة باإلأُ و 

مة الرئيسية وتأتي القائ الفيس بوك الذي وضع بجانب شريط البحث بشكل غير صحيح وبدن محاذاه.

 المدنية االستهالكية المؤسسة اسم الموقع
 http://www.jcscc.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية
تم حصر تصميم الصفحة داخل مساحة محددة مربعة تشكلت من عدة 

وكانت خلفية الصفحة ذات لون بشكل شبكات  داخلية منفصلة  فضاءات
 أخضر فاتح منقطة باللون الرمادي.

http://www.jcscc.gov.jo/
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 لفضاءاتاباللون الرمادي المحاط بإطار ابيض وبشكل جيد لكن نرى خلل في توسيط  بشكل منفصل

عرض  حةمسا أسفلهفراغ كبير بجانبه. ويأتي في  وأحدثخر جزء اخذ مساحة كبيرة آوالكتابة ف

بعض  ف تم عرض اناسب مع التصميم لكن لم يتم ادراج صور جذابة بداخلهمالصور بحجم كبير و 

المعلومات بشكل نصوص ممتلئة وتم قطع الصورة فلم تظهر بشكل كامل، واتى فوق الصورة شريط 

الشرح باللون األسود ذو الشفافية وقد تم وضعه بشكل مربع كبير فوق الصورة بمكان غير مناسب 

خر تحرك ألمساحة عرض الصور وضع شريط رفيع م أسفلوفي  مما خلق اإلزعاج والتشويش.

عها باللون ب اإلخراج حيث كانت جميو لة بنفس اسلالتصميم لمساحات منفص تم توزيع وأسفلهألخبار ا

مقروء ولونه واضح  الخط أن وتم تنسيق النصوص بشكل جيد حيث أبيض إطارالرمادي وذات 

م نفس الصورة في قسم األخبار ولم يكن حجمها ااستخد تم قدو  ،مدروسة والمسافات بين األسطر

دام ، اما عن استخالخبر بدون اي وظيفة أسفلد فراغ كبير جو و لباإلضافة  ووضوحها مناسبين

ري خلل بص أحدثوفوقه مساحة فارغة مما فارغ . ونرى وجود قسم ومناسباً  يداً جاأليقونات فكان 

 واضح.

 تت البنية المكتوبة بشكل كبير في التصميمأ :في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

ر وبخط ضومتباينة مع الخلفية مع استخدام لونين في اخراجها فقد كانت العناوين باللون األخ

 سود مع استخدام الفضاء األبيض بينها بشكلبخط بسيط باللون األ صوصعريض واضح والن

 مناسب.

 شكاللقد اعتمد التصميم بشكل كبير على األ :ميميفي الفضاء التص بنية الشكل والصورة -0

فكانت كل األقسام ضمن مساحات شكلية والشكل العام للتصميم كان ضمن شكل ومساحة محددة 

ل غقد استخدمت شكل سيء فلم تستبشكل ايقونات جميلة. اما الصور ف اً ستخدمت ايضوقد ا

 في التصميم.المساحات الكافية لها وتم تكرار صور األخبار فلم تشكل عنصر جذب 
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   االستنتاج -3

 األسلوب المتبع في التصميم قديم. 

 صحة استخدام الفضاء التصميمي للفصل بين العناصر الداخلية للتصميم  هناك تفاوت في

 فبعضها كان جيدًا اآلخر ال.

 .الخلفية المنقطة شكلت مصدر ازعاج وتشويش في التصميم 

  مناسب نظرًا ألهمية هذا الجزء.تم اخراجه بشكل سيء وغير  الشرائحجزء عرض 

 النصوص واألسطر جيدة ومدروسة. نالمسافات بي 

  في التصميم. محوريةنقطة  أوال يوجد عنصر جذاب 

 نوعًا من التجانس والتناغم. أحدثداخل التصميم  شكالالتكرار في األ 

 .التصميم غير متجاوب 
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(15العينة رقم )  

 
لغرفة صناعة األردنلقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع ( 24) الصورة رقم  

عرض برة األول عبارة عن صورة كبي قسميمنفي الصفحة لالرئيسي تم تقسيم الفضاء التحليل: 

ترحيبية ادراج رابطي األخبار والكلمة الاسفله ابيض ذو شفافية و  مربعالشعار فوق  إدراجالصفحة وتم 

لى شكل الثاني فقد وضعت الروابط فيه ع بألوان الشعار. اما الجزءوقد ظهرا بشكل شريطين جانبيين 

سلبي  هنا الخلفية فاستخدمها ك فضاءايقونات مرافقة للنص على فضاء ابيض وقد استغل المصمم 

من  قوناتيقرب األ ىمتناسبة مع الهوية البصرية للمؤسسة ونر  ناأللوافعال في األيقونات وكانت 

ن ولو لعيل مريح حتى يكون أكبرلحافة الفضاء حيث انه كان من األفضل لو تركت مساحة  علىاأل

 قلياًل حتى ال تبدو ككتل كبيرة. أصغركانت 

لروابط ا عناويناستخدمت البنية الكتابية في  :في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

 وواضح والوان متباينة مع الخلفية. ءواأليقونات وتم توظيفها بشكل جميل وخط مقرو 

 لغرفة صناعة األردن اسم الموقع
 https://www.jci.org.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية
 م المساحات البيضاء والصورةالبساطة واستخدا اعتمد تصميم الموقع على
 .في التصميم رئيسي عنصر جذب الرئيسية الكبيرة حيث كونت

https://www.jci.org.jo/
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قد شكلت الصورة العنصر الرئيسي في التصميم ف: في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

كان الفضاء الرئيسي عبارة عن صورة كبيرة جذابة وذات جودة عالية والوان متناسبة مع الهوية 

 تم استغاللها في األيقونات بشكل جميل وجودة جيدة. شكالالبصرية. واأل

   االستنتاج -3

 .اتبع المصمم اسلوب عصري وجميل في التصميم 

  د مبدأ استغالل الفضاء األبيض في التصميم.ااعتمتم 

 قوية في التصميم. محوريةلصورة كانت عنصر جذب واضح وأساسي مما شكل نقطة ا 

 ةراعامها كبير ووضعت بشكل مالصق للحافة بدون حجم أنال إ مناسبة  للتصميم األيقونات 

 الهوامش الالزمة.

  االتصاليفتقر التصميم للتذيل وعناوين. 

 وب لكنه يفقد الجزء العلوي والمساحة الرئيسية الجذابة عند عرضه على شاشة التصميم متجا

 الهاتف.
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(12العينة رقم )  

 

 لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع ديوان الخدمة المدنية( 40) الصورة رقم
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ي على نفيه صورة جاللة الملك عبد اهلل الثا تأدرج ثابت بدأت الصفحة ببانر تصميميالتحليل:  

تصف نشعار الديوان في م إلىخلفية حمراء مع تأثيرات تصميمية بتدرجات اللون األحمر باإلضافة 

 طارإوفي الجهة المقابلة وضعت اية قرآنية على فضاء أبيض ذو  إضاءةعلمين للمملكة مع تأثير 

البانر وضعت القائمة على شكل سطرين بلونين من تدرجات األحمر  أسفلو اصفر بشكل تصميمي. 

حيث انه لم يكن واضح لتداخله مع الفضاء األبيض في  فيها شريط البحث بشكل سيء تضمنتو 

السطر ي فعناوين القوائم بشكل مختلف في كل سطر حيث انها  تم ترتيبالبانر التصميمي فوقه، و 

المساحة صلها بي تم فالثان القسم ياألول فصلت بخط رفيع رمادي داكن لم يتناسب مع اللون وف

تداخل جزء من المساحة لحمراء األولى مع الثانية إلدراج شعار الديوان ولم تكن  وتم احداثفقط، 

ورة لمبنى ص ووضعت الشرائحالقائمة تم وضع مساحة كبيرة لعرض  أسفلوفي  حركة جميلة وموفقه.

مساحة مستطيلة بيضاء ذات شفافية وتم تحديدها  واضافةمع صورة لمدينة عمان  االديوان تم دمجه

 أسفلو ن باللون األسود للنص المرفق مع الصورة وكتب النص بخط كبير باللون األحمر. بخطي

ج عصوص مالصقة لحواف التصميم بشكل مز اإلعالنات وكانت الن ضالصورة وضع شريط لعر 

ويلي هذا الشريط نرى مساحة بيضاء اللون شكلت راحة للعين حيث انه تم ادراج الخدمات  وسيء.

احتوت و بشكل ايقونات حمراء واستغل الفضاء السلبي فيها لكن لم يتم ترتيبها ومحاذاتها بشكل جيد 

ة نياحمر فاقع مختلف فيها. ويلي هذا القسم نرى فضاء اخر ذو خلفية صورية لمد واحدة بلون أيقونة

عاليات لألنشطة والف أحدهاعمان فوقها مساحتين باللون األسود ذو الشفافية وضع فوقها نصوص 

 نأ حفنرى بوضو  مناسباخراج هذا الجزء  يكنواألخر كلمة لرئيس الديوان مع صورة له، ولم 

 ديوان الخدمة المدنية الموقع اسم
 http://www.csb.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية
عناوين منفصلة بحسب ال فضاءاتاعتمد تصميم الصفحة على تقسيمه لعدة 

 ليكون لونمد اللون األحمر الداكن واعتُ بحسب اسلوب التمرير العمودي 
 اساسي للتصميم.

http://www.csb.gov.jo/
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جة ين األسطر قليلة ومزعب الفضاءاتكانت تم تجاهل الهوامش و  حيثالنصوص مالصقة للحواف 

طار واإل مقروءةغير  الكتابة باللون األحمر الداكن فوق األسود في بعض الجمل مما جعلها توتم

دأت ية بعامود اجزاءتم تقسم الفضاء ألربعة  يليهوفي الجزء الذي  األحمر للصورة لم يكن جميل.

بالعنوان ويليها صورة وفوقها نص باللون األحمر في منتصف الصوة بنفس النمط المستخدم للصورة 

كل صورة بحسب الموضوع بطريقة اخراج جيدة ومساحات  أسفلوادرجت النصوص  الرئيسية الكبيرة

ديلها باللوني كان فضاء صوري تم تع يليهمتناسبة والوان متباينة مع الخلفية البيضاء. والفضاء الذي 

سود وفوقها ايقونات بيضاء وتم اخراج هذا الجزء بشكل جميل ومريح وتوزيع مناسب األبيض واأل

ربعة ايقونات البانر تم عرض ا أسفلو  اعالنيويليه اتت مساحة فاصلة بيضاء يليها بانر  .تللفضاءا

باللون  حدهماأ. وقد تم تقسيم التذييل لقسمين ةالتوضيحيبنفس الشكل مع اختالف النص والصورة 

نها ألواالتواصل ب مواقعمالصق للحافة وبجانبه ايقونات  وقد كان االشتراكفيه جزء  وأدرجاألحمر 

حظات ل ورقة مالعلى شك االتصالوبجانبها وضعت معلومات  التي لم تتناسب مع الخفية الحمراء

 فيها مواقع الديوان. ردن موضحوبجانبها خريطة األ مشبكمع 

ميم التص توبة عنصر مهم فيشكلت بنية المادة المك :في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

امش ، ولم يتم مراعاة الهو الفضاءاتضمن  فقد كان هناك العديد من المساحات النصية والعناوين

 في كثير من األجزاء ولم تكن هناك مساحات بيضاء كافية.

صميم نصر في التع أكبربنية الصورة كانت  :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

كلية فقد اما البنية الش حيز في الجزء العلوي ولم يتم استغاللها بالشكل المناسب. أكبرواخذت 

 ضمن التصميم. تشكلت بالمساحات واأليقونات
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 االستنتاج -3

  ما جعل مبعدة تدرجات فكان استخدام اللون األحمر بشكل كبير تم الصفحة بشكل عام مزدحمة و

 غير مريح ومزعج.التصميم 

  فبعضها كان متقن وجميل واآلخر مكتظ وغير مرتب  الفضاءاتهناك تفاوت كبير في استخدام

 بشكل جيد.

  في التصميم بسبب االزدحام وكثرة العناصر. محوريةال يوجد نقطة 

  عناصر مالصقة للحواف.لفكانت الم يتم مراعاة الهوامش في الكثير من األجزاء 

 المحاذاة يراعي فيهيقونات في قسم الخدمات لم ترتيب األ. 

 يرة في جزء كلمة رئيس الديوان.المسافات بين األسطر غير مناسبة وصغ 

 مر فوق الصور مع المعالجة النصية كانت مزعجه ولم يتم توحيدها مع البنية حتبة باللون األاالك

 الشكلية للنص في الصفحة.

 ن باقي ومختلف عاأليقونات البيضاء مع الخلفية الصورية كان متقن  الذي يحتوي على الجزء

 .اجزاء الصفحة

 مما اضاع التسلسل الهرمي فيه. شكاليل احتوى على العديد من العناصر واأليالتذ 

 والعيوب عند عرضه على شاشة الهاتف. التصميم متجاوب وتتكرر فيه نفس الميزات 
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(13العينة رقم )  

 
ردنيةاأل لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع الملكية ( 34) الصورة رقم  



152 
 

 األيمن شعار الخطوط الملكية االتجاهها من في درجأُ ة بيضاء احبدأ التصميم بمس التحليل:

 لون النص بخط رمادي رفيع بنفسافقي مع فصل العناوين  لوبجانبه القائمة الرئيسية للموقع بشك

رئيسية غة. ويليه نرى الصورة اللالايقونة شريط البحث وازرار تغيير  تعالمقابل وض االتجاه وفي

لكية األلوان الرئيسية للهوية البصرية للم أحدللصفحة بحجم كبير وقد بدأت بخط احمر رفيع وهو 

واضافة  صميمالتن في المطار وتم تشويشها بواسطة برامج قسم المسافرياألردنية، وقد كانت الصورة 

شريط  أدرجو ها زر اتصال لمعرفة المزيد. أسفلو  نص واضح وكبير باللون األحمر مع رسالة ترويجية

رية الصورة الكبيرة وبقائمة ف أسفلمع الفضاء األبيض  متداخالً  سفلالحجز فوق هذا الجزء من األ

افات ووضوحها والمس من حيث تباين العناصر شفافية واتى هذا الجزء بشكل مناسب ومدروس ذات

شريط الحجز ادرجت على الفضاء األبيض قائمة الخدمات اإلضافية على شكل ايقونات  أسفلبينها. و 

وقد تم استغالل الفضاء السلبي لتكوين الشكل وكان هذا الجزء جميل ومتقن. ثم اتت المستطيالت 

وقع وقد فحات المهمة في المالص لتخلق شكاًل مترابطًا في التصميم وتكون مجموعة من روابطالستة 

لون جزء تم ادراج جزء بت بشكل صور ذات عالقة في الصفحة المراد الوصول اليها. ويلي هذا الأت

ية ليعطي شعورًا بنهاية الصفحة وكان فيه معلومات نص سفلج لوني من األالخلفية مضافًا اليه تدر 

دة ات فقد كانت متباعاينة أما المساحلأللوان كانت متب بالنسبةو عن التواصل والخدمات والمطار، 

اضح ومريح يم و ًا يأتي التذيل بتصموأخير  لوجود خلل في الجمل وترابطها. ىجدًا بين الكلمات مما اد

 بشكل متسق وجميل. االشتراكضيفت مساحة أالمعلومات بشكل اعمده و تم ترتيب حيث 

 الخطوط الجوية-الملكية األردنية اسم الموقع
 https://www.rj.com عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية

ظام ن مبدأ الصورة الرئيسية الكبيرة باإلضافة  اعتمد تصميم الصفحة على
بيرة الك الصورةحجم تتناسب مع الصغيرة التي  لمساحاتاذات الصناديق 

صفحة مختلفة  إلىكل منها  وأدىوقد كان عددها ستة في هذا التصميم 
 وقد اعتمد التصميم على البساطة واستغالل الفضاء بشكل صحيح.

https://www.rj.com/
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في  تأتي البنية المكتوبة مكملة للتصميم فقد كانت :في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

مهمة جذب في وجودها بالمركز البصري الرئيسي للتصميم حيث  وأدتالقوائم وتابعة للعناوين 

 الفضاء االابيض في النصوص جيد ومناسب. ر وكان استخدامكان بلون قوي وحجم كبي

ث استخدمت الصور بشكل كبير في التصميم حي :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

ارة األقسام عب وكانتفنراى فضاء صوري كبير يز األكبر من مساحة الصفحة حاخذت النها ا

. يمفي التصم عنصر جذاب الصور وشكلت ،د الممل عن الصفحةمما ابع ذات عناوينعن صور 

 تكونت في المساحات واأليقونات وتم توظيفها بشكل جميل وفعال. شكالواأل

 ستنتاجاال -3

  استخدام جيدة. قابليةتتميز الصفحة بشكل جميل ومتناسق وذو 

 .تم دعم الهوية البصرية للملكية األردنية عن طريق ادخال اللون األحمر بشكل مدروس وجميل 

  ين ب أوهوامش  سواء كانتمدروس وجيد فقد تم توظيفه بشكل مناسب  الفضاءاتاستخدام

 نصر لراحة العين.كع أيضاً  واستخدم العناصر وبين األسطر

  في التصميم وقد تم استغالل الفضاء إلبرازها كما نرى في الرسالة الموجودة  محوريةنرى عدة نقاط

لنص المرفق خلق التركيز على افي الصورة الرئيسية فقد ساعد تشويش الصورة واخفاء عناصرها ل

 .بالصورة

 .هناك تسلسل هرمي واضح في التصميم 

  استخدام المساحات بين الكلمات بشكل صحيح في الجزء األخيرلم يتم. 

 .التصميم متجاوب بشكل جيد 

 (16العينة رقم )
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 لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع مديرية األمن العام( 44) الصورة رقم
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وضع في رأس الصفحة تصميم بانر ثابت على الفضاء الرئيسي األبيض للصفحة وقد التحليل: 

بشكل متداخل مع الخلفية وبدون حدود واضحة، حيث احتوى على صورة المديرية  كان تصميمه

 منخفض. وُأدرجت وذات وضوحة وشعار المديرية، وكانت جودة الصورة قليل وصورة جاللة الملك

لفصل بينها بات سوداء وخطوط رفيعة لاالبانر على نفس الخلفية البيضاء بكت أسفل القائمة الرئيسية

ألخبار عت مساحة ا. ثم وضبجانبه األخبار المتحركة س بوك واسفلها شريط البحثمع شعار الفي

. ثم احةة ثلثي المسر د اخذ جزء الصو قشكل مستطيل بزوايا دائرية وتخطيط داخلي غير متماثل فب

بعضهما تكون كل منهما من عنوان مدرج داخل صورة وبجانبه مساحة نصية  أسفلنرى فضائين 

نت صغير وكاصور للنصوص بحسب الموضوع بشكل  وتمت إضافةصورة مالصقة لل إطارذات 

حرك يأتي بشكل شريط مت ثمة فلم يتم مراعاة الهوامش واختيار احجام صور مناسبة. المساحة مكتظ

الخلفية  سود ذوروابط مهمة للجمهور على شكل صور وايقونات وبعضها كان ملوناً واألخر باللون األ

ثم ادرجت صورة تابعة لمديرية األمن العام وبجانبها اربعة  .االنسجامالبيضاء مما خلق نوعًا من عدم 

 لفضاءاتااقسام للصفحة على مساحة زرقاء وبكتابة سوداء ولم يتم دراسة حجم الصورة وتنسيقها مع 

صوص داخل رق وتم توزيع توسيط النالتذييل بشكل منفصل على فضاء از  تم إدراجالمتناسبة. واخيرًا 

 الفضاء.

الذي  تشكلت البنية المكتوبة في التصميم بالشعار: في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

سام قع األاوين والنصوص التي توزعت في جميباإلضافة للعن أسفلهحاً بسبب الخلفية واض لم يكن

 مديرية األمن العام اسم الموقع
 https://www.psd.gov.jo عنوان الموقع

 الفكرة التصميمية
و بنية ذ شبكي بشكل فضاءاتعتمد تصميم الصفحة على تقسيمه لعدة ا 

عامودية وقد تم تقسيم كل فضاء لعدة مساحات واعُتمد اللون األزرق في 
 التصميم ليكون اللون األساسي.

https://www.psd.gov.jo/
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ن األسود على خلفية باللو  كانتبسبب قلة التباين بينها وبين الخلفية فقد ولم تكن مريحة بصريًا 

   .القراءةزرقاء مما خلق شعور بعدم الراحة عند 

 مشكلت الصور الجزء األكبر من التصميم فقد ت :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

ي صورة كبيرة في الفضاء الرئيسي للصفحة وادرجت ف تعاستخدامها في ترويسة الصفحة ووض

لرغم من عدم توظيفها بشكل جميل في كل األجزاء فقد كانت في بعض با الفضاءاتجميع 

 ةمربع أشكالكل المساحات عبارة عن صغير جدًا. وكانت  حجم أواألقسام ذات جودة منخفضة 

 بداخلها النصوص والصور واأليقونات. تومستطيلة أدرج

 ستنتاجاال -3

  في تصميم الصفحة بشكل عام أدى إلنقاص جودة التصميم. المستخدمةسوء جودة الصور 

  فيه بشكل صحيح. الفضاءاتالتصميم مزدحم ولم يتم استخدام 

  واضحة وفعالة في التصميم. محوريةال توجد نقطة 

 .لم يتم تنسيق لون الكتابة مع الخلفية بشكل جيد 

 .هناك العديد من المسافات المتالصقة بشكل مزعج 

  بشكل غير مناسب. امش وتعبئة النص والصور في بعض األجزاءتجاهل الهو 

 .التصميم متجاوب ويبدو بشكل أفصل عند عرضه على شاشة الهاتف 

 

 

 

 



157 
 

(19العينة رقم )  

 
 لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع شركة المجموعة األردنية للمناطق( 54) الصورة رقم

 الحرة والمناطق التنموية

التصميم بشكل عام بسيط واعتمد على فضاء واحد رئيسي فقد بدأت الصفحة بترويسة التحليل: 

فوقها.  التصالااأليمن ويليه القائمة الرئيسية مع روابط  االتجاهبيضاء ُأدرج فيها شعار المؤسسة في 

ر ستطيل كبيمساحة الفيديو بشكل م ويليهوتم فصل القائمة الرئيسية بخط افقي رفيع باللون األسود 

و بخط ازرق وأخرج منه فضائين باللون الكحلي لقسمي الفيدي حة وانتهت مساحةعلى عرض الصف

، وعند تمرير الفأرة عليها تتحول المساحة للون األخضرالحرة وتم فصلهما عن طريق الفضاء المناطق 

نجمة  لونرى انه تم استخدام األيقونات لتمييز القسمين. وأخيرا نرى فضاء ابيض تمت زخرفته بشك

 .زخرفيفضاء  فشكلت بون رمادي فاتح في الشعار الموجودةمأخوذة من النجمة 

 والمناطق التنمويةشركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة  اسم الموقع
 https://www.jfdz.jo عنوان الموقع

 التصميميةالفكرة 
الفيديو كعنصر  تم استخدامحديث في التصميم فقد  أسلوبتم اعتماد 

مساحة الرئيسي في تصميم الصفحة مع توزيع العناصر األخرى حول 
 المخصصة للفيديو.

https://www.jfdz.jo/
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 ي التصميمف المكتوبة بدور كبيرلم تقم بنية المادة : في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

 ضمة بشكل جميل.عناوين لكنها كانت واضحة ومنلافي فقد تم استخدامها 

كل على الفضاء العام وش شكالاقتصر وجود األ :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

لصورة فقد تم اما ا األيقونات. شكالسي والقسمين الرئيسيين للصفحة باإلضافة ألالفضاء الرئي

 المساحة الرئيسية للصفحة. تاستبدالها بفيديو واخذ

 ستنتاجاال -3

  الواسعة والتصميم ذو الفضاء الرئيسي الكبير ليعطي  الفضاءاتنجح المصمم في استغالل

 التصميم شكل احترافي وذو جودة عالية.

  النصية كان بشكل مدروس ومريح. الفضاءاتتوزيع 

  واضحة في التصميم.محورية هناك عنصر جذب ونقاط 

  ي ضاء فعن المساحة البي واالستغناءخذ الفيديو مساحة الصفحة كاملة أكان من األفضل لو

 حتى ال يبدو الفيديو بشكل مضغوط ويعطي شكل أكثر جاذبية. سفلاأل

 .التصميم متجاوب لكنه يفقد الجزء الرئيسي في التصميم عند عرضه على شاشة الهاتف 

 .سهولة الوصول للمعلومات في الصفحة 
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(31العينة رقم )  

 

لقطة شاشة للصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم لموقع هيئة تنشيط السياحة( 64) الصورة رقم  
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جهة ي الف ويقابلهرج فيها الشعار من الجهة اليمنى بدأ التصميم بمساحة بيضاء أدالتحليل: 

افة أليقونات ضمساحة تغيير اللغة للموقع ويليها القائمة الرئيسية باللون الرمادي الفاتح باإل اليسرى

حجم الشاشة بالمساحة الرئيسية للصفحة صوره بحجم كبير يأخذ  تتخل. و االجتماعيمواقع التواصل 

لمواقع أبرز ا أحدلمنطقة وادي رم بشكل جميل ووضوح عالي وهي  وكانت الصورةبشكل جميل  كامالً 

ين االسياحية في األردن وفي المركز الهندسي للصورة تم وضع النص الترويجي بحجم كبير ولون متب

ألول عن فصل الفضاء ا تم ص لوحده بإنشاء نقطة اتصال قوية. ثممع الخلفية حيث ساهم وجود الن

م تطريق احداث خط متعرج شبيه بتموجات الرمال ليقلص مساحة اخرى باللون الرمادي الفاتح و 

الخط و  اللون األسود الكبيروكان بهذه المساحة للتذكرة الموحدة حيث بدأت بالعنوان  تخصيص

 فصلت بخط صغير متموج، وشكل المحتوى ثالثة نصوص مرفقةثم  العريض ويلي الشرح بخط رفيع

بأيقونات معبرة بحسب كل نص في الجهة اليمنى مع زر اتصال، ومن اليسار تم دمج صورة لفتاة 

خاصية  تخدمة وفوقها صورة يد تحمل الهاتف المتنقل وتسفي وادي رم بشكل متداخل مع الخلفي

بشكل معاكس حيث تم وضع صورة رجل باللباس األردني  تأتي مساحة اخرىالتذكرة الموحدة. ثم 

ة هالشعبي يحمل دلة القهوة ويقف امام الخزنة في البتراء مدمج مع الخلفية بشكل جميل ومن الج

بشكل متناسق وجميل. والمساحة التي تليها كانت  صالاالت ةر االيسرى تم ادراج النص المرفق وز 

الفاتح جدًا ودمجت مع صورة فتاة في البحر الميت  درجات البني أحدخذت أُ منفصلة تمامًا حيث 

على نقطة اتصال قوية حيث اعطيت كلمة البحر  واحتوى هذا الجزءوفي الجانب األيمن كان النص 

 األردنية السياحةهيئة تنشيط  اسم الموقع
 http://www.visitjordan.com عنوان الموقع

 الفكرة التصميمي

مم فقام المصلمحتوى ل التمرير العمودي الصفحة على نمطاعتمد تصميم 
ر على واعتمد بشكل كبيبشكل عمودي متتالي  ةالرئيسيبترتيب العناصر 

الفضاء األبيض والمساحات الواسعة باإلضافة لدمج الصور استخدام 
 بالخلفية.

http://www.visitjordan.com/
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ب عين المتصفح. وعاد الفضاء بلون رمادي مختلف ة وتجذكبير ولون قوي لتكون ملفت الميت حجم

وبخط  مبنفس نمط الخط المستخد االجتماعيعن األول ليشمل فضاء كبير بدأ في زاوية التواصل 

 جتماعيالارب جداً ثم مجموعة مترابطة من الصور من مواقع التواصل اقعريض ويليه الشرح بشكل مت

ال الصور زر اتص أسفلوكان هناك  ووزعت بشكل شبكة غير منتظمة مما ابعد التوزيع عن الملل

ا مج الفضاء بصورة لفتاه من الخلف تقف في صحراء األردن وتشابك جسمهكبير باللون البرتقالي، ودُ 

 أدرجو ر ومختلف وكان هذا الجزء جذاباً وجميل. كتابي حُ  التي اعطيت نمط  Visit Jordanمع كلمة

وتكرار  منفصلةعدة اعمدة مع نصوص التذيل بنفس األسلوب والروح الموجودة في التصميم ووزع ل

 .االجتماعييقونات مواقع التواصل أل

ميم شكلت بنية المادة المكتوبة عنصر مهم في التص: في الفضاء التصميمي بنية المادة المكتوبة -2

ل معها من نقطة اتصال وتم التعام أكثرالتوضيحية والعناوين فقد شكلت  للنصوص وباإلضافة

 والنصوص ة مع الخلفيةات بينها مدروسة واأللوان متباينبنفس األهمية مع الصورة. وكانت المساف

 واضحة. كانت

كانت الصورة في تصميم الصفحة عنصر مهم  :في الفضاء التصميمي بنية الشكل والصورة -0

مع  األجزاءرئيسية، وتم دمجها في بعض  وفضاءاتورئيسي حيث انها اخذت مساحة كبيرة 

اءات الرئيسية الفض معظممنها. ام الشكل فكان في  الفضاء واستغالل الفضاء السلبي ليكون جزءاً 

 لة واأليقونات واألزرار.والفرعية فنراه في شكل الفضاء والتكوين بداخ
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 ستنتاجاال -3

  اماالستخدالتصميم بسيط ويتسم بسهولة الوصول وقابلية. 

 الصفحة منسقة وغير مزدحمة أنحيث  مدروسبشكل فعال و  الفضاءاتغالل تم است. 

 البيضاء الفعالة. الفضاءاتالكثير من  يوجد في الصفحة 

 الصفحة متناسقة وجميلة. ألوان 

  حمن نقطة اتصال بنجا أكثرتم انشاء. 

 .سهولة الوصول للمعلومات في الصفحة 

 عطى للصفحة جاذبية.أافة الصور والتأثيرات المض ماستخدا 

 .يوجد تسلسل هرمي واضح وجميل في التصميم 

 ًا فالنص كان مالصق االجتماعيبين النصوص جيدة ومريحة ما عدا زاوية التواصل  الفضاءات

 للشرح بشكل كبير.

 جيد. التصميم متجاوب بشكل 
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 التحليل النوعينتائج رابعًا: 

النتائج  مجموعة من إلىفي ضوء التحليل النوعي الذي أجرته الباحثة لعينة البحث انتهت الدراسة 

 وهي:

 ذبج عنصر أوواضحة اتصال محورية نقطة وجود  إلىمن نصف العينة المحللة  أكثرافتقار  .1

ده التحليل الكمي وهذا ما أك .(16-12-14-13-11-11-9-3-5-3-1)كما في العينات 

 بدرجة متوسطة. الفقرةهذه  جاءتيث ح 15 في الجدول رقم

ي كما هو واضح ففي الصفحة  الفضاءاتدحام وكثرة العناصر ادى لوجود خلل في استغالل از  .3

 .6فقره رقم  12وهذا واضح في نتائج الجدول رقم  (.16-12-11-9-3-5-1) رقم العينات

 لصفحة والذيلقديم في الفضاء العام للبنية الشكلية اظهرت نتائج التحليل استخدام األسلوب ال .3

هذا  أنإال  خدميتحدد باعتباره ورقة بيضاء واستخدام القوائم الجانبية في بنية صفحة المست

 (.16-14-13-9-3كما في العينات )جدًا وغير مؤثر  ليكان قل االستخدام

 ري لمعصعنصر الجذب واعطاء الصفحة شكل  إلبرازالفضاء األبيض في التصميم  ستغاللا .4

. وقد ظهرت بنسبة متوسطة (31-19-13-15-6في العينات ) ستغاللها يكن بشكل كبير وتم

 .3رقم  الفقرة 15في التحليل الكمي كما هو واضح في الجدول رقم 

ن ثلث وشكل نسبة أكثر م القراءةبشكل جيد مما سهل البنية المكتوبة  في الفضاءاتاستخدمت  .5

واكده التحليل  (.31-14-13-11-6-3-2-5-4العينات ) كما هو الحال فيالمحللة العينة 

 بنسبة متوسطة. الفقرةهذه  جاءتحيث  14الكمي في الجدول رقم 

مما أثر على سهولة تصفح داخل الصفحة  أكثر أوفي قسم  الفضاءات تنظيمخلل في  وجود .2

-11-9-6-3-2-4-3-1كما في العينات ) وشكل نسبة أكثر من نصف العينة المحللةالموقع 
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على  أكدمما  14وأتت هذه الفقرة بنسبة متوسطة في الجدول رقم  (.11-13-15-12-13-16

 نتائج التحليل النوعي.

 ة قليلةبنسب جعل التصميم جذاب ومريح للنظر مما مدروس في التصميم كان الفضاءات توزيع .3

في نتائج التحليل الكمي  متوسطةتى بنسبة أو  (.31-19-6في العينات ) بشكل جيد ظهرو 

 .12الجدول رقم 

ر في العينات ظهكانت بنسبة قليلة في العينات المحللة و الوصول للمعلومات في الصفحة  سهولة .6

 .3فقره  14وقد ظهر بنسبة متوسطة في نتائج التحليل الكمي الجدول رقم  (.3-6-19-31)

من ثلث  أكثركلت شوجود خلل في استخدام الصورة داخل الفضاء التصميمي للصفحة بنسبة  .9

وهذا ما أكده التحليل  .(16-12-14-11-3-4-3-3كما ظهر في العينات ) العينة المحللة

 .12الكمي فقد اتى بنسبة متوسطة في الجدول رقم 

ما في ك مناسب بشكل كبيربشكل غير  استخدامها أوتجاهل الهوامش في بعض اجزاء الصفحة  .11

 (.16-12-13-13-9-3-5-3العينات )

ما في العينات ك بشكل كبيربنسبة  حللتسلسل الهرمي الواض المحللة افتقار العديد من التصاميم .11

وهذا واضح في نتائج التحليل  .(1-3-3-4-5-3-9-11-11-13-14-15-12-16-19)

 .15الكمي حيث كانت النسبة متوسطة في الجدول رقم 

ثلث  شكلتيفقد اي عنصر من عناصره المهمة بنسبة  أنالتصميم متجاوب بشكل جيد ودون  .13

واتى بنسبة  (.31-16-13-6-3-1العينات ) في وكان متجاوبًا بشكل جيد العينة المحللة

 .14متوسطة في التحليل في الجدول رقم 

عدم وجود مشكلة ارباك في توزيع الفضاءات داخل تذييل الصفحة حيث اظهرت نتائج التحليل  .13

 (12-11-5-3النوعي انها كانت قليلة جدًا كما في العينات )
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 (.13-3-3في العينات ) كما ليلبشكل قخلل في محاذاة بعض العناصر في الصفة  وجود .14

بحيث يظهر العناصر متناسقة ومعيارية في الفضاء العام للتصميم شكل مدروس بالفضاء  توظيف .15

واتى في  (.16-12-11-11-3-5-3العينات ) في بنسبة شكلت أكثر من ثلث العينة وظهر

 .12نتائج التحليل الكمي بنسبة متوسطه كما هو واضح في الجدول 
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 :خامسالفصل ال
 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات

دد من ع إلىمن خالل األدب النظري في الدراسة ونتائج التحليل الكمي والنوعي توصلت الدراسة 

 :االستنتاجات

دون  راغاً فاهم العناصر في البنية الشكلية للتصميم وال يمكن اعتباره  أحدعنصر الفضاء يعتبر  -1

 أي وضيفة عملية وشكلية. 

للفضاء التصميمي دور فعال وكبير في دعم التصميم بشكل عام وتصميم واجهات المستخدم  -3

 بشكل خاص.

القدرة على و  الراحةفي البنية النصية بشكل مدروس يدعم التصميم ويعطيه  الفضاءاتاستخدام  -3

 استخراج المعلومة المطلوبة.

نية الشكلية في التصميم مما يدعم الباً يخلق تناغم يجابيةالسلبية واإل الفضاءاتتوازن بين ايجاد ال -4

 .للصفحة

 في التصميم عين المستخدم وتدعم األنماط البصرية المستخدمة. الفضاءاتتوجه  -5

ملية يعيق المصمم في عالواحدة المعلومات والعناصر وكثرتها في الصفحة كمية المبالغة في  -2

 .وخلق تصميم جذاب وفعال االبتكار

 توظيف الفضاء بشكل مدروس يسهم في اظهار العناصر متناسقة ومعيارية في الفضاء العام. -3

 افتقار العديد من التصاميم المحللة للتسلسل الهرمي. -6

 وجود خلل في استخدام الصور داخل الفضاء التصميمي للصفحة. -9
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 لتوصياتا

 ة بناء على ما جاء في اإلطار النظري والتحليلي توصيفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراس

 الباحثة بما يلي:

عالقات مرئية بينها داخل الفضاء التصميمي ليتم  بجميع عناصر التصميم وانشاء االهتمام  -1

 انتاج تصميم متكامل ذو رسالة واضحة وشكل جميل.

 باإلضافة للجانب الوظيفي. استغالل الفضاء إلبراز العناصر البصرية في التصميم -3

عطائه قيمة أساسية في بناء واجهات المستخدم. االهتمام -3  بعنصر الفضاء وا 

 خلق التناغم المطلوب.السلبية واإليجابية في التصميم ل الفضاءاتايجاد التوازن بين  -4

التأكيد على اهمية تصميم الصفحة الرئيسية في المواقع الحكومية وايضاح الوظائف الرئيسية  -5

 األول عن الموقع. االنطباعوتعطي  فيها كونها صفحة الوصول للمستخدمين

 واجهة المستخدم في الموقع اإللكتروني في نيل رضى المستخدمين وضوح التأكيد على اهمية -2

 وتسهيل معامالتهم وعمليات بحثهم.

 تجربة ومقترح الباحثة

ئرة المكتبات وموقع دا الكبرى عمانفي هذا المقترح الخاص بتطوير الصفحة الرئيسية لموقع امانة 

حاولت الباحثة ان تتجاوز كافة المشاكل و  العامة و موقع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي األردني،

والخلل الذي ظهر في مجتمع وعينة البحث في ضوء نتائج التحليل الكمي والنوعي من حيث فاعلية 

صميمية صفحات المستخدم وتكوين عالقات ت الفضاء التصميمي ودوره في المنجز الجرافيكي لتصميم

 (4)الملحق رقم  قادرة على أن تحقق الوحدة واالنسجام وجذب انتباه المشاهد لهذه الصفحات.
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 (2الملحق رقم )

 اإلستبانة بصيغتها األولية 

 األفاضل،المحكمون السادة 

 تحية طيبة وبعد،

  بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم

توظيف الفضاء التصميمي في البنية الشكلية لواجهة المستخدم في المواقع فاعلية 

  اإللكترونية الحكومية في األردن

اختيار  مت وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة الشرق األوسط، وقد  

صممين اإلختصاص من مسيتم توزيعه على ذوي االستبيان الذي  هذا سيادتكم للتفضل بتحكيم

  وعموض فيما يخص نظركم األخذ بوجهات بأهمية من الباحثة إيماناً  ،وطالب تصميم جرافيكي

  اإلجابةب تكرمكم لكم المعلومات لن تستخدم في غير أغراض الدراسة، شاكرة أنالدراسة، مع العلم 

  هذا نجازإ في إلسهامل التقدير وبالغ االمتنان خالص االستبيان، مع في المتضمنة سئلةاأل على

 .العلمي البحث

 شذى الفريجالباحثة: 
  

 عامة:  معلومات ■

 ……...………………………………………………………………………)اختياري(:  االسم

 ….…………………………………………………………………الرتبة األكاديمية )اختياري(: 

 ………………………………………………………………………………………الجامعة: 
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واجهة المستخدم  في االستخدامالمحور األول: فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في دعم قابلية 
 الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونية

 

 

  

التعديل 
 المقترح

انتماء الفقرة  وضوح الفقرة
 للمجال

 الصيالغة اللغوية
غير  # الفقرة

 مناسبة
 مناسبة

غير 
 مناسبة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 مناسبة

       
تتميز واجهة المستخدم بسهولة 

 .االستخدام
1 

       
ستتتتتتتتهولة العثور على المعلومة المطلوبة 

 .داخل الصفحة
2 

       
 في واجهة الفضتتتتتتتتتتاءاتيستتتتتتتتتتاعد تنظيم 

فح المتصتت انتقالالمستتتخدم على ستتهولة 
 ىصفحة أخر  إلىمن الصفحة الرئيسية 

3 

       
عناصتتتتتتتر تصتتتتتتتميم الصتتتتتتتفحة الرئيستتتتتتتية 
مترابطتتتة بشتتتتتتتتتتتتتكتتتل جيتتتد في الفضتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 التصميمي.
4 

وجود مستتتتتاحات مدروستتتتتة في الصتتتتتفحة        
 الرئيسة.

5 

       
الصتتتتتتتتتتغيرة في  الفضتتتتتتتتتتاءاتستتتتتتتتتتاهمت  

المستتتتتتتتتتتتتاعدة على مقروئية النصتتتتتتتتتتتتتوص 
 .ووضوحها

2 

       
الصتتتتتتتتتتتتتفحتتتتتتتة وتوزيع  تصتتتتتتتتتتتتتميميتوافق 
تها عند عرضتتتتتتتتتتتها على جميع ءافضتتتتتتتتتتتا
 الشاشات أنواع

3 

       
الحركتتتتتة بمهتتتتتارة في واجهتتتتتة  تم توجيتتتتته

المستتتتتتتتتخدم وانشتتتتتتتتاء عالقات مرئية بين 
 .الموضوعات التي تتضمنها الصفحة

6 
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والتسليط على النقطة  االنتباهجذب  فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في: الثانيالمحور 
 المحورية في واجهة المستخدم للمواقع اإللكترونية الحكومية في األردن

 

 

 

 

 

  

التعديل 
 المقترح

انتماء الفقرة  وضوح الفقرة
 للمجال

 الصيالغة اللغوية
غير  # الفقرة

 مناسبة
 مناسبة

غير 
 مناسبة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 مناسبة

       
أدى الفضتتتتتتتتتتتتتاء التصتتتتتتتتتتتتتميمي إلى ابراز 
 .العناصر المهمة في واجهة المستخدم

1 

       
 البيضتتاء عين المستتتخدم توجه المستتاحة

المهم الصتتتتتتتتتتفحة مباشتتتتتتتتتترة إلى المحتوى 
 .الرئيسية

2 

       
يخلق الفضتتتتتتتتتتتاء المستتتتتتتتتتتتخدم في واجهة 
 المستخدم تسلسل هرمي واضح وفعال

3 

أستتتتطيع ايجاد الرستتتالة الرئيستتتية للموقع        
 .بسهولة في الصفحة الرئيسية

4 

       
هناك عناصتتتتتتتتتتتتتر جذابة في الصتتتتتتتتتتتتتفحة 

   .الرئيسية
5 

       
 يظهر شتعار المؤستسة بشكل واضع في

   .الصفحة الرئيسية
2 

       
تم خلق عالقتتات فعتتالتته بين الفضتتتتتتتتتتتتتتاء 

نشتتتتتتتاءوالشتتتتتتتكل لدعم التصتتتتتتتميم  نقطة  وا 
   .اتصال

3 
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لمواقع لتوظيف الفضاء التصميمي في ابراز جماليات تصميم الصفحة الرئيسية : الثالثالمحور 
 الحكومية في األردن اإللكترونية

 

 

 

  

التعديل 
 المقترح

انتماء الفقرة  وضوح الفقرة
 للمجال

 الصيالغة اللغوية
غير  # الفقرة

 مناسبة
 مناسبة

غير 
 مناسبة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 مناسبة

       
الشتتتتتكل العام للصتتتتتفحة الرئيستتتتتية جذاب 

 .ومريح للنظر
1 

       
في خلق  الفضتتتتتتتتاءاتستتتتتتتتاهم استتتتتتتتتخدام 
 .تصميم عصري

2 

       
العناصتتر في الفضتتاء التصتتميمي تظهر 

 3 .متناسق ومعياريبشكل 

 4 مزدحمةالرئيسية  الصفحاتتبدو        
 5 تبدو الصفحات الرئيسية بشكل فوضوي       

       
الستتتتتتتتتتتتتلبيتتتتتتة  الفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءاتتوازن بين ال

 في ًا مثتتتتاليتتتتاً يخلق تنتتتتاغمتتتت يجتتتتابيتتتتةواإل
 .الصفحة الرئيسية

2 

       
في  الفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءاتيعطي استتتتتتتتتتتتتتختتتتتدام 

الصتتتتتتتتتتتفحات الرئيستتتتتتتتتتتية انطباعًا بالرقي 
 .واالحترافيةواألناقة 

3 

       
المستتاحات المخصتتصتتة للصتتور مناستتبة 

 وتدعم الشكل العام للتصميم 
6 

 نتباهاالكثرة العناصتتتتر أدت الى تشتتتتتيت        
 .وعدم ايجاد المطلوب في الصفحة

9 



179 
 

 (0الملحق رقم )
 لالستبانةقائمة بأسماء المحكمين 

 مكان العمل التخصص الرتبة االسم 
 األوسط جامعة الشرق التصميم الجرافيكي أستاذ دكتور د. ستار الجبوري 1
 األوسط جامعة الشرق التصميم الجرافيكي أستاذ مشارك وائل عبد الصبور عبد القادرد.  3

 التصميم الجرافيكي أستاذ مشارك باسم عباس علي العبيديد.  3
الجامعية كلية الخوارزمي 

التقنية/ قسم الوسائط 
 المتعددة والجرافيك

 التصميم الجرافيكي أستاذ متفرغ عوض اهلل طه الشيميد.  4
كلية الفنون   -جامعة حلوان

 الجميلة القاهرة
 ج. م. ع –جامعة المنيا  التصميم الجرافيكي أستاذ دكتور أحمد حسين إبراهيم وصيفد.  5
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 (3الملحق رقم )

 اإلستبانة بصورتها النهائية
 

 ..تحية طيبة وبعد.

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

 فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في البنية الشكلية لواجهة المستخدم في المواقع اإللكترونية الحكومية في األردن 

األوسط، وقد تم اختيار سيادتكم نظراً وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة الشرق 

لكونكم من مستخدمي المواقع اإللكترونية الحكومية األردنية وألهمية اراء حضراتكم نأمل اإلجابة على فقرات 

اإلستبانة التالية ووضع اشارة بما يتناسب مع وجهة نظركم وما ترونه عند استخدام المواقع الحكومية األردنية. علماً 

 لتعامل مع إجاباتكم ومعلوماتكم بسرية تامة لغايات البحث العلمي.بأنه سيتم ا

 ..شاكرًة لكم ُحسن تعاونكم.

 الباحثة
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-واجهة  في االستخدامفاعلية توظيف الفضاء التصميمي في دعم قابلية لمحور األول: ا 

 الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونيةالمستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 ال أوافق
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 الرقم اتالفقر  بشدة

 1 .االستخدامتتميز واجهة المستخدم بسهولة      

     
يستتتتتتتتتتتتتهتتل العثور على المعلومتتتة المطلوبتتة داختتتل 

 .صفحة الموقع اإللكتروني
2 

في واجهة المستتتتتتتتخدم  الفضتتتتتتتاءاتستتتتتتتاعد تنظيم      
 .على سهولة تصفح الموقع

3 

     
ر عناصتتتتتتتيستتتتتتتهم الفضتتتتتتتاء التصتتتتتتتميمي في ترابط 

 .الصفحة
4 

يؤكد الفضتتتتتتتاء التصتتتتتتتميمي على توازن عناصتتتتتتتر      
 .الصفحة وتكاملها

5 

     
يستتتتتتتتتتتتتهم الفضتتتتتتتتتتتتتتاء التصتتتتتتتتتتتتتميمي في مقروئيتتة   

 النصوص ووضوحها
2 

     
ها عند تالصتتتتتفحة وتوزيع فضتتتتتاءا تصتتتتتميميتوافق 

 3 .عرضها على جميع انواع الشاشات

     
يتم توجيتتتته حركتتتتة عين المتصتتتتتتتتتتتتتفح في واجهتتتتة 
المستتتتتتتتتخدم من خالل إنشتتتتتتتتاء عالقات مرئية بين 

 .الموضوعات التي تتضمنها الصفحة
6 
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والتسليط على النقطة  االنتباهجذب  فاعلية توظيف الفضاء التصميمي في: الثانيالمحور 
 الحكومية في األردن للمواقع اإللكترونية واجهة المستخدمالمحورية في 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ال أوافق
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 الرقم اتالفقر  بشدة

     
يؤدي الفضتتتتتتتاء التصتتتتتتتميمي إلى ابراز العناصتتتتتتتر 

 .المهمة في واجهة المستخدم للموقع
1 

     
اشتترة مب البيضتتاء عين المستتتخدم توجه المستتاحات
 2 .المهم في الصفحة الرئيسيةإلى المحتوى 

     
يخلق الفضتتتتتتتاء المستتتتتتتتخدم في واجهة المستتتتتتتتخدم 

 .واضح وفعالتسلسل هرمي 
3 

     
أستتتتطيع ايجاد الوظائف الرئيستتتية للموقع بستتتهولة 

 .في الصفحة الرئيسية
4 

     
ستتتتتتاعد الفضتتتتتتاء التصتتتتتتميمي في ابراز العناصتتتتتتر 

 .البصرية في الصفحة الرئيسية
5 

     
يستتتتتتتتتهم الفضتتتتتتتتتاء التصتتتتتتتتتميمي في ابراز شتتتتتتتتتعار 

 .المؤسسة
2 

     
 التوظيف الجيتتتتد للفراغ التصتتتتتتتتتتتتتميمي يؤكتتتتد على

 .النقاط المحورية في التصميم
3 
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لمواقع لتوظيف الفضاء التصميمي في ابراز جماليات تصميم الصفحة الرئيسية : الثالثالمحور 
 الحكومية في األردن اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال أوافق
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 الرقم اتالفقر  بشدة

     
اب جذالفضتتتتتتاء التصتتتتتتميمي للصتتتتتتفحة الرئيستتتتتتتية 

 .ومريح للنظر
1 

     
في خلق تصتتتتتتتميم  الفضتتتتتتتاءاتيستتتتتتتاهم استتتتتتتتخدام 

 2 .عصري

     
تظهر العناصتتتتر في الفضتتتتاء التصتتتتميمي بشتتتتكل 

 .متناسق ومعياري
3 

 4 .تبدو الصتفحات الرئيسية بشكل مزدحم وفوضوي     

ية الستتتتتتلبية واإليجاب المستتتتتتاحاتيخلق التوازن بين      
 .تناغمًا مثاليًا في الصفحة الرئيسية

5 

     
في الصتتتتتتتتتتتتفحات  الفضتتتتتتتتتتتتاءاتيعطي استتتتتتتتتتتتتخدام 

 .الرئيسية انطباعًا بجودة وعصرية التصميم
2 

     
المستتتتاحات المخصتتتتصتتتتة للصتتتتور مناستتتتبة وتدعم 

 3 الشكل العام للتصميم.

     
احداث خلل تصتتتتتميمي  تؤدي كثرة العناصتتتتتر الى

 وتشتيت االنتباه. في الصفحة
6 
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 (4الملحق رقم )
 تجربة ومقترح الباحثة
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