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 الشكر والتقدیر

أفضل الصالة  هیمحمد عل دنایس نیوالمرسل اءیاألنب دیوالصالة والسالم على س نیهلل رب العالمالحمد 
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والمتواصل لخطوات إعدادها حتى ظهرت في صورتها  ری�اإلشراف على هذه الرسالة، وإلهتمامه الكب

 الجزاء. ریفجزاه هللا خ ةیالنهائ
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إلعضاء إلى د. مروان العالن، و ، والشكر موصول د. فیصل العمري  والداخلي التصمیم الجرافیكي

 الهیئة التدر�سیة في قسم التصمیم الجرافیكي / جامعة الشرق األوسط

دة ئ�شكري الجز�ل إلى أساتذتي الموقر�ن في لجنة المناقشة الد�تور محمود مراد والد�تورة عا وأتقدم

 .هجوخرش

ل ومحمود عبابنة ونبی  علي عالء عبدهللام وأخص �الشكر منه والى �ل من دعمني ووقف الى جانبي

 جز�ل الشكر والتقدیر.مني فلهم  درا�سة
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 تطبیقات الهواتف الذ�یةلالعملیة التفاعلیة تطو�ر  في دورهاالبنیة التصمیمیة و 
 نموذجًا)أالقطاع السیاحي األردني (

 إعداد
 هجرارو محمود سعید محمود 

 إشراف
 العمراتإبراهیم یزن الد�تور 

 الملخص
 

تطبیقات الهواتف العملیة التفاعلیة في  في تطو�رالتصمیمیة  البنیة دورمعرفة الدراسة الى  تهدف

تحدید و من خالل دراسة تحلیلیة للعناصر التصمیمیة وذلك  الخاصة �القطاع السیاحي األردني، الذ�یة

سس التصمیم ألتطو�ر اسلوب تصمیمي �عتمد على ، على المستخدم األنماط التصمیمیة التفاعلیة وأثرها

األفراد عتمد علیها �طرح أسس مرجعیة  �كیفیةهمیة هذه الدراسة أ �ما وتأتي  ،الجرافیكي الصحیح

للخروج بتطبیقات ذات مواصفات تصمیمیة عالیة تنافس  المتخصصة المؤسسات والشر�ات التصمیمیةو 

 .�التخصص ذات العالقة فضًال عن المؤسسات األكاد�میة ،العالمیةالتطبیقات 

تطبیقات لثالثة ولتحقیق اهداف الدراسة اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لعمل دراسة تحلیلیة 

، ل عینة البحث المتمثلة في (تطبیقات الهواتف الذ�یة الخاصة �القطاع السیاحي األردني)یتم اختیارها لتمث

 Visit( عادة تصمیم تطبیقإ طر�ق تصمیمیة عن �اإلضافة إلى إستخدام المنهج التطبیقي إل�جاد حلول 

Petra)  بنظاموعمل نماذج أولیة له بنائًا على األسس التصمیمیة ووفق المنظومة التصمیمیة الخاصة 

 .)(iOS التشغیل



 ص 
 

أن بناء تطبیقات ذات جودة تصمیمیة عالیة �عتمد الدراسة  هومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها هذ

الدراسة �ما أكدت على مدى تطبیق و�لتزام المصممین �المنظومة التصمیمیة الخاصة �أنظمة التشغیل، 

 العملیة التفاعلیة في تطبیقات الهواتف الذ�یة. تطو�ر على الدور الذي تلعبة عناصر البناء التصمیمیة في 

اإلعتماد على الفكر التصمیمي الحدیث أنه �جب  من أبرزهاوتوصلت الدراسة إلى عدة توصیات 

في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة للخروج بتطبیقات تتالئم ومتطلبات ومواكبة التطور السر�ع والمستمر 

ظهار العصر في مجال القطاع السیاحي األردني، وقد أوصت الدراسة على اإلهتمام بتقنیات اإل

المستخدمة في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة، وهذا ما توفره برامج التصمیم الخاصة إذ انها تعتبر 

 العنصر األساسي في التصمیم.

 الكلمات المفتاحیة: 

Design: تصمیم 

Interaction: تفاعل 

Smartphone Applications: تطبیقات ھواتف ذكیة 

User Experience:  المستخدمتجربة  

User Interface: واجھة المستخدم 

 Interaction Patterns: أنماط التفاعل 
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Abstract 

The purpose of the study was to identify the role of the design structure 

on the development of interactive process in smartphone used by the Jordanian 

tourism sector. To achieve this, the study used an analytical design by analyzing 

the structure components and identifying the interactive design patterns and 

their impact on the user to develop a design style based on the accurate graphic 

design elements. Also, the importance of this study stems by providing 

referential basis that can be used by individuals, organizations and specialized 

design firms to develop high quality applications able to compete international 

applications. Furthermore, these applications can be used by academic 

institutions interested in the field of graphic design. 

The study used an analytical descriptive approach to achieve the aims of 

the study to perform an analytical study of three applications selected to 

represent a population relating to the smartphones applications used by the 

Jordanian tourist sector. Another approach was used, which was the applied 

design to come out with some design solutions by replicating Visit Petra 
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application design and to develop some prototypes of based on the design basis 

and by using IOS operating system. 

The most important conclusions are that the development of applications 

with high design quality is based on designers' commitment and application of 

operating system related design system. The study also affirms the role played 

by the design structure elements in developing the interactive process in 

smartphones applications. 

The study suggested some recommendations including the need to rely 

on modern design thought and to keep apprised with the continuous and fast 

development in smartphones applications design to come out with some 

application suitable to the requirements of this era in the Jordanian tourist 

sector. Also, there is a need to more focus on display technologies used in 

designing smartphones applications, and this is what provided by specialized 

programs which is considered the basic element in the designing process.  

Key Words:  

Design: تصمیم 

Interaction: تفاعل 

Smartphone Applications:    تطبیقات ھواتف ذكیة  

User Experience: تجربة المستخدم 

User Interface: واجھة المستخدم 

 Interaction Patterns: أنماط التفاعل 
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 المقدمة

، وخصوصًا في المیدان العلمي والتقني، الحیاة �شهد العالم الیوم تطورًا سر�عًا في مختلف مجاالت

ولیس ، العصر هذالكل شخص في ساسیًا أمتطلبًا  ةالتقنیة �أشكالها المختلفة والمتعددصبحت أ حتى

�إمكان أي إنسان أن �عیش معزوال عن منتجات هذه الحیاة المتسارعة الوتیرة، وخیر دلیل على ذلك هو 

اتسعت  تصال �الهواتف الذ�یة واألجهزة اللوحیة وغیرها. وفي سیاق موازإلاالنتشار الهائل لوسائل ا

�كل ما وصل إلیه  الهواتف الذ�یةمذهًال، فامتألت األرض �المعلومات وامتألت  تساعاً إالمعارف البشر�ة 

الذهن البشري من إمكانات عبر تشكیالت معرفیة وتطبیقات تكتظ بها تلك األجهزة، حتى أصبحت تلك 

وتقدم  التطبیقات وسیلة االنسان الیومیة في متا�عة �ل المتغیرات التي تحدث بتسارع ال مثیل له،

الهواتف الذ�یة �شكل  يد مستخدمارتفع عدو�مثال على ذلك فقد  ،مذهلة حول هذا اإلحصائیات أرقاماً 

، 2020الصینیة أن �حلول عام ) Baido(ذ�رت دراسة حدیثة أجرتها شر�ة "�ایدو" وقد كبیر حول العالم، 

٪ من 60ملیار مستخدم للهواتف الذ�یة فى جمیع أنحاء العالم، وقالت الدراسة إن  6.1سیكون هناك 

٪ �أنها جزء أساسى من حیاتهم، 23فى حین ینظر  المستخدمین ینظرون للهواتف الذ�یة �أداة اتصال

٪ من الناس یتعاملون معها على أنها أداة 9% �ستخدمونه �مثا�ة أداة للتواصل االجتماعى و8و

شاشات اللمس المستخدمة في وتطور . وفي سیاق التطور التقني أدى ظهور )2016حسنى،(للترفیه

ي ومطوري التطبیقات حیث فتحت أمامهم آفاقا لإلبداع الهواتف الذ�یة والتي غّیرت المفاهیم لدى مصمم

  ما جعل مسارهم واضحاً لتطو�ر منتجاتهم وتسو�قها. للتطبیقاتال حدود لها، وهو ما اقتضى إعداد أسواق 



3 
 

لقد غیرت الهواتف الذ�یة ذات الوظائف والتطبیقات المتطورة حیاة الناس، ما دفع العدید من 

واألفراد �میلون نحو تصمیم وتطو�ر تطبیقات الهواتف الذ�یة، �اإلعتماد على فهم الشر�ات والمنظمات 

 البنیة التصمیمیة التي تلعب دورًا مهمًا في تصمیم وتطو�ر التطبیقات �ون خیاراته تؤثر على جودتها.

�جب ان  حیث انه ال ،التطبیقاتجاذبیة لیس الهدف الوحید في عملیة تطو�ر  يإن بناء تصمیم ذ

یفي وسهولة ظولكن �جب ان �حقق التوازن من حیث األداء الو  ،ذب التطبیق المستخدمین فقط�ج

منع �سس تصمیمیة صحیحه الیز�ل استیاء المستخدمین فقط و�نما أالتصمیم المبني على فاإلستخدام،  

 ،على المصممین والمطور�ن العمل جنبًا الى جنب من هنا وجب ،الفنیة الوقوع في األخطاء واألعطال

ومراعاة الجوانب المختلفة للحصول على عملیة تفاعلیة مكتملة بین المستخدم والتطبیق وتحقیق الهدف 

 .لهساسي األ

 قتطبیالمع المستخدم  عملیة تفاعل نجاح في�بیر أثر األنماط التصمیمیة المختلفة  ن إلستخدامإ

 نظمة التشغیلأوسلسة وموثوقة وذات قیمة رغم فرض  ةالعملیة سر�ع همن خالل جعل هذ�شكل مباشر 

قیود تمثل تحد�ًا �بیر �النسبة للمصمممین لتصمیم تطبیقات تلبي (Android) و(IOS) المتمثلة في 

دوراً رئیسیاً للتغلب على هذه القیود  الذي یلعب التصمیمي البناء �أتي توقعات المستخدمین، من هناجمیع 

 العملیة التفاعلیة. لضمان نجاحتطبیقات العن طر�ق تحسین هذه األنماط الستخدامها في تطو�ر 

 واإلقتصادات المحلیة، قتصاد العالميإلتعتبر السیاحة ذات أهمیة �بیرة لمن جانب ذي صلة مباشرة 

في هذا القطاع في السنوات األخیرة �سبب  الذ�یةستخدام الهواتف إرتفع إقد ف، ال سیما اإلقتصاد األردني

 ،إلى أن تصبح المنصة السائدة للحوسبة في �ل مكان اً ، ما أدى أ�ضفي أي وقت تنقلها وتوافرها سهولة



4 
 

وقدراته على  ،البطار�ة الهاتف المحمول من حیث عمر تطور لقد قل المعرفي.ثبل والمصدر األول في ال

الطرقات واألماكن إ�جاد  وظائفحول التي تدور معلومات ال تقدمالمعقدة التي  یةتطبیقات السیاحالدعم 

 . (Rodriguez-Sanchez et al, 2013)السیاحیة

التي ما  التار�خیة السیاحّیةحتوي على العدید من المناطق �قع األردن في جنوب شرق آسیا، و �

في رتفع دخل األردن من السیاحة حسب االحصائیات فقد ا، و تهوأهّمیّ  هزالت شاهدًا تار�خّیًا على جمال

بذلك ما نسبته عشرة �المئة من إجمالي  السیاحة شكلتل ،دینار الملیار ن ونصف�إلى ملیار  2014عام 

استقطا�ا لّسیاح، و�التالي دعما أكثر أنواع السیاحة  من افیةالسیاحة المعرفیة والثق ُتعتبرو الدخل العام، 

 ).2014(العقلة، القتصاد البلد
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  :الدراسةمشكلة 

 :ما یليفی الدراسةتتلخص مشكلة 

 .التطبیق واجهات داخلفي العملیة التفاعلیة  ضعف االتصمیمیة الناتج عنه البنیةضعف  .1

السیاحي  القطاعالهواتف الذ�یة الخاصة � لعینة البحث (تطبیقاتالتطبیقات الممثلة عدم فاعلیة  .2

 همیة هذا القطاع.أ على الرغم من وقلتها ردن) في األ

 الجمالي الناتج عن عدم تطبیق المصممین للمنظومة التصمیمیةالجانب فتقار التطبیقات الى إ .3

 نظمة التشغیل على المصممین)أ(وهي مجموعة من األسس والقواعد التصمیمیة التي تفرضها 

 .لعدم وجود الخبرة الكافیة لدیهم في مجال تصمیم التطبیقاتوذلك  الخاصة �أنظمة التشغیل

 :أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى :

 بنیة التصمیمیة لتطبیقات الهواتف الذ�یة.الدراسة  •

 تطو�ر و�یان دورها في لتطبیقات الهواتف الذ�یة المختلفة األنماط التصمیمیة التعرف على •

 التفاعلیة. العملیة

نظمة التشغیل للوصول أهمیة تطبیق المنظومة التصمیمیة الخاصة �أز�ادة وعي المصممین � •

 .لى تطبیقات ذات فاعلیة وجودة تصمیمیة عالیةإ
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  :أهمیة الدراسة

نجاح العملیة في واألنماط التصمیمیة  عناصرال تلعبة الذي دراسة الدور أهمیة الدراسة فيتكمن 

فیما �ساهم في ز�ادة اإلقبال على  التفاعلیة بین المصمم والتصمیم من جانب والمستخدم من جانب آخر،

الباحث �أن هذه الدراسة ستكون  �أمل�ما  ،وتطوره من الناحیة اإلقتصاد�ة القطاع السیاحي في األردن

هذة  أهمیة�ما تأتي ، مهمة للباحثین في هذا المجال نظرًا لقلة الدراسات والمراجع �اللغة العر�یة إضافة

الدراسة في �ونها ستكون مرجعًا للمؤسسات والشر�ات التصمیمیة فضًال عن المؤسسات األكاد�میة ذات 

 العالقة �التخصص.

 :أسئلة الدراسة

 العملیة التفاعلیة في تطبیقات الهواتف الذ�یة؟ في تطوربنیة التصمیمیة لل هنالك دورهل  .1

 في األردن؟ ةالسیاحیالحر�ة  زدهار�و  هل تؤدي تطبیقات الهواتف الذ�یة دورًا مهمًا في تطور .2

 :فرضیات الدراسة

العملیة التفاعلیة في تطبیقات الهواتف  تطورفي  تؤدي دوراً �فترض الباحث �أن البنیة التصمیمیة  .1

 .الخاصة �القطاع السیاحي االردني الذ�یة

( وهي مجموعه من  نظمة التشغیلأن تطبیق المنظومات التصمیمیة الخاصة �أ�فترض الباحث � .2

األسس والظوا�ط التي تفرضها أنظمة التشغیل على تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة ولكل نظام 

 تطبیقات عالیة الجودة تصمیمیًا. لىإیؤدي  تشغیلي منظومته الخاصة)
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السیاحي ازدهار القطاع و  تطور ن تطبیقات الهواتف الذ�یة تؤدي دوراً مهماً فيأ�فترض الباحث � .3

 األردني.

  :حدود الدراسة

 .المملكة األردنیة الهاشمیة :       الحدود المكانیة   •

   2019 - 2018:        الحدود الزمانیة   •

 .تطبیقات الهواتف الذ�یة الخاصة �قطاع السیاحة في األردن :    الحدود الموضوعیة   •

 

 :مصطلحات الدراسة

 " : Structure Design) " إصطالحاً ( البنیة التصمیمیة

في وحدة واحدة متماسكة  دمجهاهو المفهوم الذي یر�ز على المكونات أو العناصر التصمیمیة للتطبیقات و 

وفعالة وفقًا لنهج معین لتحقیق الهدف المرجو تحت قیود أو شروط معینة لتلبیة احتیاجات المستخدمین 

 . (www.businessdictionary.com,2018)ومتطلباتهم

 

 " : Interaction) " نظر�اً ( الدور

ات بعرف عاطف غیث الدور في قاموس علم اإلجتماع �انه نموذج یرتكز حول �عض الحقوق والواج

 ).1997(غیث، و�رتبط بوضع محدد للمكانه داخل جماعة أو موقف اجتماعي معین
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ً الدور (  : )إجرائیا

 تطبیقات الھواتف الذكیة في تطور العملیة التفاعلیةاھم بھا تس������التي  الوظائفالمھام ووعة من ممج ھو

 .القطاع السیاحي األردني والذي بدوره یعمل على إزدھار وتطور

 " : Interaction) " إجرائیاً ( یةالتفاعلالعملیة 

التطبیق، في هذه المرحلة هي عملیة خلق عالقة ذات معنى بین المستخدمین والخدمات التي �قدمها 

ینصب تر�یز المصمم على دراسة طر�قة التفاعل وتسجیل البیانات وذلك للقدرة على التدقیق في إحتیاجات 

 المستخدمین وتطو�ر التطبیق �حسب هذه اإلحتیاجات.

 ":Tourism Sector) "إجرائیاً القطاع السیاحي (

توفیر أماكن  من خاللسیاح للخدمة وتقد�م ال، والترفیهیة السیاحةهي الجهة المسؤولة عن تطو�ر األماكن 

 وصیانتها �شكل دوري ومستمر.  ى هذه األماكن األثر�ة، والمحافظه عللهم قامة ووسائل النقلاإل

 :"Graphic Design" )إصطالحاً (التصمیم الجرافیكي 

من خالل تطبیق تقنیات التسلسل  رسالة معینة إل�صالالتصمیم الجرافیكي هو فن إنشاء محتوى مرئي  

والصور لتلبیة االحتیاجات  الخطوط المختلفة المصممون �ستخدم حیث الهرمي والتخطیط المرئي، 

�ة مستخدمین والتر�یز على منطق عرض العناصر في التصمیمات التفاعلیة لتحسین تجر �الالخاصة 

 ).Cezzar, 2017(المستخدم

 : "User Interface (UI)") اصطالحاً ( واجهة المستخدم

التطبیق، تشیر الواجهة إلى  مع سمح له �التفاعلت التيالطبقة الموجودة بین الجهاز والمستخدم هي 

تنتج ردود أفعال عند لمسها وتسمح التي  البناء التصمیمیة المكون الرسومي المحتوي على عناصر
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. سهل تفسیر المحتوى ، و�ذلك إلى تلك المكونات الثابتة التي تُ المختلفة للمستخدم �أداء المهام

www.everyinteraction.com, 2019)(. 

 " :Mobile Application) "اصطالحاً ( تطبیقات الهواتف

غالًبا ، ، مثل الهاتف الذ�ي أو الكمبیوتر اللوحيجهزة الجوالأعلى  لعملبرامج المصممة لالنوع من هي 

الوصول إلیها على أجهزة  �مكنتزو�د المستخدمین �خدمات مماثلة لتلك التي ها ما �كون الهدف من

، تتوفر التطبیقات في ذات وظیفة محدودةو  الحجم التطبیقات عموًما صغیرةهذه ، الكمبیوتر الشخصیة

لألجهزة التي تعمل بنظامي آالف التطبیقات  انیوفر  اللذان   Google Playو  App Storeمثلجر امت

IOS  Android Cuello & Vittone, 2013)(. 

 ":User Experience (UX)) "اصطالحاً ( تجر�ة المستخدم

في حالة التطبیقات،  معین یر�ز على عواطف أو تصورات الشخص عند استخدام واجهة أو منتجمفهوم 

التجر�ة إ�جابیة أم سلبیة، �ما في ذلك إمكانیة �مجموعة من العوامل التي تحدد ما إذا �انت   UX یتأثر

 .(www.nngroup.com, 2019) الوصول والتصمیم المرئي وتصمیم التفاعل وسهولة االستخدام
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 القطاع السیاحي األردني:

ث أصبحت یصناعة السیاحة من أكبر الصناعات وأكثرها نموًا و�زدهارًا في اإلقتصاد العالمي حتعتبر 

تنافس الصناعات البترولیة لبعض الدول، وعلى المدى البعید یتوقع لها مز�داً من النمو والتوسع واإلزدهار 

في معظم أنحاء العالم، حیث �شهد قطاع السیاحة العالمي تطوراً هائالً حتى ُعد من القطاعات اإلقتصاد�ة 

وتحضى السیاحة في الوقت الحاضر �إهتمام الحیو�ة ذات المساهمة الواضحة في ز�ادة الدخل القومي، 

تمثل موردًا إقتصاد�ًا مهمًا وأساسیًا للدولة، كبیر من قبل العدید من دول العالم المتقدم والنامیة، فهي 

و�خاصة التي تتمیز �محدود�ة الموارد، فالسیاحة لیست هدفًا بل وسیلة للمساهمة في التنمیة الوطنیة 

عة معقدة ومتعددة األطراف ومترا�طة الجوانب فلم �عد ینظر إلیها على الشاملة، وهي �طبیعتها صنا

أساس أنها من القطاعات الثانو�ة في إقتصاد الدول، لما لها من أهمیة في المساهمة في الناتج المحلي 

 ).2019واإلجمالي وتراكم اإلحتیاجات من العمالت األجنبیة (�ظاظا،

یرة في بنیة اإلقتصاد األردني، حیث �ان الدخل السیاحي األردني �حتل قطاع السیاحة في األردن أهمیة �

% من الناتج المحلي اإلجمالي (وزارة 16اردني و�ما نسبته ملیار دینار  3.37حوالي  2018لعام 

ودورها في رفد الخز�نة �حجم �بیر من العمالت األجنبیة فضالً عن انها من القطاعات  ،)2018السیاحة،

�شكل �بیر مقارنة �القطاعات األخرى في اإلقتصاد األردني، مما �ساعد في دفع عجلة المشغلة للعمالة 

الكلي والجزئي للدولة، و�شكل الموقع اإلستراتیجي لألردن میزة تنافسیة  قتصادالتنمیة على المستوى اإل

الهادي  من لعب دور �ارز في الر�ط بین الحضارات الكبرى لغر�ي آسیا وشمال إفر�قیا والمحیطمكنته 

ودول حوض البحر األبیض المتوسط، فضًال عن أن األردن �طبیعة خال�ة تمیزت �التنوع التضار�سي 
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والمناخي ما أهله لیكون منطقة جذب سیاحي یؤمها السیاح من �افة أرجاء المعمورة للتمتع �طبیعة معالمه 

منها تعمل وزارة السیاحه و�نطالقاً األثر�ة التي تضرب جذورها في أعماق التار�خ، و�ناء على هذه الحقائق 

وهیئة تنشیط السیاحة و�افة المؤسسات ذات العالقة �السیاحة على تطو�ر واقع السیاحة في المملكة، 

لكي تأخذ دورها �صناعة وطنیة ورن أساسي في اإلقتصاد الوطني فضًال عن نشاط �عزز التفاهم بین 

 ).2000 ،سعید ابي جي، والدیوه حماد، اسعد رمان، أبوالشعوب (

البتراء عروس المواقع السیاحیة في األردن ومن اكثر االماكن التار�خیة ادهاشًا في العالم فهي  تعتبرو 

عاصمة مملكة األنباط الذین نحتوها في الصخر منذ اكثر من الفي سنة، فهي مهوى افئدة السائحین 

في منظومة المواقع السیاحیة، فأن األردن ومحط اهتمام �ل زائر لألردن ورغم أنها تشكل الصور االبرز 

زاخر �المواقع المدهشة، والموقع الجغرافي الذي تحتله على خارطة الشرق األوسط �جعله جسرًا �صل 

البحر �الصحراء والشرق �الغرب، و�مكن للسائح أن ینتقل عبر مسافات قصیرة من أخفض منطقة في 

ب والذي �متاز �سحر جماله الى قلب الصحراء تحت سطح البحر حیث وادي األردن الخص العالم

المترامیة االطراف والعامرة �القالع والحصون الصحراو�ة المدهشة حیث الحیاة البر�ة الغنیة �الكائنات 

الحیة النادرة سواء الغطاء النباتي أو التنوع الحیواني فیه، أو التمتع �جمال الغا�ات وهوائها المنعش في 

البلقاء، أما الباحثون عن االثارة والمغامرة فإن األردن قادر على توفیر األجواء  مرتفعات عجلون وهضاب

والمرافق المناسبة لمثل هذه الهوا�ات، حیث �مكن القیام برحلة سفاري إما على ظهور الخیل والجمال أو 

ه أن �حقق بواسطة سیارات الدفع الر�اعي، إضافة الى تسلق الصخور العالیة المتعرجة في رم، �ما �مكن

اكثر من هدف عند ز�ارته للبحر المیت أو حمامات ماعین حیث مجال الطبیعة الساحرة الهادئة والتداوي 
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�المراكز الصحیة والمنتجعات العالجیة الغنیة �المیاة المعدنیة أو میاة البحر المیت الغنیة �العناصر 

 ).www.ar.visitjordan.com/generalinformation.aspx / 16-6-2019( المعدنیة المفیدة

تلعب تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت دورًا مهمًا في ترقیة القطاع السیاحي وفي تطبیق الخدمات 

المستخدمین �الخدمات السیاحیة اإللكترونیة من حیث تفعیل النظم والتطبیقات الخاصة، وأصبح تزو�د 

ا قطاع السیاحة، إذ والتي �أتي على رأسه اإللكترونیة واحدة من مقومات نجاح أي القطاعات اإلقتصاد�ة

تعزز الخدمات اإللكترونیة وتطبیقات الهوات الذ�یة من سیاسات تخفیض التكالیف و�ختصار العامل 

الزمني وتعد من إحدى المیزات الترو�جیة في سوق شدید التنافسیة تهتم حیث یهتم بتطو�ر هذا القطاع 

 ).2015من خالل الخدمات المقدمة (وهابي، 

لذ�یة دورًا �بیرًا ومهمًا في ز�ادة تطور و�زدهار القطاع السیاحي، إضافة إلى تطبیقات الهواتف ال

توفیر حیز �بیر من المرونة والتفاعل وتوفیر الوقت والجهد على مستخدمیها للحصول على ما یر�دون 

 �شكل سر�ع، �ما وتعمل على ز�ادة فاعلیة الخدمات المقدمة في أماكن الجذب السیاحي، ونظرًا إلمتالك

األردن أكثر البیئات السیاحیة الممیزة والمتنوعة تم تصمیم و�بتكار مجموعة من التطبیقات لمساعدة 

السیاح  حصولمنها في  تحقق الهدف المرجولم السیاح في إستكشاف المناطق السیاحیة والتي بدورها 

هذه التطبیقات على المعلومات وخدمات التي �حتاجونها وذلك �سبب ضعف البناء التصمیم لوالزوار 

 .وعدم متا�عتها

، (Visit Petra) الموسوم تطبیقواجهات التصمیم �إعادة  �قوم الباحث، سوف الدراسةفي هذه و 

من  الهاتف الذ�يمستخدمي  هذا التطبیق مكنحیث �ُ وهو أحد التطبیقات المعنیة �السیاحة في األردن، 

http://www.ar.visitjordan.com/generalinformation.aspx%20/%2016-6-2019
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للعثور على  روتوجیه السیاح / الزوا البتراء المعالم المختلفة لمدینة حولالحصول على معلومات قیمة 

، �ما �ضم األقرب لهم �مز�د من السهولة في أي وقت وفي أي مكانو األماكن المطلو�ة في المدینة 

بیانات للمواقع األثر�ة والمنشأت والفنادق والمطاعم مع تصنیفها، �ما سیعمل على توفیر الوقت والجهد 

 ق البحث السر�ع.عن طر�
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 تطبیقات الهواتف الذ�یة مفهومها وأنواعها األساسیة

 نبذة تار�خیة في تطور تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة:

كان الهاتف فیما مضى مجرد جهاز �ستخدم إلرسال واستقبال المكالمات فقط، أما األن فبإمكانه 

نقلك الى عوالم خیالیة ثنائیة أو ثالثیة األ�عاد، ففي هذه الحال قد یبدو استقبال و�رسال المكالمات طر�قة 

في حین  �شخص مال قد�مة للتواصل مع من هم حولك، عندها تقوم �سؤال نفسك لماذا تقوم �االتصا

 �مكنك استخدام أحد تطبیقات اإلتصال إلجراء مكالمة صوتیة أو مع فیدیو؟.

) والتي تعمل في مجال تطو�ر المساعدات Psionظهرت شر�ة بر�طانیة تدعى ( 1984في عام 

ألعا�ًا الرقمیة، حیث طّورت أول مساعد رقمي شخصي في العالم، وتضمنت قائمة التطبیقات الخاصة �ه 

�سیطة و�رامج حما�ة ومدیر ملفات شامل، حیث �ان نظامها التشغیلي مقدمة لتطو�ر نظام التشغیل 

)Symbian الذي استخدمته (Nokia  في أجهزتها الذ�یة الحقًا، قبل اعتمادها نظام التشغیل

)Windows شة ظهر منتج جدید مع واجهة مستخدم جدیدة، تستخدم القلم مع شا 1996)، وفي عام

 ).1الحظ الشكل ( (Palm Pilot)یدعى هذا النظام  (Graffiti) اللمس، ولغة إدخال تسمى 

 
 Palm Pilot جهاز) 1( شكلال

 www.tech.co/news/mobile-app-history-evolution-2015-11 /16-6 2019المصدر: 
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لم تستطع   (Psion)وعلى الرغم من �صمتها في مجال تصمیم وتطو�ر التطبیقات إال أن شر�ة 

) (Nakiaاصدرت 1997، وفي عام (Android / iOS)ان تقف في وجه عمالقة تصمیم التطبیقات 

الذي جاء �ابتكار �بیر فیما �خص تصمیم وتطو�ر تطبیقات الهواتف الذ�یة اذ تم تحمیل  6110جهاز 

)، والتي أثبتت في وقتها أن الهواتف الذ�یة 2(كلكما في الش (Snake) ز بثالث العاب أشهرهاالجها

 .(Bates, 2014)لدیها شيء آخر تقدمه للمستخدم وهو التسلیة والمرح 

 
Nakia 6110 2( شكلال  جهاز(  

blog.proto.io/brief-history-mobile-app-design /16-6-2019   :المصدر  

) عام (iPhoneعن أول جهاز  ،)1955-2011( (Steve Jobs)ال زلنا نتذ�ر لحظة إعالن 

حینها تغیر المفهوم �النسبة للمصممین فیما �خص تصمیم وتطو�ر تطبیقات الهواتف  ،)3شكل( 2007

حیث جلبت شاشة اللمس التي تستجیب إلمالة الشاشة معها إضافات و�مكانیات هائلة لتصمیم  ،الذ�یة

تجر�ة مستخدم أكثر فاعلیة، والتي بدورها عملت على إنشاء سوق خاص �التطبیقات األمر الذي سهَّل 

 وتسو�قها. لتصمیم وتطو�ر التطبیقات اً ر�ن �طر�قة جعلت مسارهم واضحمر �النسبة للمصممین والمطوّ األ
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 iPhone 3G جهاز) 3( شكلال

-www.cnbc.com/2017/06/29/every-iphone-released-inالمصدر: 
order.html?&qsearchterm=iphone%203g /16-6-2019 

مع متجر تطبیقات خاص بها، اما  HTC�إنتاج جهاز  2008عام  (Android)�عد ذلك قامت 

و�رؤ�ة تصمیمیة  (Windows)) بهاتف ذ�ي �عمل بنظام Microsoftفقد دخلت ( 2010 عامالفي 

لغة التصمیم هذه �خطوطها  متازتا. Metroبواجهة مستخدم تسمى (Flat Design)جدیدة تسمى 

ثالثیة  (Icons)الواضحة والمسطحات اللونیة واأللوان المبهجة، في حین لم �عد هناك حاجة لتصمیم 

لمرئي لتطبیقات الهواتف األ�عاد وانشاء ظالل لها، لقد �انت خطوة جدیدة وهامة من خطوات التصمیم ا

 .(www.expertise.jetruby.com, 2019) ، )4شكل(الحظ ال الذ�یة

http://www.expertise.jetruby.com/
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  هاتف ذ�ي من ما�كرو سوفت �عمل بنظام و�ندوز) 4(الشكل

 www.amazon.co.uk/Microsoft-Lumia-inches-SIM-Free-Smartphone-
Black/dp/B00WWPSYA4?ref_=fsclp_pl_dp_1 /16-6-2019   المصدر:  

األثر المباشر على تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة،  2010) في عام iPadأجهزة ( لقد �ان لظهور

فأصبح من الضروري تصمیم تطبیقات إلستیعاب مجموعة �بیرة من أحجام الشاشات األمر الذي ساعد 

لیس فقط إلستخدامة في تصمیم تطبیقات  (Responsive Design)على ظهور التصمیم المتجاوب 

 یم المواقع اإللكترونیة أ�ضًا.الهواتف الذ�یة و�نما في تصم

 من ما�كروسوفت Flat)على الرغم من التأثیر الكبیر الذي أدخلة التصمیم المرئي المسطح (

)Microsoft قیت عملیة إنشاءمجموعة من المشاكل و ، إال أنه عانى من التطبیقات) على عالم تصمیم� 

من الصعب  ، �ما وأصبحالجمالیةللوظیفة  مضافةصطناعي �مثا�ة وظیفة والعمق اإل ،الظالل المسقطة

ر �سبب عدم القابلة للنق المساحاتالتمییز بین الخیارات المختلفة و  على مستخدمي هذا النوع من التصمیم

رفعت من مستوى التخیل من خالل تقد�م  2014في عام  )(Google شر�ة نأال إوجود عمق فیه، 
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متماسكة للمواد الرقمیة من خالل تفاعلها مع المستخدم، وذلك ) Material Design( مواد تصمیمیة

مصممة ال من العناصر التصمیمیةومجموعة  الواقعیة الفیز�اء تعتمد على�املة  حر�یة مجموعة �استخدام

 للهواتف الذ�یة واألجهزة اللوحیة وغیرها من األجهزة الذ�یة، تمنح التصمیم متعدد األ�عاد جماالً  اً خصیص

 .www.blog.proto.io, 2019) ( ستخدامفي اإلوسهولة 

الساعات خیارات متعددة من (Apple Watch) و  (Android)في مجال آخر، قّدمت �ل من

�عتبر ونظرًا لصغر حجم هذه الساعات مقارنة �الهواتف واألجهزة اللوحیة  ،)5(�ما في الشكل الذ�یة

تصمیم تطبیقات و�نشاء تجر�ة مستخدم فاعلة وناجحة، تحد�ًا �بیرًا �النسبة للمصممین نظرًا ألحجامها 

 ن اإلشعارات واللمس والنداءات الصوتیة.الصغیرة وضرورة تفاعلها مع جمیع خصائص الساعات م

 . في المستقبل القر�ب هذا التطور ولن یتوقففي تطور مستمر  الهواتف الذ�یةتطبیقات ال تزال و 

 

 
 ساعة أبل الجیل الرا�ع) 5( الشكل

  https://store.stormfront.co.uk/apple-watch-series-4 /16-6-2019 المصدر: 

http://www.blog.proto.io/
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 تطبیقات الهواتف الذ�یة:

هي نوع من أنواع البرامج التي ُصمَّمت خصیصًا للعمل على المنصات التشغیلیة الخاصة �األجهزة 

اقتصر عملها في البدا�ة على تحسین اإلنتاجیة و مثل الهواتف الذ�یة واألجهزة اللوحیة، المحمولة 

 هورالى حین ظ، (Cuello,  Vittone, 2013:12)الشخصیة مثل الحاسبات والبر�د اإللكتروني 

(iPhone)  من شر�ة(Apple)  الذي غیَّر مفهوم استخدام التطبیقات، حیث تم بناء نماذج أعمال جدیدة

 حولتها الى موّلدات أر�اح للمطّور�ن والمصممین واعطت فرص جدیدة لظهور اسواق خاصة بها مثل

(Google Play), (App Store), (Windows Store). 

 الفرق بین تطبیقات الهواتف الذ�یة ومواقع الو�ب:

هذه تنتهي فیها  هنالك أماكنومواقع الو�ب في نفس الشاشة، ولكن  الهواتف الذ�یة اتتشترك تطبیق

في حین �جب استخدام  قبل االستخدام،على الهاتف  وتثبیته تحمیلهجب ستو �ة، فالتطبیق القواسم المشتر�

العدید  تصفحال �مكن ف لتفاوت أحجام شاشات الهواتف اً ولكن نظر ، وصول إلى موقع الو�بلل المتصفح

 أجهزة الهاتفو�ب التي تتكیف مع التسمى مواقع من خاللها، حیث من مواقع الو�ب �شكل صحیح 

، لهشكل الحاوي ال�أخذ المحتوى ، إذ )6الحظ شكل (  (Responsive web) مواقع الو�ب المتجاو�ة

 مساحةهذه المع  المحتوى �شكل �املتكیف یأن من الممكن  و�التالي ،و�عرض المعلومات حسب الحاجة

 أو جهاز لوحي أو �مبیوتر مكتبي ذ�يالوصول إلیه من هاتف  ًا لطر�قةوفقجزء منه ختفي �أو 

.(Cuello,  Vittone, 2013:13) 
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للهواتف معینة  خصائصتصال �اإلنترنت، �ما �مكنها الوصول إلى إستخدام التطبیقات بدون ا�مكن 

�شكل أسرع من خالل تسخیر  األصلي�مكن أن �عمل التطبیق  ،)GPS( نظام تحدید المواقع مثل الذ�یة

في حین ال �مكن استخدام مواقع الو�ب بدون إنترنت، وتعتمد سرعة تشغیله على جودة  ج،قوة المعال

 (Stevens, 2018).إشارة اإلنترنت

 
 األصليفیسبوك على تطبیق الو�ب وعلى التطبیق ) 6( شكلال

  www.careerfoundry.com /2019 المصدر: 

 أنواع التطبیقات:

لكل منها خصائص وقیود ها، و العدید من الطرق لتطو�ر و  ثالثة أنواع رئیسیة من التطبیقات، هناك

 ،میصمتقد یبدو خارج نطاق ال اأن هذوعلى الرغم من  ة التطبیقیة،خاصة من الناحیة التكنولوجیو مختلفة، 

والتفاعلي، و�مكن  التصمیم المرئي �فرض على المصمم شروطنوع التطبیق المختار  أن الحقیقة لكن

 تصنیفها في هذا المجال �اآلتي:

http://www.careerfoundry.com/
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 :)Native apps( التطبیقات األصلیة

�استخدام مجموعة  ذلكحیث یتم ، ينظام تشغیل أيتطو�رها مع برامج  یتمهي تلك التطبیقات التي 

 و (Android) �ل من شتملتو  (Software Development Kit)  من البرامج واألدوات تسمى

(iOS)،   ر�شكل متكر  هاتحدیث �ما أنها تتطلب ،وتثبیت هذه األنواع من متاجر التطبیقات تحمیل�تم و 

إحدى خصائص ومن  ،أو إضافة میزات جدیدة ،تصحیح األخطاء، أو لحصول على أحدث اإلصداراتلل

 همستخدامإعدم  في حالنظام التشغیل لتنبیه المستخدمین حتى  إشعاراتالتطبیقات األصلیة أنها تستخدم 

ألن التطبیقات األصلیة ال تتطلب  اً ونظر )، 7شكل(�ما في  )WhatsApp( مثال على ذلك رسائل له،

، واندماجًا حقیقیًا مع الهاتفبل  ،م تجر�ة مستخدم أكثر سالسة، فإنها تقدلكي تعملتصاًال �اإلنترنت إ

 ,Budiuتستخدم التطبیقات األصلیة جمیع میزات الهاتف �ما في ذلك الكامیرات وأجهزة اإلستشعار (و 

المنظومة على �عتمد  المستخدم فیهاواجهة  فإن تصمیم، يمستوى التصمیمالعلى ، وأما )2016

مز�د من التماسك والتوافق مع التطبیقات األخرى ال�حقق  ما ي،نظام تشغیلفي �ل  التصمیمیة الخاصة

 .وتجر�ة المستخدمقابلیة االستخدام  دعمبدوره �عمل على هذا و  ،نفسه ينظام التشغیلالو 
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 التنبیهاتالتطبیقات األصلیة تسمح �استخدام نظام ) 7(شكل ال

-https://apple.stackexchange.com/questions/325672/whatsapp-doesn-t-show-usernames المصدر:

on-notifications /16-6- 2019  

 :)Web apps( تطبیقات الو�ب

 التشغیلهالمتصفح تستخدم  إذ ة،لتطبیقات األصلیطر�قة عمل ا�طر�قة مشابهة ل تعمل هذه التطبیقات

تطبیقات الو�ب الحد األدنى من ذاكرة الجهاز، �ما  ، تستخدم (HTML5)بلغةمكتو�ة في العادة تكون و 

�مكن للمستخدمین حیث ، خاص على خادم الخاصة �المستخدمیتم حفظ جمیع البیانات الشخصیة 

نتج تقد  اً ضعیفتصال اإلوفي حال �ان  ،�اإلنترنت�شرط أن �كون متصل من أي جهاز  لیهاإ الوصول

 الهاتف المختلفةمواصفات من جمیع  ستفادةا�ستحیل تحقیق أقصى أنه  �ما، سیئةمستخدم عنه تجر�ة 

(Malavolta, 2016)  ،غض  ،ومن الناحیة التصمیمیة تمتلك تطبیقات الو�ب واجهات عامة اكثر�

التفاعل مع المستخدم �مستوى جهات بتغیر حجم الشاشة و�كون االو تلك النظر عن نظام التشغیل، وتتغیر 

 أقل منه في حالة استخدام التطبیق األصلي.
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 :Hybrid apps)( التطبیقات الهجینة

 المختلفة البرمجة�جمع هذا النوع ما بین التطبیقات األصلیة وتطبیقات الو�ب �إستخدام لغات 

(HTML) ,(CSS), (JavaScript) تجمیعه وتعبئته �حیث تبدو نتهاء من التطبیق، یتم و�مجرد اإل

 )Codesم شیفرات (ستخدااللمطور�ن � هذا �سمح، �حیث )8الحظ الشكل( النتیجة النهائیة �تطبیق أصلي

ن، توز�عها في متجر�ن مختلفی�تم ، و تعمل على نظامین مختلفینللحصول على تطبیقات  اً متطا�قة تقر�ب

�الطر�قة  جمیعها الهاتف میزاتستخدام اقادرة على  الهجینةتطبیقات الو�ب، فإن التطبیقات وخالفًا ل

، ومن الناحیة التصمیمیة تتمیز (Malavolta, 2016)األصلیة نفسها التي تستخدمها التطبیقات 

لیة، التطبیقات الهجینة بتصمیم مرئي، ال یرتبط �شكل �بیر مع المنظومات التصمیمیة لألنظمة التشغی

 ومع هذا فهي قادرة على اإلستفادة من الضوا�ط واألزرار االصلیة لكل منصة تشغیلیة.

 
 Android و iOS في نظامي التشغیل امتطا�قیبدو من الناحیة العملیة ًا هجینًا تطبیق Netflix �متلك تطبیق) 8( شكلال

 2019الباحث/ من تصمیم المصدر: 
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 :)Operating Systems( األنظمة التشغیلیة

 الكثیر هناك، التشغیلیةواحد أو أكثر من األنظمة تطبیق �عمل على تصمیم ب إتخاذ قرار یتم قبل أن

فإن نظامي التشغیل  في الوقت الحاليف ه،د إلى المستخدم الذي تستهدفرّ فیه من المو  مما �ستلزم النظر

 في المقدمة Android)( ، و�أتي نظام (iOS)و (Android) االلذین یتمتعان �أكبر حصة سوقیة هم

 والسبب في هذا یرجع الى تنوع األجهزة التي تعمل على هذا النظام. 

 ًا)وسلو�ی اً وسیكوغرافی اً ود�موغرافی اً جغرافیمختلفة (خصائص  وذو  ون لد�ه مستخدم يكل نظام تشغیل

�قدم  هم،مستخدمین ولشخصیاتلل، إال أن اكتساب فهم عمیق اً الرغم من أن هذا قد یبدو ثانو�فب م،تمیزه

مستخدمو  ینتظر . �صفة عامةتوقع منهالم هو وما ،من األدلة حول من سیستخدم التطبیق مجموعة

 لكتمالدقیقة، حیث � فهي موجهة نحو التفاصیل ،المز�د من القیمة على تجر�ة المستخدم(iOS) نظام 

iOS  من أقل من نظامستخدمی عددAndroid جتماعیة إ ، �ما ان فئة مستخدمي هذا النظام من فئة

الحصول  على الدفع مقابل اً خرى �التالي فهم أكثر اعتیاداألمنصات ال مستخدميقتصاد�ة أعلى من و�

رؤ�ة �ل شيء في مكانه  ، �ما أنهم �فضلون أ�ضاً التناسق  (iOS) مستخدمو على التطبیقات. �فضل

�متاز النظام بوجود تناسق �بیر بین أحجام الشاشات المختلفة  ،وتجنب أي تغیرات في مكانهاوتجنب 

لد�ه ألن  ،التطبیق على موافقةالعندما یتعلق األمر �ًا أكثر تقیید ) (iOS نظاموالنظام التشغیلي، و�عتبر 

، أما في في تطبیقاته اً نتظام�ضمن جودة معینة و ت تيال یة الصارمةقواعد التصمیمالمجموعة محددة من 

من الحر�ة للمستخدمین والشر�ات  مز�دالیتیح ، مفتوح المصدر ينظام تشغیلفهو  (Android)ما �خص 

 وُ�عنى هذا النظام �عدد ،لمسة شخصیة وهذا ما �منحه، في عملیة التصمیم والتطو�ر لتقد�م مساهماتهم

 ،وتطبیقات مختلفة جدیدة لتجر�ة أفكار اً أكثر انفتاحو هذا النظام مستخدم و�عتبر ،أكبر من المستخدمین
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في  (Google) التطبیقات التي تتسم �الفوضى �عض الشيء، حتى �عد جهود ًا تجر�ة�عني أ�ضهذا و 

عملیة  جعلت اتالشاش لهذا النظام، إذ أن اإلختالف في أحجام یةرشادات التصمیماإلمز�د من ال تقد�م

تطبیق �عمل على هذا النظام �عتبر مكلفًا من الناحیة بناء فإن  �عبارة أخرى و  ًا،تصمیمها أكثر تعقید

 (Cuello & Vittone, 2013).الماد�ة. 

 :)Application Categories( فئات التطبیقات

یقات �جمیع أنواع التطبیقات ُتعد التطبیقات جزءا ال یتجزأ من حیاتنا الیومیة، وتزدحم متاجر التطب

المختلفة، حتى أن الشر�ات التي لم تكن �حاجة الى تطبیق �مثلها دخلت هذه اللعبة لتلبیة متطلبات 

 المستخدمین المتزایدة على تطبیقات تجعل من حیاتهم أسهل وتقدم لهم خدمات �ثیرة جدًا.

 Google) فئة، �صنفها 24التطبیقات ضمن  (App Store) �ینما �صنف متجر تطبیقاتو 

Play)  فئات فقط من هذه التطبیقات تمكنت من الوصول إلى المستخدمین بنجاح 6فئة، فإن  33في. 

�حتاج �ل مصمم تطبیقات لفهمها قبل البدء بتصمیم وتطو�ر أي تطبیق، ألن تحدید الفئة التي سیندرج 

 ، وفي ما یلي توضیح لهذه الفئات. (Chawla, 2018)التطبیق تحت مسماها هي خطوة مهمة لنجاحه

 : (Lifestyle Apps) تطبیقات الحیاة الیومیة .1

تطوَّرت التطبیقات المندرجة تحت هذه الفئة �شكل الفت في السنوات األخیرة، إذ تدعم هذا النوع 

من التطبیقات الجوانب الفرد�ة التي تحدد نمط حیاة األفراد مثل تطبیقات الطعام، الموسیقى، اللیاقة البدنیة 

�ونها جزءا من أسلوب حیاة  ). وتكمن أهمیة هذه الفئة من التطبیقات9والسفر والسیاحة الحظ الشكل(

المستخدم، و�مكن أن یتم استخدامها من قبلهم طوال حیاتهم، فهم �ستخدمونها �شكل یومي لمساعدتهم 

https://www.ecommerce-nation.com/author/sunny-chawla/
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�حتاج المصمم عند القیام بتصمیم تطبیق و  ،في العثور على أنفسهم من خالل ما �عجبهم وما یرغبون �ه

المنافسون  هال �قدم ، أي أنه تصمیمستخدمینتقد�م تصمیم فر�د �جذب و�بهر الم الى الفئة همن هذ

  (Spotify, Tripadvisor, Uber)الفئة، همن نفس الفئة، ومن األمثلة على تطبیقات هذ اآلخرون 

(Chawla, 2018). 

 

 للر�وب السر�ع والموثوق في غضون دقائق Ridesharing هو تطبیقو  ) واجهات تطبیق او�ر9(شكل ال
  www.time.com/4554138/uber-app-update-2016 /16-6-2019 المصدر: 

 :(Social Apps) تطبیقات التواصل اإلجتماعي .2

�جب  حیث تعتبر تطبیقات التواصل اإلجتماعي من أكثر التطبیقات شیوعاً وهي مجانیة �شكل عام،

أن تتمتع تطبیقات هذة الفئة �السرعة والمتعة والخصوصیة، وأن تكون قادرة على اإلستفادة من خصائص 

الهاتف الذ�ي �شكل �امل، �شارك مجتمع المستخدمین المز�د حول حیاتهم الیومیة أكثر من أي وقت 

ن خاصیة المشار�ة مضى، األمر الذي دعى حتى التطبیقات التي ال تقع من ضمن هذه الفئة على تضمی
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ال �قتصر عمله  (Strava)في تطبیقاتها، فعلى سبیل المثال تطبیق الجري ور�وب الدراجات الشهیر 

على تتبع أنشطة المستخدم فحسب، و�نما �سمح لهم �مقارنة اإلحصائیات مع اشخاص آخر�ن ضمن 

اإلنترنت، وتكو�ن فر�ق شبكات التواصل اإلجتماعیة الخاصة بهم، �ما �مكِّنهم من عقد شراكات عبر 

حتى دون اإلجتماع وجهًا لوجه، ومن الناحیة التصمیمیة �مكن للمصممین تضمین خاصیة المشار�ة 

ضمن التطبیق إذا �ان سیقدم خدمة أو منتج �مكن للمستخدمین مشار�ته عبر شبكاتهم اإلجتماعیة ومن 

 (Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat))، 10األمثلة على هذه الفئة الحظ شكل(

Matteo, 2018).( 

 

واكتشاف اهتمامات جدیدة عن  اً هي شبكة إجتماعیة تتیح للمستخدمین المشار�ة �صر� Pinterest ) واجهات تطبیق10(شكلال
 طر�ق نشر الصور أو مقاطع الفیدیو

  www.idownloadblog.com/2014/11/04/pinterest-4-0-sleek-iphone-ui /16-6-2019 المصدر:

 : (Utility Apps) التطبیقات الخدمیة .3

التطبیقات الخدمیة أو المساعدة هي نوع من تطبیقات الهواتف الذ�یة التي �مكن استخدامها �شكل 

الحاسبة فقط عند الحاجة إلجراء عملیة  كبیر ومستمر، ولكن لفترات زمنیة قصیرة فمثًال یتم فتح اآللة
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حسابیة سر�عة، ومن ثم یتم اغالق التطبیق مباشرة. و�أتي الكثیر من هذه التطبیقات مثبتا مسبقًا على 

)، ومن األمثلة 11النظام التشغیلي. تعمل هذه التطبیقات على تقد�م وظیفة واحدة محددة الحظ شكل(

 .)(Merrick, 2016 (Reminder, Wunderlist, Weather, Flash Light)على هذة الفئة 

 

 المختص في تنظیم المهام Wunderlist) واجهات تطبیق 11(شكل ال
  www.wunderlist.com /2019المصدر: 

 :)Games Apps( هاأللعاب والترفی .4

 متاجرالتطبیقات في مجمل  ٪ من 24أكثر من  إذ تشكلللتطبیقات  اً الفئة األكثر شیوع هتعد هذ

 هذه أوقات فراغهم في ممارسةأغلب �قضون  المستخدمینن معظم أل ًا،لیس مستغر� ت وهذاالتطبیقا

وقتًا أطول أثناء عملیة التطبیقات ومصممو هذه  مطورو �حتاجإذ ، همتثیر إعجاب التي األلعاب

، )12شكل(ال الحظ لمستخدمینل�النسبة  ةور شهمأللعاب المن اسخ جدیدة ألعاب ونُ  إلنشاءالتطو�ر 

ز. تكون تطبیقات األلعاب جذا�ة للغا�ة وتوفر لهم اإلحساس �اإلنجافمن حیث التصمیم �جب أن 

http://www.wunderlist.com/


31 
 

الفئة من التطبیقات هي األكثر ر�حًا لإلستثمار فیها ومن األمثلة على ه و�عتبر المصممون أن هذ

 ).(Matteo, 2018 (Angry Birds, Clash Of Clans, Subway Surfer)   الفئة ههذ

 

 هي واحدة من ألعاب األكثر شعبیة في السوق في الوقت الحالي Angry Birds) 12(شكل ال
-https://thejournal.com/articles/2016/09/09/learn-english-with-angry-birds-app-on-iosالمصدر: 

and-android.aspx /16-6-2019 

 :)Business Apps( تطبیقات األعمال .5

وتعمل هذه  ًا،سم تطبیقات اإلنتاجیة وهي ثاني أكثر التطبیقات طلبإ�أ�ضًا تسمى هذه التطبیقات 

إن المیزات  إنجاز المهام �سرعة و�فاءة، األمر الذي �جعل من المهام الیومیة أكثر سهولة.التطبیقات على 

�الوصول من النقطة "أ" إلى النقطة التي تم إنجازها هي ما �میز هذا  للمستخدمینالمر�حة التي تسمح 

شكل أسرع إلنجاز المهام �طرق  إبتكار على المصممین تطبیقات عن �عضها البعض، لذلكالالنوع من 

الهدف الرئیسي من هذه التطبیقات وأكثر فاعلیة وغیر متوفرة في التطبیقات األخرى من نفس الفئة. إن 
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 ,Docs)، ومن األمثلة على هذه التطبیقات )13، الحظ شكل (لهو ز�ادة اإلنتاجیة وخفض نفقات األعما

Sheets, Google Pay, Evernote( (Chawla, 2018). 

 

 Google محفظة رقمیة تستخدم للدفع عبر اإلنترنت تم تطو�ره بواسطة  Google Pay) واجهات تطبیق 13(شكل ال
  www.engadget.com/2018/02/20/google-pay-launch /16-6-2019 المصدر: 

 :)Educational and Information Apps( التعلیمیة واإلعالمیةالتطبیقات  .6

إن الهدف األول لهذه التطبیقات هو تزو�د المستخدمین �المعلومات التي یبحثون عنها، حیث تمتاز 

تطبیقات هذه الفئة بتصمیم سهل الفهم، �عمل على إ�صال المستخدم الى المعلومات التي یهتمون بها 

، من هنا التعلیم الذاتي موضوع حول المجتمع الحدیث أكثر حذراً �شكل سهل وفعال، في حین �عتبر 

ستمتاع أثناء لمساعدة األطفال على اإل عادة تم تصمیم هذه التطبیقاتیة. دور التطبیقات التعلیمی �أتي

وتدعم عملیة التدر�س  ،�عض التطبیقات التعلیمیة مفیدة للمعلمینأن حتى ، تعلم مفاهیم ومنهجیات جدیدة
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 ,Blinkist, Duolingo)هذا النوع التطبیقات ، ومن األمثلة على )14الحظ شكل ( الخاصة بهم

Photomath, Quizlet) ، أما على صعید التطبیقات اإلخبار�ة فإن �نت �صدد تصمیم تطبیق إخباري

فإنك �حاجة الى طر�قة تصمیمیة فر�دة لعرض المحتوى اإلخباري �شكل ممیز یبحث عنه  ،وتطو�ره

 ,Buzz Feed, Smart News, Feedly)طبیقاتالتالمستخدمون، ومن األمثلة على هذا النوع من 

(Reddit, ، (Chawla, 2018). 

 

 المختص في تقد�م ملخصات ألشهر الكتب في مختلف المجاالت �شكل مقروء أو مسموع blinkist) واجهات تطبیق 14الشكل(
 https://www.selfdevelopmentsecrets.com/blinkist-review / 16-6-2019المصدر: 
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 عناصر وأسس تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة:

 :مقدمة

عمل على تشـــكیل بناء یتم ترتیبه �ذلك  مع �عضـــها البعض فإن یةعناصـــر التصـــمیمالجتماع اعند 

�عمل هذا البناء على تشـــــــــــكیل مجموعة من المفاهیم إذ  ،وفق مجموعة من األســـــــــــس عناصـــــــــــرهوتوز�ع 

 .لمستخدمللمتلقي أو اوالدالالت التي تؤدي وظیفة محددة وتعمل على إ�صال رسالة 

د خط أو مساحة لونیة فمثًال وجو  ،نتباه المستخدمإ�سترعي  فرد النالعناصر �شكل م هذه جودإن و 

بناء  يفرد دون هدف ال تخلق أي تفاعل مع المســــــتخدم على عكس وجودها داخل تصــــــمیم ذن�شــــــكل م

 .سس التصمیمیة الصحیحةمتكامل وفق األ

ســتخدامه وتشــكیله إلذا على المصــمم أن �كون على علم �خصــائص �ل عنصــر تصــمیمي وأســس 

حتى �جب مراعاتها عتبار األســـس التصـــمیمیة التي �عین اإلاألخذ ، و �ما یتناســـب مع متطلبات التصـــمیم

 �صل الى الحالة البصر�ة الفاعلة لتأد�ة الرسالة المرجوة منه.

هذه ه �اســـــــــتخدام ؤ ن تصـــــــــمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة شـــــــــأنه شـــــــــأن أي عمل تصـــــــــمیمي یتم بناإ

ســــــیتم الحدیث عن العناصــــــر األكثر شــــــیوعًا واســــــتخدامًا في هذا  من البحثوفي هذا الجزء  ،العناصــــــر

 ساسیة.األ والبناء هم نظر�ات التكو�نأ سس التصمیمیة المتبعة و لى األإضافة المجال �اإل

 :تطبیقات الهواتف الذ�یة عناصر تصمیم

الشكل،  وهي: الخط، أساسیة عناصر ستةفي الفنون البصر�ة �مكن تحدید عناصر التصمیم في 

: 1980، المساحة، وهذه العناصر تعمل على تكو�ن �تل البناء وأجزائه (سیزرادو  ، اللون، القیمةالملمس

 .تصمیمیةوفیما یلي استعراض لهذه العناصر ال ).23
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 :الخط

 أنه وأتم انشـــاؤه بواســـطة ســـلســـلة من النقاط  شـــكل،/على أنه نمط�عرف �عض المصـــممین الخط 

  (Michael, Al Hurwitz, 2007:185) �عرف ،كثرأو أعالمة تم إنشاؤها على سطح لر�ط نقطتین 

 .  "مسار یتم تتبعه بنقطة متحر�ة"الخط �أنه 

�عمل  ، حیثعلى المســـتخدم �نشـــاء تأثیرات مختلفةو  لخط القدرة على تنشـــیط المنطقة المحیطة �هل

نتباه �سبب قوته البصر�ة في حین اإلو�عمل على جذب  الخط السمیك والجريء على نقل الشعور �القوة

فالخط المائل الذي یتغیر من الســــــمیك الى الرفیع �خلق الوهم  معاكس لذلك، اً الرفیعة لها تأثیر  الخطوط 

 طر�قة الرؤ�ة لدى المســـتخدم ومثال هذه األنماط فيالتأثیر  علىنمط الخط ا�ضـــًا  �ما �عمل �المنظور،

مصــمت، منقط، متقطع، فالخطوط المصــمتة لها تأثیر مختلف عن الخطوط المنقطة  من الخطوط ماهو

 ).Nelson, 1994:128ولى تكون �ارزة �شكل أكبر (ن األأل

غالبًا ما تكون الخطوط المســتخدمة بهذه و  األفكار والمعاني،ســتخدام الخط لنقل إ�مكن للمصــممین 

التصمیم �صبح عنصرًا هامًا لیس فقط  داخلستخدامها االمعاییر الثقافیة و على مستندة  ستجا�ةً إالطر�قة 

على ســـبیل المثال، �مكن لمجموعة من الخطوط ف ،ولكن أ�ضـــًا من حیث المعنىالتكو�ن الخاص �ه في 

�شــــــــــــــیر الخط المتعرج إلى  في حین ،أن توحي �فكرة النضـــــــــــــــال اً جر�ئ اً عمود� اً الرفیعة التي تواجه خط

 أن لــــه حیــــاة حرة متــــدفقــــة�ــــ�مكن للخط المنحني أن ینقــــل المتعــــة ألنــــه یبــــدو و اإلجهــــاد أو الطــــاقــــة 

).(Santoro,2012:153 

تصـــــــــمیم  �شـــــــــكل �بیر في الوقت الحالي في) المســـــــــتخدم Minimalist( البســـــــــیطســـــــــلوب األفي 

كبر أقل من الخطوط المنحنیة التي تســـتخدم �شـــكل أ�شـــكل  المســـتقیمةســـتخدام الخطوط م إالتطبیقات یت
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ذا تم �و  ،هتمام المســــتخدمإ توحي �الطاقة وتحافظ على ، إذ ظهرًا حر�یًا وانســــیابیًا للتصــــمیمتعطي مألنها 

)، 15الحظ شـــــكل (  المســـــتخدمأمام عین أكبر  دمجها مع الرســـــوم اإل�ضـــــاحیة ســـــتصـــــبح ذات فعالیة

 .)2015،الماشطة(

 الخط حسب مجال إستخدامة في التصمیم الى مایلي:  )(Michael 2011قسم 

 الخط �رمز وهو ما نراه في األرقام والحروف. .1

 .�ستخدم الخط �هیأة .2

 .داخل واجهات التطبیق اللظملمس أو الال�مكن إستخدام الخط لصنع  .3

 .التطبیقداخل  �اتللفصل بین المحتو   ه�مكن استخدام .4

 .التطبیق داخلالخط وسیلة إرشاد�ة لعین المتلقي أو المستخدم  .5

 
 وضح إستخدام عنصر الخط في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یةی) 15(شكل ال

  https://dribbble.com/shots/1940229-Analytics-Dashboard /16-6- 2019 المصدر: 
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 الشكل:

، مكون من مجموعة من الخطوط مجتمعة جنبًا الى هو مســـــــــــاحة ثنائیة األ�عادالشـــــــــــكل أو الهیئة 

�مكن أن �كون الشـــكل عنصـــرًا ســـائدًا في التصـــمیم من فقاعة حبر عشـــوائیة إلى جنب �اشـــكال مختلفة، 

دائرة هندســــــــــیة أو مثلث أو مر�ع، ولكن �مكن أ�ضــــــــــًا إنشــــــــــاء الشــــــــــكل من عناصــــــــــر أخرى مثل اللون 

 Santoro,2012:154).والملمس(
 على النحو التالي: ستخدامها من قبل المصممینإنواع �حسب ألى ثالث إ�مكن تقسیم األشكال 

�مكن التعرف علیها ، حیث ةوهي إصـــدارات مبســـطة من األشـــكال العضـــو� : األشـــكال المجردة .1

  ولكنها لیست حقیقیة، مثال ذلك األ�قونات هي أشكال مجردة لتمثیل األفكار والمفاهیم.

 .�شكل مغلقوهي األشكال التي تنشأ من خطوط منحنیة  :المنتظمة راألشكال العضو�ة أو غی .2

المســـــتطیل تمتلك قیاســـــات وأ�عاد وزوا�ا محددة، مثل  وهي األشـــــكال التي :األشـــــكال الهندســـــیة .3

 والمثلث والمر�ع.

نظرًا إلهمیة هذا العنصــــــــر في ســــــــتخدام األشــــــــكال إ �مكن لمصــــــــمم التطبیقات اإلســــــــتغناء عن ال

من خالل وضعة داخلة مثل األزرار، �ما �ستخدم في  برازةإ ترغب فيي شي أل تصمیمها فهو �ستخدم

األكثر اســــــتخدامًا في تصــــــمیم  اصــــــرالعنمن  رســــــم الحدود للمحتوى داخل الواجهة، لهذا �عتبر الشــــــكل

 ).16( شكلالحظ ال واجهات التطبیقات
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 وضح �عض من إستخدامات الشكل في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یةی) 16(شكلال

 / https://bashooka.com/coding/50-excellent-examples-of-mobile-app-animation-conceptالمصدر: 
16-6-2019 

 الملمس:

 Michael, Al( "ســـــتخدامه لوصـــــف األســـــطحاالذي �مكن  عناصـــــر التصـــــمیم أحدالملمس هو 

,Hurwitz 2007: 189(،  اللمس �ه �مكن رؤ�ة الملمس �العین أو الشــــــعور"و�" (Trevallion & 

Strazzari, 2003) ، ن تنوع أ�ما  ،جزاء التصــــــمیم المختلفةأفي التمیز بین  ة الملمسهمیأ تكمن حیث

 ).2008(العر�ي، من الرتا�ة هو�خرج حیو�ة و�منع الشعور �الملل هجزاء التصمیم �عطیأالمالمس بین 

ال إ ،قبل �ضــــع ســــنوات ةشــــعبی اذ المالمس في تصــــمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة إســــتخدام كن�لم 

صــــــبحت تنافس الخلفیات ذات اللون الواحد في أســــــتخدامًا في الوقت الحالي حیث إكثر أصــــــبحت أنها أ

ولكن اذا  ،ن تبدو الخلفیات ذات المالمس شــــبیهة �الخلفیات ذات اللون الواحدأ ها، فمن الممكنتصــــمیم

 .الوقت ذات فعالیة والتي هي في نفس�مكن مالحظة هذه الفروق الصــــــــــــــغیره عن قرب  معاینتها تتم

 ةمن ورق حصى الیاف وعناصر طبیعی ،المستخدمة إلحداث الملمس نماط الخاماتأن تختلف أ�مكن و 

هذه من شـــأن ، فو دقیقةأ ة/ نافرة�ضـــًا �ارز أو�مكن ان تكون الخامات  ة،و �اهتأناعمة  لوانأ إلىوغیرها 
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�ما  �صــــــــر�ًا مختلفًا تماماً  تأثیراً توفر  بدت غیر مهمه فهي یر شــــــــكل التطبیق �لیًا حتى لویالمالمس تغ

 .)2015،الماشطة( )،17(في الشكل

 
 ) إستخدام ملمس الورق الناعم في تصمیم التطبیق17(شكلال

 www.pinterest.co.kr / 2019المصدر: 

 اللون:

أنه النور الذي یتم نشــــــــــــــره بواســــــــــــــطة  �معنىنطباع الذي یولده النور على العین "إن اللون هو اإل

  ).:19885األجسام المعرضة للضوء" ( ظاهر،

 :ة هيسـاسـیثالثة أنواع أولكن هناك  ال �مكن حصـر تعدادها �شـكل دقیق،�عد اللون من العناصـر التي 

  األنواع: هما یلي شرح لكل نوع من هذوفي الدافئة واأللوان المحایدة، وان للوان الباردة، األ األ 

 ):Warm Colors(األلوان الدافئة  •

 اً فهي تمیل إلى أن تكون أكثر جذ� ن،یتم تمثیل األلوان الدافئة على الجانب األ�من من عجلة األلوا

أن هذه صفات �شر�ة ال  ىنسَ �جب أن نال و  ة،على األقل في نظرتنا المعتادوقوة  اً نشاطأكثر هتمام، و لال

من خالل اإلستخدام  جعل األلوان الدافئة تعمل �فعالیة�أن  للمصمم �مكن، حیث عالقة لها �ظاهرة الضوء

، في هذه الحال �صبح غیر د اإللكتروني له نفس لون الخلفیةزر اشتراك �البر�الصحیح لها، ومثال ذلك 

http://www.pinterest.co.kr/
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برز بوضوح یلمغایرًا،  اً دافئ اً ذا �ان الزر �ستخدم لونأن �كون أكثر دقة وفعالیة إ من الممكن�ان مرئي، 

 ,Flanagan( )،18(شكل الحظ  هذه المجموعة ألي لون منالخلفیة في حال عدم استخدام أكبر 

2019( 

 

 لتز�د من عامل جذب النظر إلیها) األلوان الدافئة في األزرار 18(شكل ال
-https://dribbble.com/shots/5756276-Children-s-Education-Reading-Appالمصدر: 

01/attachments/1242443 / 16-6-2019 
 

 Cool Colors):األلوان الباردة ( •

�ما  ،اأكثر راحة وثبات ، و�عتبر هذا النوع من األلواناأللوان الباردةمن الدائرة الجانب األ�سر �مثل 

 .تعتبر أكثر سلبیة في الطبیعةًا و أنها تمیل إلى التالشي �سهولة إلى خلفیة تكو�نها وال "تقفز" �ثیر 

 �حظى هذا النوع من األلوان �شعبیة �بیرة في تصمیم التطبیقات هذه األ�ام �مجرد إلقاء نظرة على

(Facebook) و (Twitter)  سوف تجد انها تعتمد هذا النوع من األلوان في معظم اجزاء التطبیق

https://www.thespruce.com/lauren-flanagan-2213318
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)، والسبب في ذلك أن هذه التطبیقات التي تعمل على تلبیة اإلحتیاجات 19(�ما في الشكل الخاص بها 

 مستقرة وجدیرة �الثقة وتعطي الشعور �االسترخاء والهدوء اثناء عملیة اإلستخدام �جب تكون 

)Flanagan, 2019( 

 
 

 Twitter) األلوان الباردة في تطبیق 19(شكل ال
 https://www.idownloadblog.com/2016/05/28/twitter-peek-pop-3d-touch/16-6- 2019المصدر: 

 

 ):Natural Colorsاأللوان المحایدة( •

اذ تعمل على دعم األلوان اذا ما تم استخدامها  ،واألبیض والرمادي من األلوان المحایدةعتبر األسود �

أنها . �ما البعض داخل العمل التصمیمي امع �عضه جمیع العناصر�شكل صحیح، و�مكن لها ان تر�ط 

الحظ  على إبراز او تخفیف حدة األلوان التي تكون قو�ة وحادة اذا ما تم استخدامها لوحدها تساعد

 داخل العمل التصمیمي ، و�هذا المعنى تعتبر المحایدات هي أساس اإلهتمام والتنوع)20شكل(ال

)Flanagan, 2019(. 

https://www.thespruce.com/lauren-flanagan-2213318
https://www.thespruce.com/lauren-flanagan-2213318
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 ) األلوان المحایدة مع لون ساخن في التطبیق20(شكلال

 https://www.pinterest.com/pin/366761963373850644/?lp=true / 16-6-2019المصدر: 
 

 

 القیمة الضوئیة:

تعرف القیمة على أنها "كمیة اإلضاءة التي من الممكن ألي سطح عكسها، فیقع األبیض في نها�ة 

غامق والفاتح" لهایته السفلى وتقع جمیع التدرجات مابین انالعلیا لمقیاس القیمة بینما �قع األسود في 

 ).18: 1980 (سكوت،

شكل �بیر وخاصة في التطبیقات تستخدم تطبیقات الهواتف الذ�یة في تصمیمها القیم الضوئیة �

القائمة على المحتوى المقروء من خالل وجود خیار لعكس اإلضاءة �ما یتناسب مع حالة النهار واللیل 

 شكل ) الحظBlinkist( تطبیق لتحسین تجر�ة المستخدم اثناء القراءة ومن األمثلة على هذه التطبیقات

)21.( 
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  Blinkistتوظیف القیمة الضوئیة في تطبیق ) 21(شكلال

 2019 /من تصمیم الباحث المصدر: 

 المساحة:

األ�عاد �شكل  ةثنائی مصممو األشكال�شیر و  خاصة، والتصمیم عامة هو عنصر مهم في الفن 

 Trevallion & Strazzari وفي هذا �قولفي التصمیم،  بیضاء �مساحة للتنفسالمساحة الرئیسي إلى 

لمبادئ التصمیم �خلق الوحدة" �ما أنه �ساعد  "الفضاء هو عنصر، عندما یتم ترتیبه وفقاً   (2003:18)

   البروز. الجوانب األخرى في التصمیم على 

وتعتقد  ،أكثر من نوعین من المساحات �إستخدام تصمیمیةالمبدعون بتنفیذ أعمال  المصممون �قوم  

Landa )76:2000 لتصمیم ..." وفیما یلي ل) أن "فهم الفضاء اإل�جابي والسلبي أمر �الغ األهمیة

 أعمالهم�عض الطرق التي �مكن أن یوفر بها الفضاء السلبي واإل�جابي مجاًال للمصممین لتنفیذ 

  :التصمیمیة

یر وهذا �عني أن الفضاء السلبي هو المنطقة غ، الفضاء السلبي ینتج صورة ظلیة لصورة متباینة •

  .األشكال المسكونة من المساحات ضمن الواقعة المأهولة
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نها تهیمن على حاسة أ حیث ،عادًة ما توجد مساحة موجبة في المناطق التي تشغلها صورة ما •

في األعمال الفنیة ثالثیة األ�عاد مثل المنحوتات تعمل المساحات ف ،البصر لدینا في التصمیم

 .لنماذجا هلهذ قیماإل�جابیة مع المساحات السلبیة إلظهار عرض 

ا مهمه للغا�ة في التصمیم عامة وتصمیم التطبیقات خاصة إذ أنه تعد المساحات وطر�قة استخدامه

على نطاق واسع لما لها من دور مهم في  ةمستخدم المساحات البیضاء تفي اآلونة االخیر أصبح

تسهیل عملیة القراءة، ومن األمثلة على التطبیقات التي تستخدم المساحات �شكل �بیر وناجح ومدروس 

 ).22(شكلالحظ ال) + Google )Google Drive, Google Chrome, Googleتطبیقات شر�ة 

 

 
  في تطبیقاتها googleإستخدام المساحة من قبل شر�ة ضح یو ) 22(شكل ال

 2019/  من تصمیم الباحث المصدر: 
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 :)Principles of Design(تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة أسس تصمیم 
ووظیفیة  سس التصمیم المصممین من تنظیم وترتیب العناصر التصمیمیة �طرق جمالیةأ مكنتُ 

تستخدم لتنظیم أو المبادئ �مفاهیم " �أنها )Jirousek )1995ها ف�عرّ  وفي هذا ،داخل واجهة التطبیق

إلضافة إلى إستخدامها في تصمیم ا� " وفي ما یلي استعراض لهذه األسسترتیب العناصر البنائیة للتصمیم

 .تطبیقات الهواتف الذ�یة

 ):Balance( التوازن 

إلحداث التوازن البصري في العمل  توز�ع العناصر التصمیمیة داخل مخطط الصفحةهو عملیة 

"من حیث التوازن �جب على العناصر  )Michael & Al Hurwitz )2007:268 التصمیمي �قول

 التماسكالتصمیمیة التعبیر عن قرارات المصمم الذ�یة". اذا �ان توز�ع العناصر مدروسا هنا �مكن تحقیق 

والتوازن في التصمیم، على الرغم من تفضیل �عض المصممین العمل على التصامیم غیر المتوازنة 

 �ة.لتمتعها �المرونة وظهورها �صورة مفعمة �الحر 

هنالك ثالث أنواع من التوازن �جب على �ل مصمم، و�األخص مصممو التطبیقات معرفتها لكي 

ثناء بنائهم لتطبیق معین، أ�كون لدیهم القدرة على تمییز ومالحظة اي نوع من التوازن الذي �حتاجونه 

 )، التوازن غیر المتناظرSymmetrical balanceالتوازن المتناظر(وهذه األنواع هي: 

)Asymmetrical balance( ،)التوازن الشعاعيRadial balance(. 
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 ):Symmetrical balanceالتوازن المتناظر( •

 وهكذا.... خطوط، التصمیم بنفس الشكل من خامات، ان �كون جانبمن التوازن أ�قصد بهذا النوع 

و�قصد هنا جانبي التصمیم األ�من واأل�سر، ألن هذا النوع من التناظر �كون حول المحور 

�أن "التر�یبات المتماثلة تعتبر  Lidwell (2010:144) العامودي للتصمیم، وفي هذا �قول 

بة �سط وأكثر استقرارًا" ومع ذلك �عتبر هذا النوع من التوازن من أقل األنواع إثارة لإلهتمام �النسأ

 ).23( الشكل للمستخدم الحظ

 
 ) التوازن المتماثل حول المحمور العامودي 23(شكل ال

  www.designspiration.net/save/2130019535 /16-6- 2019 المصدر: 
 

 :)Asymmetrical balance(التوازن غیر المتناظر  •

متشابهین مع إ�قاء �عض العناصر �حدث هذا النوع من التوازن في حال �ان جانبا التصمیم غیر 

المتشابهة وعلى الرغم من أن هذا النوع غیر متناظر، إال أنه �حتوي على �عض سمات التوازن 

 ).24( الشكل المتناظر ولكن �مستو�ات أقل الحظ
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 المتماثل غیر ) التوازن 24(شكل ال

  www.dribbble.com / 2019المصدر: 

 

 :Dominance and Priority)السیادة واألولو�ة ( 

فكالهما مرتبط �شكل مباشر مع تجر�ة المستخدم  ،ن المبدئین معًا النهما مرتبطان �قوةیتم دمج هذ

)UX ى توز�ع العناصر التصمیمیة �كون مر�كًا ف) ألن إفتقار واجهات التطبیق للسیادة واألولو�ة

همیة العناصر المختلفة داخل واجهة أ هو الذي �عمل على تحدید  ةإن مستوى السیاد ین.للمستخدم

حجم المحتوى والقائمة �ما و�مكن تحقیق ذلك من خالل التالعب بنوع و  ،مثل الشعار )UIالمستخدم (

هنالك ثالث مستو�ات رئیسیة لألولو�ة أولها العنوان والذي �عمل )، حیث أن 25( �ما في الشكل الخطوط

لتي تستخدم للتعبیر عن حالة اوتأتي �عدها عناصر مثل الصورة  ،جراءإ تخاذإعلى حث المستخدم على 

 و العناصر المختلفةأهي المحتوى او المعلومات الوصفیة فما عناصر المرتبة الثالثة وأ ه،معین

).(Vasile, 2018 

http://www.dribbble.com/


49 
 

 
 

 من خالل حجم الخط المستخدم في واجهة التطبیقتطبیق لمفهوم السیادة و األولو�ة  )25(شكل ال
-https://dribbble.com/shots/4442132-Book-apartment-using-AR-Daily-UI المصدر:

Challenge/attachments/1008801/ 16-6-2019  
 

 ):Proportionالتناسب (

�أحجام العناصر ومقارنتها �عضها �البعض اآلخر، �ما ان للتناسب تأثیرًا قو�ًا  الذي یهتمهو المبدأ 

على ادراك المستخدم للعناصر التصمیمیة، فمن البدیهي أن �كون للعنصر ذي الحجم األكبر وقع أكبر 

 من وقع العنصر ذو الحجم األصغر، ففي حین تعمل السیادة واألولو�ة والتناسب جنبًا الى جنب لتأكید

عملیة رؤ�ة المستخدم للمعلومات داخل واجهات التطبیق �صورة سلیمة، مثال ذلك من الخطأ جعل حجم 

في الحصول   الخط في المحتوى أكبر منه في العنوان الرئیسي ألن ذلك �عمل على إر�اك المستخدم

المصممین على المعلومة الصحیحة داخل الموضوع الواحد ومع ذلك فإن هنالك العدید من الفنانین و 

المبدعین یتخطون �عض التوصیات المتعلقة في موضوع الحجم واال�عاد الفعلیة وهذا �عني انه خالل 
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انشاء الرسوم الكرتونیة والفن التجر�دي یتم انشاء هذه األعمال الفنیة  والتصامیم �شكل معقول من خالل 

 .(Taylor, 2005:55) المبالغة في النسب

 ):Contrastالتباین (

، فعند توفر التباین ة عامةً مبدأ آخر مهم لیس فقط في تصمیم التطبیقات و�نما في الفنون البصر�

ذا رغب المصمم في دمج �ن �عضها یبرز أكثر من اآلخر، و أبین العناصر التصمیمیة فمعنى ذلك 

یز بین یالعناصر مع �عضها البعض فإنه �عمل على تقلیل التباین بین هذه العناصر في حین �مكن التم

 العناصر من خالل استخدام درجات تباین عالیة.

�ما في إذا �ان التوازن یتحقق من خالل االشكال والخطوط فإن التباین یتحقق من خالل اللون 

"�متاز التصمیم الذي �ستخدم ألوانًا ذات سطوع  Bellamy (2004:52) )، وفي ذلك �قول26( الشكل

التباین"، مع  ضعفس الذي �حتوي سطوعًا ضعیفًا یؤدي الى عالي �حصوله على تباین لوني على عك

ذلك فإن مفهوم التباین تغیر في اآلونة األخیرة بواسطة إستخدام المالمس وتنسیق النصوص 

)Typography لهذا أصبح أكثر شعبیة من ناحیة اإلستخدام، فعند امتالك التصمیم أسلو�ًا خاصًا (

اسب نالتالى المالمس فإن هذا ال یؤدي الى التباین فقط و�نما یؤدي  ومثالیاً في تنسیق النصوص و�ستخدام

 . )(Michael, 2011:36ذلكوالسیادة واألولو�ة �
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 التباین من خالل إستخدام اللون في واجهة التطبیق) 26(شكل ال

 https://dribbble.com/shots/4564343-Performance-Details-Screen/attachments/1032443 المصدر: 
/16-6- 2019  

 ):Rhythmاإل�قاع (

قیمة  ثل�قاع عن طر�ق إنشاء فواصل �صر�ة على عناصر ممیزة من عناصر التصمیم ماإل �حدث

�ستخدم المصممون اإل�قاع  " )Michael )2011:37 لـ والمالمس، وفقاً واالحجام اللون واألشكال 

إلعطاء الطر�قة التي �جب أن تتحرك بها اعیننا على عمل تصمیمي للتحكم �الوتیرة التي تنتظرها نظراتنا 

 في متوالیات متناغمة".

�ما في تحرك من عنصر آلخر �العین المستخدم ل �سمحة تطبیق معین هإن توفر اال�قاع في واج

یبدو تطبیق هذا المبدأ صعب التحقیق وذلك الن لكل شخص طر�قته الخاصة في )، قد 27( الشكل

 النظر الى االعمال التصمیمیة، وعملیة جعل �ل شخص ینظر بنفس الطر�قة متعبة جدًا.
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 وضح إتباع إ�قاع منتظم وتدر�جي في واجهة التطبیقی) 27(شكل ال

  https://dribbble.com/shots/4505695-Financial-app/attachments/1020698 /16-6- 2019 المصدر: 

 :Unity and Harmony)( اإلنسجامالوحدة و 

ن یتحقق من خالل تطبیق جمیع األسس السابق ذ�رها دون أ�مكن  ال ممیزالحصول على تصمیم 

اإلنسجام، فعندما ترتبط جمیع العناصر �صورة مناسبة وصحیحة ومكملة لبعضها البعض و�كون الوحدة و 

التصمیم سهًال لعین المستخدم فإن ذلك یتیح تجر�ة مستخدم سلسة، و�ذلك نكون قد حققنا ما �سمى 

 ). 2015الوحدة واإلنسجام (الماشطة، 

رضیة العناصر وهو ما یؤدي الى عالقات مُ  اإلنسجام هو مبدأ التصمیم الذي �شكل توافقاً في ترتیب

�أنه "َجمع العناصر التصمیمیة لتشكیل تولیفة  Pentak & Lauer (2008:289) للمستخدم. و�عّرفه

 كاملة" وهذا �عني انه �لما أظهر التصمیم توافقًا بین عناصره فقد حقق اإلنسجام البصري.

إن الجوانب الثالثة للتصمیم التي تساهم في وحدة العمل  ،هي حالة تشكیل تصمیم ممتعفالوحدة اما 

 لتكامل جمیع العالقات يالمرتكز االساس الوحدة تعدالتصمیمي هي اإل�قاع، التوازن والتناسب، حیث 
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 تكو�ن دون انه ال ، اذ له التصمیمي فهي تمثل التكو�ن الكلي اتجاالخرى في الن بین العناصر التصمیمیة

تبدو �ل وحدة �صر�ة حیث �عالقة تكاملیة  موحد �لّ  یلتشك تعمل على دات البصر�ةفالمفر  ،وحدة وجود

من وراء  ن الهدفإ، فوهكذاووحدة في التكرار  التنوعووحدة في  السیادةكل فهناك وحدة في للمنتمیة 

 .)Michael, 2011:40( اهتمام المتلقي لهذا الناتجالتصمیمي ا�جاد وحدة متماسكة تثیر  العمل

 كیف یتم خلق الوحدة في التصمیم؟

إن التحلیل الدقیق والتحقق في اسس التصمیم یدل على أن التكرار هو المبدأ الضروري والرئیس 

لخلق الوحدة ومثاًال على ذلك الزهور في الطبیعة، �ما و�مكن ا�ضًا �شف النقاب عن الوحدة �شكل 

�ة، التماثل، التنوع والتقارب �ما و�مكن دراسة خالق �استخدام سمات التصمیم مثل المحاذاة، اإلستمرار 

 ).1المز�د حول مبدأ الوحدة �استخدام الجدول (

 )Michael, 2011) : (1الجدول رقم (

مساعدة المصممین على وضع عناصر التصمیم المختلفة تعمل على  )Alignmentالمحاذاة (
(النصوص،الصور) في ترتیبات منظمة �ما و�عمل على ارشاد 

 المصمم على ا�جاد الترتیب المطلوب وفقًا لألهمیة النسبیة.
�حتوي التصمیم الجید على مجموعة متنوعة من العناصر مع وجود  )varietyالتنوع (

عنصر واحد او اكثر ممیز لتولید اإلهتمام وهذا �عني ان الكثیر من 
الوحدة دون وجود تنوع أمر ممل ووجود تنوع �بیر بین العناصر 

 حدة أمر فوضوي.بدون و 
�مكن تحقیق ذلك من خالل وضع عناصر مرئیة قر�بة من �عضها  )proximityالتقارب (

أو تنتمي  البعض �حیث یتم النظر إلیها على أنها مرتبطة ببعضها
إلى �عضها، وتعتبر تلك التي هي �عیدة �عضها عن �عض أقل 

القرب من خالل إظهار النوع المقترن  ون مصممال�مثل ، ارتباطاً 
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كون �شكل �القرب من �عضهم البعض لتتناسب مع تخطیط مُ 
 .مناسب

األلوان واألشكال والقیمة والقوام والخطوط  تكرار من خاللالوحدة تقوم  )similarityالتماثل (
  Pentak & Lauer �قول، رلتشكیل عالقة مرئیة بین العناص

ز بتشا�ه (289:2008) "الوحدة المتناسقة لألشكال �مكن أن ُتعزَّ
 ."األلوان

تعمل اإلستمرار�ة على جلب الثبات للتصمیم، فعلى سبیل المثال  )continuityاإلستمرار�ة (
تلعب اإلستمرار�ة دورًا مهمًا في تعز�ز مظهر العالمة التجار�ة من 

خالل  خالل األلوان والخطوط والتنسیق �ما و�مكن تحقیقها من
 العناصر التصمیمیة األخرى.

 
 الجدول اعاله الوحدة �شرح) 1الجدول رقم (

 

 ):Compositionالتكو�ن(

حیث �ستخدم لوصف ترتیب العناصر التصمیمیة المرئیة داخل العمل التصمیمي، هو مصطلح 

المتماسكة للتصمیم و�سهل عملیة �عد التكو�ن من اللبنات األساسیة للتصمیم اذ �عمل على اعطاء البنیة 

عن طر�ق تنظیم أو تشكیل عناصر التصمیم وفقًا إلسس التصمیم إلعطاء البنیة  ى التنقل بین المحتو 

 التصمیمیة للتطبیق وا�صال الهدف من بنائه.

إن التكو�ن الجید . أو إخبار�اً  ترفیهیاً  �ختلف التكو�ن �اختالف موضوع التطبیق سواء �ان تعلیمیاً 

ضروري لنجاح أي عمل تصمیمي یتم تنفیذه بنجاح، فالتطبیق المبني �شكل جید �جذب المستخدم  أمر

 .ئهو�عمل على تحر�ك عینه عبر واجهات التطبیق جمیعها حتى یتم فهم الهدف الرئیسي من بنا
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في هذا الجزء سیتم شرح أساسیات ونظر�ات التكو�ن مثل النسبة الذهبیة ونظر�ة الشبكة وقوانین 

 في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة. إستخداماً جشتالت وغیرها األكثر ال

 :)Golden Ratioالنسبة الذهبیة (

 1:1.618وقیمتها   Phiالذهبي أو القسم الذهبي، أو الحرف الیوناني ُتعرف أ�ًضا �اسم المتوسط 

حیث تستخدم في تصمیم ستثناء من هذا إوالتطبیقات لیست  العدید من التصامیم�جادها في إو�مكن 

�ستخدم شعار تو�تر النسبة الذهبیة لتحقیق مثال ذلك و  )،28شكل(ال الحظ واجهات وشعارات التطبیقات

 .بین عناصرة التوازن والنظام والتناغم

 
 وهو عبارة عن مدونة تم تطبیق قانون النسبة الذهبیة على ترتیب العناصر داخل الواجهة ASOS) واجهة تطبیق 28( شكلال

  https://blog.prototypr.io/golden-ratio-in-ui-design-8d11e66582c3 /16-6-2019 المصدر: 

ن العین البشر�ة تعمل لى طول خط الحلزون فكرة ممتازة ألتعتبر فكرة ترتیب العناصر التصمیمیة ع

ي عمل تصمیمي سیعمل على أو في أستخدام النسبة الذهبیة في تصمیم التطبیقات إن إبنفس الطر�قة، 
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 ,Soegaard)في التأكید علیها یرغب المصمم جذب انتباه المستخدمین او المتلقین الى األشیاء التي

2019). 

 :)Focal Point( النقطة المحور�ة

إنشاء نقطة محور�ة في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة مهمة للغا�ة لما لها من دور تعتبر فكرة 

في تقد�م شيء للمستخدم للنظر فیه، اذ تعمل �نقطة بدا�ة ألغلب متصفحي التطبیق خصوصًا في المرة 

األولى، فمن الممكن ان یتم تمثیل النقطة المحور�ة من خالل تنسیق النصوص، األزرار، الرسوم 

وضیحیة، الصور أو أي عنصر من عناصر التصمیم األخرى وهذا �عود للمصمم في إختیاره، �جب الت

ان تكون النقطة المحور�ة هي نقطة التر�یز، �ما �جب ان تكون عنصر الجذب األهم في تصمیم 

 الواجهة.

 هي: رئیسیة خمسة طرق )، طرق إنشاء النقطة المحور�ة إلى Lundgren )2018قّسم 

 :Focal Point By Color)اللون (ة �إستخدام نقطة محور� •

�مكن أن حیث  ،هي من خالل استخدام التباین التصمیمإحدى الطرق إلنشاء نقطة محور�ة في 

 ، لنأخذ األلوان مثاًال لهذا فبإمكان المصممإلى إنشاء تباین یؤدي اللون والقیمة والملمس والشكل

 إذا �ان �ل ،)29شكل(الحظ ال إلى عنصر واحد أو أكثر في التصمیم �سهولة نتباهجذب اإل

ز برِ سوف یُ وهو ما  داكنقم �إدخال لون ، إلى حد ما الوان فاتحة العناصر في التصمیم ذات

 الفاتحة. على حساب األلواناللون الداكن 
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 التباین اللوني إلنشاء نقطة محور�ة )29( شكلال

 2019الباحث / من تصم�م  المصدر: 

  :)Focal Point By Scale( الحجم محور�ة �إستخدامنقطة  •

سیعمل على جذب إنتباه  أكبر�حجم  فإن إضافة عنصر ًا في التصمیمإذا �ان �ل شيء صغیر 

  اً إذا �ان �ل شيء �بیر أما ، )30�ما في الشكل( ألنه �ختلف من حیث الحجم الیه المستخدمین

أما في حال إستخدام �نقطة محور�ة،  وسیعملنتباه إلیه سوف �جذب اإل إضافة شيء صغیرفإن 

یجب فجمیع العناصر في التصمیم بنفس الحجم حتى إذا �انت مختلفة في اللون وفي الشكل، 

 محور�ة.ستخدام وسیلة مختلفة إلنشاء نقطة إ

 
 الحجم إلنشاء نقطة محور�ة )30( شكلال

 2019الباحث /  من تصم�مالمصدر: 
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 :Focal Point By Isolation)( نقطة محور�ة �إستخدام العزل •

إلى  طبیعتنا البشر�ة� نمیل ارب. نحنقتال في الجشطالتنظر�ة هذه الطر�قة تعتمد على مبدأ 

، لذا )31�ما في الشكل( �عضها البعض في وحدة واحدة �القرب منتجمیع األشیاء الموضوعة 

عناو�ن الهذه هي الطر�قة التي تعمل بها  ،نتباه إلیهبقیة سیجذب اإلالعن  عنصر معینإن عزل ف

 .�ضاً أ واإللكترونیة المطبوعة المجالت وفي في التطبیقات والمواقع

 
 العزل إلنشاء نقطة محور�ة )31( الشكل

 2019الباحث / من تصم�م  المصدر: 

 :Focal Point By Pointing)( التوجیة �إستخدام محور�ةنقطة  •

ة �حیث تصطف على طول خط ضمني و�نشاء مسار للحر� التصمیمیةالعناصر �مكن ترتیب 

ضع العنصر الذي تر�د التأكید علیه في نها�ة هذه الحر�ة أو �طر�قة تعوق هذه عن طر�ق و 

إلى ذلك  المسارسیتم توجیه عین المشاهد على طول هذا  حیث ،)32�ما في الشكل( الحر�ة

 .الذي تر�د التر�یز علیه العنصر
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 التوجیة إلنشاء نقطة محور�ة )32( شكلال

 2019الباحث / من تصم�م  المصدر: 

 :Focal Point By Framing)( نقطة محور�ة �إستخدام اإلطارات •

 شيء تقر�بًا،طارات في �ل اإلنحن نستخدم  لذا إلنشاء حدود حول شيء ما، اتر اطتستخدم اإل

و موقع أداخل �تاب أو واجهة تطبیق بیضاء حول محیط صفحة مطبوعة المسافة الهوامش أو ال

نتباه إلى ما یوجد جذب اإل التي نر�د حول األشیاء و مستطیالتأ، مر�عات نرسم دوائر لكتروني،إ

الملصقات واللوحات في إطارات إل�عادها عن مساحة ، نقوم بوضع )33شكل(�ما في ال هاداخلب

 . وهكذابها..  الجدار المحیط

 
 اإلطارات إلنشاء نقطة محور�ة )33(شكل ال

 2019الباحث / من تصم�م  المصدر: 
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 ):Grid Designالتصمیم الشبكي(

ال ینبغي أن تكون هذه النظر�ة جدیدة �النسبة للمصممین، ألنها ر�ما تكون من أكثر العناصر 

استخدامًا وشعبیة في عملیة التكو�ن، وذلك إلستخدامها طوال الوقت حتى دون إدراكهم لذلك. تتكون 

لى إ، والتي تعمل على تقسیم الصفحة األفقیةالشبكة من بنیة تشتمل على سلسلة من الخطوط الرأسیة او 

)، حیث تعمل الشبكة على مساعدة المصمممین على ترتیب 34( الشكل أعمدة أو وحدات �ما في

المحتوى داخل الصفحة الواحدة، و�دارة النسب بین العناصر التصمیمیة المراد محاذاتها، �ما وتستخدم 

ند النظر من حولنا سنرى ان الكثیر من األشیاء أ�ضًا لتنظیم الرسوم الموجودة �عناصر، في الواقع ع

التي نستخدمها �شكل یومي ومستمر تم بناؤها �إستخدام النظام الشبكي ومنها تطبیقات الهواتف الذ�یة 

 .)2015(الماشطة، 

 
 المختلفةشاشات الأحجام توز�ع الشبكة التصمیمیة على تظهر  Adobe XD شبكات التخطیط في) 34(شكل ال

 https://www.smashingmagazine.com/2017/12/building-better-ui-designs-layout-gridsالمصدر: 
/16-6-2019 
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  :Grids in Interactive Design)( يالتفاعل يشبكالتخطیط ال

نظرًا لتنوع األجهزة التي Grid) ( الشبكات تصمیم في بها فكرنالطر�قة التي  يتصمیم التفاعلالر غیّ 

أجهزة التلفاز ذات إلى  ساعات ذ�یة ذات الشاشة الصغیرة إستخدامها من ِقبل المستخدمین، منیتم 

�عدة طرق للسماح للمستخدمین على المصممین تنظیم المحتوى  حیث �فرض هذا، الشاشات فائقة العرض

لتحقیق ذلك ألنها أحد األسالیب  �التفاعل معه �شكل ناجح، و�عد استخدام التخطیط الشبكي التفاعلي

 .(Soegaard, 2019) المختلفة مع المواقف عنصر�ل  إستجا�ة یةتحدد البنیة األساسیة للتصمیم و�یف

، UI)داخل واجهة المستخدم ( التصمیم م عناصری�قوم نظام الشبكة في تصمیم المنتجات الرقمیة بتنظ

  ًا.وجمالی وظیفیاً ، على تحسین جودة التصمیم أ�ضاً �عمل و  كما 

 ) في مایلي:Babich)2017   وضحها تؤدي إلى نتائج �ثیرة �فاءة عملیة التصمیمإن رفع 

 تناسق داخل بنیة واجهات التطیبق.الوضوح وال تحقیق •

اإل�قاع، المساحة البیضاء والتسلسل الهرمي  سب،تناال ،التصمیمالنظام في أساس  هي الشبكة

حیث  لدى المستخدمین، تؤثر �شكل مباشر على سرعة اإلدراك یةخصائص تصمیم جمیعها

تقوم الشبكة الفاعلة بتوجیة  إذ، تعمل الشبكات �إنشاء وفرض تناسق هذه العناصر عبر الواجهة

األمر مهم �شكل هذا عتبر و� سهل وأكثر متعة، العناصر التصمیمیةمما �جعل مسح العین 

مما �عني أنها تستخدم إلكمال مهام محددة، مثل ، نظرًا ألنها عملیة خاص في المنتجات الرقمیة

الخطوة التالیة التي �جب  على فهم �ساعد التناسق إرسال رسالة أو حجز غرفة في فندق، �ما

 .اتخاذها
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 .تصمیملل المستخدم فهمعملیة  حسنت •

وغیر  UX)(ستخدام �جعل المنتج یبدو أقل قابلیة لإل سيء�شكل  بناؤهالتصمیم الذي یتم إن 

تعز�ز التسلسل الهرمي المرئي للتصمیم من خالل توفیر مجموعة حیث تعمل الشبكة  ،جدیر �الثقة

  .التخطیط التصمیمیة داخل العناصر یتم وضع، مثل أین �جب أن واألسس من القواعد

 .ستجا�ةإلا بناء تصمیم سر�ع  •

تطبیقات  �ستخدمون ألن المستخدمین  اً نظر  ،ضرورة ًا و�نماترف سر�ع اإلستجا�ةلم �عد التصمیم 

هذا �عني أنه لم �عد �إمكان المصممین و  ،ومواقع و�ب على أجهزة ذات نطاق واسع من الشاشات

 یهمحیث �فرض هذا األمر عل، لجهاز واحد تصمیم �عمل على حجم واحد من الشاشات أوإنشاء 

لى ، والتي تعمل بدورها عالثابتة طرق العرض التفكیر في أنظمة الشبكة الدینامیكیة، بدًال من

 ة من الشاشات.مختلف �أحجام إنشاء تجر�ة متناسقة عبر أجهزة متعددة

 �سّرع من العملیة التصمیمیة. •

التباعد اجهة المستخدم، مثل و  إدارة النسب بین عناصرلمصممي التطبیقات الشبكات  تتیح

البدا�ة  ذمن Pixel Perfect) (بیكسلالمثالیة  تصامیم بناء�ساعد ذلك في حیث  ،والهوامش

 .الكثیرةوتجنب التعدیالت 

 للتصمیم. التعدیل و�عادة االستخدام عملیةل یسهت •

 وتتطور �إستمرار،، فإن المنتجات الرقمیة ال تنتهي فهي تتغیر لمطبوعاتعلى عكس إنتاج ا

مع  العناصر التصمیمیة تطابقتعندما ف ،أساس متین ریتوفحیث تعمل الشبكات التفاعلیة على 
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الشبكة عبارة اذ تعتبر  ،إلنشاء إصدار جدید من التصمیم�حل  هاشبكة، �مكن إعادة استخدامال

 .ًا في �ل مرةمختلفة تمام تصمیمیة استخدامه إلنتاج مظاهران یتم عظمي �مكن  عن هیكل

 بین المصممین في التصمیم الواحد ل التعاون سهّ ت •

یتم فیه ط مخطالتصمیمات من خالل توفیر  بناء تسهل الشبكات على المصممین التعاون في

 واجهات التطبیق لتمكینمما �سهل عملیة تجزئة العمل على  ر التصمیمیة،كن العناصامأتحدید 

، مع العلم أن أعمالهم ستكون هذه األجزاء �ل على حدةالعمل على  من أكثر من مصمم واحد

 .متناسقة في النها�ةمتكاملة و 

 

 ):Gestalt Lawsقوانین جشطالت(

نشأت نظر�ة الجشطالت في  "، وتعني "التكو�ندقیق ترجمت �شكل غیرقد ، و هي �لمة ألمانیة

العدید من التخصصات، �ما في ذلك اللغو�ات، علم  فيمجال علم النفس، ولكنها أثرت على الباحثین 

تصمیم الرعا�ة الصحیة المعمار�ة،  الموسیقى،  التصمیم التعلیمي، التفاعل بین اإلنسان والحاسوب،

�شیر إلى بنیة أو  الجشطالت فسیر آخر هو أنهناك ت، و التصمیم المستدام، واالتصاالت الفنیة والبصر�ة

 (Graham, 2008:2).ه الفرد�ة.ئخصائص محددة أكبر من مجموع أجزا تكو�ن أو تخطیط موحد وله

التحوالت في المسافات، والتوقیت،  تأثیر لسبب فيمعرفة اتقدم نظر�ة الجشطالت تفسیرات منطقیة ل

البصر�ة فهي قو�ة  لتیةفي حین من السهل فهم المبادئ الجشط ،على معنى المعلومات المقدمة كو�نوالت

  .قد یؤدي إلى تفسیر غیر متوقع من القارئ و�التالي �عیق التواصل الواضحها تجاهل و ،للغا�ة
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  :يتصمیم التفاعلال وتطبیقاتها في قوانین الجشطالت

�مكن  ،في التصمیم التفاعلي�حدد هذا القسم قوانین الجشطالت لإلدراك و�شرح �یفیة تطبیقها 

لمصممي الوسائط التفاعلیة استخدام قوانین الجشطالت لإلدراك الستكشاف �یفیة تفسیرنا للمعلومات 

قوانین هذه العلى  اإلعتماد�مكن لمصممي الوسائط التفاعلیة �ما ، نامحیط فيالبصر�ة وتنظیمها 

 ناجحة. )UX(مستخدم تجر�ةتكو�ن ل واستخدامها

 Graham (2008):وفي ما یلي توضیح أهم قوانین الجاشطالت �ما وضحها 

 (Closure)اإلغالق  •
 التي قد تبدو ، خاصًة في األشكالاً �صر� في األشكال الفجوات لدى البشر میل طبیعي إلى سدّ 

على ما هو موجود وتجاهل األجزاء التر�یز  سیتم المعلومات مفقودجزء من كون �عندما ف ،مألوفة

 .الشكلإلكمال  مألوف نمطأي الفجوات �خط أو نغمة أو  ملءو  المفقودة

ًا حر�ة األجسام و�ستنبط خًطا ضمنی على مالحظة المستخدم �عمل، التصمیم التفاعليفي و 

 �حدث األغالق �شكل أسرع الحظ بؤعندما تتحرك العناصر في نمط منتظم قابل للتنلحر�تها، ف

إدراك  ستمرار لتشكیلمع قانون اإل أكثر فاعلیة، غالًبا ما �عمل هذا القانون �شكل )35( الشكل

 ى.أقو  مستخدم تجر�ة أو
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یبدو أن الحر�ة المتوقعة للدوائر تحّد دائرة أكبر،  یوضح تسلسل الشاشة للعناصر المتحر�ة من خالل قانون اإلغالق،) 35( شكلال
 حتى عندما �كون الشكل غیر مكتمل 

  Gestalt Theory in Interactive Media Design (Graham, 2008)المصدر:

 (Similarity)التشا�ه  •
 الملمس، الحجم، ،الشكلفي شابهة تالمرئیة المالتصمیمیة ُینظر إلى العناصر دائمًا ما 

 .العناصر مفصولة مكانیاً هذة �انت  و�ن�جزء من مجموعة حتى  ،اإلتجاه وأ ،اللون القرب

بنسب والروا�ط والعناصر المتحر�ة  وصالنصعلى میم التفاعلیة، یؤدي الحفاظ االتصفي و 

تنتمي إلى �عضها البعض  جمیع هذه العناصرعتقاد �أن اإل في المستخدمإلى ز�ادة میل متساو�ة 

 ُینظر إلى العناصر التي تتحرك �طر�قة مماثلة، مثل توسیع الروا�ط كما ،أو مفاهیمًیا اً شكلیسواًء 

(Submenu) و العناصر المتحر�ة على أنها تنتمي إلى �عضها البعض) أ36( كما في الشكل 

  �ضًا.أ

 
 .مجمعةأن الحجم واللون والحر�ة تجعل �ل مجموعة من الروا�ط المتداخلة تبدو ) یوضح 36(شكل ال

 2019الباحث من تصم�م  المصدر: 



66 
 

 (Continuation)االستمرار  •
یؤ�د هذا المبدأ على اعتبار االشكال المرتبة �صورة خطیة أو تتبع اتجاها معینا في الحر�ة سیتم 

، لذا تكمن قوة قد تكون خطوط التصامیم التفاعلیة ثابتة أو متحر�ةتجمیعها �شكل �امل، 

هذة للمصممین استخدام ، مما یتیح )37الحظ شكل( جذب العین البشر�ةفي  الخطوط المتحر�ة

 .توجیه انتباه المستخدم إلى محتوى معین أو للترفیه أو إلنشاء نمط الخطوط في

 

  یتالشى حتىتتا�ع أعیننا السهم  ، یوضح التسلسل للشاشات من الرسوم المتحر�ة قانون االستمرار�ة في العمل) 37( شكلال
 2019الباحث  من تصم�م المصدر: 

 (Proximity)التقارب  •
من مجموعة، في حین ینظر إلى  اً �القرب من �عضها البعض جزء الموجودةتبدو العناصر 

األقرب  في تصمیم الوسائط التفاعلیة، تكون العناصر، فعلى أنها منفصلة المتباعدةالعناصر 

األرجح یتم اعتبارها جزءًا من مجموعة منظمة  علىوضعة �القرب من �عضها البعض، و ممت

 المرتبطةتحدید المعلومات في  �جد المستخدم صعو�ةالروا�ط  النص أوعندما یتم فصل ، فوموحدة

و�عادة ترتیبها، ولكن �استخدام قانون التقارب نحصل على نتائج أكثر تنظیمًا ا ببعض، �عضه

 ).38شكل (الحظ ال �صر�اً 
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استخدام لقانون  �مثل أفضل) صفحة و�ب توضح أن توحید النص في عمود واحد ونقل الروا�ط إلى جانب واحد 38( شكلال
 .التقارب

 Gestalt Theory in Interactive Media Design (Graham, 2008) المصدر: 
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 :في تطبیقات الهواتف الذ�یة ةالبصر� المفردات

 هالمكان الذي تحدث فیعن  فهي عبارة تعتبر واجهة التطبیق العنصر المباشر ذو الصفة الجمالیة،

تتكون وهي ، مابین المستخدم والنواة الوظیفیة للتطبیق الخط الفاصل مع المستخدم، �ما تعتبرالتفاعالت 

ولكل نظام تشغیلي طر�قته الخاصة في عرض  .إلى حد �بیر واأللوان األ�قونات، الخطوط، من األزرار

تصمیمه ال هرؤ�ت وتنفیذ ،يتتمثل مهمة المصمم في تفسیر شخصیة �ل نظام تشغیلحیث هذه المفردات 

 ذاتو  ،أ�ضاً  مختلفة عن البقیة ،إلى جانب �ونها سهلة االستخدام .من أجل جعل التطبیقات ةالخاص

عالقتها ام التشغیلي، وفیما یلي المفردات البصر�ة األساسیة في بناء التطبیقات و النظمع  �صري تماسك 

 �التصمیم.

 ):Typefaceالخطوط (

هي أكثر ف في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة، وآخر جمالیاً  هامًا، تمتلك الخطوط جانبا وظیفیاً 

�حیث تكون مقروءة ومثیرة  الكلماتترتیب لإنها تقنیة بل  �عّرف �المطلوب، خطلختیار إمن مجرد 

عن طر�ق  و�نما، فحسب مناسبخط ختیار إخالل  من�مكن تحقیق ذلك في نفس الوقت، وال هتمام لإل

 والتباین المرئي مع الخلفیة ،األعمدةوعرض  ،وتباعد األسطر ،وتناسبه ،وشكله ،الخطحجم  إدارة �ل من

 �شكل مدروس ا�ضًا.

اختالف �بیر بینها و�ین الخطوط اإلنجلیز�ة من ناحیة  فلیس هنالكأما خطوط اللغة العر�یة 

ر�یة تأتي �شكل متصل دائمًا من عال فو الحر ن أ، هو القیاسات وعائالت الخطوط مع وجود فرق وحید

، ومن أشهر )2008 (العر�ي، ف اإلنجلیز�ةو كبر منها في الحر أجل تكو�ن �لمة، وتأتي �إنحنائات أ
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 Cairo, Tahoma, Helvetica Neue).المستخدمة في تصمیم التطبیقات نواع الخطوط العر�یة أ

LT Arabic) 

 Serif  أوSans-serif في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة 

تأتي ضرورة إستخدام  واحدة من المجموعتین السا�قتین في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة وفقًا 

لما یتمتع �ه هذا  أفضل Sans-serif �كون إستخدام خط من نوع لنوعیة وقیاس الشاشة المستخدم حیث

 الرئیسیة إستخدامها للعناو�نیمكن ف Serifمن نوع خطوط  وأما، من �ساطة ونظافةالخطوط  النوع من

على الرغم من إذ  ،المستخدموفي �عض الحاالت تستخدم في المحتوى المقروء إعتمادًا على نوع الخط 

ما ه وسهولة القراءةالوضوح  إال أنفي القراءة المطولة الذ�یة ستخدام الهواتف إأنه من غیر المعتاد 

بنفس أهمیة أي عنصر مرئي آخر في  الخطوطتكون من هنا و  م،التصمی في عملیة انأساسی طلبانتم

 .(Cao, Cousins & Thomas, 2015)بهاستخفاف وال ینبغي اإل التطبیق واجهة

 :التشغیل أنظمة المستخدمة في خطوطال

هذا خاص بها، و ال من الخطوط اً نوع (iOS) و(Android)  التشغیل أنظمة مننوع �ل  �ستخدم

إستخدامها في تصمیم التطبیق سیساعد على  حیث أن�الضرورة،  اإللتزام بهاالمصمم على ال �عني أن 

 الخطالرئیسیة، مثل  لخطستفادة من میزات اوتسمح �اإل، نظام تشغیليمع هو�ة �ل  ر�طها

�عمل على ضبط التتا�ع بین الكلمات والمسافات بین األسطر  ، الذي  (Dynamic Type)الدینامیكي

 ).39(، الحظ الشكل Liu, 2017)( المستخدم خطالحجم  �حسب�شكل تلقائي 
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 ) في تصمیم التطبیقاتDynamic Typoعمل() یوضح مبدأ 39الشكل (

-https://medium.muz.li/typography-in-mobile-design-15-best-practices-to-excellent-ui المصدر: 
5eaf18280ad /16-6-2019  

  Droid) تم اإلعتماد �شكل �بیر على عائلة  ) (Androidفي اإلصدارات القد�مة للنظام التشغیلي

Sans)  ــــفي نظامها األساسي، وأما في اإلصدارات األحدث فقد تم استبداله ب (Roboto) الذي تم ـ

تصمیمه خصیصًا لإلستخدام في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة عالیة الدقة، وتضم عائلته مجموعة 

 (Helvetica) عائلة خطوط (Apple) بینما تستخدم،  (Black)الى(Thin) ممیزة من األوزان تتدرج من 

 (iOS7على أجهزتها التي تعمل �النظام التشغیلي (Helvetica Neue) على أجهزتها القد�مة ونسخة

مناسبا �شكل خاص، خصوصا عندما تعلق  )(iOS، ولم �كن الخط الذي تم إختیاره للعمل على نظام )

 san Francisco) األمر بتحسین تجر�ة القراءة عند المستخدم، لذا تم إستبداله �خط سان فرانسیسكو 

font)  لتجنب هذه المشكلة التي �انت من الممكن أن تظهر بوضوح من خالل تجر�ة  2015في عام

 .Liu, 2017)((Apple Watch) القراءة مع ساعة أبل
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 ):Font size( حجم الخط

تلعب محدود�ة المساحة دورًا مهمًا في تحدید حجم الخط المستخدم في تصمیم تطبیقات الهواتف 

تعدیل تباعد األسطر وفصل  استمرار ما یؤدي إلى، ضیقاً  مجاالً مساحة الشاشة حیث تعتبر  الذ�یة،

إستخدام ما یتم  عادةً و  ة،ستفادة من المساحة دون التأثیر على إمكانیة القراءإاألحرف لتحقیق أقصى 

األمر الذي  الكمبیوتر اللوحيأكثر منها في أجهزة  الهواتف �طر�قة تجعل الشاشة أقرب إلى عین القارئ 

 ,Cao)فصل �صري �جعلها سهلة القراءةفي تصمیمها لتكو�ن  أصغر �سمح �إستخدام حجم خط

Cousins, Thomas, 2015) .  

) ، وهي Scaled Pixels( ”SP“ بــــ یتم قیاس حجم الخطف، )Androidنظام ( ناحیة أما منو 

األحجام حیث أن  ،لحجم الشاشة والتفضیالت التي �حددها المستخدمًا طر�قة لتعدیل مقیاس الخط وفق

 )22sp www.developer.android.comوsp 12بین  النظام تقع ما في هذا اً األكثر شیوع

في حالة ف ،بناًء على مكان النص  )iOS(في نظام التشغیل الخط �ختلف حجمفي حین  ، (2019/

، و�بلغ حجم التسمیات داخل األزرار 34PXتكون العناو�ن الرئیسیة حوالي  ة التصمیمیةكثافة الشبك

 14PX ما�قارب الى األخرى  في التقلص في العناصرالحجم من هنا یبدأ و  ،28PXالمهمة حوالي 

www.developer.apple.com /2019)( المستحسن عدم إستخدام أحجام خطوط ، ومع ذلك من

�ما في حرف في السطر الواحد  35 في نصوص القراءة، �ما و�فضل إستخدام 20PXأصغر من 

على التفاعل مع  ه، وتختلف �إختالف حجم الشاشة لتقد�م تجر�ة مستخدم ممتعة تساعد)40( الشكل

 .Cao, Cousins & Thomas, 2017)( النص �شكل أفضل

http://www.developer.android.com/
http://www.developer.apple.com/
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 iPhone 4) یوضح الشكل الفرق في إستخدام عدد األحرف في السطر الواحد على جهاز 40الشكل (

-https://medium.muz.li/typography-in-mobile-design-15-best-practices-to-excellent-uiالمصدر: 
5eaf18280ad /16-6-2019 

 :)Hierarchy( التسلسل الهرمي

ما �سمح ، بناًء على أهمیة البیانات النصي داخل واجهة التطبیقالمحتوى لتنظیم �ستخدم هو نظام 

التخطیط على أساس  عناصرالتمییز بین  من و�مكنه، عنه �سهولة ثالعثور على ما یبح� للمستخدم

 على تقسیم التسلسل الهرمي�ما �عمل  ، المساحة والتنسیق،التباین، اللون ، الفعلیة، مثل الحجم ااختالفاته

، الحظ  الشكل جهدأي دون  تدر�جي �شكلمحتوى فهم الالمحتوى إلى مستو�ات تساعد المستخدمین على 

)41(، (Gremillion, Ellis, Cao, 2015).  

 
 و�وضح من خاللهما  التسلسل الهرمي في النصFlipboard App ) �عرض واجهات تطبیق 41الشكل(
  www.dribbble.com/shots/5185063-News-App-UI/attachments /16-6-2019المصدر: 

https://dribbble.com/shots/2834048-Moneywise-App
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 :)Icons and Launch Imageوشاشة البدا�ة ( األ�قونات

 الهواتف الذ�یة وفي عالم تطبیقاتة، نطباعات دائمإنطباعات األولى هي اإلكما هو معروف فإن 

تم یسوالتي  ،اإلطالق اإلطالق وصور رمز: هما نطباع األول على عنصر�ن مرئیین�قتصر هذا اإل

تقدیر أهمیتها  على مصمم التطبیقات�جب  ، لذلكستخدام التطبیقإحتى قبل  ،قبل أي شيء آخرتها رؤ�

 .هتمام �كیفیة التعامل معهاواإل

طالق إلتطبیقات الهواتف الذ�یة الى قسمین هما: رمز ا�حسب إستخدامها في  األ�قوناتقسم تُ 

 لكل واحدة منها: توضیحوفیمایلي  ،والرموز الداخلیة

 :)Launch Iconاإلطالق ( رمز

كون �مثا�ة عنصر جذب و�التطبیقات المختلفة،  جرافي مت همثل� )Iconرمز(�حتاج �ل تطبیق إلى 

 ،�جوار العدید من التطبیقات األخرى  ظهرسی هتثبیتو التطبیق  تحمیل بعدف، نللتحمیل من قبل المستخدمی

  ,Cuello�حسب للتطبیق الذي �شیر إلیه وممثالً  ،اً ممیز التطبیق لهذا السبب �جب أن �كون رمز و 

Vittone, )2013:( 

 .مشابهةوظائف ا لدیه التطبیقات التي من �ل ما حوله عنلیتم تمییزه  ممیزًا:

 .بوضوح الهدف الرئیسي للتطبیق تشرح ألن الخصائص البصر�ة �جب أن  ممثًال:

، هتمام الكبیر �التفاصیلمع اإل المتناسقة في تصمیم رمز التطبیق،األشكال البسیطة و �عتبر إستخدام 

وأخذ هذا الحجم �عین  ،من حیث جذب إنتباه المستخدم، مع مالحظة أهمیة حجم الرمز أكثر فعالیة
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 لذا �جب، حجماً  أصغر �صبح�مجرد تثبیته ولكن  ،في متجر التطبیقات اً �بیر  الرمزبدو ی إذ قد راإلعتبا

لكل  ألن الصحیحة المناسبة لكل نظام تشغیلي، لأل�عاد اً وفق المتعلقة �التطبیقالتفاصیل  معالجة جمیع

ُ�مثل رمز  Android)نظام متطلبات مختلفة �جب ان �ستوفیها رمز التشغیل الخاص �ه، ففي نظام (

التشغیل الشكل من األمام مع إستخدام منظور �سیط �ما لو �نت تشاهده من األعلى مع إستخدام الظالل 

مان اندماجها مع خلفیة الشاشة �شكل أفضل، فهي تمتاز �أشكال إلعطاء العمق، و�ستخدام الشفافیة لض

�شكل عام �كون رمز التشغیل  (iOS))، وأما في نظام 42ممیزة مع واقعیة محدودة �ما في الشكل (

فقط دون تفاصیل مع إستخدام  واحداً  رئیسیاً  �سیطا أو �كون تجر�دا لمفهوم التطبیق مع احتوائه عنصراً 

خلفیة معتمة إلكمال المظهر البصري للرمز مع الشاشة، و�عمل النظام على إضافة مر�ع �حدود مستدیرة 

   (Cuello & Vittone, 2013).)43للرمز مع الحفاظ على متطلبات الحجم �ما في الشكل (

 

 بسیط في تصمیمهاالمنظور الالل و الظ Androidوضح إستخدام ) ی42الشكل (
 2019الباحث من تصمیم  المصدر: 

 

 

  iOS وضح البساطة والتجر�د في تصمیم رمز اإلطالق في نظامی) 43(تاشكل 
  2019 الباحثمن تصمیم  المصدر: 
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) في ِ�ال Launch Iconتصمیم رموز تشغیل التطبیقات ( واصفاتم) Tuchkov )2018 لخص

 یلي: ما�النظامین 

عنصر �مثل جوهر التطبیق عن ، و�تم ذلك من خالل البحث الرمز �البساطةز ا�جب أن �مت .1

 .و�عبر عنه �شكل �سیط وفر�د

مراعاة أن �كون تصمیم رمز تشغیل التطبیق مألوفة �النسبة للمستخدمین فال �جب علیهم االنشغال  .2

�رمز  بر�د�اً  بتحلیل الرمز لمعرفة ما �مثله، فعلى سبیل المثال �ستخدم تطبیق البر�د مغلفاً  مطوالً 

 لتشغیل التطبیق وهو رمز مرتبط عالمیًا �البر�د.

من الرمز، ففي النظام التشغیلي �ظهر إسم  اً إستخدام الكلمات فقط عندما تكون ضرور�ة أو جزء .3

، لذلك ال �جب إضافة �لمات غیر أساسیة أو تكرار التطبیق أسفل الرمز التشغیلي الخاص �ه

 األسم أو إخبار المستخدم �ما �جب فعله في التطبیق.

�جب أن �حافظ الرمز على وضوح تفاصیله �غض النظر عن الحجم، فال �مكن للمستخدم تكبیرها  .4

 ).44في الشكل (�ما لتفحصها، الحظ حجم الرموز في واجهة اإلعدادات 
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  Android و  iOS رموز التطبیقات في واجهة إعدادات) 44الشكل (

 /https://medium.muz.li/the-design-guide-to-ios-and-android-app-icons-c1a73d3f278fالمصدر: 
16-6- 2019 

 

ج أي صور أو لقطات للشاشة أو أي عنصر من عناصر الواجهة في الرمز التشغیلي عدم إدرا .5

الخاص �التطبیق، ألنه من الصعب جدًا رؤ�ة التفاصیل في الصورة الفوتوغرافیة وخاصة في 

األحجام الصغیرة، �ما أن لقطات الشاشة تكون عادة معقدة جدًا إلستخدامها �رمز للتطبیق وال 

 التطبیق �شكل عام. تساعد في إ�صال هدف

االمتثال لألسس التصمیمیة الخاصة �كل نظام تشغیلي في عملیة التصمیم، فعلى الرغم من  .6

�ظهران بنفس الشكل تقر�بًا إال أنه الیزال  (Android)و )  (iOSحقیقة أن نظامي التشغیل 

هنالك �عض اإلختالفات التي تظهر اختالفهما �رمز للتطبیق في �ال النظامین الحظ الشكل 

)45.( 

https://medium.muz.li/the-design-guide-to-ios-and-android-app-icons-c1a73d3f278f/
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 Androidوالرموز على الیمین نظام  iOS) تمثل الرموز على الیسار نظام 45الشكل(

  / https://medium.muz.li/the-design-guide-to-ios-and-android-app-icons-c1a73d3f278f المصدر: 
16-6- 2019  

 Googleملیون في  2.1) و App storeملیون تطبیق في (ِ  2�سبب وجود ما �قارب من  .7

play)(  ًفیما بینها لجذب إنتباه المستخدم، لذا �جب  �حدث تنافساً  و�متلك �ل تطبیق منها رمزا

 عن الجمیع. ومختلفاً  أن �كون رمز التطبیق المطلوب ممیزاً 

مع التطبیق بتناسق  عملأن �علیه  فإنهو جزء من التطبیق،  ألن رمز اإلطالق، التناسق .8

ة �ما في و�عرض میزاته الرئیسی الذي ینتمي إلیه، �جب أن �صف الرمز التطبیق وانتظام، �ما

 ).46الشكل (

 
 مثاًال جیدًا على التناسق بین التطبیق ورمز اإلطالق  Slack �عد تطبیق) 46شكل(ال

  / https://medium.muz.li/the-design-guide-to-ios-and-android-app-icons-c1a73d3f278f المصدر: 
16-6- 2019  

https://medium.muz.li/the-design-guide-to-ios-and-android-app-icons-c1a73d3f278f%20/
https://medium.muz.li/the-design-guide-to-ios-and-android-app-icons-c1a73d3f278f%20/
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 :)(Internal icons أ�قونات داخلیة

الدخول إلى التطبیق تكون للرموز الداخلیة أدوارها األقل أهمیة مع أنها أكثر وظیفیة من رمز  �مجرد

اإلطالق، حیث یرتبط إستخدامها �شكل عام بثالث مهام رئیسة، فهي تعمل �مثا�ة مساعدات مرئیة 

مات التبو�ب، لتعز�ز المعلومة، �ما أنها تكمل العناصر التفاعلیة عند إستخدامها داخل األزرار أو عال

إلضافة إلى دورها في تحسین إستخدام الفضاء أو المساحة، في هذه الحالة فإن الرمز الداخلي �ستخدم ا�

 للتعبیر �صر�ًا عن نص قد �كون طو�ال جدًا.

�جب على األ�قونات التعبیر عن اإلجراءات التي تؤدیها بنفسها حسب سیاق إستخدامها، فعندما 

ستخدامها إلجراءات معینة دون إستخدام تصنیفات نصیة تساعدها في تجسید وظیفتها، فمن إیتم 

 الضروري أن تكون معبرة وممثلة بوضوح، وهذا �حدث عندما ال �مكن الدمج بین أ�قونة ونص في نفس

الوقت �سبب ضیق المساحة المتاحة، وهذا هو اإلتجاه الذي أصبح أكثر شیوعًا في بناء واجهات 

 المستخدم.

، والتي یتم التخلص منها من �هدم مع هذه الرموز على المعرفة المسبقة لدخ�عتمد تفاعل المست

ي على رموز خالل اإلستخدام الصحیح والمتواصل لها، فعلى سبیل المثال، �حتوي �ل نظام تشغیل

مرتبطة �إجراءات مثل البحث والحفظ والتعدیل والتي �مكن للمستخدم التعرف علیها وما الذي تقصده 

 إلستخدام.ا ةقابلیو �ساعد في تحسین تجر�ة المستخدم  �إنسجام وتناسق �الفعل لذا فإن إستخدامها

یها مجموعة إن �ل نظام تشغیلي �متلك أو یتضمن مجموعة من األسس التي �جب أن تستوف

األ�قونات المستخدمة فیه، ففي حال �انت الرموز التا�عة له ال تنسجم مع النمط التصمیمي الخاص، 
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إنشاء رموز خاصة جدیدة مناسبة ضمن تلك األسس، والتي تستلزم عدة شروط  نمصممیالفإن على 

 وفق �ل نظام تشغیلي:

 )(www.developer.apple.com /2019 المعتمد (Apple)موقع  �حسبو (iOS) ففي نظام  

 قیق الشروط التالیة:حفعلى المصممین االلتزام بت

أن تكون التصمیمات واضحة ومبسطة �إستخدام إستعارات مرئیة مألوفة ترتبط مباشرة �األفعال  .1

 التي تقوم بها أو �المحتوى الذي توضحه.

)، وهي صور أحاد�ة اللون ودون أ�ة Glyphsاأل�قونات على شكل حروف رسومیة (أن تكون  .2

ظالل، ألن الحروف الرسومیة تمتاز، �ما هو معروف، �القدرة على تطبیق اللون والحر�ة علیها 

 ).47إستنادًا إلى سیاق تفاعالت المستخدم معها الحظ الشكل (

 
 

  )Glyphsالحروف الرسومیة () یوضح الصورة أعاله طر�قة عمل 47الشكل (
-https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/icons-andالمصدر: 

images/custom-icons /16-6-2019 
 

إستخدام رموز خاصة أو مندمجة مع  حیث أن�جب المحافظة على تناسق الرموز في التصمیم،  .3

تكون متماثلة من حیث مستوى التفاصیل والوزن البصري والموضوع  �جب أن ،رموز النظام

 والمنظور.

http://www.developer.apple.com/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/icons-and-images/custom-icons%20/16-6-2019
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/icons-and-images/custom-icons%20/16-6-2019
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) Solid Icons�جب التأكد من وضوح جمیع الرموز، حیث تمیل الرموز الملونة �شكل �امل ( .4

)، أما إذا Outlined Iconsإلى أن تكون أكثر وضوحًا من الرموز �إستخدام الخطوط فقط (

) المستخدم في Font) فیجب تنسیق وزنها مع وزن الخط (Lineإشتملت الرموز على خطوط (

 ).48للمستخدم �ما في الشكل ( أكثر جذ�اً  والتطبیق، وتنسیق ألوانها لتبد

 
  iOSعرض و�ستخدام الخط في تصمیم الرموز في نظام  ) یوضح طر�قة48الشكل(

-https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/icons-andالمصدر: 
images/custom-icons /16-6-2019 

�جب إستخدام اللون لتحدید الرمز في حالة الفاعلیة أو عدمها، وتجنب إستخدام نوعین مختلفین  .5

 ).49�ما في الشكل ( ،الرموز في هذه الحالةمن 

 
) یوضح اإلستخدام المناسب للرموز في حالة الفاعلیة وعدمها49الشكل(  

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/icons-and-images/custom-
icons /16-6-2019  رالمصد  

�جب تجنب إستخدام نص مع الرمز، وأما إذا �ان هنالك ضرورة لذلك فاألفضل إضافة نص  .6

 أسفل الرمز وضبط موقعه وفقا لذلك.

) فعلى (www.material.io /2019المعتمد  Android�حسب موقع  (Android)أما في نظام و 

 قیق الشروط التالیة:حالمصممین االلتزام بت

http://www.material.io/
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 أن تتصف الرموز �البساطة وذلك من خالل تجر�دها أل�سط شكل ضمن المعنى. .1

تحقیق سهولة القراءة والوضوح حتى استخدام الرموز الهندسیة الجر�ئة، وذلك لضمان التمّیز و  .2

 في األحجام الصغیرة.

 إستخدام نمط تصمیمي مألوف �النسبة للمستخدمین. .3

هذه و  dp 24 × 24یتم عرض رموز النظام بدقة  �الدقة العالیة ألن المفترض أن�جب التقید  .4

 .للرموز مثالي عرضللحصول على  ضرور�ة الدقة

 .الرمز الواحد) في تصمیم Strokeالخط (عدم إستخدام أوزان مختلفة من  .5

 میمها.تصعدم إستخدام األشكال العضو�ة واإل�مائیة في  .6

 :)Launch screenشاشة البدا�ة (

المستخدم عند الضغط على رمز التشغیل الخاص �التطبیق، حیث تعتبر  ههي أول شيء سیشاهد

من متطلبات التطبیقات التي تحتاج �ضع ثواني من اإلعدادات قبل أن �ستطیع المستخدم التنقل بین 

واجهات التطبیق والنقر على األزرار، فر�ما �حتاج التطبیق الى تحمیل �عض البیانات األساسیة أو �عض 

للمصادقة على المعلومات مرة أخرى �سبب عدم إستخدام  المستخدم �حاجةأو أن  ،خادمالصور من ال

 . (Campbell, 2018)التطبیق منذ فترة طو�لة

  :شاشة بدا�ة مثالیة تصمیمأسس 

 أسس هي: ةأر�عبتقسیم أسس تصمیم شاشة البدا�ة إلى Campbell (2018)  قام 

 متحر�ة قصیرة وأنیقة.�جب أن تكون �سیطة مع إستخدام رسوم  .1
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ظهار �عتبر فرصة إلثارة إعجاب المستخدمین و اإلهتمام �جمیع تفاصیل شاشة البدا�ة حیث أنها تُ  .2

 .من البدا�ة أن التطبیق قد صمم �عنا�ة

ثواني، لتجنب فترات اإلنتظار المفرطة أثناء فتح التطبیق التي تصیب  3إستخدام قاعدة ال  .3

الفترة أو  هتتمتع شاشة البدا�ة �السرعة، مع محاولة تخفیض هذ المستخدم �اإلحباط، إذ �جب أن

 حتى إلغائها في حال اإلستخدام المتكرر للتطبیق من ِقبل المستخدم.

ة لمنع شعور المستخدم �المفاجأة في واجهة المستخدم الفعلی تصمیم شاشة البدا�ة شبه� �جب أن .4

 .لى داخل التطبیقإمرحلة اإلنتقال 

 

 ):Grid Design( التصمیمة  الشبكة

هي الهیكل غیر المرئي الذي تستند إلیه جمیع العناصر المرئیة في واجهة المستخدم، وتتمثل مهمته 

لى أداة إ، وفصلها وترتیبها، حیث تتحول متناسقةلى مساحات إفي تقسیم جمیع مكونات واجهة المستخدم 

أ�سط أشكالها تتكون مساعدة في التصمیم من خالل تكو�ن النظام وترتیبه لتحسین تجر�ة المستخدم، ففي 

ء و الشبكة من وحدة نمطیة �سیطة عبارة عن مر�ع �حجم معین یتم إستخدامه �مرجع قیاس، وعلى ض

 .)(Gervais, 2018،)50كما في الشكل ( أقلالوحدات إلى وحدات فرعیة �مساحات  هذلك �مكن تقسیم هذ
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  iPhone 6) الشبكة على جهاز 50الشكل (
 www.blog.usejournal.com /2019المصدر: 

في تصمیم واجهات تطبیقات الهواتف الذ�یة تساعد الشبكة على تحدید الهوامش ومواقع األزرار 

وفصل الخطوط وتقسیم المساحات، و�متلك �ل نظام تشغیلي شبكته الخاصة، و�التالي �متلك وحدة نمطیة 

 :تشغیلي نظامحسب �ل �مختلفة، وفي ما یلي توضیح لذلك 

هي الوحدة األساسیة أي ما �عادل تسعة مللیمترات، وهو الحجم   48dpتعتبر   Androidفي نظام 

األدنى الموصى �ه للعناصر التفاعلیة، حیث �ضمن اإللتزام بهذا الحجم إمكانیة لمس األزرار �اإلصبع 

دون أ�ة مشاكل وهو إعتبار أساسي في تصمیم التطبیقات، وأما من ناحیة الفصل والتباعد بین العناصر 

، فعلى وهي وحدة قیاس عدد البكسل في اإلنش الواحد) 8dp  ) dpة فإنه یتم إستخدام وحدةالتفاعلی

ونتیجة لذلك فعند وجود صفین  4dpسبیل المثال، یتكون محتوى الصف من فواصل (علو�ة وسفلیة) قدرة 

 16dp، وأما في الهوامش الجانبیة عادًة ما تكون 8dpفوق �عضهما البعض فإن إجمالي المساحة �كون 

 ). (www.developer.android.com /2019، )51الحظ الشكل (معًا  8dpأو وحدتي 

http://www.blog.usejournal.com/
http://www.developer.android.com/
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  48dpمن وحدة أساسیة تبلغ  Android �ظهر بوضوح �یف تتكون الواجهة في) 51الشكل(
  www.material.io /2019 المصدر:

وهو الحد األدنى الموصى �ه من قبل شر�ة   44pxاألساسیة یبلغ  ةفإن حجم الوحد iOSأما في نظام 

تیار عناصر �خاألزرار و للعناصر التفاعلیة، وذلك لضمان إمكانیة النقر �سهولة على  )Apple( أبل

في حال تكرارها عدة مرات حسب الضرورة  11pxالقائمة، �ما تنقسم هذه الوحدات الى أخرى �حجم 

 لتعمل على خلق مسافات وفواصل بین الجداول واألزرار والعناصر األخرى للواجهة مما یولد إ�قاعًا رأسیاً 

   .)(www.developer.apple.com /2019)، 52الحظ الشكل (

 مع �عضها البعض یتم دمج البكسل البیكسل هي الوحدة المنطقیة األساسیة في الرسومات الرقمیة* 

 .لتكو�ن صورة �املة أو فیدیو أو نص أو أي شيء مرئي على شاشة الكمبیوتر

http://www.material.io/
http://www.developer.apple.com/
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 44px، تحتوي الوحدة األساسیة على  iOS في) 52(الشكل 
-https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/icons  2019-6-16/المصدر: 

and-images/custom-icons/ 

 

 ):Colorاللون (

، حیث �عتمد التفاعل بین �عد الوظیفة اتالتطبیقتصمیم �عتبر اللون ثاني أكثر جانب أهمیة في 

 ه العملیة�لعب اللون دورًا مهمًا في هذو م، استخدمع عناصر واجهة اال هالمستخدم والتطبیق على تفاعل

 الالزمة، توفهم اإلجراءا هوالتفاعل مع عناصر  وتفسیره �ساعد المستخدمین على رؤ�ة محتوى التطبیقإذ 

العناو�ن والنصوص واألزرار والخلفیات والعدید من العناصر األخرى التي تشكل ه إستخدام حیث �شمل

قرارات و ، وفي حاالت أخرى للمعایر الجمالیة البصر�ةالمستخدم، وقد یرتبط إستخدام اللون �الهو�ة واجهة 

 .(Babich, 2017) المصمم
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معینة  ، فإن هناك ألواناً في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة ال�مكن تجنبهانظرًا لوجود دالالت للون 

لوان التي �شار �جب على المصمم معرفتها قبل البدء في تصمیم أي تطبیق و�ستخدامها �حذر وهي األ

 ,Cuello  (2013) إلیها �إسم األلوان المحجوزة، حیث �جب أن �قتصر إستخدامها على ما یلي �حسب 

Vittone: 

مباشر لذلك یتم إستخدامه األحمر: لون �شیر إلى الخطر �شكل طبیعي وتلتقطه العین �شكل  •

 لألخطاء والتبیهات الهامة.

األصفر: �شیر إستخدامة إلى أن اإلجراء الذي یتعین تنفیذه �عني إتخاذ قرار یؤدي إلى نتیجة  •

 معینة لذلك �جب أن �كون المستخدم حذرا.

 األخضر: �ستخدم للعتبیر عن نجاح تنفیذ إجراء ما �شكل صحیح. •

 :تطبیقات الهواتف الذ�یةاللون في  اتإستخدام

 ,Cuelloلى ثالث أقسام �حسب إ �مكن تقسیم إستخدام اللون في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة

Vittone )2013 :هي ( 

 

 :)Typefaceالخطوط ( .1

الروا�ط،  تكمن أهمیة اللون في تسلیط الضوء على العبارات والكلمات التي �مكن إستغاللها �ما في حالة 

ن المستخدم من تمییز المعلومات كّ مَ و�مكن إستخدامه أ�ضًا في تكو�ن التسلسل الهرمي للمحتوى، �ما �ُ 
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التكمیلیة من األساسیة إعتمادًا على اللون المستخدم. على سبیل المثال، �مكن تمییز محتوى �مستوى 

دام اللون لتحدید المعلومات معین من األهمیة في النص �إستخدام لون مختلف، و�مكن أ�ضًا إستخ

 الثانو�ة عن طر�ق إستخدام درجات لون أخف لتكون أقل بروزًا.

 ):Backgroundsالخلفیات (  .2

أن �كون لون الخلفیة متناسقًا مع اللون الذي تم إختیاره للخطوط لتوفیر الحد األدنى من �جب 

الممكن أن تتسبب الخلفیات المعتمة في التباین الضروري لز�ادة الوضوح وتسهیل عملیة القراءة، فمن 

�جب إستخدام درجات لونیة فاتحة في  إجهاد عین المستخدم ما یؤدي إلى إر�اك الرؤ�ة لد�ه، من هنا

 في حین، ةطو�ل فترة زمنیةالخلفیات إذا �ان یتم إستخدام التطبیق �شكل متكرر أو تتطلب قراءة محتواه 

الخلفیات الداكنة بدیًال مناسبًا عندما �كون محتوى التطبیق مرئیًا �ما في التطبیقات التي  إستخدام كون �

 تعرض صورًا فوتوغرافیة أو مقاطع فیدیو ألنه �ساعد على التمییز بین العناصر المرئیة.

 :)Interactive Elementsالتفاعلیة (العناصر   .3

إجراءات اللمس التي �قوم بها المستخدم �حیث  �ستخدم اللون في العناصر التفاعلیة �رد فعل على

لى العنصر الذي تم النقر علیه مثل األزرار، وفي حالة إیز هذا العنصر بلون �شیر �صر�ًا ییتم تم

  .من المستخدم في الحالة الطبیعیةالعناصر غیر الفاعلة یتم إستخدام درجة لون أخف 
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 :)Color Scheme( األنظمة اللونیة في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة

، فهو �ساعد على تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة في اً أساسی اً �عتبر إختیار النظام اللوني جزء

ضبط الحالة المزاجیة للمستخدمین �ما یتیح لهم فهم وتفسیر اإلجراءات والتفاعل مع العناصر المختلفة 

داخله. تتضمن األنظمة اللونیة على األلوان المتماثلة، األحاد�ة، الثالثیة، المكملة ونظام األلوان 

 وفي ما یلي توضیح لكل نظام لوني منها: ،) (Adoriasoft, 2017المجزأ

 ):Monochromaticاأللوان األحاد�ة (

�متاز هذا النظام �الجاذبیة و  ،)53( �ما في الشكل مع تدرجاته�ستخدم هذا النظام لونًا واحدًا فقط، 

 عناصرالصعو�ة في التمییز بین  وجودرغم فهو �عمل على تكثیف اإلستجا�ة العاطفیة للون المعني، 

 ة والمختصرةمیم البسیطا. ُتعد أنظمة اللون األحاد�ة شائعة جدًا في التصهعند إستخدام المتقار�ة

)Minimalist Design أ�سط الخطوط () ألنها تؤ�د على المحتوى وتجعلTypefaces ،یبدو جر�ئًا (

فكالهما یر�ز  اآلخر البعض��عضها عالقاتها في الواقع تتغذى التصمیمات البسیطة وأحاد�ة اللون من و 

 األناقة على الخاصة هین، �ما أن �ل منهما یوحي �طبیعتعلى عنصر واحد أو على عنصر�ن مفرد

 ,Previously, Ellis)لنظر المستخدم  سهلة وأقل تشتیتاً ، و�خلق �الهما واجهة )54(الحظ الشكل 

Cao, Stryjewski, 2015). 
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) إستخدام نظام لوني أحادي في تطبیق القطر�ة 53الشكل(
 للطیران
 المصدر: 

https://medium.com/@Adoriasoft/mobile-
app-design-14-trendy-color-schemes-

2669b5bb77d3 / 19-6-2019  

 
 أحادي اللون على دائرة األلوان) 54الشكل(

 المصدر: 
https://medium.com/@Adoriasoft/mobile-app-
design-14-trendy-color-schemes-2669b5bb77d3 

/ 16-6 -2019  

 

 ):Analogous Colorsاأللوان المتماثلة (

)، وهو ما �خلق 55الشكل(�ما في �عتمد هذا النظام اللوني على األلوان المتجاورة في دائرة األلوان 

، حیث تعطي األلوان المتماثلة تنوعًا أكبر من األحاد�ة وهو المستخدم وأكثر جاذبیة لعین تصمیمًا سهالً 

مة اللون المتماثلة �الهدوء تمتاز التطبیقات ذات أنظو ما �جعل تمییز العناصر أسهل حال إستخدامها، 

والتناغم، فعند إستخدام هذا النظام في تصمیم معین غالبًا ما یتم إختیار لون واحد لیكون هو المسیطر، 

)، أما اللون الثاني فیستخدم �لون ثانوي 56وتكون الروا�ط العاطفیة لهذا اللون هي األقوى الحظ الشكل(

 ,Previously, Ellis)ام لون ثالث فیكون للتمییز فقط و�ستخدم في عناصر معینة، و�ذا تم إستخد

Cao, Stryjewski, 2015). 

https://medium.com/@Adoriasoft/mobile-app-design-14-trendy-color-schemes-2669b5bb77d3%20/
https://medium.com/@Adoriasoft/mobile-app-design-14-trendy-color-schemes-2669b5bb77d3%20/
https://medium.com/@Adoriasoft/mobile-app-design-14-trendy-color-schemes-2669b5bb77d3%20/
https://medium.com/@Adoriasoft/mobile-app-design-14-trendy-color-schemes-2669b5bb77d3%20/
https://medium.com/@Adoriasoft/mobile-app-design-14-trendy-color-schemes-2669b5bb77d3%20/
https://medium.com/@Adoriasoft/mobile-app-design-14-trendy-color-schemes-2669b5bb77d3%20/
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) إستخدام نظام لوني متماثل في تصمیم واجهات 55الشكل(
 التطبیق
 المصدر: 

https://www.smashingmagazine.com/2017/01/
underestimated-power-color-mobile-app-

design/ 16-6-2019  

 
 األلوان ائرةدعلى  األلوان المتماثلة) 56(الشكل

  المصدر: 
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/

underestimated-power-color-mobile-app-
design/ 16-6-2019  

 

 ):Complementary Colorاأللوان المكملة (

)، حیث 57وهو النظام اللوني المستفید من األلوان المتقابلة على دائرة األلوان الحظ الشكل (

�عمل على خلق واجهة دینامیكیة ومحفزة عاطفیًا مع درجات تباین قو�ة �اإلضافة إلى وضوح  العناصر 

). و�ما هو الحال مع 58حظ الشكل(سهل الفهم �النسبة للمستخدمین ال ة ما �خلق تخطیطاً یالتصمیم

، وعند إستخدام هذا نظام اللون المتماثل �كون لون واحد هو المسیطر، بینما �كون اللون الثاني ثانو�اً 

 .(Babich, 2017)النظام اللوني ُینصح بتجنب األلوان غیر المشبعة لتجنب إضعاف العملیة التفاعلیة 

https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
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 التطبیق �إستخدام األلوان المكملةواجهات  ) تصمیم57الشكل (
 المصدر: 

https://www.smashingmagazine.com/2017/01/
underestimated-power-color-mobile-app-

design/ 16-6-2019  

 
 األلوان المكملة على دائرة األلوان) 58(الشكل 

 المصدر: 
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/

underestimated-power-color-mobile-app-
design/ 16-6-2019  

 

 ):Triadic Colorلوني ثالثي (تناغم 

هو نظام یتكون من ثالثة ألوان متساو�ة البعد عن �عضها البعض على دائرة األلوان الحظ الشكل 

تمنح التصمیم حیث )، و�عتبر من األنظمة اللونیة األكثر أمانأ في اإلستخدام من الناحیة البصر�ة، 59(

�عض التنوع اللوني، لذلك �عتبر هذا النظام إختیارًا فعاًال للتطبیقات التي تستهدف شر�حة واسعة من 

تجنب ظهورها �شكل ممل ورتیب، ِلما ُ�قدمه التنوع اللوني للمستخدم من إبداعات �افیة ل المستخدمین نظراً 

)، ومن األمثلة على أنواع التطبیقات التي تعتمد هذا النظام اللوني تطبیقات الموضة 60الحظ الشكل(

 .(Babich, 2017)والموسیقى

https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
https://www.smashingmagazine.com/2017/01/underestimated-power-color-mobile-app-design/
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 واجهات التطبیق  ) التناغم الثالثي في تصمیم59(لشكلا

  www.adoriasoft.com /2019المصدر: 
 التناغم الثالثي على دائرة األلوان) 60(لشكلا

  www.adoriasoft.com /2019المصدر: 

 

 ):Split-Complementary Color Scheme( أنظام األلوان المجز 

أنه  �ماقوة الجذب نفسها مع إختالف طفیف،  المتالكه نظراً لى حد �بیر النظام التكمیلي إ�شبة 

�طرق إبداعیة  هستخداما لیتیحأكبر  اما �منحة مرونة وتنوعونین المجاور�ن للون المقابل له �ستخدم الل

 ,Rocheleau ،)61(الشكل ، حیث تمتاز التطبیقات التي تستخدم هذا النظام �التماسك البصري أكثر

2015).( 

 

 )61الشكل(

 على دائرة األلوان المجزأنظام األلوان  
 www.vandelaydesign.com /2019المصدر: 

http://www.vandelaydesign.com/
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 ):User Interfaceواجهة المستخدم (

ُتعرف واجة المستخدم على أنها الطبقة الفاصلة بین المستخدم والنواة الوظیفیة للتطبیق والتي من 

التصمیمیة التي تنتج ردود أفعال عند لمسها خاللها تتم عملیة التفاعل معها، حیث تحتوي على العناصر 

 لتنفیذ مهام معینة، و�ذلك على العناصر الثابتة التي تسهل عملیة تفسیر المحتوى.

 على�شكل �بیر عن متطلبات تصمیمها  تختلف متطلبات تصمیم واجهة المستخدم للهواتف الذ�یة

بارات خاصة لعناصر التحكم في سطح المكتب، حیث �خلق حجم الشاشة الصغیرة وشاشات اللمس إعت

واجهة المستخدم  ، فتصمیمة اإلستخدام وقابلیة القراءة والتناسقسهولصمیم واجهات المستخدم لضمان ت

مستخدم الشكل الخارجي للتطبیق من ناحیة تصمیم األزرار وقوائم التنقل بل �التفاعل بین ال� ال یتعلق فقط

)Rouse , األزرار ومتى سیتم إتخاذ إجراء لفهم تدفق التطبیق �سهولة هوالتطبیق من حیث أماكن هذ

2015(. 

التطبیقات الناجحة عن غیرها، حیث یتوقع  أهم ما �میزبر تصمیم واجهة المستخدم الجید و�عت

مستخدمو الهواتف الذ�یة الكثیر من التطبیقات من حیث سرعة التحمیل وسهولة اإلستخدام والتناسق 

 اً أساسی اً ، لذلك �جب إعتبار تصمیم واجهة المستخدم عنصر یةعملیة التفاعلاللى المتعة أثناء إإلضافة ا�

ثر على الفور هو أول شيء یراه المستخدم، و�التالي یؤ ف ،)(Babich, 2018في إستراتیجیة بناء التطبیق

بصر�ة، ولز�ادة فرص ساعد على توجیه المستخدمین �إستخدام العناصر ال� وهو في تصوره للتطبیق، 

ن مبادىء تصمیم الواجهة التي تستخدم مفاهیم عالیة المستوى و نجاح تصمیمها �جب أن یتبع المصمم

شرح هذة المبادىء التي تستند الى مقاییس قابلیة اإلستخدام  وفي ما یلي ،في توجیه تصمیم التطبیقات
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لتصمیم واجهة المستخدم، حیث تنطبق هذة المبادىء على  )Jakob Nielsen( العشرة لجاكوب نیلسن

بیئات واجهة المستخدم التقلید�ة، والواجهة غیر الرسومیة مثل أنظمة التفاعل القائمة -أي أنظمة تفاعلیة

 : Jakob Nielsen(1994) على الصوت

 .Visibility of system status)( وضوح حالة النظام .1

، المستخدمین على عملیات النظام �شكل واضح على الشاشة خالل فترة زمنیة معقولة�جب دائمًا إطالع 

 .وذلك من خالل مر�عات الحوار أو اإلشعارات التي تحمل المعلومات الضرور�ة التي تهم المستخدم

 Match Between System and The Real) التطابق بین النظام والعالم الحقیقي .2

World). 

لى عكس اللغة أو المفاهیم التي قد �جدها المستخدمون في العالم الحقیقي إ�جب أن �سعى المصممون 

و�لقاء نظرة خاطفة على توقعات المستخدم  ،بناًء على هو�تهم، حیث أن تقد�م المعلومات بترتیب منطقي

عل إستخدامهم للتطبیق المستمدة من تجار�هم في العالم الحقیقي سیقلل من الضغط المعرفي وتراكمه، و�ج

 ).62أسهل الحظ الشكل(
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 لمستخدم.لدى االمصطلحات أو العبارات غیر المعروفة ستز�د من التحمیل المعرفي ) 62الشكل(
-https://www.smashingmagazine.com/2018/02/comprehensive-guide-to-mobile-app المصدر:

design / 16-9-2019  

 .User control and freedom)( تحكم المستخدم والحر�ة .3

لخلف، �ما في ذلك ا الى القدرة على التراجعلدیهم �جب توفیر مساحة رقمیة للمستخدمین حیث تكون 

 ءات السا�قة و�عادة تنفیذها.التراجع عن اإلجرا

 .)Consistency and standards( التناسق واإللتزام �المعاییر .4

في تصمیم واجهات المستخدم فهو یز�ل اإلرتباك و�حافظ على المظهر العام  أساسیاً  �عتبر التناسق مبدءاً 

 عبر جمیع واجهات التطبیق، وهو �قسم الى ما یلي:

یتحقق من خالل تناسق الخطوط واألزرار والرموز عبر جمیع واجهات  التناسق البصري: •

 التطبیق.

 ة في جمیع أجزاء التطبیق.یتحقق من خالل توحید عمل العناصر التفاعلی التناسق الوظیفي: •

https://www.smashingmagazine.com/2018/02/comprehensive-guide-to-mobile-app-design%20/
https://www.smashingmagazine.com/2018/02/comprehensive-guide-to-mobile-app-design%20/
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التصمیم ثابتًا عبر منتجات متعددة، ففي هذة الطر�قة �مكن  فیه �كون و  التناسق الخارجي: •

 للمستخدم تطبیق المعرفة السا�قة عند إستخدام منتج آخر.

 .Recognition rather than recall)( التعرف بدًال من التذ�ر .5

المعلومات ذات الصلة �مهمة ما داخل الشاشة �ل الحمل المعرفي على المستخدم من خالل اإلحتفاظ یقلت

 فیترتبفنظرًا لقیود الذاكرة قصیرة األجل عند اإلنسان �شكل عام  أثناء إستكشاف المستخدمین للواجهة،

بدًال من علومات على المعلى المصممین التأكد من أن المستخدمین �مكنهم ببساطة إستخدام التعرف 

 عبر أجزاء الواجهة المختلفة.ها تذ�ر 

 .Flexibility and efficiency of use)( المرونة و�فاءة اإلستخدام .6

أسرع، حیث �مكن تحقیق ذلك من  أقل تتیح تنقالً  عملیات تفاعلیةمع ز�ادة اإلستخدام �أتي الطلب على 

المستخدمون قادر�ن على تخصیص  فیه �كون و خالل اإلختصارات ومفاتیح الوظائف واألوامر المخفیة، 

الواجهة أو تكییفها لتناسب إحتیاجاتهم �حیث �مكن تحقیق اإلجراءات المتكررة من خالل وسائل أو طرق 

 ).63أكثر مالئمة �ما في الشكل (
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 ) توضح الصورة األوامر المخفیة التي تظهر فقط في حال حاجة المستخدم لها عن طر�ق الضغط علیها 63الشكل (

 https://www.shopify.com/partners/blog/mobile-design / 16-9-2019 المصدر: 

 

 .Aesthetic and minimalist design)( جمالي �سیطتصمیم  .7

لى الحد األدنى ألن العناصر والمعلومات غیر الضرور�ة تنافس إالتقلیل من العناصر في الواجهة �عني و 

على إشغال موارد إهتمام المستخدم المحدودة، والتي قد تمنع إسترجاع ذاكرته للمعلومات ذات الصلة، لذا 

لى العناصر الضرور�ة المتعلقة �المهام الحالیة مع توفیر وسائل واضحة للتنقل الى إ�جب تقلیل العرض 

 ).64الحظ الشكل ( ،محتوى آخر

 

 ) توضح الصورة الطر�قة الصحیحة إلستخدام العناصر في شر�ط التبو�ب 64الشكل(
-https://www.smashingmagazine.com/2018/02/comprehensive-guide-to-mobile-appالمصدر: 

design/ / 19-6-2019 

https://www.shopify.com/partners/blog/mobile-design%20/
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 .Error preventio)( تجنب ا�قاع المستخدمین في الخطأ .8

إن بناء تصمیم دقیق هو ما �منع حدوث مشكلة في المقام األول، لذا إما أن یتم التخلص من الشروط 

 المعرضة للخطأ أو التحقق منها وتقد�م خیارات التأكید للمستخدمین قبل اإللتزام �اإلجراء. 

 Help Users( جتنابها�مساعدة المستخدمین على التعرف على األخطاء وتشخیصها و  .9

Recognize, Diagnose, and Recover From Errors). 

و�كون ذلك من خالل التعبیر عن الخطأ برسالة واضحة (بدون رموز) وتحدید المشكلة بدقة واقتراح حل 

 ).65الحظ الشكل ( ،اءبنّ 

 

 فقط على "حدث خطأ" وال تقدم أي نصیحة بناءة حول �یفیة حل المشكلة. Spotify) یوضح الشاشة خطأ في تطبیق 65الشكل(
-https://www.smashingmagazine.com/2018/02/comprehensive-guide-to-mobile-appالمصدر: 

design/ / 16-6-2019 
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 .Help and documentatio)( المساعدة والتوثیق .10

�فضل في حال التي سیقومون بها، و من المستخدمین على اإلجراءات طلب تأكید التوثیق هو عملیة 

ولكن في �عض األحیان قد �كون تقد�م المساعدة والتوثیق ضرور�ًا، ، �كثرة هالتطبیقات عدم إستخدام

سهلة، و�دراج الخطوات الملموسة التي �جب تنفیذها وأال  اإلجراءاتلذلك �جب أن تكون أي من هذه 

 تكون �بیرة جدًا.

و�ناًء على ما تم ذ�ره  من مبادىء تساعد على بناء واجهات المستخدم نستطیع التكهن �أن تجر�ة 

ولتجنب الخلط الكبیر  إذا ما تم تطبیقها،قابلیة اإلستخدام �سهولة و المستخدم في هذا المجال ستتمیز 

األول أقرب  �إعتبارالذي �قع فیه الكثیر من المصممین بین تصمیم واجهة المستخدم وتجر�ة المستخدم 

ونظرًا ، المستخدم وتلبیة إحتیاجاته ومتطلباتهإلى التصمیم الجرافیكي بینما یدخل الثاني في مجال تحلیل 

 إلى تجر�ة المستخدمألن المفهومین ضرور�ان لبناء المنتج وهما �عمالن معًا �شكل وثیق سیتم التطرق 

 .في الجزء التالي من البحث

 ):User Experienceتجر�ة المستخدم (

في  .هو المفهوم الذي یر�ز على تصورات وعواطف األشخاص عند إستخدام واجهة أو منتج ما

حالة التطبیقات تتأثر تجر�ة المستخدم �مجموعة من العوامل التي تحدد ما إذا �انت التجر�ة إ�جابیة أو 

 سهولة اإلستخدامِ�ما في ذلك إمكانیة الوصول والتصمیم المرئي وتصمیم التفاعل و  ،سلبیة

(www.nngroup.com, 2019)نورمان الد، و�عد دون )Donald Norman(  اتهو مدیر مختبر و 

) وهو أول من وصف أهمیة UXأول من أطلق مصطلح تجر�ة المستخدم ( التصمیم في جامعة �الیفورنیا
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فقط إلى إحتیاجات التصمیم المتمحور حول المستخدم، حیث قال �أن قرارات التصمیم �جب أن تستند 

المستخدمین ورغباتهم، وعملیة إرضاء المستخدمین تنبع من أهمیة القیمة التي �حصلون علیها من المنتج 

الذي قام ببنائة بیتر  )Honeycomb، وهذه القیمة �مكن توضیحها من خالل نموذج قرص العسل (هنفس

، وهو نموذج �شرح الجوانب المختلفة 2012-2011) خالل الفترة مابین Peter Morvilleمورفیل (

لتصمیم تجر�ة المستخدم و�ساعد في تثقیف المستخدمین، حیث �عمل على ا�جاد نقاط تالق ممیزة بین 

)، حیث �مكن تعر�ف 66الحظ الشكل ( )،(Wesolko, 2018كل جانب من جوانب تجر�ة المستخدم

 ):Shaqura )2018التالي �ما عرفها كل جانب من الجوانب في هذا النموذج على النحو 

تصمیم األنظمة �طر�قة مألوفة وسهلة الفهم، وأن �كون منحنى التعلم الذي  أي اإلستخدام: سهل •

 قدر اإلمكان. ینبغي على المستخدم المرور فیه قصیراً 

أن �قدم المنتج خدمة أو عمًال مفیدًا لسد حاجة، فإذا لم �كن للمنتج هدف وال �قدم  أي مفید: •

 مة حقیقیة لوجوده.خدمة مفیدة وال �في �إحتیاجات المستخدم، فال توجد قی

أن یتمتع المنتج �مظهر �صري جذاب وسهل، لذا �جب أن �كون  وهذا �عني مرغوب فیه: •

 التصمیم �سیطا الى حٍد �بیر.

أن تكون عملیة التنقل بین المحتوى سهلة لذلك �جب إنشاء  أي  :�مكن العثور علیه �سهولة •

ة فیجب أن یتمكن من العثور على بنیة التنقل �طر�قة منطقیة، و�ذا �ان لدى المستخدم مشكل

 حل سر�ع. 

أن �كون المنتج أو الخدمات مصممة خصیصًا حتى  أي :من قبل الجمیع �مكن الوصول الیه •

 یتمكن المستخدمون من ذوي اإلعاقة الخاصة من التمتع بنفس تجر�ة المستخدمین اآلخر�ن.

 تها جدیرة �الثقة.أن تكون الشر�ة ومنتجاتها وخدما وهذا �عني :عالیة مصداقیةذو  •
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 ) نموذج بیتر مورفیل لتجر�ة المستخدم66الشكل(
   www.bit.ly/2Xm5lr0 / 16-6-2019 المصدر: 

، لتصمیم واجهة المستخدم السابق من هنا و�ناًء على تلك المبادىء التي تعرفنا علیها في عرضنا

التي �مر بها مراحل الو  على اآللیة من الضروري أن نتعرف أصبح، تجر�ة المستخدملوالجوانب المختلفة 

�شكل مثالي لتحقیق  صورته النهائیةإلى لیصل على هذه المبادىء والجوانب  معتمداً  تصمیم التطبیق

 لمراحل.لهذه ا، وفیما یلي إستعراض عملیة تفاعلیة مكتملة

 :التطبیقمراحل تصمیم 

 :)Wireframesالرسوم التخطیطیة (

ترتیب وتنظیم  تسمح لنا بتكو�ن فكرة أولیة عن ،هي عبارة عن تمثیل مبسط لتصمیم واجهة التطبیق

عن طر�ق عرض المساحات والعناصر الوظیفیة  ، وتحدید وفصل العناصر التفاعلیةالعناصر التصمیمیة

ي من خالل ترك عناصر �طر�قة واضحة ومبسطة، حیث یتم رسمها بنفس اللون مع تجنب الجانب الجمال
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، حیث )67الحظ الشكل( مثل المالمس والظالل واألحجام جانبًا مع التر�یز على الهیكل العام للواجهة

 Bank & Zuberi)�ما تم تحدیدها من ِقبل  التخطیطیة لتوضیح التفاصیل التالیة الرسومتستخدم 

(2015. 

 ؟التطبیق�یف سیتم تجمیع أجزاء هذا  :الهیكل •

 ؟التطبیق فيما الذي سیتم عرضه  :المحتوى  •

 �یف یتم تنظیم هذه المعلومات وعرضها؟ :للمعلوماتالتسلسل الهرمي  •

 هذه الواجهة؟ما هي مهمات  :وظائفال •

  أو �یف سیتعامل المستخدم معها. مع المستخدمسوف تتفاعل �یف �معنى  :السلوك •

 

 ) الرسوم التخطیطیة67(الشكل 
-www.upwork.com/hiring/for-clients/importance-of-wireframing-mobile-apps/ / 16-6 المصدر: 

2019  
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 ):Green, Brwers & Cao )2015من ِقبل  تحدیدها�ما تم  أهمیة الرسوم التخطیطیة

عناصر فهي تسمح للمصممین بتقییم عناصر التنقل و  إستكشاف شخصیة:�إعتبارها أداة  .1

التفاعل المختلفة �سرعة ودون الحاجة الى إستثمار الكثیر من الوقت في التصمیم النهائي الذي 

 قد ال�عمل عند اجراء اإلختبار.

ل من الضروري في المراحل األولى من تطو�ر التطبیق نق �إعتبارها أداة لتوصیل األفكار: .2

ة، الفكرة العامة للتطبیق الى أشخاص آخر�ن مع التر�یز على الوظیفة والموضوعیة والعقالنی

 .ها ذاتیة العناصر الجمالیةوتجنب اإلنحرافات التي تنتج

 فقبل البدء في تصمیم أو تطو�ر تطبیق وظیفي �إعتبارها آلیة إلجراء تقییمات أولیة للواجهة: .3

ذوي الخبرة اإلستخدام من خالل طلب تعلیقات من  �مكن إكتشاف مشاكل التفاعل و�شكاالت

 .درا�ة �المشروع س لهمالذین لی في المجال

�صبح إجراء تغیرات على التطبیق في المستقبل مثل إضافات  إتصافها �سهولة التحدیث: .4

 ثه أمرًا سهًال.لیه أو تحدیإجدیدة 

�مكن إزالة أي خطأ في إحدى العملیات قبل أن تصبح مشكلة  إتصافها �سهولة إزالة األخطاء: .5

 في وقت الحق.

 ):Green, Brwers & Cao )2015كما تم تقسیمها من قبل  تصمیم الرسوم التخطیطیةخیارات 

و�تم ذلك من خالل رسم الواجهات وعناصر التفاعل على قطعة  :)Sketch( �إستخدام الورق  •

 ).68من الورق یدو�اً �شكل عام ومن ثم یتم تطو�رها من خالل برامج التصمیم المختلفة الشكل (
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 ) رسم المخططات التوضیحیة على الورق 68الشكل(
  www.annickhuber.com/pill-reminder / 16-6-2019 المصدر: 

وهي أكثر إحترافیة من المصّنعة یدو�اً وما تزال تحتفظ �جوهر  :)Stencil( �إستخدام اإلستنسل •

العمل على الورق، فبفضل اإلستنسل المصنوع من المعدن �مكن رسم العناصر التفاعلیة مباشرة 

 ).69الشكل (الحظ مع بنیة أكثر دقة ونظیفة وموحدة 

 

 الورق وفي الوقت نفسه تحقیق نتائج أكثر دقة من الرسم الیدوي.) �مكن استخدام القوالب المعدنیة للحفاظ على نضارة 69الشكل(
 www.mightydeals.com/deal/ui-stencils-iphone-sketchpad.html?ref=inwidget /16-6-2019المصدر: 

http://www.annickhuber.com/pill-reminder%20/
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عن طر�ق إستخدام قوالب جاهزة وشاشات أساسیة  :)UI Template( ستخدام الكمبیوترإ� •

 ,Photoshop, Illustrator)ألنظمة التشغیل �إستخدام برامج التصمیم المختلفة مثل 

Sketch). 

 :)Fanguy )7201 �ما تم توضیحها من ِقبلة إرشادات إنشاء رسوم تخطیطی

 من تدرجات الرمادي.في الرسوم التخطیطیة �جب أن تكون األلوان المستخدمة  .1

إستخدم نوعین من الخطوط  �حد أقصى حیث �مكن إظهار التسلسل الهرمي من خالل تغییر  .2

 .وزنهحجم الخط أو 

أو في المنتصف  Xتجنب الرسومات والصور الواقعیة و�ستخدم المر�عات والمستطیالت �عالمة  .3

 �عناصر نائبة عنها. دوائر

 ):Mockupsالنماذج �الحجم الطبیعي (

�عد النموذج �الحجم الطبیعي محاكاة فائقة الدقة لكیفیة ظهور التطبیق على الهاتف الذ�ي، فهي 

لذا تعتبر وعناصر واجهة المستخدم،  المخططات الرسومیة مع رسومات عالیة الدقةتجمع ما بین بنیة 

 ,Clarke)مرحلة وسیطة في عملیة بناء التطبیق بتفاصیل مرئیة أكثر، ولكن دون وظائف النموذج األولي

  )،70�ما في الشكل (،  (2019
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 النموذج �الحجم الطبیعي (�مین)) التدرج في التصمیم من الرسوم التخطیطیة (�سار) الى 70الشكل(
-www.upwork.com/hiring/for-clients/importance-of-wireframing-mobile-apps/ / 16-6 المصدر: 

2019  

، حیث تعمل العناصر عناصر هیكلیة وعناصر تصمیمیةتتكون النماذج �الحجم الطبیعي من 

أجل تحقیق أفضل تجر�ة استخدام، وتقسم الى الهیكیلیة على تحدید �یفیة تنظیم المعلومات وتقد�مها من 

، وأما العناصر التصمیمیة )layoutالنسق (هندسة المعلومات، عناصر التنقل و ثالثة أقسام رئیسیة هي: 

فهي الجزء الذي �حدد شكل ومظهر التطبیق، ولها خمسة أنواع رئیسیة �جب مراعاتها في بناء النماذج 

 ,Clarke)العالمة التجار�ة، اللون، شكل وتصمیم العناصر، الخطوط، والصور�الحجم الطبیعي وهي: 

2019.( 

 ):Costa )2019ا أهمیة إستخدام النماذج �الحجم الطبیعي �ما وضحه

تساعد المصمم في الكشف عن العناصر المرئیة غیر المتوافقة مع  تنظیم تفاصیل المشروع: .1

�عضها البعض قبل الدخول في مرحلة التصمیم النهائي �ما تمنح أصحاب العمل الفرصة 

 لمراجعة الجانب المرئي من المشروع �شكل فعلي.
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تتطلب حیث تسمح �إجراء مراجعات سهلة وسر�عة إلنها ال  العثور على األخطاء في وقت مبكر: .2

 إضافة أي نوع من أنواع البرمجة.

ال�عتبر وسیط مناقشة بین المصمم وصاحب العمل  تحسین التواصل بین أعضاء فر�ق العمل: .3

فقط، بل �مكن أن �كون �مثا�ة وسیلة تواصل بین أعضاء فر�ق التصمیم، فهي تساعد على 

 تجمیع الفرق التي تعمل على أهداف مختلفة في نفس المشروع.

من خالل النظر في النموذج �الحجم الطبیعي تتكون لدى المصمم وفر�ق العمل  لتصمیم:تنفیذ ا .4

 فكرة جیدة عن الهیئة التي سوف �ظهر بها المنتج النهائي وفكرة تقر�بیة عن �یفیة عمله.

 ):Prototypesالنموذج األولي (

ختباره على المستخدمین �هو تمثیل شبه واقعي للتطبیق الذي یتم بناؤه، والذي �مكن التفاعل معه و 

للمساعدة في التحقق من جودة التصمیم عن طر�ق �شف أخطاء اإلستخدام في المراحل األولى منه، 

و�مكن أن تستند النماذج األولیة الى المخططات الرسومیة أو التصامیم المرئیة، حیث تختلف مستو�ات 

 والسلوكللتطبیق من حیث المظهر الدقة فیها إعتمادًا على مدى تشابهها مع اإلصدار النهائي 

(Gremillion, Ellis & Previously, 2015) 

 األولیة:األ�عاد األر�عة للنماذج 

 & Zieba, Ellis  رئیسیة �ما حددها عناصر أر�عة �مكن تحلیل جمیع النماذج األولیة بناء على

Cao  (2015) :وهي 
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وهو �قیس مدى تمثیل النموذج األولي للنموذج الفعلي سواء إستخدم متصفح  التمثیل:دقة  •

 إنترنت، جهاز �مبیوتر أو نموذج ورقي.

لى إلرسومات التقر�بیة ا من �عض �صف مستوى التفاصیل والواقعیة وهو ما :التفاصیل دقة •

 .الحقیقينتج ملل للغا�ة ةمحاكاة متقن

التفاعل مع النموذج األولي بدءًا من العرض  من مستخدملوهو مقدار ما �مّكن ا التفاعل:حیو�ة  •

 كامل.متالتقد�مي الى التفاعل ال

معني بدورة حیاة النموذج األولي سواء �ان المقصود أن یتم بناؤه �سرعة ال وهو التطور:قابلیة  •

تواصل ومن ثم یتم التخلص منه (كما هو الحال مع النماذج األولیة السر�عة)، أو إذا �ان سی

 تطو�ر علیها وصوًال إلى المنتج النهائي.ال

 النماذج األولیة:  تصمیمطرق 

هنالك طرق مختلفة لتصمیم نماذج أولیة للتطبیق، حیث �عتمد اإلختیار فیما بینها على السرعة 

خرج الذي �مكن الحصول علیه من النموذج األولي �مكن والتشا�ه مع النتیجة النهائیة المتوقعة، ووفقًا للمُ 

 تصنیف طرق تصمیمها على النحو التالي:

 النماذج الورقیة: •

�عد الرسم فكرة جیدة دائمًا، وهذا ال�ختلف مع النماذج األولیة، إال أن إحدى المشكالت التي قد 

تواجه هذا النوع من النماذج أنها تتطلب قفزة �بیرة في الخیال من قبل المستخدمین، و�التالي قد 
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األسرع في ال تسفر عن إختبار لكیفیة تفاعلهم مع الواجهة، و�عتبر هذا النوع من النماذج هو 

 .(Mars, 2013)عملیة البناء لذلك �مكن إختباره �ثیرًا 

 إصدارات الو�ب: •

 HTML5, CSS3, Javascript) ( �ستخدم هذا النوع من النماذج مجموعة من لغات البرمجة

التقنیة مفیدة �شكل  وهذه، إلنشاء نماذج واقعیة �مكن إختبارها �إستخدام متصفحات اإلنترنت

خاص إلختبار تصمیم التفاعل والمواقع سر�عة اإلستجا�ة، ولكن في حال عدم وجود الخبرة في 

مجال البرمجة فقد �فوق الوقت المستغرق في إنشائها فوائدها، ومن أهم األدوات المستخدمة في 

 & Codiqa, Flinto, Fluidui، (Gremillion, Ellis)بناء هذا النوع من النماذج (

Previously, 2015). 

 :�إستخدام البرامج •

) وهو عبارة عن برنامج �مكنه تحقیق Briefsهنالك برامج متوفرة لتطو�ر النماذج األولیة مثل (

نتائج مشابهة تمامًا للتطبیق األصلي �إستخدام الكمبیوتر، فهو �قوم �إنشاء محاكاة للتطبیق عن 

تحمیله على الهاتف حتى یتم معاینته، وأما اذا �انت الحاجة طر�ق عارض خاص (تطبیق) یتم 

الى نموذج أولي سر�ع للغا�ة فمن الممكن إنشاؤه عن طر�ق الهاتف نفسة �إستخدام أداة تسمى 

)(POP وهو تطبیق �ستخدم �امیرا الهاتف لتصو�ر المخططات الرسومیة المرسومة على الورق ،

 ,cuello, vittoneمختلفة لتقد�م إختبارات سر�عة لها(وتوفیر تفاعل للتنقل بین الشاشات ال

2013.( 
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 أهمیة بناء النماذج األولیة:

  هي:و ) Mars )2013 حددها�ما لعدة أسباب  مهمةاألولیة تعتبر النماذج 

 المساعدة في تحدید مشاكل اإلستخدام في وقت مبكر قبل اإلنتقال الى مرحلة البرمجة. .1

 المستخدمین في وقت مبكر.الحصول على مالحظات  .2

 المساعدة في تعین أولو�ات التصمیم وتصمیم التفاعل. .3

 .التطبیقتدفقات  أو عملیةالعمل على الوظائف المعقدة  .4

 ء الحلول البرمجیة للشاشات الداخلیة.تسر�ع عملیة بنا .5
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 :الهواتف الذ�یةأنماطة في تطبیقات و مفهومة  تفاعلالتصمیم 

 مقدمة:

، Human Computer Interaction (HCI)سوب أو ما �سمى ا�عد التفاعل بین اإلنسان والح

 ,Dix, Finly) وهو دراسة التفاعل بین المستخدمین والحواسیب ،مجاًال واسعًا للبحث والممارسات

Adowd & Beale, 2003) الماضي حیث بدأ �مجال ، وقد تم ظهوره في أوائل ثمانینیات القرن

و�عرف  ،تخصص ضمن علوم الحاسوب محتضنًا العلوم المعرفیة والسلو�یة وعدة میادین علمیة أخرى 

ستخدام اإلنساني عنى بتصمیم وتمحیص وتحر�ر وصناعة األنظمة لإلعلى أنه فرع من فروع العلوم �ُ 

 ).2017، السبهان( رودراسة �ل المسائل المتعلقة �كل ما یتداخل مع تلك األمو 

أحد الشواغل الرئیسیة للممارسین المحترفین و  ،و�تم هذا التفاعل �شكل رئیسي في واجهة المستخدم

ستخدام البشري. نتیجًة لذلك ، فإن الهدف هو تصمیم أنظمة الحوسبة التفاعلیة لإل (HCI) في مجال

حتیاجات ستخدام وأكثر تقبًال إلأكثر قابلیة لإل المحمولةجهزة األهو جعل  (HCI)  األساسي لمصممي

ل الحاجز بین النموذج المعرفي لإلنسان لما یتقللالمستخدم لتوفیر أفضل واجهة ممكنة ضمن قیود معینة 

 .)(Sharp, Rogrs & Preece, 2007یر�د المستخدم إنجازه وفهم الكمبیوتر لمهمة المستخدمین

ستخدامها من قبل الناس من إیتم  ، حیثفي المجتمع الحدیث اً مهم اً تلعب األجهزة المحمولة دور 

�مكن العثور علیها في مجاالت التعلیم، الترفیه، الطب، خدمة و  ،جمیع مناحى الحیاة ألغراض مختلفة

متعددة التخصصات، فإن تصمیم واجهات  (HCI) نظًرا لطبیعةو . وغیرهاتصاالت، واألنظمة العسكر�ة اإل
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�األجهزة بینما  ترتبط �عض هذه التحد�اتو من تحد�ات التفاعل  زة المحمولة �طرح العدیدالمستخدم لألجه

 ).(Sears, Jacko & Eds, 2009تتعلق التحد�ات األخرى �البرمجیات

الى توضیح  ومناهجة �اإلضافةوفي هذا الجزء من البحث سیتم توضیح مفهوم تصمیم التفاعل 

 التفاعلیة الخاصة في تطبیقات الهواتف الذ�یة.التصمیمیة األنماط 

 :)Interaction Design( تصمیم التفاعل

فإن تصمیم  IXDA( The Interaction Design Association�حسب جمعیة تصمیم التفاعل (

عالقة ذات  إ�جادالتفاعل هو "تعر�ف لهیكل وسلوك األنظمة التفاعلیة، حیث �سعى المصممون فیة الى 

  معنى بین المستخدمین والمنتج والخدمات التي �ستخدمونها، من أجهزة الحاسوب والهواتف الذ�یة

.(www.ixda.org /2019) 

أول الشاشات لعرض ما هو أكثر من  هلقد نشأ تصمیم التفاعل منذ الیوم األول الذي صممت فی

وعلى مدى ، من تصمیم التفاعلنماذج جزءًا و حقول ، زرار، رموزأساكن. فكانت �ل العناصر من  متنٍ 

العدید من الكتب التي تشرح جوانب تصمیم التفاعل وتستكشف الطرق شرت العقود القلیلة الماضیة، نُ 

 و�نجاح تطور تصمیم التفاعل لتسهیل، فقد المتعددة التي یتقاطع و�تداخل فیها مع تصمیم تجر�ة المستخدم

، و�خالف تصمیم تجر�ة المستخدم التي هي التفاعالت بین المستخدمین و�یئة األجهزة التي �ستخدمونها

المسؤولة عن جمیع جوانب النظام الموجة للمستخدم، ینصب إهتمام المصممون في مجال تصمیم التفاعل 

التفاعالت المحددة بین المستخدم والشاشة، و�الطبع ال �مكن رسم الحدود بدقة بین التفاعل وتجر�ة على 

 .)2017(الماشطة، المستخدم في حال الممارسات العملیة

http://www.ixda.org/about/ixda-mission
http://www.ixda.org/
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 مناهج تصمیم التفاعل:أهم 

�متد تصمیم التفاعل لیشمل أنواع عدیدة من التطبیقات وتصمیم المواقع، إال أن هنالك منهجیات 

یتم اإلعتماد علیها من قبل جمیع مصممي التطبیقات، وفي ما یلي سیتم إستكشاف المنهجیات األكثر 

وقابلیة  األ�عاد الخمسة للتصمیم التفاعلي: التصمیم الموجه بهدف، علم النفس المعرفي، مثل شیوعًا فیه

 اإلستخدام.

 Goal-Driven Design):( التصمیم الموجه بهدفالمنهج األول  

وهو مصمم ومبرمج برامج ) Alan Cooperالمصمم والمبرمج (تم وضع هذه المنهجیة من قبل 

، حیث �عّرف التصمیم (Visual Basic)في  األب الروحيو�عرف على نطاق واسع �أنه  ،أمر�كي

الموّجه بهدف على أنه التصمیم الذي �عطي األولو�ة لحل المشاكل. أي یر�ز في البدا�ة على إرضاء 

 على ر�زتعلى عكس األسالیب التصمیمیة القد�مة التي ، وهذا رغبات و�حتیاجات المستخدمین النهائیین

)، خمس تحوالت في طر�قة تفكیرنا Alan )1999تتطلب هذة المنهجیة وفقًا لـ ، حیث الجانب التقني

 في مجال التصمیم التفاعلي هي: ینكمصمم

یبدأ هذا المنهج بدراسة  Design First Program Second):( التصمیم ثم البرمجه .1

الواجهة، بدل دراسة الجانب التقني كیفیة تفاعل المستخدمین مع واجهة التطبیق أو �یف تبدو 

 منها.
 Separate Responsibility For( فصل المسؤولیة بین المصممین والمبرمجین .2

Design From Responsibility For Programming :(وجود تصمیم  ضرورة

تفاعلي �مكنه تلبیة رغبات و�حتیاجات المستخدمین وذلك دون أي قلق من القیود التقنیة �عبارة 



116 
 

أخرى �جب أن �كون هنالك توافق بین المصمم والمطور حتى ال �كون هنالك أي تضارب في 

 المصالح.

 Hold Designers( جعل المصممین هم المسؤولین عن جودة المنتج ورضا المستخدم .3

Responsible For Product Quality And User Satisfaction:(  متلك أصحاب�

العمل والعمالء أهدافًا مختلفة، إال أن مصمم التفاعل �جب أن �كون ملتزم ومسؤول عن رضا 

 المستخدمین على الطرف الثاني من الشاشة.

تم  :)Define A Specific User For Your Product( تعر�ف مستخدم محدد لمنتجك .4

لى شيء مرتبط �شكل أكبر �البحوث والدراسات المرتبطة �المستخدمین، من إالفكرة  ه�ر هذو تط

خالل السؤال عن المستخدم المحدد:من هو/هي؟، أین سیتم إستخدام المنتج؟، مالذي یر�د/ تر�د 

 تحقیقة؟

مصممي التفاعل أّال ، �جب على اً وأخیر  :)Work In Teams Of Two( العمل ضمن فر�ق .5

  .في هذه العملیة هو من األمور الجوهر�ة ،ن�عملوا لوحدهم. فالتعاون مع اآلخر�

 :)Usability( قابلیة اإلستخدامالمنهج الثاني 

مبهمًا ولكن معناه األساسي یتمحور حول سؤال یتم في الواقع قد یبدو مصطلح قابلیة اإلستخدام 

طرحة من ِقبل المصممین وهو: هل �مكن ألحد إستخدام هذا المنتج �سهولة؟، لقد تم شرح قابلیة اإلستخدام 

 & Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Hollandوتقسیمها إلى ثالث مبادىء أساسیة ِمن ِقبل 

Carey )1994:هي ( 

 لواجهة؟لما مدى سهولة تعلم المستخدم  :)Learnability( التعلمقابلیة  .1
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 ما مقدار الطرق التي من الممكن للمستخدم التفاعل بها مع الواجهة؟ :)Flexibility( المرونة .2

 ما مدى جودة الدعم المقدم للمستخدمین في حال وقوع أخطاء؟ :)Robustness( المتانة .3

 :)Cognitive Psychology( علم النفس المعرفيالمنهج الثالث 

ث فیه، والتي دیتمحور هذا المنهج حول دراسة طر�قة عمل العقل، وماهیة العملیات العقلیة التي تح

االنتباه، هي:   )American Psychological Association( لجمعیة علم النفس األمر�كیة اً وفق

 ر.ستخدام اللغة، الذاكرة، اإلدراك، حل المشكالت، اإلبداع، والتفكیإ

�متلك علم النفس مجاالت واسعة جدًا، ولكن هناك عناصر أساسیة له تعد ذات قیمة في مجال 

 The( في �تا�ة)، Norman )2013في تشكیل هذا المجال، تطرق  التصمیم التفاعلي، والتي ساعدت

Design of Everyday Things(  توضیحها:إلى هذه العناصر وفي مایلي 

وهي عبارة عن الصورة المنسوخه داخل عقل  :)Mental Models( النماذج العقلیة •

المستخدمین، والتي تزودهم حول تفاعلهم مع نظام معین، حیث �مكن هذا المصمممین من بناء 

 تصامیم تبدو بدیهیة �النسبة لهم عن طر�ق دراسة النموذج العقلي لهم.

صممین و�تم هذا من خالل إستخدام الم :)Interface Metaphors( إستخدام اإلستعارات •

 إلجراءات معروفة �النسبة للمستخدمین إلرشادهم إلجراءات جدیدة.

وهي األشیاء التي لم تصمم للقیام �إجراء معین �عینه و�نما  :)Affordances( اإل�حاءات •

 وأغراض إستخدامة.لتعطي مؤشرًا لكیفیة 

https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1452654123/uxbo09-20
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1452654123/uxbo09-20
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 ):The Five Dimensions( تصمیم التفاعللاأل�عاد الخمسة 

نموذج األ�عاد الخمسة لتصمیم التفاعل مفید لفهم ما ینطوي علیة تصمیم التفاعل، حیث �عتبر 

، وهي أحد األكادمیین في مجال التصمیم التفاعلي بتقد�م مفهوم Gillian Crampton Smith)(قامت 

یها هي: الكلمات، التمثیل البصري، المساحة والوقت، والتي أضاف إل األ�عاد األر�عة لتصمیم التفاعل

(Kevin Silver)  تصمیمفي  رائدوهو(UX) ، البعد  ،للمستخدمین و�بتكار منتجات وخدمات ذات معنى

 Moggridgeمن هذة األ�عاد �ما تم توضیحها من ِقبل واحد لكل  شرحالخامس وهو السلوك وفي ما یلي 

& Atkinson )2007(: 

 :)Words( الكلمات :البعد األول •

التي خاصة تلك المستخدمة في التفاعالت، مثل تسمیات األزرار �الكلمات و یتعلق هذا البعد 

  .لتوصیل المعلومات للمستخدمین�جب أن تكون ذات معنى و�سیطة في الفهم 
 :)Visual Representations( التمثیل البصري  :البعد الثاني •

یتعلق هذا البعد �العناصر الرسومیة مثل الصور والخطوط والرموز التي یتفاعل معها 

 لى المستخدمین.إهي عادًة ما تكمل الكلمات المستخدمة لتوصیل المعلومات و المستخدمون، 

 :)Physical Objects or Space( األجسام الماد�ة أو المساحة :البعد الثالث •

سواء �انت ا المستخدمون، هالتي یتفاعل مع�شیر هذا البعد الى األجهزة أو األدوات الماد�ة 

 لوحة مفاتیح. أوفأرة أو هاتف ذ�ي 

 :)Time( الوقت :البعد الرا�ع •

وهو مقدار المدة التي �قضیها المستخدم في التفاعل مع األ�عاد الثالث السا�قة، و�تیح هذا البعد 

 في الواجهة. الرسوم المتحر�ةللمستخدمین قیاس مقدار التقدم في العمل و�ذلك األصوات أو 

 :)Behavior( السلوك :البعد الخامس •

 أفعاله عندما یتفاعل مع النظام.و�مثل هذا البعد إنفعاالت المستخدم وردود 
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 :)Patterns of Interaction(في تطبیقات الهواتف الذ�یة  أنماط التفاعل

األنظمة التشغیلیة أنماطًا مختلفة للتفاعل مع العناصر التصمیمیة في الواجهة، حیث �ساعد قدم تُ 

�ما �ضمن التعرف على اإلختالفات فیما بینها  ،وتبسیطها فیهاإستخدامها في تسر�ع أعمال التصمیم 

�النسبة للمستخدمین شعورًا �الراحة والثقة أثناء إستخدامهم  مألوفةوفهم أفضل طر�قة إلستخدام عناصر 

 هي:رئیسیة  عدة أنماطتقسم أنماط التفاعل المستخدمة في تطبیقات الهواتف الذ�یة الى للتطبیق، و 

 ):Navigationالتنقل (نمط التفاعل األول 

تجر�ة مستخدم ناجحة، و�مثل إنشاء تنقل ناجح  في اً أساسی اً �عد التنقل البسیط والمتناسق مكون

والحاجة الى تحدید أولو�ة  اتالشاشالتي تفرضها أحجام لقیود للتطبیقات الهواتف الذ�یة تحد�ًا نظرًا 

تم تصمیم أنماط تنقل مختلفة لحل هذة المشكلة �طرق مختلفة، وفي ما یلي سیتم  لهذا األسبابالمحتوى، 

 :التطبیق واجهات داخلللتنقل  إستعراض خمسة أنماط أساسیة

 ):Tabsعالمات التبو�ب ( .1

تتیح للمستخدم  یهفهتنقل بین واجهات التطبیق المختلفة، لللتصفیة المحتوى أو  عالمات التبو�ب تستخدم

فهم موقعه الحالي داخل التطبیق عن طر�ق إستخدام إشارات مرئیة �إستخدام األلوان والرموز، لذلك �جب 

رها من شاشة إلى أخرى، �ما �جب عدم إستخدامها لتضمین إجراءات یالمحافظة على موقعها وعدم تغی

قات ذات خیارات التنقل القلیلة نسبیًا تعد عالمة التبو�ب حًال مناسب للتطبیو التنقل،  عملیة إلى جانب

 .)Oza, 2018( ،)71( �ما في الشكل )خیارات (حتى خمسة
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 ال تستخدم أكثر من خمسة خیارات في شر�ط عالمات التبو�ب.) 71(الشكل
 www.smashingmagazine.com/2017/05/basic-patterns-mobile-navigation / 16-6-2019 المصدر: 

، حیث تحتوي iOS)) و (Android�ختلف الموقع والمنطق لخیارات عالمات التبو�ب في نظام (

ة األساسیة قواعد و�رشادات مختلفة لتصمیم واجهة المستخدم وسهولة اإلستخدام، وعلى �ل مصمم األنظم

تطبیقات أخذها �عین اإلعتبار في حال تصمیم شر�ط عالمات تبو�ب لنظام معین، حیث تظهر عالمات 

مع إستخدام سبع  في الجزء العلوي من الشاشة أسفل شر�ط اإلجراءات Android)(التبو�ب في نظام 

) فتظهر عالمات التبو�ب في الجزء السفلي من الشاشة  (iOSعالمات تبو�ب �حد أقصى، وأما في نظام

 ).(Babich, 2017 ،)72( �ما في الشكلمع إستخدام خمس عالمات تبو�ب �حد أقصى 

 

 لعالمات التبو�ب. Androidو  iOS) إستخدام �ل من نظام 72(الشكل
 2019من تصمیم الباحث /  المصدر: 

http://www.smashingmagazine.com/2017/05/basic-patterns-mobile-navigation%20/
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 ):Drawer Menu( قائمة األدراج .2

في أجهزة الهواتف الذ�یة، تعد قائمة األدراج من أكثر األنماط  اتالشاش ومفرضها حجتي تنظرًا للحدود ال

القائمة �إخفاء عناصر التنقل في الجانب  هاعد على الحفاظ علیها، حیث تسمح هذسوالتي تإستخدامًا 

في حال اللغة العر�یة، والكشف عنها فقط عند حاجة  �من�سر من الشاشة في حال اللغة اإلنجلیز�ة واألاأل

حیث �متاز هذا النمط �قدرتة على إحتواء عدد �بیر ، )73(الشكلالحظ  عند الضغط علیها المستخدم لها

من الممكن أن �كون هذا و ن تدعم �سهولة قوائم فرعیة، ن أمساحة صغیرة و�مكمن خیارات التنقل في 

 .)201Budiu ,6(الرئیسي النمط مفید �شكل خاص في حال التطبیقات التي تر�ز على المحتوى 

 

 ) قائمة األدراج في الحالة اإلفتراضیة وفي حالة الضغط علیها.73(الشكل
 www.smashingmagazine.com/2017/05/basic-patterns-mobile-navigation / 16-6-2019المصدر: 
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 ):Listsالقوائم ( .3

بینما تعمل األنماط السابق ذ�رها من أجل تقلیل المساحة التي تشغلها عناصر التنقل، �أخذ هذا النمط 

لعرض أكبر عدد ممكن من المحتوى للمستخدم  فهي تشغل عرض الشاشة �الكامل النهج المعاكس تماماً 

، ولكن اً أو صور  اً القوائم نصوص هذه للحصول على معلومات تكمیلیة، حیث �مكن أن تعرضه للنقر فوق

لتسهیل وصول المستخدمین للمعلومات التي یر�دونها  هرمي�شكل ى محتو هذا المن المهم دائمًا ترتیب 

 الحظ الشكل �شكل جید مع التطبیقات المستندة الى المهام والتوجیهات، �عمل هذا النمط ة المثلى�الطر�ق

، السیما عندما �میل المستخدمون إلى قصر أنفسهم على فرع واحد من التسلسل الهرمي للتنقل )74(

 ).(Oza, 2018خالل جلسة واحدة

 

 تطبیقات الهواتف الذ�یة) التسلسل الهرمي للقوائم في 74(الشكل

  /www.smashingmagazine.com/2017/05/basic-patterns-mobile-navigation المصدر: 

16-6-2019 

 

https://www.smashingmagazine.com/2017/05/basic-patterns-mobile-navigation/
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 Floating Button):( العائم زر الحر�ة .4

الضغط علیه و�رتفع عند تحدیده،  دعن هو رمز دائري الشكل �طفو فوق واجهة المستخدم و�غیر لونة

فهو عنصر ممیز في المواد التصمیمیة  �شكل �بیر،  (Android)�ستخدم هذا النمط من التنقل في نظام 

(Material Design) حیث �متاز هذا ف �النسبة لمستخدمي هذا النظام، و لذلك فهو معر  ،التا�عة له

الحظ  مة التبو�ب الذي �حتل صفًا �امالً النمط �إشغال مساحة صغیرة من الشاشة مقارنًة �عال

 )(Steve Jones ، �ما أنه �حسن من الفاعلیة، حیث توضح دراسة أجراها ستیف جونز)75(الشكل

، �أن تفاعل المستخدمین �ضعف عند إستخدام زر الحر�ة العائم ألول مرة، ومع ذلك 1996في عام 

هذا النمط، �صبحون قادر�ن على إستخدامه �كفاءة �مجرد أن ینجز المستخدمون المهمة بنجاح �إستخدام 

  ).Jones, 1996(أكثر من زر التنقل التقلیدي 

 

 الطبیعیة وفي حالة الضغط علیة) زر الحر�ة العائم في الحالة 75(الشكل
  / www.smashingmagazine.com/2017/05/basic-patterns-mobile-navigation المصدر: 

16-6- 2019  

https://www.smashingmagazine.com/2017/05/basic-patterns-mobile-navigation%20/
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 :)Gesture-Based Navigation( التنقل القائم على اللمس .5

أول هاتف ذ�ي �شاشة تعمل �اللمس �الكامل في السوق،  Apple)(منذ اللحظة األولى التي أطلقت فیها 

عملیة التفاعل القائم على اللمس على الهواتف الذ�یة، حیث أصبحت اإل�ماءات مشهورة على سیطرت 

عن  التي تتمحور حول تجر�ة التحكم �العناصر الفور بین المصمممین، وتم تصمیم العدید من التطبیقات

حیث �متاز هذا النمط �الجاذبیة و�عمل على تقلیل الفوضى داخل ، )76(�ما في الشكل طر�ق إستخدامها

جید عندما  التفاعلي �عتبر إستخدام هذا النمطالواجهة مما یوفر مساحة لعرض المحتوى القیم، لهذا 

، توضح )(Babich, 2017 معین �سهولة و�شكل بدیهيل محتوى ییرغب المستخدمون �إكتشاف تفاص

دول مختلفة  9شخص من  40من  فیها طلب والتي، 2009عام ) Luke Wroblewskiدراسة قام بها (

تمیل مة مختلفة مثل الحذف والتمر�ر والتكبیر/التصغیر، ووجد أن اإل�ماءات هم 28إنشاء إ�ماءات لـ 

، فعلى سبیل المثال، حاول معظم األشخاص تنفیذ لى أن تكون متشا�ة عبر الثقافات والخبرات المختلفةإ

 ).2010Wroblewski ,سحب العنصر خارج الشاشة ( عن طر�قأمر الحذف 

 

 التنقل.من أفضل األمثلة على إستخدام اإل�ماءات فهو �عتمد علیها �شكل أساسي في عملیة Tinder ) �عد تطبیق 76(الشكل
  www.smashingmagazine.com/2017/05/basic-patterns-mobile-navigation/ 16-6-2019 المصدر: 

http://www.lukew.com/about
https://www.smashingmagazine.com/2017/05/basic-patterns-mobile-navigation/
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 Action):( اإلجراءاتنمط التفاعل الثاني 

الوصول السر�ع إلى اإلجراءات و  التفاعل �شكل سلس للمستخدمین إمكانیةتتیح أشرطة اإلجراءات 

 ،داخل التطبیق و�جراءات تجاوز السعة، اإلختصارات المشار�ة، البحثالمستخدمة �شكل متكرر، مثل 

من الممكن أن تقع اإلجراءات في أماكن مختلفة إعتمادًا على تسلسلها الهرمي ووظیفتها، حیث تكون و 

اإلجراءات األكثر أهمیة مرئیة واألقل أهمیة مخفیة، لهذا �جب أن �كون موقها ثابت عبر الواجهات 

�قاء اإلجراء مرئي  ومع ذلك قد تكون هنالك إستثناءات، فعندما �كون من الضروري والتطبیقات المختلفة، 

�ما هو الحال  لتسهیل عملیة التفاعل معه تسلیط الضوء علیه �طر�قة واضحة للغا�ةطوال الوقت �جب 

 .)Cao, 2014( ) الذي یتواجد معظم الوقت على الشاشةTwitterتطبیق (إنشاء تغر�دة في  زر مع

توجد أزرار  Android)(�ختلف موقع شر�ط اإلجراءات �حسب النظام التشغیلي، ففي نظام 

اإلجراءات في القسم العلوي األ�من من الواجهة، قد �كون هنالك إستثناءات في حال وجودها في األسفل 

، مع ضرورة ترتیب اإلجراءات وفقًا لترتیب إستخدامها، سیعمل عرض مع فصلها عن عناصر التنقل

اتف الذ�یة األصغر و خمسة سیتم عرضها: عنصر�ن في الهو  يالشاشة على تحدید عدد العناصر الت

�ما في فإن الموقع الألكثر شیوعًا هو المنطقة السفلیة  )(iOSفي األجهزة اللوحیة، أما في نظام 

 .)Bank, 2015( ،)77(الشكل
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 .Android و iOS النظامین ) شر�ط اإلجراءات في �ال77(الشكل
 2019الباحث من تصم�م  المصدر: 

 أنواع اإلجراءات:

نواع هذه األفي ما یلي سیتم توضیح و تقسم اإلجراءات في تطبیقات الهواتف الذ�یة الي عدة أنواع 

 ):Cuello, Vittone  )2013 من ِقبل حهایوضتم تكما 

في األساس تكون هذة اإلجراءات مخفیة معظم  :)Action Overflow( إجراءات تجاوز السعة .1

) یتم تلقائیًا عرض الخیارات (Androidالوقت حتى یتم إستدعائها من قبل المستخدم، ففي نظام 

لیها من خالل زر مع إالتي ال تنسجم مع شر�ط اإلجراءات �إجراء تجاوز سعة �مكن الوصول 

�ما علیها تفتح على شكل قائمة  رمز على شكل ثالث مر�عات مرتبة �شكل رأسي عند الضغط

فیتم تجمیع اإلجراءات ذات الصلة و�خفائها في البدا�ة  (iOS))، وأما في نظام 78( في الشكل

 ومن ثم عرضها بتنسیق قائمة أزرار.
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 إختالف تصمیم إجراء تجاوز السعة في �ال النظامین. )78(الشكل
 2019الباحث من تصمیم  المصدر: 

�جب أن تكون متاحة �سهولة حتى تعتبر من اإلجراءات التي  ):Shortcutsاإلختصارات ( .2

لى اإلجراءات إالوصول یتمكن المستخدمون من تحقیق أهدافهم �شكل سر�ع، فعلى سبیل المثال، 

 لى التنقل �عمق للعثور علیها.إدون الحاجة  ما المرتبطة �العناصر الموجودة في قائمة

تعمل  يفه ،في یومنا هذاتعتبر المشار�ة من اإلجراءات األكثر شعبیة ): Sharingالمشار�ة ( .3

محتوى وعناصر التطبیق المختلفة، ومن أهم التطبیقات مع العلى تعز�ز عملیة تفاعل المستخدم 

تم إعتماد لهذا ، Twitter)(و  )(Facebook هي: التي �ان لها الفضل في إنتشار هذا اإلجراء

 في دلیلها اإلرشاديمن ِقبل أنظمة التشغیل بهم  الخاصةمالحظات التصمیم وخیارات المشار�ة 

 .)79( الشكل
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 iOS، وفي Androidإجراء المشار�ة في ) 79(الشكل
 2019الباحث من تصمیم  المصدر: 

إن أحد اإلستخدامات الرئیسیة للهاتف الذ�ي هو إستهالك المحتوى، حیث  ):Searchالبحث ( .4

تعتبر أداة البحث وسیلة أساسیة للعثور علیة، ففي حالة التطبیقات التي تعرض الكثیر من 

خیار البحث في شر�ط  (Android)، یتیح نظام المحتوى �كون إجراء البحث میزة رئیسیة فیه

في عدة قوائم مثل جهات  (iOS)في نظام  البحث إ�جاد إجراء اإلجراءات، في حین من الممكن

 .)80( الشكل اإلتصال
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 النظامین) مكان إجراء البحث في الجزء العلوي من الشاشة في �ال 80(الشكل
 2019الباحث من تصمیم  المصدر: 

 ): Dialogue Boxesمر�عات الحوار ( :نمط التفاعل الثالث

حاالت الحاجة إلتخاذ قرار من قبل المستخدمین أو توضیح شيء ما تستخدم مر�عات الحوار في 

جد�ة أو تجاوز�ة،  إلتخاذ قراراتحیث ینصح بتقیید إستخدامها ، مع توفر خیار�ن أو أكثر �شكل أفضل

�ستخدم نظامي التشغیل و داخل التطبیق،  ساسیةهم األإتمام مهام ینفعند ظهورها ال�مكن للمستخدم

Android)(  وiOS)( فكالهما �عرضه في منتصف الشاشة مع  ،طر�قة مشا�ة لعرض مر�عات الحوار

مع زر واحد أو زران في المنطقة السفلیة مع  "إلغاء"أو  "موافق"ضرورة أن تكون الطلبات �سیطة مثل 

 ).Babich, 2016( ،)81(�ما في الشكلعنوان وصفي قصیر 
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 iOSو  Androidمر�عات الحوار التي تتطلب من المستخدم اتخاذ قرارات في ) 81(الشكل
 2019الباحث من تصمیم  المصدر: 

 ):In-App Notificationsاإلشعارات داخل التطبیق ( :نمط التفاعل الرا�ع

لتخفیف عدم الیقین عند المستخدمین، فهو �قدم بوضوح �یفیة سیر من التفاعل �ستخدم هذا النمط 

تظهر �ضع  وما سیحدث �عد ذلك من خالل عرض رسائل على شكل إعالنات صغیرة عمل التطبیق

، على عكس مر�عات الحوار فهي ال تتطلب تدخل المستخدم )82(كما في الشكل ثواني فقط على الواجهة

�ل نظام تشغیلي طر�قته الخاصة في عرض هذة اإلشعارات، ففي نظام  ، �متلكهوال تقاطع عملیة تفاعل

(Android)  یتكون اإلشعار من سطر واحد فقط و�تم عرضه في الجزء السفلي من الشاشة �عیدًا عن

) لذلك یتم (Android) لیس لدیهم حًال ملموس مشا�ه إلقتراح (iOSالعناصر األخرى، أما في نظام 

 ).Bank, 2015(تطبیق الى معاییر المصممترك اإلشعارات داخل ال
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 iOSوعلى الیمین  Android) طر�قة عرض اإلشعارات داخل التطبیق في �ال النظامین على الیسار 82(الشكل
 2019الباحث من تصمیم  المصدر: 

 ):Data Inputإدخال المعلومات ( :نمط التفاعل الخامس

 ءاألمر ملعندما یتطلب  خصوصاً  ة،الهاتف المحمول مملقد تبدو عملیة إدخال البیانات على 

و�عمل على إر�اك العملیة  الحقول �إستخدام لوحة المفاتیح فهو عنصر �شغل جزءًا �بیرًا من الشاشة

�جب أن یتم منح المستخدم لوحة المفاتیح ذات الصلة �البیانات التي �قومون السبب  التفاعلیة، لهذا 

�حفظهم من إتخاذ  وهذا ،األمر �عد مؤشرًا على نوع المدخالت المتوقعة منه هذاحیث أن  ،�إدخالها

الضغط على أحد الحقول  فعلى سبیل المثال عند خطوات إضافیة للوصول إلى لوحة المفاتیح الصحیحة،

لمفاتیح إدخال أرقام الهواتف في دفتر العناو�ن، فإن لوحة المفاتیح الرقمیة تنبثق بدالً من لوحة ا في عملیة

 ،فیها الكاملة مما �جعل العملیة التفاعلیة أكثر إنسیابیة عن طر�ق التخلص من األزرار غیر الضرور�ة

التي �مكن  ن والما�كروفو  ا، مثل المستشعرات والكامیر الهواتف الذ�یةكما �مكن أ�ضًا إستغالل مكونات 
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في عملیة البحث  المیكرفون  (Google) تستخدمأن تستخدم أ�ضًا إلدخال البیانات، فعلى سبیل المثال 

 ،)83( الشكل الحظ فهي تستخدم نفس الطر�قة إلدخال المعلومات (WhatsApp)حالها �حال  الصوتي

)Bank, 2015.( 

 

 للنظام الصوتي الخاص �الهاتف الذ�ي في عملیة البحث googleوضح إستخدام ی) 83(الشكل
 2019الباحث من تصمیم  المصدر: 

 :)Gestures(اإل�ماءات :نمط التفاعل السادس

و�عتبر  ،�شكل مباشر أصا�عهمعلى عملیة تفاعل المستخدمین مع عناصر الواجهة عتمد ت

فعندما تم تقد�م شاشات تدعم اإل�ماءات طر�قة اإلدخال الرئیسیة في الهواتف الذ�یة،  (Tapping)النقر

�شكل �شكل �امل و�نما إال أنه لم یتم تبنیها  المتعددة، بدا أن الواجهات اللمسیة ستصبح أكثر ثراء،

، وعلى تنفیذها �لما �انت اإل�ماءات أكثر تعقیداً �مكن لعدد أقل من المستخدم أنه ، والسبب في هذاجزئي

العكس من ذلك، یتم إستیعاب اإل�ماءات البسیطة من ِقبل المستخدمین مثل النقر والسحب والتي تتطلب 

 (Clark, 2015). �النسبة لهم إصبع واحد أو أصبعین فقط �شكل جید للغا�ة و�جدونها طبیعیة ومألوفة

التطبیقات حیث ینبغي إعتبارها وسیلة لجمع من الممكن اإلستفادة من اإل�ماءات في عملیة تصمیم 

سبقة والتوافق مع األنظمة ماإلجراءات والتنقل عبر المحتوى، من خالل اإلستفادة من معرفة المستخدمین ال
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اإلجراءات األساسیة في التطبیق إ�ماءات �سیطة للتأكد من إمكانیة و�تم ذلك من خالل منح التشغیلیة، 

، وترك اإل�ماءات األكثر تعقیدًا �بدیل للتفاعل مع واجهات التطبیق، فقد تنفیذها من قبل المستخدمین

حاول �ل نظام تشغیلي فرض إتفاقیاته الخاصة فیما �خص تبني اإل�ماءات، ولكن هنالك �عض منها یتم 

ًا في اإل�ماءات األكثر شیوعًا و�ستخدام )2(رقم  جدول یوضح، )(Clark, 2015 مشار�تة فیما بینها

، والتي �جب على �ل مصمم تطبیقات فهمها ومعرفة آلیة عملها لتوظیفها �شكل تطبیقات الهواتف الذ�یة

 صحیح في تصمیم التطبیق الخاص �ه:

 )(Clark, 2015:  )2الجدول رقم (

 تطبیقة في أنظمة التشغیل طر�قة إستخدامة نوع اإل�ماء

 
 
 )Tapالنقر(

 
تتم من خالل الضغط على الشاشة �طرف 

 اإلصبح

 

یتم  (Android)و  (iOS)في �ال النظامین 
 إستخدام هذا النمط لإلجراءات الرئیسیة

 

 
 
 
 )Dragالسحب (

 
صبع على اإلك �حر یتم هذا النمط من خالل ت

 معه االتصال انالسطح دون فقد

Android تستخدم للحذف عن :
 السحب �شكل أفقي في القوائم.طر�ق 
iOS تستخدم للحذف عن طر�ق :

السحب �شكل أفقي في القوائم، ونقل 
 عناصر في القوائم.ال



134 
 

 
 
 
 (Slide)اإلنزالق 

 
تتم هذه الحر�ة من خالل تحر�ك اإلصبح على 

 الشاشة دون توقف �إتجاه الیمین أو الیسار

Android ،تصفح المحتوى :
 تبو�ب أخرى.والتغییر الى عالمة 

iOS.تصفح المحتوى : 

 
 

 ضغطة طو�لة 
Long press)( 

 
تتم من خالل الضغط المطول على الشاشة دون 

 تحر�ك اإلصبع

Android الدخول الى وضع :
 تحر�ر القائمة.

iOS إضهار تلمیح عن إستخدام :
األدوات، وز�ادة المحتوى المرئي 

 تحت اإلصبع.

 
 

النقر المزدوج 
)Double tap( 

 
�طرف  تتم من خالل الضغط على السطح
 اإلصبع مرتین متتالیتین 

Android ،التكبیر والتصغیر :
 وتحدید النص.

iOS.التكبیر والتصغیر : 

 
 الضغط والنشر

)Pinch and 
spread( 

 
 الضغط على الشاشة �إصبعین مع تباعدهما 

Android.التكبیر والتصغیر : 
iOS.التكبیر والتصغیر : 
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 اإلستدارة
)Rotate( 

 
تتم من خالل الضغط على الشاشة �إصبعین 
 مع المحافظة على تباعدهما أثناء عملیة التدو�ر

Android.تدو�ر الصور : 
iOS.تدو�ر الصور : 

 
 
 

 

 أنواع اإل�ماءات وطر�قة عملها و�ستخداماتها في �ل نظام تشغیلي) یوضح 2الجدول رقم (
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 السا�قة:الدراسات 

 

 Developing a mobile application on the )2012نار (ز میجاء في دراسة 

Android platform مثال لتطو�ر تطبیقات الهاتف المحمول على نظام Android  تم ، األساسي

ر�ز على الوصف النظري الت الهواتف الذ�یة وتمعرض األدوات والتقنیات المستخدمة في تطو�ر تطبیقات 

لتكنولوجیات الجّوال مثل شبكات الجوال، وأجهزة الجّوال، والهواتف المحمولة الذ�یة، وأنظمة تشغیل 

 الذ�یة.الهواتف 

وصف منهجیة وفكرة تطو�ر التطبیق، یلیها وصف تفصیلي للمراحل المختلفة  عملت الدراسة على

 ).ختباروتنفیذ اإلمواصفات والمتطلبات لل لتطو�ر التطبیق (تحلیل

�عدد من المیزات  یتمتعللهاتف المحمول الذي   AvtoDroid تطبیقتصمیم هو ومن أهم نتائج الدراسة 

 .بتكالیف مراقبة السیارة المتعلقة

تؤ�د هذه الدراسة على أهمیة موضوع الباحث أي موضوع تطبیق المنظومة التصمیمة في تصمیم 

الدراسة الحالیة بنتاولها موضوع تصمیم التطبیقات من الناحیة  عنتطبیقات الهواتف الذ�یة، وتختلف 

 البرمجیة ولم تتطرق إلى الجانب التصمیمي.

 How does the user interface design of mobile) 2002( مارتي هدفت دراسة

devicesinfluence the social impact of mobile communication.   الى إكتشاف

التفاعل بین تصمیم واجهة المستخدم لتطبیقات الهواتف الذ�یة و�ین التأثیر اإلجتماعي للتواصل عبر 

الهواتف الذ�یة، ومن نتائج هذه الدراسة أن هنالك ثالث عالقات ذات الصلة والتي �مكن أن تؤثر على 
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، والعالقة بین المستخدم والمستخدمین األثر اإلجتماعي وهي: العالقة بین المستخدم وجهاز الهاتف الذ�ي

 اآلخر�ن، والعالقة بین المستخدم والمستخدمین اآلخر�ن الذین یتواصلون معهم عبر الهاتف الذ�ي.

تختلف هذه الدراسة مع الذراسة الحالیة �أنها تتناول تصمیم واجهات تطبیقات الهواتف الذ�یة واألثر 

 الهواتف الذ�یة.تطبیقات اإلجتماعي للتواصل، وتتشا�ه معها من حیث أهمیة واجهات 

 Mobile Application Design And )2014دامبول (كما وهدفت دراسة 

Development On Touch Screen Phones For Adults With Dyslexia إنشاء  الى

�شكل أفضل  لمساعدتهم على القراءةتطبیق للجّوال بهدف مساعدة البالغین الذین �عانون من عسر القراءة 

عسر القراءة هو عجز یؤثر على قدرة الشخص على القراءة والتعرف ، �اللمس على هاتف �شاشة تعمل

أسباب وعالج عسر القراءة، �ما  المرحلة األولى من البحث نظرة مفصلة علىتتضمن ، على الكلمات

 ا.الحالة لألدوات المتاحة إلدارته ةفي ذلك دراس

ب الشاشة التي یشرح األسالیب المستخدمة لتصور فكرة التطبیق، المسماة تراك تم من خالل البحث

تم أ�ًضا إلقاء نظرة متعمقة على وحدات ، لتقییم فعالیتها األسالیب المستخدمةتعمل �اللمس، و�ذلك 

 .Android  في تطبیق البناء

 اظهرتحیث  Android في شكل تطبیق ةافتراضی ةب ملونیعتمد تصمیم التطبیق على إنشاء تراكا 

تم ، حیث المصابین �عسر القراءة �شكل افضلمختلفة �مكن أن تساعد الملونة ات الخلفیالاأل�حاث أن 

 .وجرى تقییم ردود فعلهم dyslexics اختبار التطبیق على

 �ساعد األشخاص الذین �عانون من عسر القراءة  ومن أهم نتائج الدراسة بناء وتطو�ر تطبیق

 .للد�سلیكسكس فیما یتعلق �القراءة
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أن �كون التطبیق مصمم خصیصًا حتى یتمكن تتشا�ه هذة الدراسة مع الدراسة الحالیة من حیث 

اإلعاقة الخاصة من التمتع بنفس تجر�ة المستخدمین اآلخر�ن، وتختلف معها �انه المستخدمون من ذوي 

 خاص فقط �المصابین �عسر القراءة.

 A Gps-Based Mobile Application For Tourists )2015كیفاز (و�شـــفت دراســـة 

الذي �جمع بین �ل من منصــــة الســــحاب ومیزات  Android تطو�ر تطبیق محمول قائم على نظامعن 

المهمة  المناطق الســــیاحیةالوســــائط المتعددة للســــیاح ، لتمكینهم من الحصــــول على معلومات قیمة عن 

 للعثور على األماكن المرغو�ة في قبرص �كل سهولة. لهم وتقد�مها �دلیل 

جنب تطبیق ثقیل و�بیر تم استخدام منصة قائمة على السحا�ة من أجل هذا التطو�ر، وذلك لت

الحجم �مكن أن �أخذ معظم سعة تخز�ن الهاتف المحمول، وأ�ضًا ألنه �جمع بین مزا�ا �ل من الحوسبة 

�مكن للسیاح الوصول  ، اذمستخدمو الجّواللالمتنقلة والحوسبة السحابیة، و�التالي توفیر الخدمات المثلى 

 .إلى هذه البیانات من أي مكان في العالم

الحوسبة السحابیة المتنقلة أحد اتجاهات تكنولوجیا النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة أن  ومن أهم

الهاتف المحمول في المستقبل ألنها تجمع بین مزا�ا �ل من الحوسبة المتنقلة والحوسبة السحابیة ، مما 

 .یوفر خدمات مثالیة لمستخدمي األجهزة المحمولة

الدراسة الحالیة من خالل أهمیة التطبیقات في القطاع السیاحي وذلك من تتشا�ه هذه الدراسة مع 

خالل أهمیة المعلومات التي �قدمها للمستخدم، و�ختلف معها �أنه تناول الموضوع من ناحیة البرمجیات 

 والمعدات.
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 Usability evaluation of mobile application )2015( واخرون  الزهرةواجرت دراسة 

in culinary recommendation system تطبیق تعلیم الطهي تقییمًا ألداء قابلیة االستخدام ل

المفاهیم الثالثة  یبرز هذا االختبار واجهة المستخدملاختبار قابلیة االستخدام اجراء من خالل  المنزلي

في هذا  المستخدمیتم استخدام عدة أنواع من مدخالت ، الفعالیة والقابلیة للتعلم والرضا ،لالستخدام

 من خالل دراسة هذه المدخالت.طر�قتین مختلفتین للتفاعل تم تنفیذها ها لكل نوع مناإلختبار، حیث ان 

من حیث فعالیتها  المستخدم تم قیاس أداء قابلیة االستخدام لطر�قتین مختلفتین للتفاعل لكل مدخالت

 .�شكل عام و�مكانیة التعلم وأداء الرضا

غیر شائعة  وانماط تصمیمیة االستخدام غیر السلیم لألدوات واستخدام عناصر انواظهرت النتائج  

 .على سهولة االستخدامو  �شكل مباشر على مدخالت المستخدم تؤثر

إتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالیه من خالل التأكید على موضوع إستخدام العناصر واألنماط 

، وتختلف معها �أنها إقتصرت على تخدم وسهولة اإلستخدمالتصمیمة المعروفة تؤثر على مدخالت المس

 قابلیة اإلستخدام فقط.

 Towards Improving the Quality of Mobile Apps )2016( جومیزت دراسة هدف

by Leveraging Crowdsourced Feedback على ، الهواتف الذ�یةتحسین جودة تطبیقات  الى

جدیدة لرصد التطبیقات دراسة آلیات  عن طر�ق في األداء والوظیفةعدم وجود أخطاء هي الجودة  اعتبار

واجهة عیوب أداء عطال و األعلى نوعین من األخطاء  ، ر�زت الدراسة�عد نشرها أخطائها وتصحیح

تقوم هذه اآللیات �شكل منهجي بتحلیل تقار�ر األعطال التي یتم جمعها من حشد من األجهزة  ،المستخدم

تكون إجراءات الوقا�ة شفافة �النسبة ، �حیث حاالتهذة اللمنع عرض المز�د من  وتحلیلهاوالمستخدمین 
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مستخدمین هو تقلیل الوقت الذي یتعرض فیه المستخدمون للفشل وعدد الن والهدف من ذلك للمستخدمی

عیوب أداء واجهة المستخدم وعزلها �استغالل تنوع األجهزة  عن توفیر نهج للكشف التلقائيب المتأثر�ن

  المختلفة. التشغیل منصاتو 

تؤ�د هذه الدراسة على موضوع الدراسة الحالیة أي أهمیة تحسین جودة تطبیقات الهواتف الذ�یة، 

تطبیقات الهواتف الذ�یة من ناحیة تقنیة ولم تتطرق للجانب وتختلف معها �أنها تناولت موضوع 

 التصمیمي.

 

 

 :حدود اإلستفادة من الدراسات السا�قة

إستفاد الباحث من إطالعه على الدراسات السا�قة لإلستفادة وتوضیح أفق المعرفة في هذا العلم، إضافة 

الدراسة الحالیة إضافة الى انها ساعدت الى إستخدام �عض من المادة النظر�ة لهذه الدراسات �مرجع في 

 في تكو�ن اإلطار النظري للدراسة.

 ما�میز الدراسة الحالیة عن الدراسات السا�قة:

ردن، ونالحظ قلة الدراسات �اللغة الدراسات التي اتیح للباحث اإلطالع علیها هي دراسات خارج األ جمیع

فوائد تطبیقات الهواتف الذ�یة على سا�قة ر�زت العر�یة في هذا الموضوع، إضافة الى أن الدراسات ال

واإلستفاده منها علمیاً وطبیاً وتجار�اً وثقافیاً وتكنولوجیاً أو �انت دراسة تتناول موضوعات تصمیمة تخص 

 المبرمجین.
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موضوع بناءا على ما سبق تتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السا�قة �أنها �اللغة العر�یة، و�أنها تتناول 

تطبیقات الهواتف الذ�یة من ناحیة تصمیمیة �حتة، وانها مختصة بواجهات تطبیقات الهواتف الذ�یة 

هذه الدراسة من فوائد تطبیقیة لتسهم في  هالخاصة �القطاع السیاحي األردني، إضافًة إلى ما ستضیف

الممثلة مستوى التطبیقات رفع من ال، و في هذا المجالز�ادة وتطو�ر مهارات وخبرات المصمین والمهتمین 

 .لعینة البحث تصمیمیاً 

 إلى موضوع: تطرقت هذه الدراسة

التعرف على دور البنیة التصمیمة في تطو�ر العملیة التفاعلیة في تطبیقات الهواتف الذ�یة  .1

 نموذجًا).أ(القطاع السیاحي األردني 

 تطو�رالتعرف على األنماط التصمیمة المختلفة في تطبیقات الهواتف الذ�یة و�یان دورها في  .2

 العملیة التفاعلیة في تطبیقات الهواتف الذ�یة.
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 الفصل الثالث

 منهجیة الدراسة الطر�قة و اإلجراءات
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 منهج البحث المستخدم: 

كثر فائدة لتوضیح قرب لموضوع الدراسة واألالتحلیلي �ونه المنهج األسیتبع الباحث المنهج الوصفي 

یل مجموعة من العینات للوقوف على أهم المشكالت التي تعاني منها قوم الباحث بتحلی، حیث سالمحتوى 

تطبیقات الهواتف الذ�یة الخاصة �القطاع السیاحي األردني، من حیث البناء التصمیمي إلى اإللتزام 

 .التصمیمیة الخاصة �أنظمة التشغیل و��جاد حل لها اتم�المنظو 

�اإلضافة إلى إستخدام المنهج التطبیقي إل�جاد حلول تصمیمیة مقترحه �إستخدم األسس التصمیمیة 

 أكثر فاعلیة. هواتف ذ�یة السلیمة، و�تباع إرشادات النظام فیما �خص التصمیم لبناء تطبیقات

 مجتمع الدراسة:

الهواتف الــذ�یــة  الممثلــة لعینــة البحــث تطبیقــاتیتكون مجتمع الــدراســــــــــــــــة من تطبیقــات الهواتف الــذ�یــة 

 .ة �القطاع السیاحي �االردنصالخا

  عینة الدراسة:

تطبیقات الخاصة ال من ثالثة عینات عن طر�ق إختیار العینة القصد�ة (العینة الغرضیة)سیستخدم الباحث 

  االردن وهي:�القطاع السیاحي في 

1. Visit Jordan 

2. Visit Petra  

3. Discover Jordan 
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 أداة الدراسة: 

محتوى من خالل وضـــــع مجموعة من المحاور التحلیلیة التحلیل لســـــیقوم الباحث ببناء اســـــتمارة  .1

 لتقصي مدى تأثیر البنیة التصمیمیة على العملیة التفاعلیة في تطبیقات الهواتف الذ�یة.

ـــــــ إستخدم الباحث  .2 ـــــــ ـــــــ مجموعة من البرامج التصمیمیة في عملیة بناء الرؤ�ة التصمیمیة متمثلة بـ

)Photoshop, Illustrator موقع )، �اإلضــــــــــافة إلى إســــــــــتخدامwww.invisionapp.com 

 ) للتطبیق المقترح. Prototypeلعمل نماذج أولیة (

 صدق األداة:

 ) مختصــین9وعددهم ( عرض االســـتمارة �صـــورتها األولیة على مجموعة من الخبراء والمختصـــینســـیتم 

 وأكاد�میین ســــنوات، 10الذین �عملون في المجال �خبره أكثر من  في مجال تصــــمیم وتطو�ر التطبیقات

من الجامعات التالیة: (جامعة فیالدلفیا، جامعة الشــــــــــــــرق األوســــــــــــــط)، وأخذ مالحظاتهم حول المحاور 

�الحذف واإلضافة والتعدیل وعلى ضوء ذلك سیقوم الباحث �إعداد اإلستمارة �صورتها التحلیلیة وتناولها 

 النهائیة.

 متغیرات الدراسة:

 البنیة التصمیمیة.  المتغیر المستقل :

 .العملیة التفاعلیة التا�ع:المتغیر 

 

http://www.invisionapp.com/
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 إجراءات الدراسة: 

  -:التالیةجراءات تم تنفیذ هذه الدراسة وفق اإل

 االطالع على األدب النظري والدراسات السا�قة ذات الصلة �الموضوع. -1

 تحدید مجتمع الدراسة وعینتها. -2

 . لتحلیل المحتوى �صورتها األولیةستمارة إإعداد  -3

من خالل عرضــــــــــــها على مجموعة من األكادمیین  التحلیلالتأكد من صــــــــــــدق وثبات اســــــــــــتمارة  -4

 .في هذا المجال نوالخبراء المختصی

 على عینة الدراسة.التحلیل ستمارة إتطبیق  -5

 جمع البیانات. -6

 تحلیل النتائج. -7

 بناء تجر�ة الباحث (الرؤ�ة التصمیمیة). -8

 .مناقشة النتائج والتوصیات -9
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 الفصل الرا�ع

 (تجر�ة الباحث) الرؤ�ة التصمیمیة
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 تحلیل العینات:

 ):1عینة رقم(

 ):Visit Petra( تطبیق

احدى عجائب الدنیا ( البتراء مكن الزائر من الحصول على معلومات ونصائح عنتطبیق سیاحي �ُ 

في المملكة االردنیة الهاشمیة �حتوي التطبیق على العدید من الممیزات الهامة التي تحول تجر�ة  )السبع

�قدم للمستخدمین تجر�ة فر�دة من فهو ، لى تجر�ة مدهشة التنسىإثر�ة داخل البتراء ز�ارتك للمواقع األ

 مكن السیاحت حتى �ُ إلنترنا، حیث �متاز التطبیق �العمل دون اإلتصال �هانوعها في إستكشاف معالم

 عبرإكتشاف معالم الجذب السیاحیة الرئیسة  خاللهمكنهم من تجنب رسوم التجوال �اهظة الثمن، إذ �ُ  من

 .بواسطة اإلدارة المحلیة الرسمیة تقد�م أدلة مصغرة تم إنشاءها

 خصائص التطبیق:

ومن ثم �مكنهم من  المدینة،یار المنطقة التي یر�دون ز�ارتها داخل ت�ساعد المستخدمین في إخ .1

 .الذي �مكنهم تصفحة دون إتصال �اإلنترنت على الهاتف الدلیل اإلسترشادي الكامل تحمیل

ضمن التطبیق خارطة الموقع مع تفاصیل �املة، وأهم المواقع لز�ارتها من مطاعم، فنادق یت .2

 وهكذا...

 وجود اإلنترنت.�حتوي التطبیق على دلیل للحالة الجو�ة محدث أول �أول مع  .3

 ت الیومیة وغیرها.الیتضمن معلومات واسعة فیما �خص المهرجانات والحفالت والرح .4

 �إمكان التطبیق تحو�ل النص المكتوب إلى صوت، وهذا �عتمد على قدرات الهاتف المحمول. .5
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�سمح لهم إبداء رأیهم في الز�ارة و یتیح التطبیق للزوار إضافة الصور الخاصة برحالتهم، كما 

على التطبیق �أماكن مقترحة ، �حیث یتم فرزها إلى مجموعات، وتحلیلها ، ومن ثم إضافتها تقیمهاو 

 ).(www.play.google.com / 2019لز�ارتها، لخلق دلیل سیاحي شامل عبر التطبیق

 

 قائمة األشكال:

 
 )84الشكل(

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 )85الشكل (
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 )86الشكل(
 

 
 )87الشكل(

 

 
 )88الشكل(

 

 
 )89الشكل(
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 )90الشكل(

 
 )91الشكل(

 

 :)1رقم( تحلیل العینة

 التحلیل محاور التحلیل  الرقم

لم یتم توظیف العناصر التصمیمة �شكل مدروس وخاصة في الشاشة  توظیف العناصر التصمیمة  1
 ةً )، و�اقي واجهات التطبیق، فبدت العناصر مبعثر 84الرئیسیة الحظ الشكل(

وغیر مترا�طة مع �عضها البعض وغیر مثیرة لإلهتمام، �ما عانت واجهة 
التطبیق الرئیسیة من إزدحام العناصر وقلة المساحات البیضاء الضرور�ة 

 إلحداث تباین في المحتوى وتحقیق سهولة القراءة.

 )launch icon(تصمیم رمز التشغیل  2
 

 لخزنة �شكل منظوري، حیث تم تجر�د صورة ا  عرض رمز التشغیل� -
 وغیر واضحة التفاصیل  ةفبدت مشوه ،قة غیر إحترافیة�طر�الصورة    
 عند إستخدامها داخل شاشة اإلعدادات  وخاصة في األحجام الصغیرة   
 .)85وفي اإلشعارات الحظ الشكل(   
 مع  والتناسقوهي البساطة التصمیمیة  هأهم شروط رمز التشغیل حقق�لم  -

 .  تصمیم الواجهات   
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 Launch( تصمیم شاشة البدا�ة 3
Screen(  

 دورها  لم تؤدّ و شاشة البدا�ة �شكل الفت لإلنتباه  تصمیم ظهر�لم  -
 �عناصر  الجمالي والوظیفي وذلك �سبب تغطیتها �شكل شبه �امل  
 مختلفة.  
  شعارات وهذا األمر مخالف لشروط تصمیمها ةثالث تضمنت شاشة البدا�ة -

  .)86الحظ الشكل(وهو عدم تحمیلها أي معلومات أو إعالنات    
 أدى إلى ما الحد األقصى لفترة عرضها وهو ثالث ثواني �عدم اإللتزام  -

 وخاصة عند تشغیل  في حالة إر�اك المستخدمتضع  ظهورها �طر�قة مملة   
 األولى.التطبیق للمرة    

 Colorي (اللونالنظام إستخدام  4

Scheme( هودالالت 

 إعتمد تصمیم واجهة التطبیق الرئیسیة على المسطحات اللونیة  �شكل  -
 الضرور�ة إلحداث �بیر األمر الذي أدى إلى قلة المساحات البیضاء    
 التي �حتاجها المستخدم إللتقاط أنفاسه أثناء تصفح تباین في المحتوى    
 ).84الحظ الشكل( وتحقیق سهولة القراءة المحتوى    
 لم یتم إعتماد أي نظام لوني واضح في تصمیم التطبیق �كل، و�نما تم  -

 ممثله �األلوان التالیة( األخضر، األحمر  إختیار االلوان �شكل عشوائي   
 دالالت تر�ط هذه االلوان  والتوجد ،، البرتقالي، األزرق،   
 داخل واجهات التطبیق �شكل خاص. �المواضیع المعروضة   

ة في واجهات التایبوجرافیالعناصر إستخدام  5

 التطبیق

 التطبیق وهو من نوعتم إستخدام نوع واحد من الخطوط في واجهات  -
Times New Roman   ،لم یبرز في تصمیم الواجهات المختلفة  الذي 

 .�ما أنه لم یتوافق �شكل جید مع العناصر التصمیمیة األخرى    
 حجم خط  صغیر جدًا مع تباعد قلیل بین األسطر ما  إستخدم التطبیق -
  ة تفاعلفشل في عملی إلىیؤدي  ما صعبة، وهوقراءته  ةجعل قابلی   
 ).87الحظ الشكل(�شكل عام المستخدم مع المحتوى    
 ظهر المحتوى المقروء �مستوى واحد من األهمیة وذلك �سبب عدم   -
  إستخدام التسلسل الهرمي له في جمیع واجهات التطبیق الحظ  
 ).88الشكل(  
 حرف في السطر     35الحروف ( لعدد األقصى�الحد  اإللتزاملم یتم  -

 قابلیة  مما أدى إلى تقلیل و�نما إستخدم عددًا أكبر الموصى بها الواحد)   
 .القراءة   
 تمت محاذاة جمیع المحتوى في �افة واجهات التطبیق إلى الجهة الیسرى  -

 وهو أمر خاطىء �حكم اللغة المستخدمة، والتي �ان من المفترض    
 محاذاتها الى الجهة الیمین.   

 تصمیم  ماإستخدتم بل أ�قونات األنظمة التشغیلیة  لم �ستخدم التطبیق - الداخلیة )Iconsاأل�قونات (تصمیم  6
 )، وهي 84أنواع مختلفة من األ�قونات الحظ الشكل( ةثالث مخصص من   
 ، حیث لم تتمتع �الجاذبیة وال Line Icons, Soled Iconsمن نوع    
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 التناسق البصري فیما بینها، وهذا �عمل �المقابل على تشتت إنتباه    
 من حیث �ما اتى إستخدامها �شكل مشوه ، المستخدم �سب تنوعها الكبیر   
 ).84األ�عاد الحظ الشكل(   
 لم یتم تمییز األ�قونات في حالة الفاعلیة من عدمها مما یؤدي إلى إر�اك  -

 المستخدم في حال إتخاذ أي إجراء.   

توظیف الشبكة التصمیمیة في واجهات  7

 التطبیق

 من الشبكة التصمیمیة داخل التطبیق وهي  نوعین مختلفین تم إستخدام -
   List Grid, Grid View ) األمر الذي جعل 90-89الحظ الشكل ،( 
  ر�ة والتناغم البصري، وافتقادالتطبیق تفتقر إلى اإلستمرا واجهات   
 الجاذب. جماليالشكل العناصر التصمیمیة المختلفة لل   

 ،التفاعلیةالتصمیمیة إستخدام األنماط  8

 كأنماط التنقل، اإلجراءات واإلدخال.

 :لتفاعل في �امل التطبیقل ثالثة أنماطتم إستخدام  -
   األول: نمط التنقل  النمط -

 �اف، وذلك  مه �شكل غیرا)، حیث تم إستخدBackتمثل بزر الرجوع (ی   
 مع تغییر طر�قة عرضه (�إستخدام  مكانه في مختلف الشاشات لتغییر   
  األمر الذي یؤدي إلى إر�اك المستخدم  أ�قونة أو �إستخدام �لمة رجوع)   
 ).91الحظ الشكل( ه مع الواجهات المختلفةو�فشال عملیة تفاعل   
  )، وتم إستخدامهTapتمثل �النقر (الثاني: وهو اإل�ماءات التي تالنمط  -

 لإلجراءات األساسیة داخل الواجهات، مع وجود صعو�ة في عملیة    
 غیر لمساحات المخصصة لعملیة اللمس و هذا النمط �سبب ا مع التفاعل   
 .خاضعه إلرشادات أنظمة التشغیلال   
 النمط الثالث وهو إجرائي یتمثل بزر تغییر اللغة و یتم عرضه في الواجهة  -

 ذي �ان من األفضل تضمینه في شاشة البدا�ة الرئیسیة للتطبیق، وال   
 لضمان سهولة اإلستخدام منذ البدا�ة فیما �خص السائحین غیر العرب.   

ة یتطبیق المنظومة التصمیممدى اإللتزام ب 9

 (iOSالخاصة �أنظمة التشغیل

 في عملیة بناء التصمیم. Android)و

 Googleو  App Storeفي �ال المتجر�ن  Visit Petraیتوفر تطبیق  -
Play    أي أنه من نوع التطبیقات الهجینةHybrid app. 

    Metroإعتمد تصمیم واجهة التطبیق األساسیة على نظام البطاقات أو  -
 ، األمر الذي جعل التطبیق Windowsوهو نمط التصمیم الخاص بنظام    
 و   iOSالتشغیل  �أنظمةغیر خاضع ألي منظومة تصمیمة خاصة    

 Android     من حیث األ�قونات والتصمیم الشبكي وتوز�ع العناصر 
 التصمیمیة.   
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 ):2عینة رقم(

 Discover Jordan):( تطبیق

�ساعدك هذا التطبیق في الحصول على �ل المعلومات حول وجهتك السیاحیة المفضلة ، "األردن" 

تزود سوف  التي ،من رؤ�ة الصفحة الرئیسیة المستخدم تمكنیالتطبیق س تحمیلبعد ، فبنقرة زر واحدة

والتي ستمنحك ، القائمة الفرعیة على الخیارات ذلك الوصف الكامل المتعلق �األردن، إلى جانب� المستخدم

 :إمكانیة الوصول إلى

الجغرافیة وحالة الطقس حیث �منح هذا التطبیق المستخدمین وصفًا �امًال حول المواقع األماكن:  .1

 .وأفضل وقت للز�ارة

الذین یندرجون تحت هذه الفئة الحصول على معلومات  المستخدمین التطبیق مكن�ُ التسوق:  .2

  .حول جمیع األماكن التي �مكنهم ز�ارتها للتسوق في وجهتهم السیاحیة المفضلة

 المطاعم التي تقدم أفضـــل من العثور على أفضـــل مســـتخدمي التطبیقســـوف یتمكن المطاعم:  .3

 �ـــــــارتـــهـــــــاز  ون فـــي الـــمـــنـــطـــقـــــــة الـــتـــي یـــنـــو الـــمـــتـــوفـــرة  والـــعـــــــالـــمـــیـــــــةاألطـــعـــمـــــــة الـــمـــحـــلـــیـــــــة 

(www.play.google.com / 2019). 
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 : قائمة األشكال

 
 )92الشكل(
 

 
 
 

 
 
 
 
 )93الشكل (

 
 
 )94الشكل(

 
 
 )95الشكل(
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 )96الشكل(

 
 
 )97الشكل(
 

 
  )98الشكل(

 )99الشكل(
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 )100الشكل(

 
 
 )101الشكل(

 

 :)2رقم( تحلیل العینة

 التحلیل محاور التحلیل  الرقم

 تم توظیف العناصر التصمیمة �شكل جید في واجهات التطبیق  - توظیف العناصر التصمیمة  1
 ).92المختلفة الحظ الشكل (   
 تم اإلعتماد على األشكال والخطوط في تصمیم التطبیق، حیث  -

 تم إستخدمها في تحدید و�براز المحتوى مما ساعد في إدارة    
 المساحة �شكل جید.   

 )launch icons(تصمیم رمز التشغیل  2
 

 مع  Discover Jordan�عرض رمز التشغیل إسم التطبیق وهو  -
 في  Photoshopتضمینه العلم األردني �إستخدام برنامج    
 الغالب مع إستخدام الظالل �شكل �بیر وغیر مدروس على    
 ).93خلفیة بیضاء الحظ الشكل(   
 تضمن رمز التشغیل نصا وهو إسم التطبیق وهو إجراء خاطىء  -
 ألن �ل نظام تشغیلي �عرض إسم التطبیق أسفل ا�قونة التشغیل   
 �شكل تلقائي.   
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 لها في شاشات  ةعانت أ�قونة الشغیل في األحجام الصغیر  -
 التطبیق واإلشعارات خاصة فظهرت مشوهة وغیر مقروءة    
 ).94الحظ الشكل(   

 تعرض شاشة البدا�ة صورة علم األردن على ملء الشاشة، حیث  -  )Launch Screen( تصمیم شاشة البدا�ة 3
 لم تعكس دور التطبیق الوظیفي وهو تقد�م المعلومات حول    
 ).95المواقع واألماكن السیاحیة في األردن الحظ الشكل(   
 تضمنت شاشة البدا�ة النشید الوطني األردني األمر الذي جعلها  -

 تتجاوز الحد األقصى لمدة عرضها وهو ثالث ثواني.    
 إلضافة إلى شعار المملكة اتضمنت شاشة البدا�ة إسم التطبیق � -

 األردنیه الهاشمیة وهذا األمر یؤدي إلى إر�اك المستخدم حول    
 ).95أیهما األصح �شعار للتطبیق الحظ الشكل(   

 )Color Schemeإستخدام النظام اللوني ( 4

 ودالالته

 إعتمد تصمیم التطبیق على صورة تم إستخدامها �خلفیة مع   -
ضبابي �إستخدام برنامج تعدیل �سیط �ي تظهر �شكل    

photoshop   )96في جمیع أنحاء التطبیق الحظ الشكل.( 
 إستخدم التطبیق نظام األلوان المحایدة، حیث تم إعتماد األبیض  -

 �لون �ستخدم في العناو�ن الرئیسیة والرمادي للعناو�ن الثانو�ة    
 �ما تم إستخدام األبیض في األ�قونات مع عدم إستخدام أي لون    
 في أي من العناصر التفاعلیة.   

التایبوجرافیة في واجهات إستخدام العناصر  5

 التطبیق

  من الخطوط في واجهات التطبیق اواحد انوعالتطبیق إستخدام  -
 والذي �ضم  San Serifوهو من نوع   Ebrimaوهو جمیعها   
 .Regularو  Boldوزنین مختلفین    
 تم تطبیق التسلسل الهرمي في المحتوى وتمییز العناو�ن الرئیسیة  -
 عن الثانو�ة �إستخدام وزن الخط �اإلضافة إلى اللون الحظ   
 ).97(الشكل  
العناو�ن الرئیسیة من أي مشاكل فیما �خص الحجم  يتعانلم  -

مع الخلفیة على عكس العناو�ن الثانو�ة التي عانت في  والتباین 
المواقع داخل التطبیق من عدم التباین �سبب اللون أو وزن  �عض 
 ).98الشكل( ظالذي لم �كن إختیاره موفقا الح الخط 

 إستخدم التطبیق نظام التصمیم المخصص فیما �خص األ�قونات  - ) الداخلیةIconsتصمیم األ�قونات ( 6
 الداخلیة ولم یلتزم �أ�قونات النظام التشغیلي.  
 ظهرت أغلب األ�قونات �شكل مشوه �سبب إستخدام صور في  -
 الغالب تم تحمیلها من اإلنترنت �طر�قة غیر إحترافیة ولم تصمم   
 ).99خصیصًا لإلستخدام في تصمیم التطبیق الحظ الشكل(  
 ما یؤدي إلى ملم یتم تمیبز األ�قونات في حالة الفاعلیة وعدمها  -
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 إر�اك المستخدم في حال إتخاذ إجراء معین.  
 تم تضمین نص مع األ�قونات لتوضیح مفهومها رغم وضوحها  -

 ).99و�التالي ال داعي إلستخدامه الحظ الشكل (   

 Listإستخدم التطبیق نوعا واحدا من أنواع الشبكات التصمیمیة وهو  توظیف الشبكة التصمیمیة في واجهات التطبیق 7
Grid  والذي �ستخدم لتوفیر مساحة أكبر لعرض �میة أكبر من

)، حیث �عتبر 100المحتوى ولكن بتفاصیل أقل الحظ الشكل(
إستخدامه في هذا النوع من التطبیقات ناجحا، األمر الذي جعل 

لبصري فیما �خص ترتیب العناصر واجهات التطبیق تمتاز �التناغم ا
 التصمیمة المختلفة �شكل منظم وموحد.

إستخدام األنماط التصمیمیة التفاعلیة، �أنماط  8

 التنقل، اإلجراءات واإلدخال.

 �ستخدم التطبیق ثالثة أنماط من التفاعل متمثلة بنوعین من  -
 التنقل ونوع واحد من اإل�ماءات.   
 لم ینجح التطبیق في توظیف نمط التنقل الخاص �الرجوع إذ  -

 إعتمد �شكل �لي على الزر الخاص �الجهاز ومع التطور الكبیر    
 الذي تشهدة الهواتف الذ�یة تم التخلص من األزرار على الشاشة    
 شة الرئیسیة مستحیلة ما �جعل عملیة التراجع أو العودة إلى الشام   
 �سبب عدم توفره في واجهات التطبیق.   
 إستخدم التطبیق زر تنقل خاص بتصمیم المواقع اإللكترونیة ومن  -

 غیر المألوف �النسبة للمستخدمین إستخدامه داخل تطبیق،    
 �اإلضافة إلى تغییر مكانه من أعلى الواجهة من الیمین �ما هو    
  إلى Androidشادات النظام الخاصة في منصوص علیه في إر    
 ).101منتصف الواجهة الحظ الشكل(   
 تم تضمین الزر أ�قونة تدل على إجراء مختلف في شاشة أخرى  -

 ).101ما یر�ك المستخدم في عملیة التفاعل معه الحظ الشكل(   
  )، لإلجراءات األساسیة داخل Tap(النقر إستخدم التطبیق -

 مع عدم وجود أي صعو�ة في إستخدامه. الواجهات   

مدى اإللتزام بتطبیق المنظومة التصمیمیة  9

 Android)و  (iOSالخاصة �أنظمة التشغیل

 في عملیة بناء التصمیم.

إذ �عمل على نظام  Google Playفي متجر تطبیق الیتوفر  -
Android     .فقط 

 لم یلتزم التطبیق �المنظومة التصمیمیة الخاص بنظام التشغیل  -
 التي   فیما �خص األنماط التفاعلیة متمثلة �عناصر التنقل   
   (Webإستخدمت تصمما خاصا �المواقع اإللكترونیة    

 (Design    ) 10الحظ الشكل.( 
 إعتمد التطبیق في عملیة الرجوع على الزر الخاص �الجهاز دون  -

 وجود زر مخصص لهذه العملیة داخل التطبیق ما یؤدي إلى    
 إر�اك المستخدم في إتمام عملیة تفاعله مع التطبیق.   



159 
 

 Robotoلم یلتزم التطبیق �الخط الخاص في نظام التشغیل وهو  -
 الذي یتمتع بدینامكیة عالیة فیما �خص إستخدامه من تباعد   
 األسطر واألحرف عن �عضها البعض.  

 

 

 ):3عینة رقم(

 Visit Jordan):تطبیق (

) الرســمي من هیئة الســیاحة األردنیة وصــفًا موجزًا للعدید من المواقع (Visit Jordanیوفر تطبیق 

التار�خیة والدینیة والثقافیة والطبیعیة وأفضـــــــل األماكن لعشـــــــاق المغامرة في األردن، مصـــــــحو�ة �صـــــــور 

 ).(www.play.google.com / 2019مذهلة ونصائح وخرائط مفیدة 

زة أفضـــــل تطبییق هاتف ذ�ي حكومي على جائ 2016في عام  (Visit Jordan)حصـــــل تطبیق 

 (mgov-award.ae, 2017).في العالم العر�ي
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 قائمة األشكال:

 
 
 )102الشكل(
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 )103الشكل (
 

 
 
 )104الشكل(

 
 
 )105الشكل(
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 )106الشكل(
 

 
 
 )107الشكل(

 

 
 
 )108الشكل(

 
 
 )109الشكل(
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 ):3تحلیل العینة رقم (

 التحلیل محاور التحلیل  الرقم

 تم توظیف العناصر التصمیمة �شكل جید في مختلف واجهات  - توظیف العناصر التصمیمة  1
 ا ساعد في ظهورها �شكل متناسق الحظ الشكل مالتطبیق م   
   )102.( 
 تصمیم التطبیق �شكل �بیر، حیث في تم اإلعتماد على األشكال  -

 تم إستخدمها في تحدید و�براز المحتوى وهو ما ساعد في إدارة    
 .جیدالمساحة �شكل    

 )launch icons(تصمیم رمز التشغیل  2
 

 �لمة األردن �تبت  شكل�عرض رمز التشغیل شعارا مصمما على  -
 ). 103( �الخط الكوفي المر�ع   
 و�دا واضحًا وممثًال عانى رمز التشغیل في األحجام الصغیرة لم � -
 ).104( الحظ الشكل للتطبیق ومتناسق مع محتواه   

 لم �حتو التطبیق شاشة بدا�ة، حیث �متاز التطبیق �سرعة التشغیل.  )Launch Screen( تصمیم شاشة البدا�ة 3

 )Color Schemeإستخدام النظام اللوني ( 4

 ودالالته

 إعتمد تصمیم التطبیق في أغلب واجهاته على صورة تم  -
 إستخدامها �خلفیة عوضًا عن اللون مع تعدیل �سیط علیها    
 في الغالب لتظهر �شكل  Photoshop�إستخدام برنامج    
 ).105الحظ الشكل( ضبابي   
 تم إستخدام خلیط من األلوان الباردة والساخنة مع إستخدام تدرج  -

 لوني �سیط، ولكن دون وجود أي دالالت لونیة إلستخدامها    
 ور�طها �موضوع التطبیق.   
 لم �ستخدم اللون في العناصر التفاعلیة وهو ما �عمل على إر�اك  -

 المستخدم في عملیة تفاعله معها.   

إستخدام العناصر التایبوجرافیة في واجهات  5

 التطبیق

  جمیعها الخطوط في واجهات التطبیقتم إستخدام نوع واحد من  -
 ، حیث �متلك ستة San Serifوهو من نوع   Concordهو   
 أوزان مختلفة استخدم ثالثة منها في تصمیم التطبیق.   
 إمتیازا �سبب تمتعه بدعم النظام Concord  �عتبر إختیار خط  -

 .Jelly Beanمع نسخة  2013وهو الخط الخاص �النظام عام    
 تم تطبیق التسلسل الهرمي في المحتوى ما یتیح للمستخدمین  -

 التمییز بین العناو�ن الرئیسیة والثانو�ة �إستخدام وزن الخط الحظ    
 ).106الشكل(   
   من أي مشاكل فیما �خص والفرعیة لم تعان العناو�ن الرئیسیة  -
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وظهرت �صورة واضحة ومقروئة الحجم والتباین مع الخلفیة    
)107.( 

 إستخدم التطبیق نظام التصمیم المخصص فیما �خص األ�قونات  - ) الداخلیةIconsتصمیم األ�قونات ( 6
 الداخلیة ولم یلتزم �أ�قونات النظام التشغیلي.  
 ظهرت األ�قونات الداخلیة �شكل مثالي ومتناسقة مع �عضها  -

 ).102البعض الحظ الشكل(   
 لم یتم تمییز األ�قونات في حالة الفاعلیة وعدمها ما یؤدي إلى  -

 إر�اك المستخدم في حال إتخاذ إجراء معین.   
 تم تضمین نص مع األ�قونات لتوضیح مفهومها وهو أمر  -

 ).102جهات التطبیق الحظ الشكل (ضروري في �عض وا   

 من الشبكة التصمیمیة داخل التطبیق  نوعین مختلفین تم إستخدام - توظیف الشبكة التصمیمیة في واجهات التطبیق 7
 )، 109-108الحظ الشكل ( List Grid, Grid View  وهي  
 التطبیق تفتقر إلى اإلستمرار�ة والتناغم  الذي جعل واجهات األمر   
 .البصري   
لم یتم تطبیق األ�عاد القیاسیة الموصى بها من قبل نظام التشغیل  -

Android    وiOS  .في اغلب واجهات التطبیق 

إستخدام األنماط التصمیمیة التفاعلیة، �أنماط  8

 التنقل، اإلجراءات واإلدخال.

 �ستخدم التطبیق نمطین من التفاعل متمثلة في التنقل وفي نوع  -
 واحد من اإل�ماءات.   
 لم یتم تمییز أي عنصر تفاعلي في حالة التفاعل عنه في حال  -
 عدمها ما یر�ك المستخدمین في حالة القیام �إجراء معین.  
 نجح التطبیق في توظیف نمط التنقل الخاص �الرجوع  -
  )، لإلجراءات األساسیة داخل Tap(النقر إستخدم التطبیق -

 مع عدم وجود أي صعو�ة في إستخدامه. الواجهات   

مدى اإللتزام بتطبیق المنظومة التصمیمیة  9

 Android)و  (iOSالخاصة �أنظمة التشغیل

 في عملیة بناء التصمیم.

 إعتمد تصمیم واجهة التطبیق األساسیة على نظام البطاقات أو  -
 Metro     وهو نمط التصمیم تصمیم البطاقات �شكل مسطح 

 غیر  الذي جعل التطبیق ، األمرWindowsالخاص بنظام    
  Androidالتشغیل بنظام  خاصةالتصمیمة المنظومة لخاضع ل   
 .iOSأو    
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 :(تجر�ة الباحث) صمیمیةتالرؤ�ة ال

المحاور التي تم وضعها من قبل الباحث وتحكیمها من قبل  بناًء على�عد تحلیل عینات البحث 

هم المشكالت أ على  الوقوف، و مجال تصمیم وتطو�ر التطبیقات مجموعة من األكاد�مین والخبراء في

القطاع السیاحي األردني، خرج الباحث برؤ�ة تصمیمیة � الهواتف الذ�یة الخاصة التي تعاني منها تطبیقات

برمز التشغیل  اً بدءلبناء تطبیقات الهواتف الذ�یة، جدیدة تحاكي األسس والقواعد التصمیمیة السلیمة 

 األمثل لى االسلوبإالتي افتقرت  الواجهاتلى إ ،لى عنصر الجذبإالذي �ان �فتقر  الخاص �التطبیق

 .التصمیمیة والمحتوى  عناصرهاواإلستمرار�ة والترا�ط بین 

 رمز التطبیق:

من قبل المستخدمین في متاجر  هللقیام �عملیة تحمیل الرئیسي �عتبر رمز التشغیل عنصر الجذب

من نوعه لیشرح بوضوح هدف التطبیق  اً ن �كون ممیزًا وممثًال وفر�دأالتطبیقات المختلفة لذلك �جب 

 الباحثفیه إعتمد وفي هذا قام الباحث بتقد�م مقترحین لتصمیم رمز التشغبل المقترح األول األساسي، 

تمتاز  ،)Goddess of Hayyanوهي ( عالميالو  المحلي مستوى العلى مشهورة فر�دة و أثر�ة  قطعةعلى 

هذه القطعة �النصوص النبطیه الموجوده في الجزء السفلي منها مع رسوم هندسیة على جانبیها �اإلضافة 

لتكون رمزًا  وهي متواجدة في قاعدة األسود المجنحه في مدینة البتراء ،لطر�قة رسم العیون والفم واألنف

إلنشاء نمط أ�قونة فر�د من نوعه  �شكل مجرد المرئیة الصور بناءإعادة حیث تم  ،لتشغیل التطبیق

 ).110الحظ الشكل( ااألساسیة لهمستوحى من عناصر الرسم 
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مبنى أثري محفور �الصخر المقترح الثاني فقد إعتمد الباحث على الخزنة وهي  ما �خصوأما فی

في جنوب البالد.  البتراء�قع في المحمیة األثر�ة �مدینة  .األردنفي  األنباط�عود تار�خه إلى حضارة 

ُتعتبر الخزنة أشهر معالم المدینة وأكثرها أهمیة، حیث اختار األنباط موقعها �عنا�ة �أول معلم یواجه 

المحلیین سا�قًا �أن الجرة الموجودة في  البدوإلعتقاد الزائر �عد دخول المدینة. وقد ُسمیت بهذا االسم 

 �شكل مجرد المرئیة الصور بناءإعادة حیث تم ، أعلى الواجهة تحوي �نزًا، ولكنها في الواقع ضر�ح ملكي

 ).111األساسیة لها الحظ الشكل(إلنشاء نمط أ�قونة فر�د من نوعه مستوحى من عناصر الرسم 

 
 من تصمیم الباحث 1رقم  المقترح )110الشكل(

 
 

 
 من تصمیم الباحث 2رقم  المقترح) 111الشكل(

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88
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 النظام اللوني:

غا�ة في األهمیة، وذلك لدوره ظام اللوني المستخدم في بناء تطبیق معین مسألة ن�عد إختیار ال

المهم في مساعدة المستخدمین على رؤ�ة وتمییز المحتوى والتفاعل مع العناصر واإلجراءات المختلفة، 

حیث �شمل إستخدامه العدید من العناصر التصمیمیة المكونة لواجهة المستخدم، وقد یرتبط إستخدامه 

ًا على الهو�ة البصر�ة ءبنا نظام اللوني األساسيحث �إختیار الا�الهو�ة البصر�ة، ومن هنا قام الب

 ألوانالتنوع الكبیر في جمال ها األخاذ و التي �سبت هذه التسمیة �سبب  (المدینة الورد�ة)مدینة البتراءل

دوًن عن غیرها من المدن األثر�ة، فجاء إختیار النظام اللوني �ما هو موضح التي تتمیز بها  هاصخور 

 ):112في الشكل(

 
 

 من تصمیم الباحث )112الشكل(
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 :الخطوط

إعتمد الباحث على نوعین من الخطوط، فقد  فیما �خص الخطوط المســـتخدمة في تصـــمیم التطبیق

والثاني للغة العر�یة، حیث تم إختیارهما �عنا�ة ودراســـــة مســـــبقة لكي للغة اإلنجلیز�ة تم إســـــتخدامه األول 

، أنظمة التشــــــــغیل یتمتع بدعمكالهما فیتوافقا مع �عضــــــــهما البعض من الناحیة الشــــــــكلیة والتصــــــــمیمة، 

من خالل وذلك  ،فجوات أو مناطق من التوتر البصــــري بین أزواج الحروفوالمقصــــود هنا عدم حدوث 

 .�حسب حجم الخط المستخدم ئيتلقاضبط التتا�ع بین الكلمات والمسافات بین األسطر �شكل 

، )Compatil Exquisit( هو من نوعو  )Compatil( عائلةهو من وأما من ناحیة النوع األول ف

 Compatil)األول وهو  ،تصــــــمیم التطبیق ثالث منها في توظیفأر�عة أوزان مختلفة، تم  حیث �متلك

Lt Bold)  والذي تم إســـــتخدامه في العناو�ن الرئیســـــیة، والثاني(Compatil Small Cap Lt Bold) 

فتم إســــــتخدامه في �تا�ة  (Compatil Lt Regular)والذي أســــــتخدم في العناو�ن الفرعیة، وأما الثالث 

إذ �متلك عشــــــــــــــرة أوزان  ،)Greta Arabic(خط من نوع على عتماد اإلوأما الخط الثاني فتم الفقرات، 

والذي أستخدم  (Greta Arabic Bold)مختلفة تم إستخدام ثالث منها في تصمیم التطبیق، األول وهو 

والذي أســــــــتخدم في العناو�ن الثانو�ة،  (+Greta Arabic Bold)في العناو�ن الرئیســــــــیة، والثاني وهو 

 .)113الحظ الشكل( فتم إستخدامه في �تا�ة الفقرات (-Greta Arabic Light)والثالث وهو 

الى  المحتوى  وتقســــیم تنظیمفي في األوزان التي تمتلكها الخطوط المســــتخدمة الكبیر ســــاعد التنوع 

یبحثون عنه �كل  الى ما لالوصــــو في مســــتخدمین ال ســــیســــاعد �شــــكل داخل واجهات التطبیقمســــتو�ات 

 .، وفهم المحتوى �شكل تدر�جي�سر وسهولة

https://www.linotype.com/55521/compatil-exquisit-family.html
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 من تصمیم الباحث )113الشكل(

 األ�قونات الداخلیة:

تعتبر األ�قونات الداخلیة �مثا�ة مســـــاعدات لتعز�ز المعلومة عند المســـــتخدمین، حیث تســـــتخدم مع 

التبو�ب وغیرها �ما أنها تســــاعد في إدارة المســــاحه والتي هي  العناصــــر التفاعلیة مثل األزرار وعالمات 

 .عائق في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة

الباحث �اإلعتماد على نظام  ومن هنا قام عرف الخط على أنه مســــــــــــار یتم تتبعة بنقطة متحر�ة،�ُ 

 السبب في إختیار)، و�رجع 114) الحظ الشكل((Line Iconمبني في األساس على الخطوط أ�قونات 

وهي مســــــــــــاعدة المســــــــــــتخدمین في مرتبط �أحد وظائف التطبیق الرئیســــــــــــیة أنه  من األ�قونات النوع هذا

 .�أفضل وأقصر طر�قة ممكنة (ب)الى (أ)الوصول من 

األنظمة التشــــغیلیة من التي تنص علیها شــــروط التم اإللتزام أثناء تصــــمیم ا�قونات التطبیق �جمیع 

تناســــــق من حیث التصــــــمیم في مختلف األحجام التفاصــــــیل و الوالمحافظة على حیث البســــــاطة والتمثیل 

ومختلف الواجهــات، �مــا تم إســــــــــــــتخــدام اللون لتمیزهــا في حــالــة الفــاعلیــة من عــدمهــا لز�ــادة الیقین عنــد 

 المستخدمین عند تنفیذ إجراء معین.
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 من تصمیم الباحث )114الشكل(

 شاشة البدا�ة:

اعتمد الباحث على مبدأ البســــــاطة في تصــــــمیم شــــــاشــــــة البدا�ه مع اإلهتمام �التفاصــــــیل، حیث تم 

یل التطبیق فقط دون تضمینها أي شيء آخر غاإلعتماد على صورة لمدینة البتراء بإلضافة إلى رمز تش

تم اإلنتهاء من عرضــها ســوف �ظهر )، وفي حال :ت115�ما في الشــكل( �شــوش على ذهن المســتخدم

) تقدم للمســـــــــتخدم �عض المعلومات عن Tutorial Cardللمســـــــــتخدم مجموعة من البطاقات التعر�فیة (

 ).:ب:أ115التطبیق تظهر لمرة واحدة فقط في حال تشغیل التطبیق للمرة األولى الحظ الشكل(

 
 من تصمیم الباحث )115الشكل(
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 التفاعلیة:األنماط والعناصر 

من التفاعل في تصــــمیم التطبیق، األول وهو التنقل متمثل �عالمة  ثالث أنماطإعتمد الباحث على 

التبو�ب التي تم إعتمادها �ســـــــــــبب خیارات التنقل القلیلة التي �حتو�ها التطبیق، حیث تم تقد�م إشـــــــــــارات 

نه الحالي دون أي مشـــــاكل أو مرئیة مثل اللون وتغییر الرمز المســـــتخدم للســـــماح للمســـــتخدم بتحدید مكا

، وفي ) لإلجراءات الرئیســةTapإل�ماءات حیث إســتخدم الباحث النقر(ا، وأما النمط الثاني متمثل �إر�اك

 ما �خص النمط الثالث متمثل بزر الرجوع الذي تم إستخدامه �ما هو منصوص علیه في نظام التشغیل

)iOS(  الیسرى في الجزء العلوي من الشاشة في الجهة. 

من حیث الحد األقصــــــــى لعدد ) iOSالخاصــــــــة بنظام (إلتزم الباحث �إرشــــــــادات أنظمة التشــــــــغیل 

 .  )116الحظ الشكل ( هامكان تواجد، و الخیارات التي �جب أن تحتو�ها عالمة التبو�ب

 
 

 من تصمیم الباحث )116الشكل(
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 التصمیمیة:إستخدام العناصر 

�شــكل مدروس و�عتمادًا على األســس  إســتخدام العناصــر التصــمیمیة في جمیع واجهات التطبیق تم

ألشـــــكال امتمثله � التصـــــمیمیة المنبثقة من إرشـــــادات أنظمة التشـــــغیل لتصـــــمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة

 ).117والمساحة واللون الحظ الشكل( والخطوط

 
 من تصمیم الباحث )117الشكل(

 النظام التشغیلي:

) وهذا واضـــــــــح من خالل (iOS فیما �خص النظام التشـــــــــغیلي فقد تبنى الباحث النظام التشـــــــــغیلي

وطبیعة  Typeface)) الخاص والخطوط (Gridإســتخدام األنماط التصــمیمیة التفاعلیة والنظام الشــبكي(

 تصمیم األ�قونات الداخلیة المستخدمة في التطبیق.
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 ):Redesign Appإعادة تصمیم التطبیق (

 الرسوم التخطیطیة:

 

 ) من تصمیم الباحث118الشكل(
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 واجهات التطبیق

 الشاشة الرئیسیة:

ر�زت الصـــفحة الرئیســـیة للتطبیق على تقد�م معلومات مهمة حول الموقع الحالي للمســـتخدم وحالة 

الطقس وأفضل األماكن لز�ارتها ومقدار المسافة مابین المستخدم وهذه المواقع، �ما تقدم أفضل قصص 

 .)119الحظ الشكل ( حول ز�اراتهم السا�قة لإلستفادة منهالزوار ا

 

 
 تصمیم الباحث) من 119الشكل(
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 :التعلیمیة اتشاشلة البدا�ة �اإلضافة لشاش

 

 ) من تصمیم الباحث120الشكل(

 ل الدخول و�نشاء حساب جدید:یشاشات تسج

 
 ) من تصمیم الباحث121الشكل(
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 األماكن:شاشة 

 

 

 ) من تصمیم الباحث122الشكل(
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 الرحالت:شاشة 

رحالت مخصــصــة من الخاصــة أو إختیار  الخاصــةته تمكن هذة الواجهة المســتخدم من إنشــاء رحل

  قبل التطبیق.

 

 ) من تصمیم الباحث123الشكل(

 

 

 ) من تصمیم الباحث124الشكل(
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 معلومات األماكن:شاشة 

 

 ) من تصمیم الباحث125الشكل(

 :الملف الشخصيشاشة 

 

 ) من تصمیم الباحث126الشكل(
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 شاشة اإلعدادات:

 

 الباحث) من تصمیم 127الشكل(

 أ�قونات التطبیق:

 

 ) من تصمیم الباحث128الشكل(
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الخامسالفصل   

 مناقشة النتائج والتوصیات
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 لدراسة:انتائج 

إلى مجموعة من النتائج والتي �مكن الباحث  وصلبناءًا على دراسة األدب النظري والنتائج العملیة 

 :إ�جازها فیما یلي

الذي تلعبة عناصر البناء التصمیمیة في نجاح العملیة التفاعلیة أكدت الدراسة على الدور  .1

في تطبیقات الهواتف الذ�یة من خالل إختیار وترتیب العناصر التصمیمیة وفق األسس 

 وقواعد التكو�ن الصحیحه.

�عتمد بناء تطبیقات ذات جودة تصمیمیة عالیة على مدى إلتزام المصممین بتطبیق المنظومة  .2

صة �أنظمة التشغیل فیما �خص إستخدام العناصر التفاعلیة وتصمیم التصمیمیة الخا

 اال�قونات و�ختیار الخطوط و�عتماد النظام اللوني �ما یتناسب مع طبیعة ونوع التطبیق.

یلعب إستخدام أنماط تصمیمیة مألوفة �النسبة للمستخدمین دوراَ مهماً في نجاح عملیة تفاعلهم  .3

 لراحة والثقة أثناء عملیة إستخدامهم له.مع التطبیق، ومنحهم شعورًا �ا

ستخدم في تصمیم المُ  النظام اللونيهنالك ضرورة ملحة لفهم ودراسة اظهرت الدراسة ان  .4

 التطبیق�شكل صحیح مع نوعیة  هاستخدام ذلك في�ساعد ، إذ من قبل المصممالتطبیق 

 .التي �طرحهاوطبیعة المواضیع 

للواجهات ر�ط العناصر االساسیة عملیة  فيالتصمیمیة الشبكة  همیة دورأ اكدت الدراسة على  .5

 .بینها فیما والترا�ط�االستمرار�ة  اً �عطي شعور  ممامع �عضها البعض  المختلفة

اظهرت الدراسة ان التصمیم البسیط والُممثل لرمز التشغیل یلعب دور اساسیًا في نجاح  .6

 متاجر التطبیقات.عملیة جذب ولفت إنتباه المستخدمین لتحمیل التطبیق من 
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إختیار الخطوط المناسبة في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة، وتوظیفها ضمن القواعد  .7

التایبوجرافیة السلیمة �ساعد على سهولة القراءة، و�ساهم في نجاح عملیة تفاعل المستخدم 

 مع المحتوى.

لمستخدم وقابلیة تلعب األ�قونات الداخلیة دورًا مهمًا في عملیة التناسق وتحسین تجر�ة ا .8

إدارة المساحة داخل واجهات التطبیق  حیثاإلستخدام في تطبیقات الهواتف الذ�یة من 

 وتعز�ز المعلومة لدى المستخدم و�كمال دور العناصر التفاعلیة.

تطبیق االتجاهات التصمیمیة الحدیثة في تصمیم تطبیقات الهواتف الذ�یة �سهم �شكل �بیر  .9

 ثیالتها من التطبیقات.في نجاحها وتمیزها بین م

تحتاج تطبیقات الهواتف الذ�یة الممثلة للقطاع السیاحي األردني المز�د من األهتمام فیما  .10

 �خص الجانب التصمیمي، �ونه واجهة للحضارة والتطور في الدولة.

لتطبیقات الهواتف الذ�یة األثر الكبیر في تطور األداء البشري من خالل دخولها في جمیع  .11

 حیاة المعاصرة، وال سیمى القطاع السیاحي.مجاالت ال
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 التوصیات:

من  إلى عددالباحث  توصلالتحلیلیة لعینة البحث ونتائجها و  النظر�ة الدراسةفي بناًء على ما جاء 

 :هيو التوصیات 

اإلعتماد على الفكر التصمیمي الحدیث ومواكبة التطور السر�ع والمستمر في تصمیم تطبیقات  .1

في مجال القطاع السیاحي  الذ�یة للخروج بتطبیقات تتالئم ومتطلبات العصر الحدیثالهواتف 

 .األردني

اإلهتمام بتطو�ر تطبیقات الهواتف الذ�یة الخاصة �القطاع السیاحي األردني �وسیلة فاعلة في  .2

 تنشیط ودعم السیاحه في األردن.

 اتعالقال دراسة  في موضوع الدراسة من حیث �ما وردت للتطبیقات يتصمیمال �البناءاالهتمام  .3

إستخدام الرسوم التخطیطیة التي تسمح بتكو�ن  المختلفة، وذلك من خاللمفردات التصمیم  بین

 .فكرة أولیة لتوز�ع وترتیب العناصر وفصل العناصر التفاعلیة �طر�قة واضحه ومبسطة

لطلبة التصمیم والفنون �شكل  ةمختصة في تصمیم وتطو�ر تطبیقات الهواتف الذ�یتدر�س مادة  .4

جزءًا منهم سیتولى عملیات التصمیم إما من خالل العمل  حیث أن ،عام في الجامعات األردنیة

 في مكاتب التصمیم المحلیة أو الو�االت العالمیة التي تعمل في األردن.
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 مقترح الدراسة:

العاملة في المؤسسات الحكومیة والخاصة لرفع  �قترح الباحث تعمیم هذه الدراسة على جمیع التطبیقات

كفائتها ولتحقیق الهدف المرجو منها عن طر�ق تصمیم �عبر عن محتواها و�دعم أهدافها الخاصة والعامة، 

 لعجلة التطور السر�عة والمستمرة. الدولة التطبیقات هي دلیل على مدى مواكبة  هعلى إعتبار أن هذ
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)2ملحق رقم(  

 

 

 جامعة الشرق األوسط

 كلیة العمارة والفنون 

 التصمیم الجرافیكي

لدراسات العلیا ا  

 

 تحیة طیبة و�عد...

البنیة التصمیمیة وأثرها على العملیة التفاعلیة في تطبیقات الهواتف " �قوم الباحث �إجراء دراسة �عنوان

لغا�ات إستكمال متطلبات درجة الماجستیر في " (تطبیقات القطاع السیاحي األردني نموذجًا) الذ�یة

التصمیم الجرافیكي، و�عد اإلطالع على محاور التحلیل في الجدول أدناه والخاصة بتحلیل تصمیم 

راء �أنها ) خب9مجموعة من تطبیقات الهواتف الذ�یة الخاصة �القطاع السیاحي األردني، تم اإلقرار من (

 مناسبة جدًا وتحقق أهداف عملیة التحلیل والتي تضفي إلى نتائج الدراسة.
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 محاور التحلیل  الرقم

 توظیف العناصر التصمیمة  1

 )launch icons(تصمیم رمز التشغیل  2
 

  )Launch Screen( تصمیم شاشة البدا�ة 3

 هودالالت )Color Schemeي (اللونالنظام إستخدام  4

 ة في واجهات التطبیقالتایبوجرافیالعناصر إستخدام  5

 الداخلیة )Iconsاأل�قونات (تصمیم  6

 التطبیقتوظیف الشبكة التصمیمیة في واجهات  7

 �أنماط التنقل، اإلجراءات واإلدخال. ،التفاعلیةالتصمیمیة إستخدام األنماط  8

 Android)و  (iOSة الخاصة �أنظمة التشغیلیتطبیق المنظومة التصمیممدى اإللتزام ب 9

 في عملیة بناء التصمیم
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