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 والتقدير لشكرا

 والمرسلین بیاءاآلن سید على والسالم والصالة العالمین رب لله الحمد
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 وفرها. الثمین وقته من

 من قدمه لما األزهري  ولید وائل الدكتور والتصمیم العمارة كلیة عمید إلى بالشكر أتوجه كما
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 اإلهداء
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 مشكلة... ألي مواجهتي عند لي
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 لیكتمل... كان ما لي وتشجیعه الدائم ودعمه وجوده

 من والتخفیف الترفیه عنصر كانوا لطالما ألنهم البحث, هذا أهدي ونورا... هديل صديقاتي وإلى

 به... مررت الذي الضغط وطأة

 لي... المعنوي  دعمهم على العمل... في وزمیالتي زمالئي وإلى

 جامعة في قضیناها التي الجمیلة الدراسیة األوقات على الدراسة... في وزمیالتي زمالئي وإلى

 یبة...الحب األوسط الشرق 
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 السياحي اإللكتروني الموقع استخدام قابلية زيادة في المستخدم واجهة تصميم دور
 (أنموذجا   األردن في السياحي اإللكتروني الموقع)

 إعداد
 البيرقدار فائق هيا

 إشراف تحت
 وصيف إبراهيم حسين أحمد الدكتور االستاذ

 الملخص
 الموقع استخدام قابلیة زيادة في المستخدم واجهة تصمیم دور توضیح الى الدراسة هدفت 

 استقطاب في ودورها ،الموقع في المستخدم واجهة تصمیم عناصر ودراسة ،السیاحي اإللكتروني

 التصمیمیة االتجاهات ذات السیاحیة اإللكترونیة المواقع على الضوء إلقاء الى باإلضافة الجمهور,

 الحديثة.

السیاحة اإللكترونیة  وهي: مختلفة محاور أربعة لقیاس ،خاصة بإستبانة الباحثة قامت وقد

اتجاهات و  ،واقع السیاحیةعناصر تصمیم واجهة المستخدم للمو  ,في خدمة القطاع السیاحي

 وتم ،أداء الموقع اإللكتروني السیاحي و قابلیة استخدامهو  ،التواصل الحديثة في المواقع السیاحیة

 وثباتها. األداة  صدق من التأكد بعد هذا

وعلیه فأن عدد  google Formsحیث قامت الباحثة  بوضع االستبانة على موقع 

وعند انتهاء الوقت المحدد  تبین ان . ( استبانه258اإلحصائي بلغت )االستبانات الصالحة للتحلیل 

 .(  مستجیب266عدد المشاركین في االستبانة )

 للموقع المستخدم واجهة تصمیمولقد أشارت نتائج الدراسة الى أن مساهمة عناصر 

كانت  وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني
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دمي خمستحیث تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیارية لتقديرات األفراد  ،مرتفعة

حسابي بلغ المتوسط الو أشارت النتائج الى أن  ،اصة في األردنخالمواقع االلكترونیة السیاحیة ال

لفقرات هذا ( وبینت النتائج أن جمیع  المتوسطات الحسابیة 1.16(  وانحراف معیاري )4.11)

( ، وهذا يعني إن تقديرات األفراد مستخدمي المواقع 3البعد أكبر من معیار االختبار البالغ )

االلكترونیة السیاحیة الخاصة في األردن لمستو  تقییمهم فقرات هذا البعد كانت )إيجابیة( ، أي أن 

ا(    .مستو  تقییم فقرات البعد كان )مرتفع 

 قابلية ،المواقع اإللكترونية السياحية ،واجهة المستخدم تصميم)الكلمات المفتاحية: 

 (.االستخدام
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Abstract 

The study aimed to clarify the role of user interface design in 

increasing the usability of the tourist website, studying the design elements 

and its role in attracting the public. In addition to shedding light on the 

tourist websites with modern design trends. 

The researcher designed a special questionnaire to measure four 

different axes: E-tourism in the service of the tourism sector, The elements 

of user interface design for tourist sites, the trends of modern 

communication in tourist sites, and the performance of the tourist website 

and its usability. This was done after confirming the reliability of the tool 

and its stability. 

The researcher placed the questionnaire on the Google Forms site, so 

the number of valid questionnaires for statistical analysis reached (258) out 

of (266) questionnaire, at the end of the specified time. 

The results of the study indicated that the contribution of user 

interface design elements of the Jordanian tourist website in attracting the 

user during the review and browsing of the site was high, where arithmetic 

averages and standard deviations were calculated for the estimates of 

individuals users of the Web sites Private tourism in Jordan. The results 

indicate that the arithmetic mean reached (4.22), the standard deviation 

(1.20). The results indicated that all arithmetic averages of this dimension 



 ف

 

 

are greater than the test criterion (3), which means that the estimates of 

individuals who are using the private tourism websites in Jordan were 

(positive), and the level of evaluation of the dimension was (high). 

Keywords: (User interface design, Tourist websites, Usability).
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 األولالفصل 

 اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة .1

 جميع في ةيأهم من القطاع لهذا لما ياتواألول من يعتبر السياحة قطاع خدمة إن  

 تخصص قوة يثبت القطاع هذا خدمة في الجرافيكي التصميم تخصص وتسخير ،العالم دول

 الواقع. أرض على مطبق فرق  إحداث في الجرافیكي التصمیم

 ،المستخدم سلوك على تأثیره هي علیها المتعارف التصمیم أهداف أهم من لعلو   

 ؟البصري  التوجیه يبدأ نأي ومن ؟يتجه نأي إلى ... نظره ولفت المستخدم هیتوج في تهیهمأ و 

 ،هقناعات تغییر إلى باإلضافة ،معین بفعل للقیام هدفع خالل من ،المستخدم على تأثیرهو 

 في ثقتهم ووضع معین منتج حول الناس قناعات تغییر التصمیم من الهدف يكون  أحیانا  ف

 .الترويج عملیة في أساسي بشكل يساعد الجرافیكي فالتصمیم ،آخر منتج

 العمل كان سواء ،السیاحي الترويج أو التسويق في التصمیم یةأهم إلى نشیر هنا ومن  

 متعددة. وسائط أو إلكترونیة أو مطبوعة تصامیم في

 عصر علیه يطلق جديد عصر في أصبحنا المعلومات تقنیة مجال في السريع التطور معو   

 التطور أن ذلك الثقافات. ونقل المعلومات لتبادل مفتوحة سوقا   العالم أصبح فقد المعلوماتیة،

 تكنولوجیا قامت فقد األخیرة، العشرين األعوام في جنب إلى جنبا   عمال قد والسیاحي التكنولوجي

 بالسیاحة يسمى ما إلى وتطويرها العالم مستو   على السیاحة بتحويل واالتصاالت المعلومات

 الجديدة األدوات من مجموعة لتطوير المجال أعطى التحول وهذا ،)tourism-E( اإللكترونیة

 العالم. حول التفاعل تسهل التي والخدمات



3 

 

 

 متطلبات على مرتكز التصمیم وتقییم لكترونیةاإل قعامو ال تطوير يكون  أن يجب لذلك

 يساعد وهذا المقصود، ستخداماال وسیاق العمل أهداف تحديد يتم بحیث ى،األول بالدرجة المستخدم

 المعمول (Guidelines) التوجیهیة المبادئ االعتبار في لیأخذ التصمیم في وياتاألول إعطاء في

 .المعلومات بین التنقل وحركة كتابة أسلوب من للموقع بها

 خالل من األمثل يكون  أن يجب تصمیمه، من ةياالغ إلى اإللكتروني الموقع يصل ولكي

 یةأهم تكمن وهنا ،جاذبیة وأكثرها الطرق  وأسهل بأفضل للمستخدمین الخدمات عرض توفیر

 (Usability) ستخداماال قابلیة يحقق بشكل اإللكتروني الموقع في الجرافیكیة العناصر توظیف

 .Satisfaction) (User المستخدم رضا على للحصول

 الدراسة: مشكلة .9

 -:في الدراسة مشكلة تكمن 

 البصرية. والجمالیات للجاذبیة اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة افتقار 

 جاذب بشكل الرئیسیة اإللكتروني الموقع محتويات تنسیق عدم. 

 المحتو   قراءة صعوبة.  

 اإللكتروني الموقع استخدام صعوبة. 

 :الدراسة أهداف .3

 :إلى البحث يهدف 

 في ودورها السیاحي اإللكتروني الموقع في المستخدم واجهة تصمیم عناصر دراسة 

 الموقع. هذا الستعراض الجمهور استقطاب

 ودرجة الحديثة، التصمیمیة االتجاهات ذات السیاحیة اإللكترونیة المواقع على الضوء إلقاء 

 .ستخداماال قابلیة تحقق
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 ستخداماال قابلیة تحقق ومد  األردن، في السیاحي اإللكتروني الموقع تصمیم دراسة. 

 الدراسة: يةأهم .4

 الباحثین لد  المعرفي الجانب تثري  قیمة ذات معلومات الدراسة هذه توفر أن في الباحثة تأمل

 الجرافیكي. التصمیم وطالب والمصممین

 الحالیة: الدراسة نتائج من التالیة الجهات تستفید أن في الباحثة تأمل كما

 األردني السیاحة تنشیط هیئة. 

 األردني السیاحة تنشیط لهیئة سميالر  الموقع.  

 األردن يف السیاحي القطاع. 

 الدراسة: أسئلة .5

 في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم عناصر تسهم له 

 وتصفحه؟ الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب

 األردني؟ السیاحي اإللكتروني الموقع في حديثةال تصمیمیةال التوجهات تتوافر هل 

 قابلیة زيادة يف األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم يسهم هل 

 ؟ ستخداماال

 الدراسة: حدود .6

 حدود تكون  أن الباحثة ارتأت الدراسة، تفید التي المراجع من مجموعة على الباحثة اطالع بعد 

 يلي: كما الدراسة

  :الموضوعیة الحدود

  السیاحي اإللكتروني الموقع استخدام قابلیة زيادة في المستخدم واجهة تصمیم دور

 األردن. -عمان :المكانیة الحدود
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 .1616/1616 الجامعي للعام الثاني الدراسي الفصل :الزمانیة الحدود

 :الدراسة مصطلحات .7

 اإلنترنت شبكة (Internet) 

 أنواعلنقل البیانات عبر  TCP / IPهو نظام شبكة متصل عالمیا  يستخدم  اإلنترنت :اصطالحا  

بما في ذلك الشبكات  -عبارة عن شبكة من التبادالت العالمیة  اإلنترنتمختلفة من الوسائط. 

المتصلة بتقنیات اإلرشاد الالسلكیة واأللیاف  -الخاصة والعامة والتجارية واألكاديمیة والحكومیة 

  .,techopedia.com) (2019 البصرية

 وقد ،الكمبیوتر المختلفة في جمیع أنحاء العالم بالتواصلنظام بنیوي رابط يسمح لشبكات  :إجرائیا  

 .(Michael D, 2019)أحدث ثورة في االتصاالت وأسالیب التجارة 

  اإللكترونيالموقع (Website) 

تصمیم الويب هو عملیة تطوير ويب إلنشاء موقع ويب يركز على العوامل الجمالیة  :اصطالحا  

 التخطیط وواجهة المستخدم والصور المرئیة األخر  من أجل جعل الموقع أكثر جاذبیة بصريا  مثل 

. يستخدم تصمیم الويب العديد من البرامج واألدوات لتحقیق المظهر المقصود ، ستخداماال ةوسهل

والعديد من البرامج األخر . من أجل إنشاء تصمیم  Photoshopو  Dreamweaverمثل 

التفكیر في جمهورهم والغرض من الموقع والجاذبیة المرئیة  إلىيحتاج مصممو الويب و ، ناجح

  .(techopedia.com, 2019) للتصمیم

من نصوص  اإللكترونیةيمكن أن تتكون المواقع  حیث .اإلنترنتعملیة إنشاء موقع على  :إجرائیا  

 ورسومات وملفات صوت وملفات فیديو ورسوم متحركة. 
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 واجهة المستخدم(UI)  User Interface  

هي الوسیلة التي يتحكم بها الشخص و ، واجهة"ال"واجهة المستخدم" أو " ضا  أيتسمى   :اصطالحا  

مما يتیح ، "ستخدامفي تطبیق برنامج أو جهاز. توفر واجهة المستخدم الجیدة تجربة "سهلة اال

  .(techterms.com, 2019) للمستخدم التفاعل مع البرنامج أو الجهاز بطريقة طبیعیة وبديهیة

ها. فیها أنواعوالبرامج بمختلف  األجهزةواجهات المستخدم المختلفة مع  أنواعجمیع  هي :إجرائیا  

 أن كل واحدة فريدة من نوعها في الطرق الرئیسیة.بعض أوجه التشابه األساسیة، على الرغم من 

، والتي يمكن للمستخدم تحديدها باستخدام الماوس  جرافیكیةعلى عناصر تحكم الواجهة  وتحتوي 

  .(Christensson, 2019) أو لمسها أو لوحة المفاتیح

 تصميم واجهة المستخدم (UID )User Interface Design  

التي من خاللها يتفاعل  األجهزةمختلفة من واجهات البرامج و  أنواعتصمیم  هو :اصطالحا  

في عالم التكنولوجیا المتنوع الیوم، يتضمن .. و . الكمبیوتر والتقنیات األخر   أجهزةالمستخدمون مع 

مختلفة من  أنواعتصمیم واجهة المستخدم مجموعة واسعة من الممارسات الهندسیة المطبقة على 

  .(techopedia.com, 2019) األجهزةالمنتجات و 

. األجهزةمختلفة من المنتجات و  أنواعالمبادئ المطبقة على الهندسیة و الممارسات  هي :إجرائیا  

عناصر كمبدأ التناسق في تصمیم واجهة المستخدم، حیث تتدفق العناصر المرئیة أو الوظیفیة أو 

باإلضافة لتسهیل واجهات التنقل وإعداد عناصر  ،التحكم المتناسقة عبر األجزاء المختلفة للواجهة

  .(techopedia.com, 2019) تحكم واضحة يمكن الوصول إلیها

  نظام التخطيط الشبكي(Grid System Layout) 

ة عناصر إذا ثنائي األبعاد لمح التصمیم الجرافیكي إطارا  يستخدم نظام الشبكة في  :اصطالحا  

يمكن أن يساعد تقسیم مساحة تصمیم واحدة في وضع مكونات فردية  ، بحیثالتصمیم وتخطیطها
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لكي المعلومات والصور المرئیة أكثر جاذبیة  وتجعلتدفق للمستخدم  وتنشئتباه اآلنجذب تبطرق 

 .الجماهیر إلىإمكانیة الوصول ق تحق

تباه اآلنجذب من الخطوط األفقیة والرأسیة لتقسیم مساحة التصمیم داخل شبكة  هي عملیة :إجرائیا  

  .(techopedia.com, 2019) أكثر جاذبیةوجعل التصمیم العام 

  تخطيط الصفحة (Page Layout) 

المصطلح  استخدامتم  ، وقداألخر  على الصفحة واألشكالترتیب النص والصور  هو :اصطالحا  

بشكل شائع  اآلن، ولكنه يستخدم desktop publishing (DTP)ة في النشر المكتبي أيفي البد

. ُتستخدم تقنیات تخطیط الصفحة لتخصیص مظهر ضا  أيلوصف تخطیط صفحات الويب 

 المنشورات األخر   أنواعو  اإللكترونیةالمجالت والصحف والكتب والمواقع 

 (techterms.com, 2019).  

 للتصمیمضمن المبادئ التنظیمیة وت ... ترتیب العناصر المرئیة على الصفحة عملیةهو  :إجرائیا  

 به علم النفس وما يرغب يشملكما أنه  ،للنص والصور أماع ا  ترتیبو   تحقیق أهداف اتصال محددة

 .(O'Connor, 2014) والتأكید علیه هلاصأيالمحررون في 

 تجربة المستخدم User Experience (UX)   

( هي مفهوم في نظام الحوسبة وتصمیم التطبیقات الذي يدرس UXتجربة المستخدم ) :اصطالحا  

على تسهیل  تجربة المستخدمتعمل  ظمة.اآلنهذه  استخدامويقیم المشاعر والتعبیرات البشرية عند 

وإمكانیة الوصول للمستخدم  ستخداموتمكین تطوير أنظمة الحوسبة التي تركز على سهولة اال

 .(techopedia.com, 2019) البشري 

السلوك والمشاعر  ةسادر  ... وتتمثل في والحاسوب اإلنسانهي جوهر تقنیات التفاعل بین  :إجرائیا  

والتصورات وردود الفعل والعواطف والقیود النفسیة األخر  التي قد تحدث عند التعامل مع جهاز 
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وإمكانیة   ستخداماالتسهیل وتطوير أنظمة الحوسبة التي تركز على سهولة و  كمبیوتر أو تطبیق

 .(techopedia.com, 2019) الوصول للمستخدم البشري 

 تصميم تجربة المستخدم (UXD )User Experience Design  

( هو فكرة تصمیم منتجات وأنظمة UEDأو  UXDتصمیم تجربة المستخدم ) :اصطالحا  

إنه مفهوم واسع النطاق يتم تطبیقه  البرمجیات لتكون مفیدة لمجموعة من المستخدمین النهائیین.

التقني للمنتج أو الخدمة ، والواجهة المادية األساسیة ، أو  ستخدامأثناء عملیة التصمیم. ويغطي اال

  .(techopedia.com, 2019) كیفیة مواجهة البشر للتكنولوجیا في هذا المجال

  تصمیم منتجات وأنظمة البرمجیات لتكون مفیدة لمجموعة من المستخدمین النهائیین. :إجرائیا  

  الموقع استخدامقابلية Website Usability 

موقع أو مشروع  استخداممصطلح يصف سهولة  إنه .موقع الويب استخدامسهولة  هي: اصطالحا  

من المخاوف الكبیرة لمشرفي المواقع والمطورين الیوم  النظر في هذه المشكلة يمس عددا  و معین. 

 ,techopedia.com) اإلنترنتالجمهور المستهدف لموقع على  استخدامفیما يتعلق بكیفیة 

2019).  

لتحقیق  اإلنترنتمنتجات مثل البرامج وتطبیقات  استخدامدرجة السهولة التي يمكن بها  :إجرائیا  

واجهة  استخداممستو  الصعوبة في   ستخداماالم قابلیة ی   ق  تُ و األهداف المطلوبة بفعالیة وكفاءة. 

 .(techopedia.com, 2019)ترتبط ارتباط ا وثیق ا بوظیفة المنتج  ،المستخدم

  المتجاوب  ويبالتصميمResponsive Web Design 

 إلى( هو نهج في تطوير الويب وتصمیمه يهدف RWDتصمیم الويب المستجیب ) :اصطالحا  

إنشاء مواقع توفر تجربة مرئیة فعالة وجذابة مع نص يسهل التنقل فیه دون تغییر دقة شاشة 
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، مما يعني أن أو متصفح يستخدم لعرض موقع الويبجهاز  أي إلىتمتد هذه اإلمكانیة  العرض.

  .(techopedia.com, 2019) مظهر الموقع وتغییر تخطیطه يتناسب مع حجم شاشة العرض

 یتناسب مع حجم شاشة العرض المستخدمة.لتخطیطه و یر مظهر الموقع تغي :إجرائیا  

(techopedia.com, 2019). 

  و الحاسوب اإلنسانالتفاعل بين (HCI) Human Computer Interaction  

الكمبیوتر، وعلى وجه اصطالحا : هو مجال متعدد التخصصات يركز على تصمیم تكنولوجیا 

 أجهزةالكمبیوتر. ومع اهتمامه المبدئي ب أجهزةالخصوص، التفاعل بین البشر )المستخدمین( و 

 منذ ذلك الحین لتشمل جمیع أشكال تصمیم تكنولوجیا المعلومات تقريبا   HCIالكمبیوتر، توسعت 

(interaction-design.org, 2019).  

تاجیة والسالمة اآلن الدراسة والتصمیم المخطط لألنشطة البشرية والكمبیوتر. يستخدم :إجرائیا  

مختلفة من أنظمة الكمبیوتر، بما في  أنواعوالترفیه لدعم أنشطة الكمبیوتر البشرية ويتم تطبیقه على 

 .(techopedia.com, 2019)ذلك أنظمة سهلة وآمنة وفعالة وممتعة 

  للمستخدمالتصميم الموجه (UCD) User Centered Design  

هو عملیة تصمیم تكرارية يركز فیها المصممون على المستخدمین واحتیاجاتهم في كل  :اصطالحا  

إشراك المستخدمین في جمیع مراحل عملیة  إلى UCDتدعو و مرحلة من مراحل عملیة التصمیم. 

 ستخدامالتصمیم من خالل مجموعة متنوعة من تقنیات البحث والتصمیم إلنشاء منتجات قابلة لال

  .(interaction-design.org, 2019) لهمبالنسبة الوصول إلیها  ويسهلة أيللغ

 إمكانية الوصول(a11y)  Accessibility 

، بمن فیهم نظام الكمبیوتر لجمیع األشخاص إلىهي مقیاس لمد  سهولة الوصول  :اصطالحا  

كیفیة تكوينها لتمكین و  األجهزةاألشخاص ذوو اإلعاقة أو العاهات. يتعلق األمر بكل من البرامج و 
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ُتعرف  نظام الكمبیوتر هذا بنجاح. استخداممن  ذو االحتیاجات الخاصةق أو االشخص المع

 assistive technology باسم التكنولوجیا المساعدة ضا  أيإمكانیة الوصول 

(techopedia.com, 2019).  

فیهم األشخاص  نظام الكمبیوتر لجمیع الناس، بمن إلىهو مقیاس لمد  سهولة الوصول  :إجرائیا  

 .(techopedia.com, 2019)عتالل أو االذوو اإلعاقة 

  اإللكترونيةالسياحة E-tourism 

السیاحي  أعمال تقديم خدمات محوسبة للنقل أو أماكن اإلقامة أو الترفیههي  :اصطالحا  

(cambridge.org ،1616) . 

في صناعة  اإللكترونیةتحلیل وتصمیم وتنفیذ وتطبیق حلول تكنولوجیا المعلومات والتجارة  :إجرائیا  

  .(igi-global.com, 2019) السفر والسیاحة
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري  األدب
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 الثاني الفصل
 السابقة والدراسات النظري  األدب

 النظري  األدب
 -:اإلنترنتتطور شبكة  .0

التجهیزات الطرفیة متصلة مع  ب والتصمیمیهي مجموعة من الحواس اإلنترنتشبكة 

 .بعضها البعض، بحیث يمكن إرسال واستقبال المعطیات فیما بینها تقريبا  خالل الزمن الحقیقي

 .(1662،)م.عبدالهادي بخش

على عكس التكنولوجیا األخر  التي تم تطويرها فإنه ال يوجد مخترع واحد لإلنترنت، بل و 

ات المتحدة في الحرب الباردة، يكسالح بید الوال اإلنترنتتطور مع مرور الوقت، حیث بدأ ظهور 

 ه من قبل العلماء والباحثین من أجل التواصل فیما بینهماستخدامتم  ،ولعدة سنوات

 (Editors, 2010). 

م من قبل )تیم (1262)( في عام World Wide Webوقد ابتكرت شبكة الويب العالمیة )

بیرنرز لي( العال م في معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا، وهي عبارة عن نظام لالتصال عبر 

وبحلول عام  (Siasoco ،1616)إلنترنت باستخدام الروابط التشعبیة والواجهات الرسومیة ا

الصوت والفیديو  تفعیلم تم (1661) م تم تقديم شبكة الويب العالمیة للجمهور، وفي عام (1661)

موقع باإلنترنت، وبحلول عام ( 266) م تم توصیل(1663) ألول مرة عبر اإلنترنت، وفي عام 

 تم إنشاء محرك بحث جوجل الذي غیر طريقة تفاعل المستخدمین باإلنترنت.  (1666)

(Kim Ann Zimmermann, 2017) 

من صفحات وتطبیقات الويب المترابطة  التي  متنامیا   تمثل شبكة اإلنترنت الیوم عالما   

بمقاطع الفیديو والصور والمحتو  التفاعلي. ما ال يراه المستخدم العادي هو تفاعل تقنیات  تمتلىء
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 ،هذه الشبكة والمتصفحات التي تجعل كل هذا ممكنا. بمرور الوقت، تطورت تقنیات شبكة اإلنترنت

 وأعطت لمطوريها القدرة على إنشاء أجیال جديدة من التجارب المفیدة والرائعة.

یوم هو نتیجة للجهود المستمرة للمجتمع الواسع على الشبكة الذي ساعد على ان الويب ال

والتأكد من إعتماد هذه ( WebGL)و ( CSS3)و ( HTML5)تشكیل تقنیات الويب هذه مثل 

 .(evolutionoftheweb.com, 2012)التقنیات في جمیع متصفحات الويب. 

، حیث يتم في مختلف جوانبهالقد أثر اإلنترنت بشكل كبیر على التجربة الحیاتی ة اإلنسانیة 

استخدام اإلنترنت كوسیلة من وسائل اإلعالم ، ومن الممكن أن يكون مالئما  أكثر من غیرها في 

صدقاء والبحث عن األ ،العثور على المعلومات وشراء أو بیع المنتجات ومشاهدة البرامج التلفزيونیة

 .(F.J. Martinez-Lopez, 2016, p. 9)والترفیه. 

 :اإلنترنتفوائد  0.0 

ها استخداممصدرا  ضخما  للمعلومات في جمیع المجاالت؛ حیث يمكن  اإلنترنتتعد شبكة 

على محركات بحث عديدة، تهدف  اإلنترنتموضوع، ويحتوي  أيللحصول على معلومات تخص 

ین من مقاطع يالمال اإلنترنت، كما يضم ، وتوفیر األجوبة لجمیع تساؤالتهخدمة المستخدم إلى

شرح بعض المواضیع، باإلضافة في تسهیل  ا  كبیر  ا  ن لها دور أحیث ضا ، أيالفیديو، ومنها التعلیمیة 

  (.1616)صالح،كبیر. التي يمكن االشتراك بها، واالستفادة منها بشكل   ,توفیر الدورات إلى

 -في النقاط التالیة : اإلنترنتمكننا أن نجمل فوائد و ممیزات يو 

 مصدر للمعلومات والتعلم:  

 أيالتعرف على  اإلنترنتعلى عدد ال نهائي من المعلومات، حیث يتیح  اإلنترنتيحتوي   

ین من يضا  المالأي. هناك ((Googleمحرك بحث مثل  استخدامموضوع أو سؤال من خالل 

 والتي تساعد في شرح العديد من الموضوعات. ((YouTubeمقاطع الفیديو على مواقع مثل 
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 ل التواصل والمشاركةيتسه: 

ببعضهم  بین األفراد والعمل على ربطهمويقوم بالغاء الحواجز  ،نه يسهل عملیة التواصلأأي 

البعض في مختلف أنحاء العالم وفي آن  واحد عبر شبكة اإلنترنت؛ حیث يمكن إرسال رسالة أو 

خر، وال تحتاج هذه الرسالة ألكثر من دقیقة كي تصل الى الجهة آبريد إلكتروني من شخص إلى 

ين األحاديث المطلوبة، كما توفر شبكة اإلنترنت برامج الدردشة الفورية، والتي تسمح بمشاركة اآلخر 

الفورية والمباشرة، كما سهلت التواصل والتعرف على األشخاص الذين يتبادلون نفس االهتمامات، 

 وساهمت في تبادل خبراتهم، وتساؤالتهم، وآرائهم.

  المساعدة في التعرف على المواقع والتوجيه: 

محركات ، لإلنترنت المساعدة في تعیین الخرائط والتوجیه. GPSبمساعدة تقنیة يمكن 

ا ذكیة بما يكفي لتتعرف على موقع وتساعد على توفیر أكثر عملیات البحث ذات  ما، البحث أيض 

 الصلة في المنطقة.

  الخدمات المصرفية ، والفواتير ، والتسوق توفير: 

، كما يعد التسوق ا  عرض ودفع الفواتیر إلكترونی اإلنترنتتتیح العديد من خدمات 

 اإلنترنت إلىشخص لديه إمكانیة الوصول  أي، حیث يمنح میزة كبیرة أخر  لإلنترنت اإللكتروني

 اإلنترنتزيارة متجر. كما يتیح  إلىالقدرة على العثور المنتجات التي تهمه وشرائها دون الحاجة 

للجمیع سهولة الوصول لمقارنة األسعار بین الشركات وحتى رؤية ما يفكر فیه اآلخرون حول منتج 

 للمساعدة في اتخاذ قرارات شراء أفضل. اإلنترنتمن خالل المراجعات عبر ما 

 البيع و العمل: 

عن منتجاتها أو خدماتها لجمیع ضا  جمیع الشركات القدرة على اإلعالن أي اإلنترنتيمنح   

شخاص في أرجاء العالم أو تحديد معلومات سكانیة دقیقة يريدون الوصول إلیها كما يوفر األ
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للعديد من األشخاص القدرة على العمل من المنزل أو الحصول على مكتب افتراضي،   اإلنترنت

الكمبیوتر  أجهزة استخداملموظفیها بالعمل من المنزل بالیوم حیث تسمح العديد من الشركات 

ة أيدفع تكالیف رع إلىتوفیر المال بعدم االضطرار  مما يسهم في اإلنترنتالخاصة بهم واالتصال ب

 العمل كل يوم. إلىالوقت من خالل القضاء على التنقل الیومي من و  و توفیر ،األطفال

 وسيلة للراحة والتسلية: 

وسیلة رائعة للترويح عن النفس، والتخلص من اإلجهاد والتوتر بعد يوم  اإلنترنتتعتبر 

 إحد  الطرق اآلتیة لتحقیق ذلك: استخداممتعب، ويمكن 

ها المختلفة أنواعالمقاطع الصوتیة والموسیقیة ب اإلنترنتالموسیقى: حیث يوفر  إلىاالستماع - 

 تشغیل أحد مقاطع الموسیقى الهادئة. إلىويمكن اللجوء 

على مقاطع كومیدية  برامج الكومیديا: يحتوي موقع الیوتیوب وغیره من مواقع تشغیل الفیديو، -

 . بالسعادةوالشعور عديدة، والتي تساعد على تغییر المزاج 

الكثیر من ألعاب الفیديو المسلیة، والتي تخفف من التوتر،  اإلنترنتألعاب الفیديو: يوجد على  -

 وتقلل من التفكیر بالمشاكل الیومیة.

 التبرعات والتمويل:   

أو المساعدة في تمويل  ,التبرع لجمعیة خیرية اإلنترنتشخص لديه اتصال ب ييمكن أل

يمكن للباحثین عن المؤسسات الخیرية العثور على العديد من الخدمات عبر و المشاريع واألفكار. 

 التبرع.عملیة التي تساعد على تسهیل  اإلنترنت

  الحوسبة السحابية والتخزين السحابي(Cloud Drives): 

كمبیوتر أكثر قوة وحتى  أجهزة إلىالحوسبة السحابیة، يمكن للجهاز الوصول  استخدامب

وتقوم میزة التخزين السحابي بتخزين بیاناتك بشكل  ،الكمبیوتر العمالقة ألداء مهام معقدة أجهزة
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 أيملفاتك من  إلى، بحیث يمكنك الوصول اإلنترنتالمتصلة ب األجهزةمن  أيآمن في خادم عبر 

 .(Hope, 2019) مكان

 :اإلنترنتر مواقع تطو  9.0

محاور عدة  وتضمن (1661)منذ عام  اإلنترنتمواقع صفحات تطور تصمیم 

  (Murphy,2017).هاأهم

 التصميم ((Designing: 

معظم ، حیث كانت وملحوظتطور تصمیم موقع الويب على مدار األعوام بشكل واضح 

والرسوم المتحركة (flash)للفالش وتضمنت الرسوم المتحركة  ،الجداول للتنظیم تستخدمهذه المواقع 

من الصور والروابط  ا  مربك ا  ثالثیة األبعاد وكما كانت مواقع الويب األقل تطورا  تصمم مزيج

 والنصوص الثقیلة.

على بعض تغییرات التصمیم على مدار هذه السنوات، فإن تصمیم موقع  ن األمثلةوم

ان ، ك(٧٠٠٢)سنة  التصمیم فيحیث أن  ،يعد مثاال  ممتازا   RYANAIRالويب لشركة الطیران 

المكتظ والتي تسببت  (navigation)مزدحما  بالعناصر والخلفیة الصفراء المتوهجة ونظام الت نقل 

بساطة، مع خطوط  أكثر، أصبح التصمیم (٧٠٠٢) بینما في عام. بالتشويش البصري للمستخدمین

دم وبذلك تم تحسین تجربة المستخ ،ولوحة ألوان أبسط (navigation)نظیفة وسهلة في التنقل 

 من األرباح الفصلیة في اآلونة األخیرة. ٪٧٢بنسبة  النموبشكل كبیر، وقد ساهم ذلك في 
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 RYANAIRلشركة الطیران  القديم اإللكترونيموقع (: ال1شكل)

 
 RYANAIRلشركة الطیران  الجديد اإللكترونيموقع (: ال1شكل)

 الوظيفةFunction) :) 

ومشاركتها  ،وسیلة اتصال عبر اإلنترنت للشركاتعبارة عن سابقا  كانت مواقع الويب    

تقتصر على المعلومات النصیة. واآلن أصبحت وظائف موقع الويب أكثر تطورا  وتلبیة  لرغبات 

 وتلقیها عبر اإلنترنت. ،العمالء في شراء الخدمات
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وقد تنوعت وسائل االتصال على المواقع من خالل الخدمة الذاتیة أو صندوق دردشة  

(chatbox) أمامة تضع مواقع الويب كل هذه المتطلبات الوظیفیة الجديد .الفیديو اصیةودعمها بخ 

وظائف الموقع لتلبیة  فإن تحسینلذلك،  .وتوفیر الخدمات ،تتعل ق بمستو  األداء ،مسؤولیات أكبر

 الموقع. هذا توقعات العمالء، يمكن أن يكون ضروريا  لنجاح

شركة فودافون والتي تعتبر واحدة من أفضل طرحها كمثال، التي يجب  ةمثلهم األأ ومن   

ترونیة ، كانت التجارة اإللك(٧٠٠٢) عامشركات تشغیل الهواتف المحمولة في العالم، ولكن في 

 نواع التجارةأالحالي، موقع فودافون يخدم جمیع في الوقت . و على موقعهم محدودة للغاية

وبیعها مباشرة الى المستهلك  ،نواع الهواتفأالموقع لعرض جمیع  يتم استخداماإللكترونیة، حیث 

 الشركة.خدمات المتعلقة بعملیة االتصال التي توفرها الوغیرها من 

 
 لشركة فودافون القديم  اإللكترونيموقع (: ال3شكل)

 



19 

 

 

 
 لشركة فودافون  الجديد اإللكترونيموقع (: ال4شكل)

  تصميم مواقع الويب المتجاوبة(Responsive Web Design) : 

التصمیم المتجاوب في عرض الصفحات على مجموعة متنوعة من يستخدم مصطلح 

، أجهزة الكمبیوتر المحمولة وأجهزة الكمبیوتر الهواتف الذكیة واألجهزة اللوحیةبما في ذلك  األجهزة،

 . .(Colton, 2014)المكتبیة. 

 جهزة المختلفة موقع لشركة األ االمثلة المتعلقة بتصامیم الجذابة والمتجاوبة علىهم أ ومن 

(Apple)   كن بعد ظهور هاتف ول ،تصامیم موقعها في البدايةل والتي لم تعر اهتماما كبیرا

iPhone وقامت بتخصیص الوجهة  ،جهزةوقع لد  الشركة لیخدم جمیع فئات األتطور مفهوم الم
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لى إد  أجهزة المختلفة مما لوان األأمع كفاءة و  ةوالمتناسق ،اهتمام المستخدمالموقع لتبدي  

والیوم يمتلك ما يقارب  ،بشكل ملحوظ Appleالخدمات التي تقدمها شركة  تطور عات و یارتفاع المب

مها اويتم استخدبالموقع  تي ترتبطوال iPhoneجهزة ألي مستخدمي الهواتف الذكیة امإجمن  56%

 يجاد حلول للمشاكل والمعوقات.إل ةبكثر 

مثاال  مباشرا ، حیث أن موقع  (CNN)شبكةأما فیما يتعلق بسرعة االستجابة فیعد موقع 

وع الويب سريع االستجابة، مما يعني أنه يتكیف مع مختلف أحجام الشاشات حجم المتصفح ون

 .الجهاز الذي يستخدمه المستعرض

 
 على شاشة الحاسوب CNNلموقع قناة  اإللكترونيموقع (: واجهة ال5شكل)
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 لياعلى شاشة الموب CNNلموقع قناة  اإللكترونيموقع (: واجهة ال2شكل)

 :التخصيص 

في السنوات األخیرة، ظهور اتجاهات جديدة: مثل تخصیص المواقع اي أن موقع شهدنا  

وأي تفاعالت  ز،ونوع الجها ،الويب سوف يقوم بتكییف المحتو  المقدم على الشاشة وفقا للجمهور

 مسبقة، باإلضافة الى مواقعهم الجغرافیة.

 
 NETFLIX اإللكترونيموقع (: واجهة ال1شكل)
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هو مثال كالسیكي للتخصیص الذي تنفذه الشركة، حیث توفر خدمة بث   (Netflix)موقع

مخصص ما هو ومنها  ،فالمألكتروني بااإلتلفزيونیة، وقامت بتخصیص موقعها األفالم والبرامج ال

رئیسیا  في  ا  هماوكان مس (Netflix)أصبح التخصیص جزءا  أساسیا  من خدمة  فقد, طفاللأل

 نجاحهم.

 -تكنولوجيا في المجال السياحي وتطورها:ال استخدام. 9

مجال السیاحي فقد كان الهناك فرق جوهري وتطور ملحوظ في تكنولوجیا اإلنترنت في 

 وتنمیة للحركةتیسیر وظائف السیاحیة  على دوره اقتصرفقط حیث ثانويا  دور التكنولوجیا 

 طريق وذلك عن ،ن فقد أصبحت التكنولوجیا من أهم العوامل لنجاح السیاحةما اآلأسیاحیة، ال

 .وشركات الطیرانبتكنولوجیا المعلومات للفنادق  استخدام انظمة الحجز اإللكتروني المتصل

 -أهمها: وجیا من لكما ظهرت عدة تطورات للتكنو  

 ات الفندقيةتطور التكنولوجي في الشركال: 

موقعها  نیة لتشمل طرق حجز میسرة عن طريقلكترو طوير مواقعها اإلتقامت الفنادق ب

يات وذلك استنادا  على دراسة قامت بها سلسلة من الفنادق في الوال ،المتواجد على االنترنت

دوالرات بینما الحجز عبر  ٠٠ن تكلفة الحجز عبر الهاتف تبلغ أى إل والتي أشارت ،المتحدة

نظمة حجز ألى اتخاذ قرار تصمیم إد  الى تسارع الفنادق والشركات أفقط مما اإلنترنت دوالرين 

 العالم.لكتروني لیشمل هذا االجراء جمیع الفنادق حول على الموقع اإل

 ران:الطيتطور التكنولوجي في شركات ال 

الفئة التي و  ،وتحديد الوجهة، مكانیة شراء التذكرةإن موقع شركة الطیران يقدم أ والمقصود

نواع الطائرات المتوفرة مع تخصیص الخدمات التي يريدها المسافر لتصبح أ امو  ر،يريدها المساف

 بالسؤال.العملیة أكثر سالسة ومرونة مع توفیر جمیع المعلومات التي قد يتطرق لها المسافر 
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 أهمها:كما جاء المفهوم العالمي للتذكرة اإللكترونیة بتوفیر عدة خصائص من 

 لفة.تخفیض التك -

 .تخفیض الجهد المبذول -

  .سهولة اإلجراءات -

  .تسلیم الفوري ال -

 .التذاكربیع إمكانیة إعادة  -

 :E-Tourism اإللكترونيةالسياحة  9.0

الى التنوع, بإثراء السلسلة الصناعیة السیاحیة  الحاضرنشطة السیاحة في الوقت تمیل األ

عن طريق إضافة العناصر الثقافیة واإلبداعیة الى المجال السیاحي. إن الجمع  ،باإلبداع واإلبتكار

من شأنه أن يؤكد على التصمیم اإلبداعي  ،بین شعار الصورة السیاحیة والعناصر اإلبداعیة األخر  

والتسويق, ومن الممكن استغالل النشاطات الترفیهیة المختلفة مثل السینما وفنون األداء في ترسیخ 

جديدة على شبكة اإلنترنت تتضمن  متطورةإن شبكة البیانات هي خطوة هذه الصورة السیاحیة. 

 . (Lytras, 2011) ىولیة ذات معناألبیانات النشر وتبادل واستهالك 

 أهم أسباب تطّور القطاع السياحي اإللكتروني: 

 والخدمات جاتمن المنت متنوعةو  ثیرةعروض ك. 

 اإلنترنت ائلسريع لوسالنتشار اال. 

  وسائل الدفع عبر اإلنترنتب بما يتعلقتأمین الثقة. 
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  الشركات والمؤسسات  يااللكترونية ف لكتروني والتجارةأهمية تطبيق التسويق اإل

 :السياحية والفنادق

 أكثر  الى خدماتعمل الموردين السیاحیین والوصول  سهیلت فيدام تقنیات االنترنت استخ

 .فعالیة للمستهلكین السیاحیین

  خاصة بعد اتجاه معظم الشركات والمؤسسات الى تفعیل العمل مهم, عامل  يعتبركما

 .باستراتیجیات تسويقیة عالمیةاإللكتروني 

 :من أهم استراتيجيات التسويق السياحى التى يتم االعتماد عليها 

  المنتج السياحىتسويق: 

فكلما تم  ,ة التجارية المقدمة للسائحالعالمكأن يتمیز المنتج بمواصفات خاصة  يجب

 .أكبر قبال المستهلكین بشكلإل تطورات على المنتجات كلما زاد ادخا

  التسعيراستراتيجية: 

وهذا له عالقة بثقة المستهلك قبال اإل ةزيادفي  المهمةامل و عمن أحد التخفیض األسعار 

 .أنه مستغل من قبل بعض األفرادبيشعر  وخاصة ألن السائح أحیانا  السیاحي, 

 التوزيع استراتيجية: 

الخدمات التى لى حتى يتمكن السائح من الحصول ع أمر ضروري  توفیر العديد من المتاجر

تاحة الفرصة لد  إلالتوزيع تشمل المنتجات والخدمات التى يتم  إن استراتیجیة ,يحتاجها بسهولة

 السائح للوصول الى ما يريده بسهولة تامة.

 التنشيط استراتيجية: 

اد علیه فى عملیة التسويق عتمنشیط المبیعات عنصر أساسى يتم اإلت استراتیجیةتعتبر 

 قبال بصورة سريعة.ضافیة يساعد فى زياده اإلحیث أن تقديم الخدمات اإل يالسیاح
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 ( تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتICT:) 

( مجال السیاحة على ICT، حولت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت )بداية من الثمانینات

 بشكل ال يمكن إنكارهت تغیرت إنجازات مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاال حیث ،مستو  العالم

(Porter, 2001)إعادة هندسة تكنولوجیا, بتحويل السیاحة على مستو  العالم تعمل على , فهي 

، وتغییر هیكل الصناعة وتطوير ج جديد للصناعةاعتماد نموذو المعلومات واالتصاالت المدفوعة 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المستهلكین من تحديد تمكن  .من الفرص متكاملةمجموعة 

ودعم عولمة الصناعة من خالل توفیر األدوات الالزمة  ,وتخصیص وشراء المنتجات السیاحیة

فسیة القدرة التنا , باإلضافة الى أنها تزيد منض وتوزيعها في جمیع أنحاء العالملتطوير العرو 

أصبحت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من العوامل , حیث للمنظمات والوجهات السیاحیة

  .(Bethapudi, 2013) الرئیسیة المحددة للقدرة التنافسیة التنظیمیة

 السياحة اإللكترونية في الدول العربية: 

من الممكن أن نجمل ضعف السیاحة اإللكترونیة في بعض الدول العربیة بمجموعة من 

 :, أهمهاحسب ما تشیر إلیه تقارير المنظمات الدولیة للسیاحةالنقاط 

 السیاسیة الراهنة. نتیجة للظروف 

 ضعف البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

 ظام المالي والمصرفي الهش. نال 

 :المثال سبیل ىفي مجال السیاحة اإللكترونیة عل من بین الدول العربیة النشطةونجد 

, كما سنتناول تحلیل مفصل عن هذه العربیة المتحدة، الجزائر وتونس ماراتمصر، اإل

 المواقع اإللكترونیة الحقا  في هذا البحث.
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 -:)esignDeb W)  اإللكترونيةتصميم المواقع . 3

ص لخيمكن أن ن (techtarget.com)وموقع  ،(computerhope.com)حسب موقع 

 على أنه: (Website)لموقع اإللكتروني ا

المرتبطة ببعضها، يمكن  (Web Pages)موقع مركزي يضم  عددا  من الصفحات 

، أم ا صفحة الويب، فهي عبارة عن (Home Page)الوصول إلیها من خالل الصفحة الرئیسی ة 

(، ويمكن Hypertext( أو ما يعرف بلغة ترمیز النص  الفائق)HTMLرئیسیة ) ملف  مكتوب بلغة

ويمكن  (Hyperlinks)، باإلضافة إلى وصالت لصفحات أخر  رأن يتضمن النصوص والصو 

 عنوانال( عن طريق كتابة Web browserالوصول إلى صفحة الويب بواسطة متصفح الويب )

 .(Hope, Website, 2018)فیه 

 :اإللكترونيةالمواقع ساسيات تصميم أ 3.0

وتصامیمه ن يكون تصمیم الموقع اإللكتروني جیدا ، فالموقع الذي محتواه جید أمن المهم 

رائع لكن تصمیمه ذا كان الموقع إلمعايیر المستخدم لن يصبح ذو منفعة للمستخدم، أيضا   يترتق ال

: التصمیم الجید والمحتو  الجید، انفمن المهم أن يجتمع العنصر محتو  جید فهو عديم القیمة، 

 لنجاح الموقع. 

  مخطط الموقع(Page Layout): 

غاية األهمیة، ال سیما عندما يتعلق األمر في االنطباع األول للزائر عن موقع الويب 

كما تساهم األلوان والرسومات في تصمیم الموقع، لكن األهمیة تتمحور عند  بالتخطیط والتصمیم.

 .(best website layouts, 2018) الذي يخدم تجربة المستخدم (Layout)التخطیط 

 :في اآلتي لتتمث رئیسیةغالبا ما ينقسم مخطط الموقع إلى أقسام 
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  الرأس الصفحة(Header) 

  القوائم(Menus) 

   المحتو(Content) 

  التذيل( الصفحةFooter) 

 ن هما:یعنصرين إضافی وباإلضافة إلى

 (White Space)والفراغ  ،(Containing Block)كتلة المحتو  

 
 يوضح األقسام الرئیسیة لمخطط الموقع(: 6شكل)

 
 يوضح األقسام اإلضافیة لمخطط الموقع(: 6شكل)
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 للموقعط الشبكي نظام التخطي (:(Grid System Layout   

تحتوي كل مهنة تقريب ا  ، بلال يقتصر التخطیط الشبكي على تصمیم الويب والجرافیك فقط

على نظام شبكي أثناء تنفیذ أي شكل من أشكال  االعتماديتم  التخطیط، حیثاستنادا  على هذا 

أصبح  وقد إيجابي،ستخدمه المحترفون كضمان لتحديد موضع العناصر بشكل يو  ،التصمیم

 استخدام الشبكات في جمیع ممارسات التصمیم الحديثة أمر ا حیوي ا.

كل العناصر على أنه أنظمة هیاكل غیر مرئیة تجمع  (sitepoint.com)فه موقع عر  وقد 

ا  .(Hopkins, 2018) داخل صفحة الويب مع 

فقد تم تعريفه على أنه هیكل )عادة ما يكون ثنائي األبعاد(  (Wikipedia)حسب موقع و 

يتكون من سلسلة من خطوط التوجیه المستقیمة )الرأسیة واألفقیة والزاوية( أو المنحنیة، المستخدمة 

لتي تنظیم العناصر ا ايستطیع المصمم من خالله لإطار عموُتعد الشبكة بمثابة  ،لبناء المحتو  

ور، الحروف الرسومیة، الفقرات، وما إلى ذلك( بطريقة منطقیة وسهلة )الص تتعلق بالرسومات

 االستیعاب.

يمكن مالحظة آثار "االنضباط" في الشبكة من خالل وضع العناصر داخل صفحة و 

ا حجم عناصر  وموضع  ،مثل عرض نصوص األعمدة التصمیم،الويب. تملي أنظمة الشبكة أيض 

 تباعد الكلمات وارتفاع الخط وما إلى ذلك.و  ،العناصر المتكرر والحشو حول الصور

، وجعل محتو  صفحة الويب يتدفق شبكة هو إنشاء وحدة داخل التصمیملهدف الرئیسي للا

 .وأكثر إمتاعا   (Readable)تصمیم صفحات ويب أكثر قابلیة للقراءة  عنه مما ينتج أفضل،بشكل 

ا،لتبدو وكأنها تنتمي ها بوضع التصمیم،نجد الوحدة في عندما تتفق جمیع العناصر   مع 

ولیس كما لو أنها وضعت بشكل عشوائي. بدون وحدة يصبح التصمیم فوضوي ا وغیر قابل للقراءة، 
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لذلك يجب إيجاد توازن بین االثنین.  مهم،، وغیر ا  هامد وأ ال  يصبح التصمیم خام تنوع،كن بدون ل

(White, 2002). 

 بما يلي: (Grid System Layout)التخطیط الشبكي للموقع  أنظمةوتتمثل 

ن شبكة لتنظیم عناصر التصمیم. تساعد هذه و يستخدم معظم المصمم تصمیم،عند البدء بأي 

ومن الممكن أن الممارسة في الحفاظ على التوازن من صفحة إلى أخر  أو أجزاء الصفحة ذاتها. 

ا على ما يريد المصمم يتضمن  التصمیم استخدام شبكة واحدة أو مجموعة من الشبكات، اعتماد 

 تحقیقه. 

 تشريح أجزاء الشبكات 

وهذا يعتمد  ،ولكن من الممكن أن تغیب بعض هذه األجزاء ،يتكون تشريح الشبكة من عدة أجزاء

 على نوع الشبكة.

 (Format)الصیغة . 1

تصمیم التصمیم النهائي. في ز الذي سیتم علیه وضع الأو الحی   تعتبر الصیغة على أنها المساحة 

 نافذة المتصفح.الصیغة هي وفي حالة تصمیم الويب تكون  ،، تكون الصیغة هي الصفحةالمطبوع

 
 يوضح نافذة المتصفح (: 16شكل)
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 Margins))الهوامش  .1

الهوامش هو ما يعطي المحتو   حجم ,الفارغة بین حواف الشكل والمحتو  وهي المسافات 

 .، وعادة ما يكون مستطیال  ما  اع   شكال

 
 يوضح الهوامش(: 11شكل)

 Flowlines))خطوط التدفق  .3

تساعد خطوط التدفق القارئ على متابعة محتو  التصمیم، فهي خطوط أفقیة تفصل   

 hang)األقسام المختلفة للشبكة في نطاقات متوازية، تسمى بعض خطوط التدفق خطوط تعلیق 

lines) وتسمى خطوط أخر  خطوط األساس (International Journal of Production, 

1986). 
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 يوضح التدفق(: 11شكل)

 Modules))الوحدات  .4

 أيوهي أساس بناء  ،الوحدات من المسافات ما بین خطوط التدفق األفقیة والخطوط الرأسیةأ تنش

المجموعات  ، أماColumns األعمدة حیث تشكل المجموعات العامودية من الوحدات معا   ،شبكة

 .Rows  (Baysic, slideshare.com, 2016) الصفوف يءتنشفاألفقیة 

  
 الوحداتيوضح (: 13شكل)
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 ألعمدة و الصوف ايوضح (: 14شكل)

 

  الوحدات المكانیة أواألقالیم(Spatial Zones or Regions) 

م یتنظ تقوم مجموعات الوحدات المتجاورة في المناطق الرأسیة واألفقیة بإنشاء وحدات من شأنها

يمكن أن تحتوي المنطقة الرأسیة على كتلة نصیة، بینما يمكن أن و  ،تقسمها بالتناسبالمناطق و 

 تحتوي المنطقة األفقیة على مقطع فیديو. 
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 الوحدات المكانیة أواألقالیميوضح (: 15شكل)

  األعمدة(Columns) 

 الهامش السفلي. إلىمن الهامش العلوي  تماما  هي وحدات مكانیة رأسیة و التي تتناسب 

 
األعمدة يوضح (: 12شكل)  
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  الصفوف(Rows) 

 من.ياأل إلىسر يمن الهامش األ تماما  الصفوف عبارة عن وحدات مكانیة أفقیة تتناسب 

 
األعمدة يوضح (: 11شكل)  

  الهوامش(Gutters) 

 ا  والتي يجب أن تكون دائم ،الهوامشالمسافات بین الصفوف واألعمدة تشكل ما يعرف ب

 متساوية بین األعمدة أو الصفوف من أجل الحفاظ على توازن بصري.

 
المسافات بین الصفوف واألعمدة تشكل ما يعرف بالهوامشيوضح  (:16شكل)  

 ت التأشیرية ماالعالMarkers 

والتي تحدد المكان الذي يتم فیه  ،لةاخل الرأس أو تذيیل الصفحة المشغوهي مناطق د

 أخر . إلىوضع معلومات مكررة من صفحة 
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 ت التأشیريةماالعاليوضح  :(16شكل)

 الشبكات أنواع 

بحیث تساعد المصممین على وضع النص والصور  ،شبكات التنسیق غیر مرئیةتكون 

التصمیم بطريقتین: يمكن تصمیم جمیع شبكات و  .بطريقة معینة لتبدو متماسكة وسهلة المتابعة

تكون الهوامش العمودية فیها و  ،شبكة متماثلة أو غیر متماثلة. الشبكات المتماثلة تتبع خط الوسط

بنفس  ضا  أياألعمدة في التخطیط المتماثل  ، كما أنتساوي بعضها البعض، وكذلك الهوامش األفقیة

واألعمدة عن بعضها  غیر المتماثلة، يمكن أن تختلف الهوامش اتالعرض. في تصمیم الشبك

 تتحقق فیها التوازن.يولكن من المهم أن  ،البعض

 للشبكات التي تنظم توزيع العناصر داخل الفراغ:  أنواع ةهنالك خمس

    معیاري  ،Baselineخط األساس ، Columnالعامودي  ،Manuscriptالمخطوطة 

Modular ، الهرمیة.Hierarchical 

  المخطوطة(Manuscript) 

والعروض  PDFوملفات  ،شبكات المخطوطات في الوثائق والكتب اإللكترونیةتستخدم 

وتذيیل الصفحة  ،بفصل الرأس نصي،التقديمیة كثیرة النصوص. تقوم المخطوطة في مستند 
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والمسافة الموجودة على الحواف )الهوامش(. باإلضافة الى إنشاء مستطیل داخل الصفحة 

مثل المربع المحیط للنص. تقوم شبكات المخطوطة في مستند نصي بفصل الرأس  (،)التنسیق

شبكة المخطوطات هي األساس  الموجودة على الحواف )الهوامش(. وتذيیل الصفحة والمسافة

تم تصمیم شبكة ، اإللكترونیة وجمیع أشكال النصوص لجمیع المجالت والصحف والكتب

بقیة الصفحات على نفس القیاسات. وهي موجودة  تبعهاوالتي ستالمخطوطة في الصفحة األولى 

 للمساعدة على الحفاظ على توازن جید للتصمیم بالكامل.

 
 PDF وملفات اإللكترونیةشبكات المخطوطات في الوثائق والكتب  استخداميوضح  :(16شكل)

  العامودي(Column) 

كذا ءتها و بحیث يسهل قراُتستخدم شبكات األعمدة للمجالت لتنظیم المحتو  في األعمدة 

وضع النص في أقسام سهلة كما تستخدم المجالت شبكات األعمدة ل ،تنظیم العناصر في األعمدةل

ها. ُتستخدم شبكات األعمدة داخل استخدامحیث أن بعض الكتب المدرسیة تعتمد على  ،القراءة

. تحتوي شبكة األعمدة اإللكترونیة، كما هو الحال في الصحف أو المدونات  ضا  أيمواقع الويب 

المتماثلة على جمیع األعمدة بنفس العرض، بینما سیكون للشبكة غیر المتماثلة بعض األعمدة 
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تستخدم الصحف المطبوعة و  ،المختلفة عن بعضها البعض بشكل أرق أو أكبر من األعمدة األخر  

 عادة شبكة أعمدة متماثلة.

 
 للمجالت لتنظیم المحتو   شبكات شبكات األعمدة استخداميوضح  :(11شكل)

 
 شبكات األعمدة للمجالت لتنظیم المحتو   استخدامات أنواع يوضح :(11شكل)

 
 لتنظیم المحتو  و  شبكات األعمدة للمجالت استخدامات أنواع يوضح :(13شكل)



38 

 

 

  معیاري(Modular) 

تشبه الشبكات المعیارية رقعة الشطرنج التي يمكنها عرض العديد من األشیاء لسهولة  

. يتم استخدام هذا النوع من الشبكة أيضا   صفوفولها وهي شبكة من األعمدة  إلیها،الوصول 

تحتوي الشبكات و وتكون شبكة األعمدة غیر كافیة.  للتنظیم،عندما يكون هناك الكثیر من العناصر 

ا رائعة لوضع النماذج  وتعدة على وحدات متساوية الحجم. المعیاري الشبكات المعیارية أيض 

 والمخططات والجداول الزمنیة. كما أنها تستخدم في الكثیر من مواقع التجارة اإللكترونیة.

 
 الشبكات المعیارية يوضح :(14شكل)

  األساس((Baseline 

 توجدهذه الشبكة  النص،شبكات األساس هي تقنیة يتم فیها تحديد السطر الذي يقع علیه 

بحیث يكون الخط األساسي هو  النص،ألي تصمیم يحتوي على الكثیر من  ةقراءة جیدل ا  إيقاع

ويتم تحديد التباعد بین خطوط األساس. يمكن تطبیق شبكة أساسیة  النص،السطر الذي يوجد به 

للنص ومساحة متناسبة بین  ا  متدفق ا  على أي من الشبكات المذكورة أعاله. ألنها تدعم إيقاع

 العناوين والعناوين الفرعیة مع النص األساسي، مما يجعلها أوضح أثناء القراءة. 
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 األساسشبكات  استخداماتيوضح  :(15شكل)

  الهرمیة((Hierarchical 

يتم استخدام الشبكات الهرمیة في الغالب على مواقع الويب، ويتم تنظیم المحتو  وفق ا  

وهو الغرض األساسي من تصمیم الشبكة الهرمي. يسمى بشبكة ألنه يتم إعداد الوحدات  ،ألهمیتها

 شبكة وحدات كدلیل.يمكن إنشاء شبكة هرمیة حرة، أو مع و  .داخل شبكة مخطوطة محسوبة

 
 الشبكات الهرمیة استخداماتيوضح  :(12شكل)
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 یةهملأل ا  تنظیم المحتو  وفق وكیفیة الشبكات الهرمیة استخداماتيوضح  :(11شكل)

 الشبكات  كوينت((Composition Grids: 

  قاعدة األثالثThe Rule of Thirds 

أن يكون نظام الشبكة هذا  يمكن ،مسافات متساوية لى تسعإشبكة تفصل أي مساحة  يهو 

ُيعتقد أن قاعدة  ،دائم ا بنفس الحجم يجب أن تكون جمیع المساحات التسعولكن  ،رأسی ا أو أفقی ا

 وباتباعها يتحقق التوازن والتناسب. ،تركیبة ممتعة للمشاهدتوجد األثالث 

يتم ث حیوكذلك في التصوير الفوتوغرافي،  ،كما يتم استخدامها في التصمیم الجرافیكي

وضع نقاط التركیز وفق ا للمكان الذي تتقاطع فیه الخطوط من أعلى الیسار ومن أعلى الیمین ومن 

، الیمین. يتم وضع عناصر مهمة أخر ، عادة النص األساسيأسفل الیسار ومن ثم إلى أسفل 

 داخل المسافات التي تم إنشاؤها بواسطة الخطوط المتقاطعة.



41 

 

 

 
 في التصمیمقاعدة األثالث  استخداماتيوضح  :(16شكل)

  النسبة الذهبیة(The Golden Ratio) 

ا على  ،إنها ظاهرة التكوين الموجودة في الطبیعة   تم، التصمیموالتي يتم تطبیقها أيض 

ويستخدم بشكل شائع في التصوير  ،إنشاء العديد من الشعارات الشهیرة باستخدام النسبة الذهبیة

ا.        الفوتوغرافي أيض 

ة الرياضیة قیاس تحكم هذه المعادل ،ترتبط النسبة الذهبیة ارتباط ا وثیق ا بتسلسل فیبوناتشي 

وعة من أو مجم ،إن استخدام النسبة الذهبیة ،، وهو شكل متوازن تمام االمستطیل الذهبي

 سوف يتبع التكوين القديم للطبیعة. التصمیمالمستطیالت الذهبیة في 

 
 الذهبیةالنسبة يوضح  :(16شكل)
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 التصميم والتكوين (Leeuwen, 2013): 

 وهي: و يتكون من عدد من النقاط األساسیة،

 .االتجاهات الجديدة، التنسیقالوحدة، التوكید،  التوازن،

  التوازن((Balance 

كانت العناصر الموجودة على  إذاف وكذلك عناصر المخطط، مثل وزن العناصر المادية تماما  

 جانبي التخطیط متساوية في الوزن، فإنها توازن بعضها البعض.

 كما أنه يوجد نوعان رئیسیان من التوازن البصري:

 :التوازن المتماثل -

يحدث التوازن المتماثل ، أو التوازن الرسمي ، عندما تكون عناصر التكوين متماثلة على جانبي 

أن  أحیانا  ألنه من الممكن  ،لجمیع التصامیم على الرغم من أنه قد ال يكون عملیا   ،خط المحور

 من الملل. ا  يحدث نوع

 
 التوازن المتماثليوضح  :(36شكل)
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 :التوازن غير المتماثل -

التوازن غیر المتماثل، أو التوازن غیر الرسمي، هو أكثر تجريدا  )وأكثر إثارة لالهتمام بصريا  بشكل 

فبدال  من الصور المتطابقة على جانبي التخطیط، يتضمن التوازن غیر  ،من التوازن المتماثلعام( 

 المتماثل عناصر مختلفة الحجم أو الشكل أو اللون أو الموضع.

كما يتم ترتیب هذه العناصر، على الرغم من االختالفات لكي تعادل وزن الصفحة؛ على سبیل  

دة عناصر أصغر لى جانب واحد من الصفحة، وشاركه عكان هناك عنصر كبیر ع إذاالمثال، 

 تبقى التركیبة متوازنة. ،على الجانب اآلخر

 
 المتماثل غیر توازن ال يوضح :(31شكل)

في هذا المثال، ال يوجد تحديد لألعمدة في المخطط بشكل متماثل، بل مجرد صورة تحمل 

، لكنها تتوازن مع العنوان المائل الكبیر الموجود أعلى المحتو  الرئیسي، ا  كبیر  ا  لونی ثقال  و    ا  وزن

 (31)كما في الشكل مما يحقق توازن غیر متماثل... 
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  الوحدة(Unity): 

تصف نظرية التصمیم الوحدة باعتبارها الطريقة التي تتفاعل بها العناصر المختلفة 

الذي يعمل ككل بدال  من تحديده كقطع للتصمیم مع بعضها البعض، فالتصمیم الموحد هو 

طريقتین لتحقیق الوحدة في تخطیط )بغض النظر عن تجنب اإلطارات(:  استخدامويمكننا  ،منفصلة

 القرب والتكرار.

 Proximity))القرب  -أ

القرب هي وسیلة واضحة ولكن غالبا  ما يتم تجاهلها لجعل مجموعة من العناصر وكأنها 

ء نقطة إنشا إلىوحدة واحدة، حیث يؤدي وضع العناصر قريبة من بعضها البعض داخل التخطیط 

 .محورية تنجذب إلیها العین

 Repetition) )التكرار -ب

ربط تصمیم في  ،العناصر المتشابهةيساعد تكرار األلوان أو األشكال أو الملمس أو 

ما يستخدم التكرار في تصمیمات  البا  غو  ،بحیث تبدو وكأنها وحدة متماسكة ا  صفحة الويب مع

 مواقع الويب لتوحید عناصر التخطیط. 
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 تكرار األلوان أو األشكال أو الملمس أو العناصر المتشابهة يوضح :(31شكل)

ن الموقع يحتوي على مجموعة من التصامیم والصور أنالحظ  (31)الشكل على  بناء  

ويعطي معنى العرض التصمیم  یةبذاجبسلوب التكرار في األلوان يوحي للمستخدم أو  المتناسقة 

 الكامل.

  التوكيد((Emphasis: 

يرتبط مفهوم التشديد أو الهیمنة ارتباطا  وثیقا  بفكرة الوحدة، حیث بدال  من التركیز على 

المختلفة للتصمیم والتي تتناسب مع بعضها البعض، ينصب التركیز على  عنصر واحد العناصر 

 معین لجذب انتباه المستخدم.

 ... ربما يكون هذا العنصر زرا  يمكن للمستخدمین الضغط علیه أو رسالة لیتم قراءتها 

ن النقطة المحورية أحیث  ،طريقة واحدة لتحقیق هذا التركیز هو جعل هذا العنصر نقطة محورية

عین المشاهد، بدال  من أن تكون مجرد جزء من  هصر في الصفحة من الممكن أن تلتقطعن أيهي 

 تمتزج مع محیطها.أن الصفحة ككل أو 



46 

 

 

 وهناك بعض األسالیب المجربة والحقیقیة لتحقیق نقطة محورية ومنها: 

 ، النسبة.التباينالموضع، االستمرارية، العزل، 

  الموضعPlacement)) 

المركز المباشر للتكوين هو النقطة التي ينظر إلیها المستخدمون أوال ، وعادة  ما يكون هو 

الموقع األقو ، كلما زاد تمركز العنصر، زاد احتمال مالحظته أوال ، حیث يمیل الركن العلوي 

ون من الیسار إلى الیمین أاأليسر من الصفحة إلى جذب الكثیر من االهتمام ألولئك الذين يقر 

 للمستخدمین أصحاب اللغات العبرية والعربیة. والعكس صحیح

  االستمرارية(Continuance) 

، أعیننا في التحرك في اتجاه واحد الفكرة وراء االستمرارية أو التدفق هي أنه عندما تبدأ

ة هي واحدة من االستمراريفاالستمرار على هذا المسار حتى تأتي میزة أكثر غلبة.  إلىفإنها تمیل 

 التي يستخدمها مصممو الويب لتوكید التصمیم. ا  أكثر الطرق شیوع

  العزلIsolation)) 

بنفس الطريقة التي يساعدنا بها القرب في خلق الوحدة في التصمیم، فإن العزلة تعزز التركیز 

 على العنصر الواحد.

 التباين (Contrast) 

عنصر ومحیطه، الرسوم المتباينة، كلما زاد الفرق بین ال ُيعرف التباين بأنه تداخل عناصر

 كما يمكن إنشاء التباين باستخدام اختالفات في اللون والحجم والشكل. ر،كلما برز هذا العنص
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 في زر التسجیل التباين يوضح :(33شكل)

  النسبة(Proportion) 

یم، من خالل استخدام النسب، حیث التركیز في تصم يجادإل لالهتمام،طريقة أخر  مثیرة 

ن التناسب هو مبدأ من مبادئ التصمیم، والذي له عالقة باالختالفات في حجم األشیاء وإن أ

 االختالف في النسب يلفت انتباه المشاهدين إلى العنصر.

 
 النسب في التصمیم  استخدامات يوضح :(34شكل)
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، إنما أيضا  كیفیة تحريك ا  لجعل العنصر بارز  إنشاء التركیز في التصمیم لیس هو المفتاح الوحید

 تنازلیا  من التركیز. عین المشاهد عبر الصفحة، من خالل إعطاء العناصر مستو   

  التنسيق(Layout) 

 لتنسیقات الويب: ا  األشكال الثالثة األكثر شیوع

 (Left-column Navigation)نظام التنقل في العمود األيسر 

 
 سريالتنقل في العمود األنظام  يوضح :(35شكل)

 (Right-column Navigation)نظام التنقل في العمود األيمن 

 
 منينظام التنقل في العمود األ يوضح :(32شكل)
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 (Three-column Navigation)ثالثة أعمدة تنقل 

 
 ثالثة أعمدة تنقل يوضح :(31شكل)

  اللون(Color): 

اعتبارات جمالیة وهوية بصرية  يتبع دائما  األلوان من اللون المناسب أو مجموعة  اختیارإن 

 يجب مراعاتها. استخداموسهولة 

 The Psychology of Color  (Card, 2018)سيكولوجية اللون 

طفیة والسلوكیة الناتجة مجال للدراسة مخصص لتحلیل التأثیرات العا يسیكولوجیة اللون ه 

 ومجموعات األلوان.اللون، عن 

وعلى الرغم من أهمیة معرفة تأثیر اختیارات األلوان على الجماهیر، إال أن فكرة وجود   

 استجابة نفسیة موحدة أللوان معینة هي فكرة زائفة. 

أللوان معینة متأصلة  ن العديد من االستجابات التي يعتمدها علماء سیكولوجیة اللون أكما 

ا مالحظة أن العديد من من التجارب الفردية، و  لما يمكن تعمیمها، ومن المثیر لالهتمام أيض 

 الثقافات المختلفة لها روابط مختلفة تمام ا مع األلوان وتفسیراتها.
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 (Color Temperature)درجة حرارة اللون 

  األلوان الدافئة(Warm colors) 

هي األلوان من األحمر إلى األصفر، بما في ذلك البرتقالي والوردي والبني، والخمري، وبسبب  

ارتباطها بالشمس والنار، تمثل األلوان الدافئة كال  من الحرارة والحركة، وعند وضعها بالقرب من 

 لون بارد، يمیل اللون الدافئ إلى الظهور والهیمنة وإنتاج التركیز البصري.

 
 األلوان الدافئةيوضح  :(36شكل)

 Cool colors))األلوان الباردة 

من ظالال  األلوان الباردة هي األلوان من األخضر إلى اللون األزرق، ويمكن أن تشمل 

وهو الوسیط بین األحمر واألزرق، لذلك البنفسجي األكثر برودة، أقرب ما يكون  ،اللون البنفسجي

 إلى األزرق، بینما البنفسجي المحمر يمكن أن يشعر بالدفء. 

تمیل األلوان الباردة و بینما األلوان الباردة هادئة، ويمكن أن تقلل من التوتر في التصمیم، 

نخفضة مقارنة مع األلوان الدافئة، مما يجعلها مثالیة إلى االنحسار، باعتبارها ذات قیمة لونیة م

 والعناصر الكبیرة على الصفحة، بما أنها لن تهیمن على المحتو  أو تشوش علیه. ،للخلفیات

 
 األلوان الباردةيوضح  :(36شكل)
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 Color Theory 101  (book, 2003) أساسيات نظرية اللون 

تعتمد األلوان المعروضة على شاشة الكمبیوتر على نموذج ألوان مضافة في نموذج 

، كما يتم عرض األلوان بنسب مئوية من الضوء (additive color model)األلوان المضافة 

(، وإذا جمعنا هذه األلوان الثالثة بالكامل، فسنحصل على ضوء RGBاألحمر واألخضر واألزرق )

 أبیض.

 
 المضافة  األلوانيوضح  :(46شكل)

 ((The Color Schemeأنظمة األلوان 

توجد ستة و  ،تعد أنظمة األلوان هي الصیغ األساسیة إلنشاء مجموعات ألوان متجانسة وفعالة

 أنظمة ألوان كالسیكیة:

 (Monochromatic)أنظمة أحادية اللون 

 (Analogous)ظمة المماثلة اآلن

 (Complementary)ظمة المكملة اآلن

 (Split Complementary)قسام المكمل اآلنأنظمة 



52 

 

 

 (Triadic)األنظمة الثالثیة  -

 (Tetradic)األنظمة الرباعیة  -

من أنظمة األلوان الكالسیكیة هذه، يجب أن نبدأ بلون واحد، مع األخذ  نظام من أجل استخدام أي

الذي يناسب الغرض من ، واختیار اللون األساسي والغرض منهبعین االعتبار موضوع موقع الويب 

الموقع، وفي بعض األحیان، يتعین العمل وفق ا لقواعد شركة أو مؤسسة ما، وااللتزام بإرشادات 

 األلوان الخاصة بهم.

 األلوان في تصميم المواقعو ستخدام سهولة اال

ألوان الخلفیة، , والتي تشمل اإللكترونیة اتصفحالصنع في ن من أهم العناصر األساسیة األلوا

 الصفحة ألوانمن أهم المعايیر لتقییم و  ،ألوان صور الموقعو ألوان النصوص، ألوان الروابط، 

 :(1666)القصی ر، 

 . األلوان مرتبطة بالمحتو 

  .األلوان تعكس هوية الموقع واتجاهاته 

  ووظیفته من دون المبالغة في استخدامها تعدد األلوان وتنوعها بحسب المحتو  ومكانه

 والتنوع الكثیر في درجاتها.

  مما يضمن لنا , وضوح النص وعدم تعارضه مع الخلفیة البیضاءو  التباينباإلضافة الى

 .وضوح القراءة

 أو  ،داللة المستخدم ألهمیة ما يتصفحهاأللوان هي عنصر مهم في ف ،الداللة لألهمیة

 مهم.لجلب انتباهه لشيء 
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  عالقة األلوان بالفئات المستهدفة, فما هو شعور الفئة المستهدفة؟، وما هي الهوية البصرية

التي تناسب الموقع اإللكتروني؟، وشخصیة الموقع, هل سیكون ممتع أم قوية أم جاد؟ 

(Mostafa, 2018) 

  الملمس(Texture) 

هناك مجموعة و  العنصر،هو أي شيء يعطي مظهر ا ممیز ا أو شعور ا على سطح التصمیم أو 

 :وشرحهمكونات من شأنها إنشاء الملمس، 

 النقطة، الخط، الشكل، الحجم والعمق، النمط، بناء النسیج.

  النقطة(Point) 

مجموعة من البیكسالت تتجمع إلنشاء صورة رقمیة، وهي معرفة تقنیة أولیة للغاية، ولكن 

 الرسوم.فإنه ينطبق بشكل خاص على مفهوم النقاط في تصمیم 

حیث إن البیكسل هو العنصر األساسي للصور الرقمیة، والنقطة هي العنصر األساسي في   

ا،  تصمیم الجرافیكي، ويمكن استخدامها لبناء أي عنصر جرافیكي. عندما يتم تجمیع النقاط مع 

 ويمكن إنشاء خطوط وأشكال وإضافة الحجم للشكل.
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 أسلوب النقاط في التصمیم الجرافیكي  استخداميوضح  :(41شكل)

  الخطLine)) 

وهو من أكثر العناصر تعبیرا ، وعندما يتم  الجرافیكي،الخط هو العنصر األكثر شیوع ا في التصمیم 

 توصیل نقطتین أو أكثر معا ، فإنها تشكل خط ا.

 
 الخطوط في التصمیم الجرافیكي  استخدام:يوضح (41شكل)
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  الشكل(Shape) 

نقطتي النهاية للخط إلنشاء شكل، مثل األشكال الهندسیة األساسیة: الدوائر التقاء 

والمثلثات والمستطیالت، باإلضافة الى األسهم والنجوم والماس، والشكل البیضاوي والدوائر نصف 

 دائرية، وغیر ذلك الكثیر من األشكال الهندسیة.

  الحجم والعمقVolume and Depth 

به، يضیف الحجم اإلحساس بوزن وثقل التصمیم، ومقدار الحی ز الخاص به في الفراغ المحیط 

، يجب دراسة ولتحقیق ذلكالعمق بإضافة األبعاد الثالثة لتكوين تصمیم قريب من الواقع،  ويكون 

 كل من:

 .(Light and Shadow)الضوء والظل  ،(Proportion)النسب  ،(Perspective)المنظور 

 الطباعة Typography  (Wiley, 2018) 

والغرض األساسي  ،إنه مفتاح التواصل غیر المنطوق  ،عنصر حیوي  وه التايبوغرافيإن 

لتكوين  الحروفبترتیب مجموعة مألوفة من  التايبوغرافيتعلق وي ،من تصمیم الويب هو التواصل

 . (Wiley, 2018) الكلمات والجمل والفقرات

 Text Spacing))تباعد النص 

فهناك اتجاهان الكتابة للطباعة أو للويب،  استخدامكنا نتحدث عن  إذابغض النظر عما 

 .ا  وعمودي لتباعد النص: أفقیا  

 Text Alignment))ة النص ذاامح

بحیث يكون لكل سطر كامل للنص كلمة أو حرف  تلقائیا  ضبط تباعد الحروف والكلمات 

 ة الحافة الیمنى أو الیسر  من مساحة النص.ذا اتصطف بمح
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  الصورImagery 

 ,قونیة والتوضیحیة لتصمیم موقع الويبيالعناصر الفوتوغرافیة واأل اختیارتتطلب عملیة 

بحیث يمكنها أن تضیف  ،صور ذات صلة اختیاریجب ففهما  أساسیا  لمبادئ التصمیم األخر ، 

توفیر إشارات مرجعیة تساعد  إلىوتعزز محتو  صفحة الويب، وباإلضافة  ,التصمیم إلى تماما  اه

 الزوار على تذكر ما تم تغطیته على الصفحة.

 :اإللكترونيأساسيات تصميم الموقع 

 :  التصمیم و المحتو 

التصمیم في المحتو  ة تداخل عن طريق مراعا ،يصحب التصمیم  قراءة سلسة للمحتو  

 على أن ال تمنع أو تصعب أرضیة التصمیم قراءة المحتو .، Readability درجة المقروئیةو 

 : سهولة التصفح 

 ،الصفحة المراد الوصول الیها نحتاج جهد للبحث عي النظام تصفح سهل و واضح للمستخدم و 

 أن تكون وصالت التصفح نفسها واضحة في الصفحة في مكان بارز.و 

إعالم المستخدم عن عنوان الصفحة في الموقع بتوضیحه في مكان ظاهر او بتغیر لون وصلة 

 الصفحة الراهنة.

 :التصمیم المتجانس 

ن تكون صفحات الموقع متجانسة، فیتعرف علیها المستخدم كصفحة من صفحات أيجب 

ن أفیجب  ،حتى لو كانت الصفحات الداخلیة بها اختالفات كبیرة عن الصفحة الرئیسیة ,الموقع

 المستخدم. هن يمیز أساسي يمكن أيجمع صفحات الموقع ككل شكل 
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 :سهولة التحمیل 

لیس له الصبر  اإلنترنتن يمتاز تصمیم الموقع بسهولة التحمیل، فعادة متصفح أيجب 

فإنه أكثر من المعتاد  ا  وقتتحمیل الموقع أخذ  إذافترة طويلة، و تظر تحمیل موقع ما الكافي لین

 ينصرف عنه، فیجب العمل على جعل الموقع يفتح بصورة سريعة .

 تحديد الغرض من الموقع: 

 الموقع. استخداموهو معرفة الغرض من  ,هناك عامل مهم آخر التخاذ قرارات تصمیم الويب

 تحلیل الجمهور: 

سیتعامل جمیع المستخدمین مع الموقع بشكل  ،حول المستخدمالويب هو بیئة تتمحور 

 على الموقع ملتلبیة احتیاجاتهم واالحتفاظ به فهم الجمهور هو المفتاح ، وعلیه فإنشخصي

(Huddleston, 2011) . 

  دراسة السوق 

من أجل توجیه  ,یة دراسة السوق عند التخطیط لممارسة األعمال التجاريةأهمتكمن 

يتم التخلي عن هذه الخطوة في العديد من المواقع على شبكة  .اإلعالنات والمنتجات للعمالء

یة عن تلك الدراسات التي أهمال تقل  اإلنترنت، مع ذلك فإن دراسة السوق على شبكة اإلنترنت

 تجر  على األعمال التقلیدية.

 الديمغرافیة 

الحصول على فكرة عن التركیبة  إلى يحتاج المصممن, علم دراسة السكا يالديمغرافیة ه

األسئلة  م، وذلك من خاللالحتیاجاته موقعالالسكانیة للجمهور المحتمل من أجل ضمان تلبیة 

 .الخلفیة االجتماعیة واالقتصادية ،المستو  التعلیمي ،عمرال -مثل: العامة التي يجب البحث عنها
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  العالمیینالشركات المحلیة مع العمالء 

 اآلنيمكن ألصغر الشركات حیث يعد النطاق العالمي للويب أحد جوانبها المهمة، 

على الجانب اآلخر من العالم، ولكن هذا النطاق العالمي نفسه العمالقة الشركات  إلىالوصول 

 تقديمالتعامل مع الطلبات األجنبیة، و  على سبیل المثال إمكانیة ،التحدي أنواعمن  ا  يعتبر نوع

 الموقع بلغات متعددة.

 Computer Interaction)-(Humanوالحاسوب  اإلنسانمقدمة في التفاعل بين . 4

(HCI)  

، الماضيأماكن العمل والمنزل في سبعینات القرن  فيواستخدامها ظهور أجهزة الكمبیوتر 

أو ما يسمى بمجال التفاعل بین  ،االنتباه إلى عملیة التفاعل ما بین الناس وأنظمة الكمبیوتر لفت

ة (HCI) (Human-Computer Interaction)اإلنسان والحاسوب  ؛ يشمل هذا التفاعل عد 

حیث يعتبر هذا المجال من أهم مجاالت التفاعل بین  ،مجاالت منها تصمیم فع ال لواجهة المستخدم

 تحسین أداء النظام.من قدرة على  اإلنسان والحاسوب، ومن الضروري التركیز علیه، لما له

 في منتصف الثمانینات، و تم تعريفه كاآلتي: HCIتم تبني مصطلح 

  :آلالت المحوسبةارابطة تعريف 

بتصمیم وتقییم وتنفیذ أنظمة الكمبیوتر التفاعلیة التي تقوم "هو مجموعة القواعد الخاصة 

 .(ACM ،1992)دراسة الظواهر المحیطة به " إلىباإلضافة  ،البشري  ستخداملال

 يتألف هذا التفاعل من:

 اإلنسان: 

كفريق، أو تسلسل من المستخدمین  ا  ة من المستخدمین الذين يعملون معمستخدم فردي، أو مجموع

 في منظومة.
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 :الحاسوب 

 personal computer))كمبیوتر شخصي  -

 ((large-scale computer systemنطاق الواسع نظام الكمبیوتر  -

 pocket computer))كومبیوتر الجیب  -

 desktop computer))الكمبیوتر مكتبي  -

 ، فرن میكروويفمثل: آلة تصوير (embedded system)نظام مضمن  -

 مثل: محرك البحث، معالج النصوص (software)برنامج 

 واجهة المستخدم (user interface):  

 .االتصال المستخدم منأجزاء من الكمبیوتر والتي تمكن 

  التفاعل(interaction): 

عادة ما تنطوي على حوار يتبعه رد فعل يمكن المستخدم من التحكم في أداء المهمة، 

 .print))مثل: أمر "طباعة" 

 األجهزة أصبحت ،اآلنأما  فقط،ن و يستخدمها التقنی الثمن،كانت أجهزة الكمبیوتر باهظة 

 .ومهارات مختلفة واحتیاجات ومعارفأشخاص بتخصصات  العامة،رخیصة وتستخدم من قبل 

وقد الحظت الشركات المصنعة للكمبیوتر والبرمجیات أهمیة جعل أجهزة الكمبیوتر "صديقة 

 .والجهديوفر الوقت و  االستخدام،، بحیث يكون سهل (user friendly)للمستخدم"

واللغة )مدخالت مكتوبة أو  المباشر،مثل التأثیر  األولوية،تحديد أفضل أسلوب للتفاعل هو 

وغیرها من المؤشرات مثل النوافذ، الرموز، القوائم. باإلضافة لتحسین وتطوير هذا  قة(،منطو 

 ما يشمل:  ،التفاعل
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  السالمةsafety)) 

 .والمواقف غیر المرغوب فیها ،ة المستخدم من الظروف الخطرةياحم 

  الخدمة(service): 

أو  ,القیام بما يحتاجون إلیهمد  توفیر النوع المناسب من الوظائف، بحیث يمكن للمستخدمین 

 .يريدون القیام به

  الفعالیة والكفاءة(Effectiveness and Efficiency): 

د  سرعته في تحقیق مو  تنفیذ العمل،أو  ,خدم على إنجاز الهدف المطلوبقدرة المست 

 .نتهاء منها باستخدام النظاماألهداف أو اال

  سهولة االستخدام((Usability: 

 .التعلم وسهولة االستخدامتشمل سهولة 

  المظهر العام((Appeal: 

والذي يشمل االنطباع األول عن النظام، ومد  رضى المستخدم  مد  حب المستخدم للنظام،

 عنه باستمرار.

 HCI (Boring, 2002)التخصصات المساهمة في  4.0

التخصصات األكاديمیة: علوم الكمبیوتر، تطوير لغات البرمجة، بنیات النظام، وما وتشمل 

إلى ذلك من أنظمة هندسة الحاسوب، باإلضافة الى اللغويات، الذكاء االصطناعي، علم النفس، 

وتخصصات التصمیم بمختلف أنواعها، التصمیم الجرافیكي فن الجمع بین النص والرسومات 

 .وصناعة األفالماالتصاالت المرئیة  ومختلف أنواع والعالمات والشعارات
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 :HCIالمسميات الوظيفية للعمل في مجال 

  مصممي التفاعلInteractive / Interaction Designers)) 

 .األشخاص المشاركون في تصمیم جمیع الجوانب التفاعلیة للمنتج

 ستخدامالمهندسین القائمین على قابلیة اال((Usability Engineers 

 .ستخدامطرق ومبادئ قابلیة اال استخداماألشخاص الذين يركزون على تقییم المنتجات ب

 واجهة المستخدم  ومصممUI Designers)) 

 .في منهجیات التصمیم الموجهة للمستخدم نمصممیالمن ذوي الخبرة 

  مهندسي تصمیم واجهة المستخدمUI Design Engineers)) 

 .برمجة تجربة المستخدمبتطوير و األشخاص الذين يقومون 

  اإللكترونیةمصممي المواقع (Web Designers) 

 األشخاص المسؤولین عن تطوير وإنشاء التصمیم المرئي لمواقع الويب.

  مهندسي المعلومات(Information Architects) 

 أفكار حول كیفیة تخطیط المنتجات التفاعلیة وهیكلتها. إلىاألشخاص الذين يتوصلون 

  مصممي تجربة المستخدم((User Experience Designers 

 التصميم ذلك في بما المستخدم. تجربة جوانب جميع  بدراسة  القيام هي الرئيسية الوظيفة

  ,Norman) (2018المادي. اليدوي والتفاعل والواجهة والرسومات الصناعي
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  Usability)) ستخدامقابلية اال 4.9

 ورضا المستخدمین عند إنجاز المهام. ،عرف قابلیة االستخدام على أنها الفعالیة والكفاءةت

الهدف الرئیس من تصمیم التفاعل،  دقصى قدر من قابلیة االستخدام يعإن تصمیم أ

هات تصمیمیة حديثة والممارسة التصمیمة الهادفة، والتي یالبصیرة اإلبداعیة من نماذج جديدة وتوج

  (ISO 9241) .التفاعلتخدم الهدف األساسي من 

حیث أن نجاح التصمیم  االستخدام،وهناك بعض من المبادئ التي تدعم تصمیم قابلیة  -

 يتطلب:

  قدرة التعلم(Learn ability) 

  السهولة التي يمكن أن يبدأ بها المستخدمون الجدد والتي تساعدهم على التفاعل وتحقیق األداء

 المطلوب. 

  المرونةFlexibility)) 

 تعدد طرق التبادل المختلفة بین المستخدم ونظام المعلومات. 

  المتانة(Robustness) 

الرئیسي وتقییم السلوك الذي يساعده في إنجاز الهدف مستو  الدعم المقدم للمستخدم و  

 الموجه.

  الوضوح((Visibility 

اإلجراء المناسب،  اتخاذو  االستنتاج ومن ثمإن الوضوح هو حالة القدرة على الرؤية أو المشاهدة  

 يتم وضع العناصر بطريقة يمكن العثور علیها بسهولة واستخدامها. 

هناك عدة و في التصمیم الجرافیكي )المرئي( لواجهة المستخدم.  ا  أساسی كما يعتبر الوضوح مبدأ  

 :ومنهاالوضوح في تصمیم واجهة المستخدم،  منتأكد أمثلة يتم استخدامها لل
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األزرار، الروابط التشعبیة، األسهم، الملمس، القوائم، شريط األدوات، التنقل، عالمات التبويب، 

 تغییر مؤشر الماوس. 

 الكفاءة (Efficiency) 

الكفاءة ما هي إال مد  السرعة التي يمكن للمستخدمین من خاللها إكمال مهمة ما، 

المعدل أو السرعة التي تمكن واجهة المستخدم للفرد على إكمال المهمة بدقة وبنجاح. الوقت 

األسرع في االستجابة عادة ما يكون األفضل، وقت استجابة ثابت من مستخدم لمستخدم آخر مهم 

( أو شروط قابلیة االستخدام، يتم قیاس الكفاءة من حیث استعمال مجموعة من HCI)أيضا ، وفي 

 ( ISO 9241الموارد من قبل المستخدم، فیما يتعلق بدقة واكتمال األهداف المراد تحقیقها. )معیار 

كما تتحقق الكفاءة العالیة عندما يصل المستخدم إلى األهداف المراد تحقیقها بأقل عدد ممكن من 

( على مجموعة من المفاهیم المهمة، HCIمصادر. غالب ا ما يعتمد تقییم قابلیة االستخدام داخل )ال

 وقیاس األداء والكفاءة في تحقیق األهداف.

 User Interface design   (Galitz, 2002) تصميم واجهة المستخدم 4.3

والذي يمیل إلى التركیز  التفاعل،يرتبط تصمیم واجهة المستخدم ارتباط ا وثیق ا بتصمیم 

وكذلك األدوات المحددة )األزرار والروابط والقوائم(  ،بدرجة أكبر على التنظیم الوظیفي للصفحة

 التي يستخدمها المستخدمون للتنقل بین المحتو  أو إنجاز المهام.

 ، بما في ذلك:(disciplines)من التخصصات  ا  عدد اإللكترونیةتصمیم المواقع يشمل و 

 Visual graphic design))المرئي  الجرافیكي التصمیم •

 (User interface and experience design)  التجربة وتصمیم المستخدم واجهة •

 Web document and style sheet)وثیقة الويب وإنتاج ورقة األنماط  •

production) 
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 (Scripting and programming) والبرمجة النصیة البرمجة •

 ((Content strategy المحتو   استراتیجیة •

 ((Multimedia المتعددة الوسائط •

 ((Visual graphic designالمرئي  التصميم الجرافيكي

، حیث والتصمیموالعرض بطريقة التقديم  االهتمامالويب وسیلة مرئیة، لذلك يجب  ديع

ينشئ المصمم الجرافیكي "الشكل والمظهر" للموقع، يتضمن ذلك الشعارات والرسومات ونوع 

ورسالة  والعالمة التجاريةالخطوط واأللوان، لضمان أن يكون للموقع انطباع أول جید ويتوافق 

قوم ي ومن ثم للويب،المؤسسة التي يمثلها هذا الموقع. يبدأ المصمم الجرافیكي برسم مخطط أولي 

 للتسلیم عبر الويب. (file format)برسم وإنتاج ملفات الرسومات بالصیغة المناسبة 

ألنه يبنى على أساس وجهات نظر عدد من  ،ا  كبیر  تحديا  يعد إن إنشاء واجهة مستخدم فعالة 

 ،والهندسةمنها علوم الكمبیوتر  ،باإلضافة الى فهم هذه التخصصات واإللمام بها التخصصات،

القدرات الجسدية  منها،عدد من األمور األخر   اعتبارلى إ. باإلضافة الجرافیكي والتصمیم

 (Lumpapun P, 2017)والسیاق االجتماعي.  للمستخدم،والمعرفیة 

   (User Experience) تجربة المستخدمو (User Interface) الفرق بين واجهة المستخدم 

تركز  مرئي )الشاشات والصفحات والعناصر المرئیة(الواجهة المستخدم عبارة عن الجانب 

حیث أنها ال  خدمة،على تجربة المستخدمین أثناء تفاعلهم مع منتج أو  (UX)تجربة المستخدم 

 تعتمد على الصور المرئیة فقط.

)واجهة المستخدم( ، أما ما مشكلة" تركز )تجربة المستخدم( على رحلة المستخدم لحل 

 .كین نورتون )شريك في مشاريع جوجل( –فتركز على الشكل الخارجي لسطح المنتج" 
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"واجهة المستخدم هي الجسر الذي يصل بنا إلى حیث نريد الذهاب، وتجربة المستخدم هي 

 .(user defender ومنتج منصةاوجل )مضیف  جاسون - "الشعور الذي نشعر به عند وصولنا

وهذا يساعد مصمم  التصمیم،"تصمیم تجربة المستخدم تهتم بالجوانب المفاهیمیة لعملیة 

 .( clearleftبد )المؤسس المشارك لـ أندي-واجهة المستخدم في التركیز على العناصر الملموسة" 

مية ماتطوير الواجهة األو  ( (user interface designالفرق بين تصميم واجهة المستخدم 

(frontend developer) 

بینما  للتصمیم(،يعمل مصمم واجهة المستخدم على تصمیم الشاشة )إنشاء النماذج األولی ة 

 ،HTM، CSSويستخدم لغات برمجة مثل:)  ،يأخذ مطور الواجهة تلك التصمیمات

JAVAscript.وحتى تصبح جاهزة لتعمل على األجهزة ) 

 :لواجهة المستخدمیة األولتصمیم النماذج في البرامج المستخدمة بعض 

 والذي يعمل SKETCHبرنامج ثم  الزمن،برنامج الفوتوشوب لفترة طويلة من  ستخداماتم 

، XD ،FEGMA ،INVISION ،CRAVIT فقط،أجهزة بنظام تشغیل ماكینتوش  ىعل

FRAME.  

 :ية المتعلقة بواجهة المستخدمأهماألكثر  أساسيات التصميم

  اللون والتباين(Day and light theme)  

 أحد العناصر المهمة جدا . وتعتبر من 

 المساحة بیضاء (white space)  

هي المساحة السلبیة أو المساحة الفارغة حول عناصر واجهة المستخدم، وهي المساحة 

 .نسجام العناصر في تصمیم واجهة المستخدماالتي تخدم 

  التسلسل الهرمي البصري(visual hierarchy) 
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  اللون والحجم والموضع والمساحة البیضاء، لفرض التسلسل الهرمي البصري يتم استخدام

 في تصمیم الواجهة.

 التناسق(consistency)  

هو التأكد من الحفاظ على عناصر الرسم والمصطلحات في الواجهة. ويجب على التسمیة 

ومولیش,  المعی نة في شريط القوائم ترجمة المفهوم نفسه في كل  مكان على الموقع. )نیلسن

1663). 

  مقیاس(scale) 

عندما يتعلق األمر بالكتابة على العناصر القائمة، يخطئ الناس في المقیاس، فهم يجعلون 

ا  . Consistentence approach to scale األشیاء إما كبیرة أو صغیرة جد 

 (User Interface Elements)عناصر واجهة المستخدم  4.4
 

 : User Interface Elements  (Garrett’s, May 3, 2019)عناصر واجهة المستخدم 

 عناصر التحكم في اإلدخالControls Input  : 

 وخانات االختیار  مربعاتCheckboxes :  تتیح خانات االختیار للمستخدم تحديد خیار

قائمة رأسیة. أكثر من واحد أو أكثر من مجموعة. من األفضل عادة تقديم مربعات اختیار في 

عمود واحد مقبول كذلك إذا كانت القائمة طويلة بما يكفي بحیث قد تتطلب التمرير أو إذا كان من 

 الضروري مقارنة المصطلحات.

 أزرار الراديو واالختيار)buttons Radio( :  يتم استخدام أزرار االختیار للسماح

 للمستخدمین بتحديد عنصر واحد في كل مرة.
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  منسدلةقوائم )lists Dropdown( :  تسمح القوائم المنسدلة للمستخدمین بتحديد عنصر

 ، ولكنها أكثر إحكاما مما يتیح لك توفیر مساحة.ت واحد، على غرار أزرار االختیارواحد في وق

  مربع القوائم)List boxes( :  تتیح مربعات القائمة، مثل مربعات االختیار، للمستخدمین

 متعددة في وقت واحد.تحديد عناصر 

  حقول النص)fields Text(: .تتیح حقول النص للمستخدمین إدخال نص 

 مربع اختيار التاريخ والوقت  (Date and time pickers):  يسمح مربع ادخال

 رات االدخال .االتاريخ للمستخدمین بتحديد تاريخ والوقت باستخدام خی

 مكونات المالحة (: (breadcrumb  

 مربع البحث (Field Search(  

يسمح مربع البحث للمستخدمین بإدخال كلمة رئیسیة أو عبارة )استعالم( وإرسالها للبحث في 

 الفهرس بقصد استرداد النتائج األكثر صلة.

 ترقيم الصفحات( (Pagination 

يقسم ترقیم الصفحات بین الصفحات، ويسمح التنقل بین الصفحات أو االنتقال من خالل 

 المحتو .

 يقوناتاأل (Icons)  األيقونة عبارة عن صورة مبسطة تعمل كرمز بديهي ُيستخدم لمساعدة

 المستخدمین على التنقل في النظام.

  متنقل الصور الدائرية((Image Carousel:  تتیح الصور الدائرية للصور للمستخدمین

تصفح مجموعة من العناصر وتحديد مجموعة واحدة إذا اختاروا ذلك. عادة  ما تكون الصور 

 مرتبطة ارتباط ا تشعبی ا.
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  المكونات المعلوماتیة(Information Components) : 

 اإلشعارات (Notifications) 

 هو رسالة تحديث تعلن عن شيء جديد أو شیئ يصل الى المستخدم. 

  أشرطة التقدم((Progress Bars 

 يشیر شريط التقدم إلى مكان تواجد المستخدم أثناء تقدمه عبر سلسلة من الخطوات في العملیة.

  صندوق الرسائل(Message Box) 

وتتطلب منهم اتخاذ إجراء قبل أن  صندوق الرسائل هو نافذة صغیرة توفر المعلومات للمستخدمین 

 يتمكنوا من المضي قدم ا

  نافذة التسجيل(Modal Window) 

 تتطلب من المستخدمین التفاعل معها والتسجیل بطريقة ما قبل أن يتمكنوا من العودة إلى النظام. 

 

  قائمة األكورديونlist)  (Accordion :  

حیث األكورديون هو قائمة مكدسة من العناصر التي تستخدم وظیفة إظهار واإلخفاء، 

 ، فإنه يوسع القسم الذي يعرض المحتو  بداخله.عندما يتم النقر فوق التصنیف

  (Aesthetic Design) التصميم الجمالي 4.5

توافر قابلیة يتوقع الناس حیث  ،الجرافیكي مجال التصمیم فيعات المستخدمین تطورت توق

إنما ،  و ستخداميبحثون عن منتجات أكثر من كونها وظیفیة وقابلة لالبشكل أساسي،  و  ستخداماال

 جابیة. يإثارة العاطفة اإلع بتجربة ممتعة، لتحفیز حواسهم و تتمت
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قدرته على التعامل مع نسبة األخطاء أو الجمالي يرفع من والء المستخدم و ن التصمیم أكما 

نقطة مهمة  هي نهوالغرض م ستخدامولكن تحقیق التوازن بین الجمالیات وسهولة االاإلخفاقات، 

 عتبار.يجب أخذها بعین اال

 :العناصر الرئيسية لعلم الجمال البصري 

 اللون، الشكل، النمط، الخط، الملمس، التوازن المرئي، النطاق، الحركة البصرية.

 :هيثالث حواس رئیسیة،  و شتراك مع جمالیة التصمیم باال إلىم الوصول يت

 البصر، السمع، اللمس.

 تصمیم للمتعة:

 :البدنیة. 1

 مع التأكد من أن التصمیم مريح. ،متعة مستمدة في الغالب من اللمس والبصر

 :االجتماعیة. 1

التأكد من أن  إلىمتعة مستمدة من التفاعل مع أشخاص آخرين أو مع نظام إلكتروني، باإلضافة 

 التصمیم يدعم التفاعل االجتماعي بأفضل طريقة ممكنة.

 :النفسیة. 3

شعور  إلىالمنتج وكیفیة تصمیمه، باإلضافة  استخدامبإمكانیة  ا  وثیق ا  يرتبط هذا السیاق ارتباط

وتوجیه  ة بجعل التصمیم يبدو بشكل بسیط ومستقر،تهاء من المهمناالكیفیة المستخدم بالتحكم و 

 الحركة فیه.تصمیم تكوين التصمیم و من خالل المستخدم 
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  User Centered Design (UCD) التصميم الموجه للمستخدم 4.6

تحديد المستخدم والمتطلبات التنظیمیة  ر واجهة المستخدم وتطوير النظام،هو نهج لتطوي

، المادية والتنظیمیة واالجتماعیة(البیئة )أيضا  ركز على فهم المستخدمین وأهدافهم و ت والتي

 (ISO 13407, 2015) .یة(األولإنتاج حلول التصمیم )النماذج  إلىباإلضافة 

 ":"UCDفیما يلي المراحل العامة لعملیة 

 المنتج. استخدامتحديد مستخدم المنتج، والغرض من من خالل  :ستخدامتحديد سیاق اال -

جب تحقیقها حتى تحديد متطلبات العمل، أو أهداف المستخدم التي ي أيتحديد االحتیاجات:  -

 .ا  يكون المنتج ناجح

من مفهوم تقريبي  ا  الجزء من العملیة على مراحل، بدءإنشاء حلول التصمیم: يمكن إجراء هذا  -

 تصمیم كامل. إلى

مع المستخدمین  ستخداممن خالل اختبار قابلیة اال ا  التصمیمات: يعتبر التقییم مثالی تقییم -

 (user centered design) .جودة في التطويرال يتجزأ من اختبار  جزء  وهو  ،الفعلیین

 (User Experience Design)تجربة المستخدم تصميم  4.7

حول ما يشعر به الناس اتجاه  ضا  أيو مفهوم مهم في تصمیم التفاعل، و تجربة المستخدم ه

من  ،خدمة أو منتج ستخدامحول تصمیم التجربة المثالیة التصمیم تجربة المستخدم دور ي ،المنتج

 اياه، النظر إلیه، فتحه، إغالقه والكثیر من المز استخدامه، سهولة استخدامحیث متعة 

(Soegaard, 2019).  وتطبیقات الويب  اإللكترونیةالمواقع تصمیم في  ضا  أيالمصطلح يستخدم و

 وتطبیقات البرامج األخر .
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 وهي: ،(Soegaard ،1616) على مجموعة من األسئلة تصمیم تجربة المستخدميجیب 

 لمستخدم؟لهل يعطي الموقع أو التطبیق قیمة 

 والتنقل؟ ستخدامهل الموقع أو التطبیق سهل اال

 الموقع أو التطبیق؟ استخدامهل يستمتع المستخدم فعال  ب

التركیز على  إلىوجه العملیة التصمیمیة تأن  اومن هنا يمكن القول أن تجربة المستخدم من شأنه

 كسب ثقتهم.و  ىاألولالمستخدم بالدرجة 

 accessibilityلذوي اإلعاقة  ستخداماالتيسير  4.8

، والتي تهدف (WAI) االستخدام( مبادرة تیسیر W3Cالويب العالمیة ) أطلق اتحاد شبكة

 ذوي اإلعاقة، مثل ضعف السمع أو البصر. لستعمال جعل شبكة الويب متاحة لال إلى

ومع  ،HTMLلغة من خالل بتطوير التقنیات واألدوات الخاصة  WAIكما تقوم مبادرة 

لإلرشادات  ا  الويب في بناء المواقع وفقمطوري ذلك يعتمد نجاح المبادرة على مشاركة 

   (Robinson,2000)المقترحة

كبیرة من المستخدمین يعانون من إعاقات تحد من قدرتهم على تصفح الويب  أعداد هناك

إبعاد  إلىتجاهل إمكانیة الوصول يؤدي و ها، استخدامبالطرق التي يمكن للمستخدمین العاديین 

 .نجاح الموقعفي  هميسوال ، العمالء من ذوي اإلعاقة

الفیديو أو المحتو  الصوتي و الفأرة،  استخدامالتنقل الذي يمكن الوصول إلیه فقط بإن 

ت أو الترمیزات ماالعالاستخدام عدم التصمیمات المعقدة، و  ، (captioning)بدون التعلیق 

 جمیعها تشكل تحديات للمستخدمین ذوي اإلعاقة. ،الداللیة
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 مشاكل بصرية -

، فإن اإلعاقة البصرية ربما األولألن الويب عبارة عن وسیط بصري في المقام  ا  نظر و 

 .موقعالاقة يجب مراعاتها عند إنشاء إع أهمتكون 

ضعف البصر، يستخدم األشخاص ذو إلعاقة البصرية تطبیقات  إلىمن العمى التام ف

ما يعتمد المستخدمون الكمبیوتر الخاصة بهم، ك أجهزةبرمجیة تسمى قارئات الشاشة للتنقل على 

بشكل أساسي على لوحات المفاتیح الخاصة بهم للتنقل داخل أجهزتهم ألنه من الواضح أنه ال 

 جهاز آخر.مؤشر أو  الفأرة استخداميمكنهم 

 ضعف السمع -

على محتو  صوتي، عادة  في  يشتمل موقعالكان  إذاال تصبح مشكلة السمع مشكلة إال 

بتنسیق  ضا  أيمحتو  يتم تسلیمه عبر قنوات الصوت متاح  أيالتأكد من أن فیجب مقاطع الفیديو. 

 غیر صوتي، من خالل نسخة نصیة من الصوت.

 عمى األلوان -

العمى اللوني،  إحد  درجاتمن الناس، معظمهم من الرجال، من  ا  تعاني نسبة كبیرة جد

إال أن  ،وعلى الرغم من أن الحاالت القصو  تنطوي على عدم القدرة الكاملة على رؤية اللون 

غیر قادرين على التمییز بین  يكونون حیث  ،معظم الناس يعانون من درجة أقل من العمى اللوني

 الكافي. التباين إلى كانت تفتقر إذاظالل معینة من األلوان، أو حتى رؤية االختالفات بین األلوان 

 اإلعاقات المعرفية -

سیواجه األشخاص ذوو اإلعاقات المعرفیة، مثل اضطرابات التعلم أو ُعسر القراءة، 

نشاء مع إ ،هذه اإلعاقات في االعتبار تؤخذما لم  الموقع اإللكترونيصعوبة في فهم محتو  

 محتو  يمكن فهمه بسهولة.
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 ضعف الحركة -

العتبار ضعف ، ويأخذون في ااآلنعلى الرغم من أن الكثیر من محترفي الويب يفهمون 

هم يعتقدون خطأ  أنه ما دام بإمكان الشخص ، فلعديد منهم يتجاهلون ضعف التنقل،ال يزال االبصر

 موقع ويب. أي استخدام، فیمكنه الشيءرؤية 

 إلىومع ذلك، فإن العديد من األشخاص الذين يعانون من إعاقات حركیة يفتقرون 

 .الفأرة استخدامديهم، وهذا بدوره يعني أنهم ال يستطیعون يالكامل أل  ستخداماال

 :العربية السياحية اإللكترونية لمواقعا أهم تحليل

السیاحي يعتبر من أولويات إن تطوير المواقع اإللكترونیة وتحسینها الى خدمة ترقى للقطاع 

الدول من أجل استقطاب أكبر عدد من السیاح من أماكن مختلفة والعمل على تنشیط حركة 

السیاحة, واستخدام أفضل األدوات اإللكترونیة وأحدثها, نستعرض بعضا  من المواقع اإللكترونیة 

 ومنها: ،العربیة كأمثلة

 egypt.travel المصري  الرسمي السیاحي الموقع .1

 visitdubai.com دبي إلمارة الرسمي السیاحي الموقع .1

 discovertunisia.com لتونس الرسمي السیاحي الموقع .3

 المصري  الرسمي السياحي الموقع: 

 1661الموقع:  سنة تأسیس 

  المالك: هیئة تنشیط السیاحة المصري 

 المقر: القاهرة, مصر 

  :زيارة 56566عدد الزيارات للموقع في الستة أشهر األخیرة 

 (similarweb.com, 2019) 
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  :ثانیة 33.161سرعة تحمیل الموقع (webpagetest.org, 2019) 

مات دخل لدولة، الصندوق  العائدات مما توفره ,القومي هاتعد  السیاحة في مصر من أهم مقو 

التي تسهم في بناء وتطوير المجتمع من خالل زيادة الناتج اإلجمالي المحلي، ومكافحة البطالة و 

، وُتعتبر مصر من أبرز الدول السیاحی ة في  بتوظیف األيدي العاملة المصرية في القطاع السیاحي 

قع السیاحي , وهذا يوضح سبب إهتمامهم في المو يتوافد إلیها السیاح من مختلف البلدانكما العالم، 

كما هو موضح  GPSاإللكتروني الرسمي لهم, بإستخدام أحدث التكنولوجیا كنظام تحديد الخرائط 

(, واإلتجاهات التصمیمیة الجديدة, وتركیزهم الكبیر على إضافة مقاطع الفیديو عالیة 45في الشكل)

 SlideshowBannerالجودة واإلنتاج, والصور المعالجة كبیرة الحجم, ودمجهم بطريقة عرض 

 (. 44( )43على واجهة المستخدم للموقع, كما نالحظ في الشكلین)

 
 (: يوضح واجهة مستخدم الموقع السیاحي الرسمي المصري 43الشكل)
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 (: يوضح طريقة عرض الصور على واجهة المستخدم للموقع 44الشكل)

 

 
 على واجهة المستخدم للموقع GPS(: يوضح عرض تكنولوجیا تحديد الخرائط 45الشكل)

 دبي إلمارة الرسمي السياحي الموقع: 

 1663الموقع:  سنة تأسیس 

  :دائرة السیاحة والتسويق التجاري في دبيالمالك 

 المقر: دبي, اإلمارات العربیة المتحدة 

   :ملیون زيارة 1.21عدد الزيارات للموقع في الستة أشهر األخیرة 

 (similarweb.com, 2019) 
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  :ثانیة 1.364سرعة تحمیل الموقع (webpagetest.org, 2019) 

السیاحة في دبي هي جزء من استراتیجیة حكومة دبي للحفاظ على تدفق النقد األجنبي إلى 

ا على امتالكها لمواقع اإلمارات. ويستند إغراء دبي للسیاح بشكل رئیسي على التسوق، ولكن  أيض 

تم استخدام الصورة كخلفیة لواجهة التصمیم كما نر  في الشكل  الجذب السیاحي القديمة والحديثة.

مثبتة على زاوية الواجهة, وتوفیر خدمة الحجز  ( وإضافة النص فوق الصورة, وقائمة محتويات42)

 (.46اإللكتروني كما هو موضح بالشكل )

 
 واجهة مستخدم الموقع السیاحي الرسمي إلمارة دبي(: يوضح 42الشكل)

 
 (: يوضح طريقة عرض الصور على واجهة المستخدم للموقع41الشكل)
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 (: يوضح خدمة الحجز اإللكتروني عن طريق الموقع وطريقة عرضه46الشكل)

 لتونس الرسمي السياحي الموقع: 

  :المكتب الوطني التونسي للسیاحةالمالك 

  ,الواليات المتحدةالمقر: لندن 

  :زيارة 365166عدد الزيارات للموقع في الستة أشهر األخیرة (similarweb.com, 

2019) 

  :ثانیة 11.131سرعة تحمیل الموقع (webpagetest.org, 2019) 

خدمات , و المواصالت والنقل متطورة في مجالالخدمات ال مجموعة من تونس قدمت

وقد نر  هذا في أسلوب تصمیم واجهة  .تكنولوجیا االتصال الحديثة , واتجاهاتتصاالت الحديثةاإل

مستخدم الموقع اإللكتروني السیاحي التونسي, بإستخدام مجموعة من مقاطع الفیديو كما هو 

 (.56لشكل )كما في ا Photo Gallery(, وعرض الصور بطريقة 46موضح في الشكل )
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 (: يوضح واجهة مستخدم الموقع السیاحي الرسمي لتونس46الشكل)

 
 (: يوضح طريقة عرض الصور على واجهة المستخدم للموقع56الشكل)

 تصميم واجهة المستخدم للموقع السياحي الرسمي في األردن:

 1666الموقع:  سنة تأسیس 

 المالك: هیئة تنشیط السیاحة األردني 

  ,األردنالمقر: عمان 

  :زيارة 131616عدد الزيارات للموقع في الستة أشهر األخیرة 

 (similarweb.com, 2019) 
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 :ثانیة 36.662 سرعة تحمیل الموقع (webpagetest.org, 2019) 

, إلى أهمیته الدينی ة والتاريخی ة عوديقتصادية، اإل السیاحة في األردن من أهم القطاعاتإن 

, ومن هنا تكمن أهمیة الموقع ما يخص السیاحة العالجیة، كما يتمتع االردن بتنوع التضاريسو 

( واجهة مستخدم الصفحة 51اإللكتروني السیاحي ودورة في استقطاب السیاح, لذا نر  في الشكل )

ض الموقع, باإلضافة الى طريقة عرض الترحیبیة ومد  إهتمامهم بإختیار المستخدم للغة عر 

, Gallery SlideShow( بطريقة عرض 51الصور عالیة الوضوح كما هو موضح في الشكل )

 (. 51ومن الواضح تنسیق الصفحات بالتخطیط أو التنسیق الشبكي, باألخص في الشكل )

 
 (: واجهة مستخدم صفحة الموقع الترحیبیة51الشكل)

 
 عرض الصور في الموقع(: يوضح طريقة 51الشكل)
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 (: يوضح تنسیق الموقع وتوزيع عناصره والنظام الشبكي35الشكل)

 الباحثة  تجربة

 تصمیم من جزء وتحلیل العربیة, السیاحیة اإللكترونیة المواقع من بعض استعراض بعد

 ىعل استطالعیة دراسة عمل الى باإلضافة فیها, المستخدمة التكنولوجیا وأحدث المستخدم واجهة

 المهمة النقاط من مجموعة الباحثة وجدت متنوعة, وأعمار جنسیات من المحتملین السیاح من عینة

 تجربتها: في اإلعتبار بعین أخذتها والتي

 ب يعرف ما أو التحويل نسبة رفع Rate) (Conversion التوضیح طريق عن الموقع في 

 يرفع أن شأنه من والذي (,54الشكل) في موضح هو كما List) (Mailing لخدمة المرئي

 به. المرغوب القرار بإتخاذ المستخدم لنجاح المئوية النسبة

 المستخدم تفاعل إحتمالیة من يرفع والذي الموقع, مستخدم واجهة على فیديو مقطع إضافة 

 في موضح هو كما السائح, للمستخدم بالنسبة السیاحیة المواقع جاذبیة وزيادة الموقع, مع

 .(55الشكل)

 من أيضا   والذي األردن, في السیاحیة لألماكن واضح وبشكل الدقة عالیة الصور إضافة 

 فیديو, مقطع إضافة عند الحال هو كما المستخدم تفاعل إحتمالیة من يرفع أن شأنه
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 (52) الشكل في موضح هو كما ,السیاحي المكان بهذا تتعلق معلومات قراءة وإمكانیة

(51). 

 و (360)  كخدمة ومطورة, جديدة اتخدم توافر على التأكید Cam) (Live و (Guide), 

 (.52الشكل) في كما أكثر مرئي بشكل وتوضیحها

 خدمة وضع Maps) (Google الخرائطي الموقع بتحديد يعرف ما أو (GPS) على 

 (.56) الشكل في موضح هو كما الحاضر, وقتنا في أهمیة من له لما المستخدم, واجهة

 القوائم شريط إضافة Bar) (Menu على يسهل حتى الموقع, صفحات جمیع في الثابت 

 األسفل. الى الصفحة في تحرك مهما القائمة الى الوصول المستخدم

 جمیع في الموحد اللون  بإستعمال السیاحة, تنشیط لهیئة البصرية الهوية على التأكید 

 الموقع. صفحات

 (.56الشكل) في موضح هو كما الكتابة, مع الصورة دمج أهمیة على التأكید 

 الشكل في موضح هو كما اإللكتروني الموقع طريق عن المباشر الحجز إمكانیة إضافة 

(26.) 

 مع التواصل وإمكانیة ,اإللكتروني الموقع صفحات جمیع في الثابتة التذيیل قائمة إضافة 

 في كما ,اإلجتماعي لالتواص ووسائل اإللكتروني, البريد خالل من السیاحة تنشیط هیئة

 (.21)الشكل

 بتعزيز ،الموقع لتطوير محاولة في مستخدم واجهة تصمیم بتجربة الباحثة قامت وعلیه

 ألحدث دائمة مواكبة على الموقع تبقي أن شأنها من والتي ،التغییرات بعض وإضافة إيجابیاته

 .التصمیمیة والتطورات اإلتجاهات
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 List) (Mailingخدمة (: يوضح 45الشكل)

 

 

 مقطع الفیديو المضاف الى واجهة المستخدم(: يوضح 55الشكل)
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 إضافة الصور عالیة الدقة(: يوضح 25الشكل)

 

 

 إضافة الصور عالیة الدقة ومعلومات متعلقة بالمكان السیاحي(: يوضح 51الشكل)
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 (GPS)إضافة خدمة تحديد الموقع (: يوضح 56الشكل)

 

 

 الصورة مع الكتابةدمج (: يوضح 56الشكل)
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 إمكانیة الحجز المباشر(: يوضح 26الشكل)

 

 

 

 قائمة التذيیل الثابتة في جمیع صفحات الموقع اإللكتروني(: يوضح 21الشكل)
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 السابقة الدراسات

 العربية الدراسات

 :بعنوان ((2014 سالل ،بكر بو دراسة  -0

 األردنو  تونس تجربة ضوء على اإللكترونية السياحة آفاق

 رسالة ماجستیر –تونس  -جامعة الحاج لخضر

 على وآفاقها اإللكترونیة السیاحة ظاهرة یلتحل إلى اإلطار هذا في الدراسة هذه هدفت 

 التقلیدية السیاحة على تأثیرها مد و  اإلكترونیة السیاحة نشأة تحديدو  ،تونسو  األردن في تجربتي

 الدول. قتصادا وعلى

 مد و  السیاحة قطاع تنمیة على عكاسهانوا المعلومات تكنولوجیا تأثیر د م الباحث أظهر 

 في یتهأهم مبینا   الیومیة الحیاة تطويرو  تسهیل إلى أد  مما ،الراهن الوقت في التكنولوجیا یةأهم

 أنفسهم والسائحین السیاحیة الخدمات لمقدمي ضخمة منافع يوجد أنه بین ضا  أيو  ،التجارةو  االقتصاد

 النمطیة. السیاحیة المعامالت في التقلیدية السیاحة حواجز تجاوز في تسهم التيو 

 الدراسة: نتائج

 التجارية األبعاد ذات التكنولوجیة الظواهر أحدث من اإللكترونیة السیاحة أن تبین

 من التيو  والتجارة االقتصاد في معلوماتال تكنولوجیا استخدامو  تفعیل بقوة تجسد والتي قتصاديةاالو 

 السیاحة. جذب شأنها

 أن حیث ،المختلفة المفاهیم بین كبیر نياتب في بوضوح يتجسد الظواهر هذه حداثة أن كما

 واسع. بشكل األخر  و  معینة حدود ضمن أي محصور بشكل يحصرها لتعاريفا بعض
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  الخدمات قطاع على ا  أساسی ا  تركیز  يركز ،الحدود عبر اإللكترونیة التجارة على التركیز إن

 عام. بوجه التجارة حجم من%٥٢ بلغ أنه حیث ،األكبر الجانب يمثل الذيو  والسیاحیة

 ،هاأهم منو  النامیة دوللا باقي مثل تحديات عدة تواجه األردنو  تونس من كل أن تبین

   .اإللكترونیة بالسیاحة للقیام الالزمة التحتیة البنیة توفر عدم

 بعنوان: (9107) علي محمد ،شحادة دراسة  -9

 األردن في السياحي القطاع لتحفيز التصوير في الرقمية الجرافيكية المعالجات أثر

 األوسط الشرق  جامعة - األردن - ماجستیر رسالة

 معالمال تصوير في الحديثة الرقمیة المعالجاتو  البرامج یةأهم معرفة إلى دراسةال هذه هدفت

 السیاحي العمل نجاح في یتهاأهم لقیاس الباحث قبل من تجربة طريق عن األردنیة السیاحیة

 الترويجو  السیاحي التسويق منطلق من ینهاتحس يجب التي النقاط الباحث أظهر حیث ،مصورال

 الحديثة. الجرافیك تكنولوجیا ستغالبا األردن في السیاحیة المللمع

 في واسع بشكل لها الترويج طريق عن األردن صورة ترسیخو  تحسین قابلیة مد  وبین

 : الدراسة هذه یةأهم بین حیث ،العربیة و األجنبیة األسواق

 جمیل هو ما توصیل على الناس تساعد وسیلة التصوير أن

 مثل: ،االستطالعیة الدراسة في رئیسیة مشاكل ظهرت وقد

 عن ممالمص بتعادوا اإلعالنیة المادة توافق عدمو  التصوير في الرقمیة المعالجات استخدام قلة -

 السیاحي. القطاع تخدم لتياو  التصوير في الحديثة والتقنیات العصر متطلبات مع التكیف

 والبشرية المالیة الموارد ضعف -
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 -:التالیة النتائج إلى الدراسة صتلخ وقد

 كان أنه إلى توصل كما ،العنیة على استنادا   متوسطا   كان األردن في السیاحة مستو   إن

 العملیة. الخبرات غیابو  الحروب بسبب وذلك كبیر بشكل صعوبات هناك

 الذين المیت بحرالو  البتراء مثل ممیزة بمواقع تمتعيو  النادر السیاحي بالموقع يتم األردن إن

 .األردن إلى السیاح يجذبون 

 لسیاحةا جذب على بیرك بشكل تؤثر التصوير في الرقمیة الجرافیكیة المعالجات نا كما

 .األخر   الدولو  األردن في

 عمل نجاح على داللة يعتبر متقن بشكل التصوير في  الجرافیكیة المعالجات استخدام إن

 الوطني. االقتصاد على بیرك أثر له السیاحي القطاع أن على النتائج دلت السیاحي. المصور

  بعنوان: (9105) حمزة ،نوحة دراسة  -3

 السياحي الترويج في اإللكترونية المواقع دور

 الجزائر مرباح، قاصدي جامعة

 أثر كیفو  السیاحي الترويج على المواقع أثر مد  معرفة على عام بوجه الدراسة هدفت

 ومد  الدول قتصادا على واسع تأثیر لها السیاحة أن حیث ،السیاحة على التكنولوجي التطور

 األجنبیة. الدول ستثمارا في تهاهمامس

 السیاحة على اإلكترونیة لمواقعا أثرو  إمكانیة عن البحث إلى أساسي كلبش الدراسة هدفت

 عن ناءاإلستغ من مكنت هلو  ،السیاحیة المنظمات في اإللكترونیة األعمال تكنولوجیا أثر مد و 

 اإلستراتیجیات هي ماو  السیاحي التطوير كیفیة إلى تطرق  ثم منو  ،معین حد إلى الوسطاء شبكة

 المحور: هذا في بین كما ،المناسبة الترويجیة
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 الجزائر. إلى ستثماراتاال جذبو  السیاحة زيادة على الإللكترونیة المواقع تأثیر إمكانیة مد 

 ستفادةاال علینا ويجب الیها توصلت التي والنتائج حثالبا موضوع یةأهم على الدراسة هذه أكدت

 .السیاحي التسويقو  السیاحي الترويج يخص ما في نهام

 الدراسة: نتائج

 .السیاحة ونجاح اإللكترونیة المواقع استخدام بین ما عالقة هناك ان إلى الباحث توصل -

 شركات على وخاصة   واضح بشكل السیاحة على ثرأ التكنولوجیا أن النتائج ظهرتأ كما -

 السیاحین. والوسطاء الطیاران

 عبر السیاحیة المواقع عن بالبحث يقمون  السیاح من %13 يقارب ما نأ الباحث توصل -

 .زيارتها قبل زيارتها يريدون  التي اإلنترنت

  بعنوان: (9107) هديل قرعان دراسة  -4

 األردنية للجامعات اإللكترونية المواقع ستخداماال قابلية في الجرافيكي التصميم أثر

 ماجستیر رسالة األردن، األوسط( الشرق  جامعة)

 ةقابلی على الجرافیكي التصمیم تأثیر مد  معرفة إلى أساسي بشكل الدراسة هذه هدفت

 )الطالب( العینة عند النظر هاتوج هي ماو  ،األردنیة للجامعات اإللكترونیة المواقع استخدام

 قابلیة على مباشر تأثیر تؤثر التي المستقلة المتغیرات هي ماو  ؟ستخداماال قابلیة حول رائهمآو 

 طريق عن علیها الحصول تم التي النوعیة البیانات على الدراسة اعتمدت حیث ؟ستخداماال

 .ستخداماال قابلیة ختبارا إجراء خالل منو  المالحظة
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 الدراسة: نتائج

 %16.2 إلى تصل یةأهمب مرتفعا   كان األردنیة للجامعات عام بشكل ستخداماال قابلیة إن

 كان األردنیة للجامعات اإللكترونیة المواقع في الجرافیكي التصمیم أثر أن الدراسة بینت 

 .ستخداماال قابلیة على جابیا  يإ

 على تأثیرهو  ،اإللكتروني المواقع على لجرافیكيا للتصمیم واضح أثر هناك أن إلى الوصول تم

 عللمواق الجرافیكي التصمیم عن راضیین كانوا المستخدمین ان الدراسة  بینت حیث العینة

 .األردنیة للجامعات اإللكترونیة

 -:عنوانب (9107)شهد ،حمیض دراسة  -5

 الذكية الهواتف تطبيقات في المستخدم واجهات تصميم واقع

 الذكیة الهواتف لتطبیقات المستخدم واجهات تصمیم واقع معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 بهدف المستخدم واجهات تصامیم في السلبيو  جابيياإل الجانب تحديدو  كومیةالح للمؤسسات

 مد و  التكنولوجي التطور مع متالزما الجرافیكي التصمیم تطور مراحل الباحث بین حیث ،التطور

 .اإلنسان حیاة على التطور هذا تأثیر

 واقع على اتعرف یةأهمو  الذكیة الهواتف تطبیقات تطور لمراح بذكر الباحث قام وقد

 تصمیم في والضعف القوة جوانب معرفةو  الذكیة الهواتف للتطبیقات تخدممسال واجهات تصمیم

 .التطوير بهدف المستخدم واجهات

    : الدراسة نتائج

 المستخدم لواجهة الجرافیكیة العناصر بتصمیم يتعلق فیما جابیةيإ كانت العینة اتجاهات 

 . التصمیمیة الجوانب بكافة المصممین معرفة حسن على يدل وذلك
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 الخاصة المنظومة تطبیق ومد  الشعار استخدام في يتعلق بما سلبیة كانت العینة اتجاهات إن

 .ن(يال دياج درويداآلنب)

 يتعلق بما دةيامح كانت العینة اتجاهات نإ : 

  التطبیقات قونةأي استخدام -

  األلوان استخدام -

  الخطوط استخدام -

 األجنبية الدراسات

6- Dimitrios .B, Study(2008) titled: 

 Progress in information technology and tourism management  

 نوع إلى  العالم توجیه إلى أد  اإلنترنت عالم التأثیر ان ضاحأي إلى الدراسة  هذه تهدف  

 الموقع بزيارة يقوم السائح نأ حیث ةالسیاح محاور من زاد نهإ كما  الفعالیات،و  العادات من جديد

 تبدو التي یةحالسیا المواقع إلى بالحجز القیامو  ،زيارتها يريد التي المواقع عن للبحث اإللكتروني

 مباشر. بشكل طردية كانت السیاحة زيادةو  التكنولوجیا بین العالقة أن كما ،نظره في جذابة

 السنوات في أنه شارأو  ،ولوجيالتكن االبتكار جانب على الباحث قبل من التركیز تم حیث

 صناعة في االبتكار من لمزيد حاسمة باعتبارها التقنیات من عدد تحديد تم ،ماضیةال القلیلة

 مع اتصاالتها لتحسین برامج تدعم وشبكات برامج األول المقام في توفر التقنیات هذه نأو  ،السیاحة

 .والمستهلكین الشركاء
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 : ابرزها منو  عدة نتائج إلى الباحث توصل

  .جابیةيإ كانت العینة والنتائج السیاحة قطاع في ا  كبیر  ا  تغیر  اإلنترنت حدثأ -

  .الوقت توفیرو  المواعید ودقة الكفاءات بزيادة اإلنترنت قام -

 المعلوماتو  بالمصادر واثق كافیة، ةيرابد السائح صبحأ حیث  المعلومات، بزيادة اإلنترنت قام -

  .لديه التي

 االطالعو  لیهاإ الوصول السهل من صبحأ التي احیةالسی المنتجات في كبیرة زيادة هناك صبحأ -

  .علیها

 المنشورة المقاالت لتجمیع معقدة غیر طريقة اعتماد هي الدراسة هذه نأ الباحث شارأ كما، 

 .واألكاديمیین الصناعیین الممارسین من التجريبیة البیانات وغیاب

 

7- Alali Sardar, May Study(2016) titled: 

Graphical User Interface Features in Building Attractive and 

Successful Website 

 عمواق على ثرهاأ وما ،المستخدم ةواجه ممیزات ماهیة استخالص إلى الدراسة هذه هدفت  

 على التأثیر بمقدورها التي محاور عدة ذكر الدراسة هذه في تضمن حیث ،الناجحة اإللكترونیة

  .جاذبیته مد و   الموقع نجاح

 : البحث في علیها التركیز تم التي المحاور أهم منو 

 والبحث القوائم -

 من قلیل عدد في المستخدم رغبات تحقق مناسبة مستخدم واجهة جیدال مصممال يقدم

 (Tidwell، 2011 ؛al. et Lynch، 2008) النقرات
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  الموقع مالحة -

 معلومــات مــن المعلومــات لتصــفح الــزوار توجیــه إلــى الموقــع مالحــة تواجــد مــن الرئیســي الهــدف

 . "اإللكترونیة التجارة و التسوق  قعامو " ذلك على مثال تحديدا   أكثر معلومات إلى عمومیة أكثر

  ستخداماال سهل نموذج -

 كشف حیث ،ستخداماال لهس نموذجا   يجدوا أن هو للموقع الزائرين تسجیل ولوياتأ من نإ

 الذي المكان هو هذا: وهكذا واسع، نطاق على النماذج يملؤون  الناس أن (1666) وغافني جاريت

 والبیع والشراء ،االئتمان بطاقة تفاصیل على توقیعوال ،اإللكتروني البريد إلى الدخول یلتسج فیه يتم

 سوء يؤدي قد ،يهم ال النموذج تصمیم فإن ،متكرر بشكل تستخدم النماذج أن بماو  ،اإلنترنت عبر

 ا .شائع اإللكتروني الموقع يجعل أو المغادرة مثل خطیرة مشكالت إلى الشكل نوعیة

  : الدراسة هذه نتائج 

 موقـع فشـل أو لنجـاح المفتاح هي المستخدم واجهة تكون  أن مكنالم من هأن النتائج أظهرت -

ـــد تتضـــمن ،ويـــب ـــادئ مـــن العدي ـــة الواجهـــة تجعـــل التـــي الهامـــة المب  ويمكـــن ســـتخداملال قابل

 إلیها الوصول

 المبادئ بعض أن حیث ،الجوانب من العديد على كبیر بشكل المستخدم واجهة نجاح يعتمد -

 هــي الجیــدة المســتخدم واجهــة نأ أي المحتــو ، االتســاق مثــل ويــبال موقــع بمظهــر  تتعلــق

 .بسهولة مستخدمیها تخدم التي اجهةالو 
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8- Sheikh Javed Study(2016) titled : 

Design, User Experience and Usability 

 اإللكترونیة المواقع نجاح في ستخداماال سهولة رثؤ ت كیف ظهارإ إلى الدراسة هذه هدفت

  النجاح وأ الفشل إلى عرضة الموقع يكون  نأ أما ،حدين ذو سالح التصمیم  يكون  أن يمكن وكیف

 : الباحث ذكرها التي رأيالمع أهم منو 

 نصمم ال نناأ حیث ،واحد نظام معا   والكمبیوتر المستخدم ان كدأ حیث : تفاعلي تصميم 

  بین: تفاعل نصمم نحن نماوإ الكمبیوتر، نظام فقط

  .الكمبیوتر أجهزةو  البشر- 

 .البشر مع البشر-

 الموقع يكون  عندما حباطباإل يشعر قد المستخدم نأ حیث :ستخداماال سهولة على التركيز 

 المستخدمین نأو  ،خر  أ مرة الدخول تجنب إلى المستخدم يقود قد مما ،ستخداماال صعب

 المستخدمین كفاءة من يزيد امم ،ستخداماال سهلةو  الجیدة المواقع مع علىأ  بكفاءة يتجاوبون 

  .الموقع كفاءة بالتاليو 

 الجوانب جمیع ةامراع بيج نهأ أي :رينخاآل عن مختلفة تاتماماه لهم المستخدمين نأ 

 ذلكو  للمستخدم توفیرها علیه يجب التي االمكانیات جمیع معرفة المصمم على يجب حیث

 راء.اآلو  تاتماملاله المستخدم السؤال إلى شارةباإل

  الدراسة نتائج

 .التصمیم في يتعمقون  وال سهولة كثرأ تصمیمب طالبون ي المسخدمین غلبأ  نأ مالحظة تم -

 ولديها ،مستخدمینبال االهتمام خاصیة تضیف التي المواقع يفضل دائما   المستخدم نإ -

 المرئي. التواصلو  الشراء بعد ما خدمات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

 منهج الدراسة 1-3:
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 مصادر جمع البيانات 3-3:

 مراحل تصميم أداة الدراسة 4-3:

 األساليب اإلحصائية المستخدمة ألغراض تحليل البيانات 5-3:
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

المتبعة في تطبیقها، وهي على  الطريقة المعتمدة في الدراسة واإلجراءات الثالث تناول الفصل

 النحو اآلتي:

 منهج الدراسة: 1-3:

إذ تم استخدام المنهج الوصفي لغرض وصف  ،المنهج الوصفي التحلیلياستخدمت الدراسة 

، ابلیة الموقع االلكتروني السیاحيهة المستخدم في زيادة قدور تصمیم واجحول العاملین استجابات 

هة المستخدم في زيادة قابلیة الموقع دور تصمیم واجكما تم استخدام المنهج التحلیلي لغرض قیاس 

 السیاحي .االلكتروني 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 2-3:

اصة باألردن ، حیث خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخيتكون مجتمع الدراسة من مست

، وتم منح وقت محدد الستقبال  google Formsقامت الباحثة  بوضع االستبانة على موقع 

اإلجابات من الفئات المبحوثة  ، وعند انتهاء الوقت المحدد  تبین ان عدد المشاركین في االستبانة 

( استبانات لعدم صالحیتها للتحلیل 6(  مستجیب ، وبعد تدقیق األستبیانات تم استبعاد )266)

فیها، وعلیه فأن عدد االستبانات الصالحة اإلحصائي بسبب عدم اإلجابة على بعض األسئلة الواردة 

 ( اآلتي:  3-1، كما هو موضح في الجدول رقم ) ( استبانه156للتحلیل اإلحصائي بلغت )
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 والصالحة للتحلیل اإلحصائي عدد االستبانات المحصلة (: 3-1الجدول )

عدد االستبيانات 
 المحصلة

عدد االستبيانات 
 الصالحة للتحليل

 ةاالستبيانات الصالحنسبة 
 للتحليل

122 156 %96.9 

  

، تـم توزيـع أفرادهـا حسـب فـرد  (258نتهاء من تحديد عینة الدراسـة النهائیـة البالغـة )االوبعد 

 وعلى النحو اآلتي:   ،خصائصهم الشخصیة والوظیفیة

 : العاملين حسب متغير الجنس توزيع  - 0

هــم األفــراد أن أغلــب  (،3-2الــواردة بالجــدول )توضــح المعطیــات الخاصــة بمتغیــر الجــنس 

  ، فـي حـین بلـغ عـدد اإلنـاث ( 64.7%ذكـر وبنسـبة مئويـة ) 121من فئة الـذكور إذ بلـغ عـددهم 

 ( ، هذا يدل على أن مجتمع الدراسة غالبیتهم من الذكور .35.3أنثى وبنسبة مئوية )  91

 الجنسحسب   توزيع األفراد(: 2-3الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار الجنس الشخصية الخاصية

 الجنس  
 %24.1 121 ذكور 
 35.3% 61 اإلناث 

 100% 258 المجموع 
 : العاملين حسب متغير العمر توزيع   -9

أن   للمشـمولین بالدراسـة ،  بـالعمر( التالي، والمتعلقـة 3-3تبین من معطیات الجدول رقم )

(، وهــي 37.2%وبنســبة مئويــة  )( فــرد 96اذا بلــغ )  ســنة 15فئــة اقــل مــن  هــم مــناألفــراد أغلــب 

 ألفراد عینة الدراسة . لفئات العمر المئوية األخر   النسبأعلى من 
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 مرتبة تنازلیا العمرحسب األفراد توزيع (: 3-3الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار فئات العمر الشخصية الخاصية

 العمر

 37.2% 62 سنة  15اقل من 
 33.3% 86  سنة 35اقل من  – 15من 
 19.8% 51 سنة  45اقل من  – 35من 
 6.6 11 سنة 55اقل من  – 45من 
 3.1 6 سنة فأكثر 55

 100% 958 المجموع
 

 العلمي  : هلحسب متغير المؤ العاملين توزيع  -3

للمشــمولین  العلمــيالمؤهــل  ( التــالي، والمتعلقــة بمتغیــر3-4توضــح معطیــات الجــدول رقــم )

وبنسـبة مئويـة  ( فـرد 126إذ بلـغ عـددهم )  حملـة البكـالوريوس هم من فئـةاألفراد أن أغلب  بالدراسة،

المئوية األخر  ألفراد عینة الدراسة ، وهـذا يـدل علـى أن مجتمـع النسب (، وهي أعلى من %65.1)

 غالبیتهم من حملة الدرجة الجامعیة االولى .الدراسة 

 مرتبة تنازلیا  العلمي هلحسب المؤ  األفراد توزيع(: 3-4الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار العلمي هلالمؤ  فئات  الشخصية الخاصية

 العلمي هلالمؤ 

 65.1% 126 بكالوريوس 
 13.2% 34 دبلوم عالي 

 8.9% 23 دكتوراة 
 6.6% 11 ستیرماج
 6.2% 12 ثانوية

 %100 958 المجموع
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 مصادر جمع البيانات: 3-3:

هة دور تصمیم واجلتحقیق أغراض إجراء هذه الدراسة والتي تهدف إلى وصف وقیاس 

دمي المواقع خمستمن وجهة نظر   المستخدم في زيادة قابلیة الموقع االلكتروني السیاحي

فإن الدراسة قد اعتمدت عدة مصادر لغرض جمع  ،  اصة في األردنخااللكترونیة السیاحیة ال

 البیانات ، وهي كاآلتي:
 :المصادر األولية  -أ

ويتمثل هذا النوع من المصادر بالبیانات التي تم الحصول علیها من خالل أداة الدراسة 

البیانات )االستبانة( التي تم تصمیمها وفقا إلى محاور الدراسة ، وأن هذه االستبانة تعتبر أداة لجمع 

الالزمة الجراء الدراسة حیث تغطي كافة متغیرات أنموذج الدراسة المقترح وذلك بناء على ما ورد 

في اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ، وسوف يتم تسلیط الضوء 

 على أداة الدراسة بشكل أكثر تفصیال ووضوحا في الفقرة )ج( الالحقة.

 :  المصادر الثانوية -ب

وهي المعلومات التي تم الحصول علیها من خالل المصادر المتوفرة في مكتبات الجامعات 

األردنیة وكذلك من خالل المراجع األدبیة للدراسات السابقة مثال ذلك )الكتب والتقارير واألبحاث 

(، وكذلك االعتماد على  اإلدارية والنشرات والدوريات ، ورسائل الماجستیر، وأطروحات الدكتوراه 

المعلومات المنشورة على شبكة االنترنت المتعلقة بموضوع الدراسة ، منها على وجه التحديد 

 . الموقع االلكتروني السیاحي المعلومات التي تبحث في مجال

 االستبانة : -ج

الموقع زيادة قابلیة ) في (هة المستخدم)دور تصمیم واجتم تصمیم أداة الدراسة لغرض قیاس 

بحیث ، اصة في األردنخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمست االلكتروني السیاحي( حسب
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مراحل تصمیم إذ سیتم توضیح  ،تغطي كافة المحاور التي تناولتها مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها

 أداة الدراسة في المبحث التالي ، للحصول على اإلستبانة بصیغتها النهائیة .

 مراحل تصميم أداة الدراسة : 4-3 :

)االستبانة( أداة الدراسة بعد االنتهاء من تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها, تم تصمیم 

وصیاغة فقراتها بما يسلط الضوء على المتغیرات الوارد ة في أنموذج الدراسة المقترح ، وقد شملت 

 األداة بشكلها النهائي على األجزاء اآلتیة :

اصة في خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمست الخصائص الشخصية والوظيفية لألفراد  -أ

 . األردن

 ( . العلمي هلالمؤ للعاملین بـ)الجنس ، العمر ، الشخصية والوظيفية تتمثل الخصائص  

  المتغيرات المستقلة : -ب

 دور تصمیم واجهة المستخدم .  المستقل في   تمثل المتغیر  

 المتغير التابع: -ج

  التابع في زيادة قابلیة الموقع االلكتروني السیاحي .  ويتمثل المتغیر 

( فقرة 38فقد أصبحت أداة الدراسة بصورتها النهائیة تتكون من ) وتأسيسا على ما تقدم،

دمي المواقع االلكترونیة السیاحیة خمست، والموجهة إلى  1)كما هو موضح في )الملحق رقم 

 ، إذ ينبغي بالباحث القیام بما يأتي:  في األردناصة خال

 اختيار مقياس االستبيان: -1

( خماسي التدريج لغرض إجراء الدراسة ، لكونه Likert Scaleتم اعتماد مقیاس لیكرت )

، لسهولة فهمة عینة الدراسة يعتبر من أكثر المقايیس استخداما لوصف وتحلیل استجابات أفراد 
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الخاضعة لالختبار عن مد  استجابتهم وموافقتهم  عینة الدراسةوتوازن درجاته ، حیث يشیر أفراد 

 حول كل فقرة من فقرات متغیرات الدراسة وفق المقیاس المذكور، وعلى النحو اآلتي:

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 ( درجة1) ( درجتان2) ( درجات3) ( درجات4) ( درجات5)

 

وقام الباحثة باعتماد مقیاس لتحديد درجة الموافقة علـى تحلیـل دور تصـمیم واجهـة المسـتخدم 

دمي المواقع االلكترونیة السیاحیة خمستفي زيادة قابلیة الموقع االلكتروني السیاحي من وجهة نظر  

، مقسم إلى ثالثة مستويات، حیث تم احتساب درجة القطع مـن خـالل حاصـل   اصة في األردنخال

( مقسـوما علـى ثالثـة مسـتويات، أي إن درجـة 1( وأقل قیمـة فیـه )5الفرق بین أعلى قیمة للمقیاس )

{ ، وبذلك تصبح المستويات الثالثة لدرجـة 1.33=  3/  5-1)القطع محسوبة على النحو اآلتي })

 االتفاق كاآلتي: 

 مستوى اتفاق مرتفع مستوى اتفاق متوسط ستوى اتفاق ضعيفم

2.33 – 1 3.67 - 2.34 5 - 3.68 
 

 صدق األداة:  -  2

( ألداة الدراسة ، تم عرضها على Face Validityلغرض التحقق من الصدق الظاهري )

ومنهجیة البحث   المواقع االلكترونیةفي مجموعة من الخبراء والمحكمین من ذوي الخبرة والمعرفة 

العلمي واإلحصاء التطبیقي بهدف االستفادة من خبراتهم , بما يجعل األداة أكثر دقة وموضوعیة 

، وان   2) )الملحق رقمكما هو موضح في  امحكم (10في القیاس, وقد بلغ عدد المحكمین )

ات أنموذج الدراسة الهدف الرئیسي من تحكیم أداة الدراسة هو التحقق من انتماء الفقرات إلى متغیر 
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المقترح ومد  صالحیة الفقرات من الناحیة اللغوية ، وقد تم األخذ بعین االعتبار جمیع مالحظات 

المحكمین ، إذ تم تعديل صیاغة بعض الفقرات الواردة في االستبانة وحذف البعض اآلخر منها ، 

( 36رتها النهائیة من )وإضافة فقرات أخر  لبعض محاور الدراسة ، بحیث تكونت االستبانة بصو 

 (.  1)الملحق رقم كما هو موضح في فقرة 

 ثبات األداة: 3-

للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم استخدام معامل الثبات المتمثل بـ)كرونباخ ألفا( 

(Cronbach's Alpha  وذلك لحساب معامالت الثبات لمتغیرات الدراسة من أجل قیاس ،)

 والجدول،  (93.6%االستبانة(، حیث بلغت نسبة الثبات لألداة الكلیة ))االتساق الداخلي لفقرات 

  ( يوضح ذلك: 3-5) رقم

 (: نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )االتساق الداخلي لفقرات االستبانة(3-5الجدول )

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المتغيرات الرئيسية  

 91.9% 8 السیاحي القطاع خدمة في اإللكترونیة السیاحة

 90.2% 16 السیاحیة للمواقع المستخدم واجهة تصمیم عناصر

 84.6% 5 السیاحیة المواقع في الحديثة التواصل اتجاهات

 85.5% 5 استخدامه قابلیة و السیاحي اإللكتروني الموقع أداء

 93.6% 36 المقياس ككل
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 اإلجراءات المنفذة: 4-

بعد أن تم االنتهاء من صیاغة أداة الدراسة )االستبانة( والتحقق من صدقها وثباتها، تم 

، وقد سبق عملیة توزيع   اصة في األردنخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمستتوزيعها على 

االستبانة على المشمولین بالدراسة توضیح أهداف الدراسة قبل عملیة إمالئها، وتم التأكید على أن 

المعلومات التي سیتم الحصول علیها ستعامل بسرية تامة وهي لغايات البحث العلمي فقط ، وقد تم 

اسة, بعدها تم إدخال البیانات الصالحة جمع االستبانات مباشرة بعد ملئها من قبل المشمولین بالدر 

للتحلیل اإلحصائي إلى الحاسبة اإللكترونیة لغرض معالجتها إحصائیا والحصول على النتائج 

 المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة . 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة ألغراض تحليل البيانات : 5-3:

المتغیرات المطلوبة للدراسة , تم إدخالها إلى الحاسبة بعد االنتهاء من عملیة جمع بیانات 

االلكترونیة للحصول على النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة , إذ تم تطبیق بعض 

(، بهدف معالجة SPSSاألسالیب اإلحصائیة المتوافرة في الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة )

 ض األسالیب اإلحصائیة ، وهي كاألتي:البیانات إحصائیا حیث تم استخدام بع

 األساليب اإلحصائية الوصفية:  1-

 (.Percentages( والنسب المئوية )Replication Tablesالجداول التكرارية ) -أ    

 .(Arithmetic Mean) المتوسط الحسابي -ب    

 .(Standard Deviation) االنحراف المعیاري  -ج   

 .(Cronbach's Alpha Coefficient)معامل كرونباخ ألفا  -د   

- 
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 األساليب اإلحصائية التحليلية: 2

 (.One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testسمیرنوف ) -اختبار كولموكروف -أ   

 (.One- Sample T-Test( لعینة واحدة ) Tاختبار ) -ب   

 (.-KMO) Meyer -Olkin Kaiser :اختبار مالئمة طريقة سحب العینة  -ج  

 .(VIF- Variance Inflation Factorsاختبار عوامل تضخم التباين ) -د   

 .Multiple Linear Regression)) تحلیل االنحدار الخطي المتعدد -ه  
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 الفصل الرابع

 التحليل اإلحصائي للبيانات

 

   : مقدمة1-4

   : نتائج اإلجابة على أسئلة الدراسة   2-4

 : نتائج االختبارات الخاصة ببيانات الدراسة    3-4
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 الفصل الرابع

 التحليل اإلحصائي للبيانات

 مقدمة

عرض نتائج التحلیل اإلحصائي للبیانات الناتجة من خالل استخدام  الرابعتناول الفصل 

وتم  ( ، (SPSSبعض األسالیب اإلحصائیة المتوافرة في الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

عینة الدراسة ( درجات لقیاس وتقییم إجابات أفراد 5( من أصل )3اعتماد معیار االختبار البالغ )

حول متغیرات الدراسة   مستخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخاصة في األردنب المتمثلة

وقد تم (،  هة المستخدم في زيادة قابلیة الموقع االلكتروني السیاحي دور تصمیم واج) المعنونة بـ

 عرض نتائج هذه الدراسة كاآلتي : 

 : نتائج اإلجابة على أسئلة الدراسة 2-4

 السؤال الرئيسي للدراسة : 

 في األردني السياحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصميم عناصر تسهم هل  

  ؟  وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب

، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیارية لتقديرات هذا التساؤل لإلجابة على 

 بمتغیرات السؤال المتمثلة   اصة في األردنخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمستاألفراد 

 وعلى النحو اآلتي :
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 متغیرات السؤال المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیارية لفقرات (: 4-1الجدول )

 (N=102) 

 الفقـــرات ت

المتوس     

 ط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

مس  تو  

 التقييم

 مرتفع 3 99. 4.38 مستو  الصورة  1

 مرتفع 2 1.04 4.41 مستو  الفیديو  2

 مرتفع 1 1.00 4.42 موقع مستخدم واجهةمستو   3

 مرتفع - 1.01 4.40 المتوسط العام  

 

السؤال الرئیسي للدراسة ، فقد بینت النتائج بأن البعد  بعدأما ما يتعلق بوصف فقرات 

( في سلم أولويات األولى(، قد حصل على المرتبة ) موقع مستخدم واجهةالثالث ومفاده: )مستو  

بمتوسط حسابي بلغ  اصة في األردنخالسیاحیة الدمي المواقع االلكترونیة خمستتقییم األفراد 

بالمرتبة  (مستو  الصورة  )(، في حین جاء البعد األول  ومفاده: 1.00( وانحراف معیاري )4.4.)

وانحراف (، 4.38، بمتوسط حسابي بلغ ) من وجهة نظر األفراد المبحوثین واألخيرة( الثالثة)

البعد في الجدول السابق، وبینت النتائج أن جمیع كما هو مؤشر أمام فقرات هذا ، (99.) معیاري 

(، وهذا يعني إن تقديرات 3المتوسطات الحسابیة لفقرات هذا البعد أكبر من معیار االختبار البالغ )

على هذا السؤال كانت  اصة في األردنخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمستاألفراد 

 للموقع المستخدم واجهة تصمیم عناصرهناك مساهمة ل( اي ان مرتفع ا)إيجابیة(، وكانت )

من وجهة  وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني

   نظر األفراد المبحوثین . 
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 الصورةمستوى 

، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیارية هذا التساؤل لإلجابة على 

 اصة في األردن  لمد  مساهمةخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخاألفراد  مستلتقديرات 

 أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم عناصر

 على مستو  الصورة  وعلى النحو اآلتي : وتصفحه الموقع استعراض

 مساهمة واالنحرافات المعیارية لفقرات مد المتوسطات الحسابیة (: 4-2الجدول )

 أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم عناصر

 (N=258) على مستو  الصورة   وتصفحه الموقع استعراض

 الفقـــرات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

مس  تو  

 التقييم

1 
 المكذذذذذان زيذذذذذارة الذذذذذ  الصذذذذذور تجذذذذذذبني

 السياحي
 مرتفع 3 1.03424 4.3527

2 
 الموقذذذع فذذذي الصذذذور تذذذوافر المهذذذم مذذذن

 السياحي االلكتروني
 مرتفع 1 97060. 4.4612

3 
 الصذيير الحجذم عذن الكبيذر الحجذمأفضل 

 للصور
 مرتفع 4 1.07791 4.3488

 مرتفع 5 1.07736 4.3450 الصورة وضوح تهمني 4

 مرتفع 1 1.02892 4.4031 بصورة المرفقة المعلوماتأفضل  5

 مرتفع - 99. 4.38 المتوسط العام  

 

 لفقرات بعد(، أن المتوسط الحسابي العام 4-2يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )

( ، وتبین أن المتوسط الحسابي العام 99.( بانحراف معیاري قدره )(4.38مستو  الصورة بلغ 

دمي خ( ، وتدل هذه النتیجة الى ان  تقديرات األفراد  مست3معیار االختبار البالغ )أكبر من 

اصة في األردن كانت )إيجابیة(، وهذا يعني بأن مستو  تقییم خالمواقع االلكترونیة السیاحیة ال
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 أثناء المستخدم استقطاب في تسهم، وهذا يعني ان الصورة  مرتفعة(فقرات هذا البعد كانت )

 . وتصفحه الموقع استعراض

 من( ومفادها: )2، فقد بینت النتائج بأن الفقرة ) بعد الصورة  أما فیما يتعلق بوصف فقرات

( في سلم األولى(، قد حصلت على المرتبة ) السياحي االلكتروني الموقع في الصور توافر المهم

في األردن  بمتوسط اصة خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمست أولويات تقییم العاملین 

 وضوح تهمني( ومفادها: )4(، في حین جاءت الفقرة )97.( وانحراف معیاري )4.46حسابي بلغ )

اصة خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمن وجهة مست واألخيرة( امسةخال بالمرتبة ) (الصورة

هو مؤشر أمام فقرات كما ( ، 1.07) وانحراف معیاري (  4.34في األردن ، بمتوسط حسابي بلغ )

هذا البعد في الجدول السابق ، وبینت النتائج أن جمیع  المتوسطات الحسابیة لفقرات هذا البعد 

دمي المواقع االلكترونیة خ( ، وهذا يعني إن تقديرات مست3أكبر من معیار االختبار البالغ )

مستو  تقییمهم فقرات هذا البعد كانت )إيجابیة( ، أي أن مستو  ل اصة في األردن  خالسیاحیة ال

 أثناء المستخدم استقطاب في تسهمالصورة  ( ، وهذا يعني انمرتفع اكان ) البعدتقییم فقرات 

اصة في خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمن وجهة نظر مست وتصفحه الموقع استعراض

 األردن .  

 مستوى  الفيديو

، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیارية لتقديرات هذا التساؤل لإلجابة على 

 تصمیم عناصر اصة في األردن  لمد  مساهمةخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخاألفراد  مست

 استعراض أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة

 على مستو  الفیديو  وعلى النحو اآلتي : وتصفحه الموقع
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 مساهمة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیارية لفقرات مد (: 4-3الجدول )

 أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم عناصر

 (N=258)  على مستو   الفیديو وتصفحه الموقع استعراض

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مس  تو  
 التقييم

6 
 سذذياحي مكذذان الذذ  الفيذذديو مقذذاطع تجذذذبني

 ما
 مرتفع 1 97518. 4.5194

7 
 المواقذع في الفيديو مقاطع توافر المهم من

 االلكترونية السياحية
 مرتفع 3 1.12673 4.4070

8 
 الفيذذديو مقذذاطع مذذع أفضذذل بشذذكل اتفاعذذل
 بالصور مقارنة

 مرتفع 2 1.16689 4.3178

 مرتفع 5 1.04194 4.3837 ووضوحه الفيديو دقة تهمني 9

01 
 عذذذذذن القصذذذذذيرة الفيذذذذديو مقذذذذذاطع أفضذذذذل
 الطويلة الزمنية المدة ذات المقاطع

 مرتفع 1 99083. 4.4729

00 
 كانـــت اذا أفضـــل بشـــكل المعلومـــات اتلقـــى
 ما فیديو مقطع في محكیة او مكتوبة

 مرتفع 4 1.00945 4.3992

 مرتفع - 1.04 4.41 المتوسط العام 
 

 لفقـرات بعـد(، أن المتوسـط الحسـابي العـام 4-3يتضح من النتائج الواردة فـي الجـدول رقـم )

( ، وتبـین أن المتوسـط الحسـابي العـام أكبـر مـن 1.04( بانحراف معیاري قـدره )(4.41الفیديو  بلغ 

دمي المواقـــع خاألفـــراد  مســـت ( ، وتـــدل هـــذه النتیجـــة الـــى ان  تقـــديرات3البـــالغ )معیـــار االختبـــار 

كانـت )إيجابیـة(، وهـذا يعنـي بـأن مسـتو  تقیـیم فقـرات هـذا  اصـة فـي األردنخااللكترونیة السیاحیة ال

 الموقـع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في سهمي، وهذا يعني ان  الفیديو  مرتفعة(البعد كانت )

 .   وتصفحه

( ومفادها: 6بعد  الفیديو ، فقد بینت النتائج بأن الفقرة ) أما فیما يتعلق بوصف فقرات

( في سلم أولويات األولى(، قد حصلت على المرتبة ) ما سياحي مكان ال  الفيديو مقاطع تجذبني)
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بمتوسط حسابي بلغ   اصة في األردنخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الختقییم األفراد  مست

 مع أفضل بشكل اتفاعل( ومفادها: )8(، في حین جاءت الفقرة )97.( وانحراف معیاري )4.51)

دمي خمن وجهة نظر األفراد مست واألخيرة( السادسة بالمرتبة ) (بالصور مقارنة الفيديو مقاطع

 وانحراف معیاري (  4.31اصة في األردن ، بمتوسط حسابي بلغ )خالمواقع االلكترونیة السیاحیة ال

كما هو مؤشر أمام فقرات هذا البعد في الجدول السابق ، وبینت النتائج أن جمیع  ( ، 1.16)

( ، وهذا يعني إن 3المتوسطات الحسابیة لفقرات هذا البعد أكبر من معیار االختبار البالغ )

مستو  تقییمهم فقرات هذا ل اصة في األردنخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الختقديرات مست

( ،  وهذا يعني ان  الفیديو مرتفع اكان ) البعدالبعد كانت )إيجابیة( ، أي أن مستو  تقییم فقرات 

دمي المواقع خمن وجهة نظر مست  وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في سهمي

 اصة في األردن .  خااللكترونیة السیاحیة ال

 موقع مستخدم واجهةمستوى  

، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیارية هذا التساؤل لإلجابة على 

 اصة في األردن  لمد  مساهمةخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخلتقديرات األفراد  مست

 أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم عناصر

 وعلى النحو اآلتي :   موقع مستخدم واجهةعلى مستو   وتصفحه الموقع استعراض
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 مســـــاهمة المتوســـــطات الحســـــابیة واالنحرافـــــات المعیاريـــــة لفقـــــرات مـــــد (: 4-4الجددددددول )

 أثنـاء المسـتخدم اسـتقطاب فـي األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم عناصر

 (N=258)  موقع مستخدم واجهة على مستو   وتصفحه الموقع استعراض

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مس  تو  
 التقييم

 مرتفع 5 1.00945 4.3992 المعلومات في تزاحم أرى 04

01 
 إعذذذذادة الذذذذ  تحتذذذذا  العناصذذذذر أن أعتقذذذذد
 ترتيب

 مرتفع 4 1.01120 4.4186

0. 
 فذذذي البسذذذاطة فكذذذرة الواجهذذذة هذذذذ  تذذذدعم

 التصميم
 مرتفع 2 1.06818 4.3876

01 
 علذ  الظذاهرة المعلومذات في ترابط يوجد
 الواجهة هذ 

 مرتفع 6 1.17961 4.2946

 مرتفع 6 1.20377 4.2209 الحجم وكبيرة واضحة لصورا 06

07 
 واجهــــــة علــــــى المرفقــــــة المعلومــــــات افهــــــم
 الموقع

 مرتفع 1 1.08868 4.3488

 مرتفع 3 99059. 4.4651 واضحة الكتابة 08

09 
ــــــــــون  ــــــــــة المســــــــــتخدم الل  وال واضــــــــــح للكتاب
 الواجهة خلفیة مع يتعارض

 مرتفع 1 88489. 4.6124

41 
 وتصـــــــــمیمها العناصـــــــــر توزيـــــــــع يجـــــــــذبني
 للمعلومة

 مرتفع 1 78301. 4.6860

 مرتفع - 1.00 4.42 المتوسط العام  
 

 لفقرات بعد(، أن المتوسط الحسابي العام 4-4رقم )يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

( ، وتبین أن المتوسط الحسابي 1.00( بانحراف معیاري قدره )(4.42بلغ   موقعال مستخدم واجهة

دمي خ( ، وتدل هذه النتیجة الى ان  تقديرات األفراد  مست3العام أكبر من معیار االختبار البالغ )

كانت  موقع مستخدم واجهةمستو  تقییم فقرات ل اصة في األردن خالمواقع االلكترونیة السیاحیة ال
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 واجهة، وهذا يعني ان  مرتفعة()إيجابیة(، وهذا يعني بأن مستو  تقییم فقرات هذا البعد كانت )

 . وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في سهمت  موقعال مستخدم

، فقد بینت النتائج بأن الفقرة   موقعال مستخدم واجهةبعد  أما فیما يتعلق بوصف فقرات

( األولى(، قد حصلت على المرتبة ) للمعلومة وتصمیمها العناصر توزيع يجذبني  ( ومفادها: )20)

اصة في األردن بمتوسط حسابي خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخفي سلم أولويات تقییم مست

 واضحة لصورا( ومفادها: )16حین جاءت الفقرة ) (، في78.( وانحراف معیاري )4.68بلغ )

دمي المواقع االلكترونیة خمن وجهة نظر األفراد مست واألخيرة( التاسعة بالمرتبة ) (الحجم وكبيرة

كما هو ( ، 0441) وانحراف معیاري (  4.22، بمتوسط حسابي بلغ ) اصة في األردنخالسیاحیة ال

السابق ، وبینت النتائج أن جمیع  المتوسطات الحسابیة مؤشر أمام فقرات هذا البعد في الجدول 

دمي خ( ، وهذا يعني إن تقديرات األفراد مست3لفقرات هذا البعد أكبر من معیار االختبار البالغ )

مستو  تقییمهم فقرات هذا البعد كانت )إيجابیة( ، لاصة في األردن خالمواقع االلكترونیة السیاحیة ال

 في سهمت موقعال مستخدم واجهة( ، وهذا يعني ان مرتفع اكان ) البعدات أي أن مستو  تقییم فقر 

دمي المواقع االلكترونیة خمن وجهة نظر مست  وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب

 اصة في األردن .    خالسیاحیة ال

 األسئلة الفرعية المنبثقة عن السؤال الرئيسي للدراسة 

 السدياحي اإللكتروندي الموقدع في الحديثة التصميمية التوجهات تتوافر هلالسؤال الفرعي األول : 

    األردني؟

، تــــم حســــاب المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاريــــة هددددذا التسدددداؤل لإلجابــــة علــــى 

وعلـــى    األردنـــي الســـیاحي اإللكترونـــي الموقـــع فـــي الحديثـــة التصـــمیمیة لتوجهـــاتللتقـــديرات األفـــراد 

 النحو اآلتي :
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 الحديثـة التصـمیمیة لتوجهـاتا المتوسطات الحسابیة واالنحرافـات المعیاريـة لفقـرات(: 4-5الجدول )

 (N=258)   األردني السیاحي اإللكتروني الموقع في

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مس  تو  
 التقييم

 مرتفع 5 83568. 4.6385 السفر في اآلخرين خبرة من أستفيد 40
 مرتفع 1 76882. 4.7209 اآلخرين مع السفر في خبرتي أشارك 44

23 
 ان شذننها مذن الخبذرات مشذاركة ان أعتقد
 السياحية التجربة تثري

 مرتفع 1 74596. 4.7287

24 
 وسذذذذائل عبذذذذر والخبذذذذرات اآلراء أشذذذذارك
 االجتماعي التواصل

 مرتفع 4 78278. 4.6395

25 
 الخذذرائط تحديذذد تكنولوجيذذا باسذذتخدام أقذذوم
 GPS بـ يعرف ما او

 مرتفع 3 69444. 4.6822

 مرتفع - 76. 4.68 المتوسط العام  
 

هذا لفقرات (، أن المتوسط الحسابي العام 4-5يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )

المتوسط الحسابي العام أكبر من ( ، وتبین أن 76.( بانحراف معیاري قدره )(4.68بلغ  بعدال

دمي المواقع خ( ، وتدل هذه النتیجة الى ان  تقديرات األفراد مست3معیار االختبار البالغ )

اصة في األردن كانت )إيجابیة(، وهذا يعني بأن مستو  تقییم فقرات هذا خااللكترونیة السیاحیة ال

 اإللكتروني الموقع فيتتوافر  الحديثة التصمیمیة التوجهات، وهذا يعني ان  مرتفعة(البعد كانت )

   .   األردني السیاحي

، فقد بینت النتائج بأن  الحديثة التصمیمیة التوجهاتبعد  أما فیما يتعلق بوصف فقرات

(، قد  السياحية التجربة تثري ان شننها من الخبرات مشاركة ان أعتقد  ( ومفادها: )23الفقرة )

دمي المواقع االلكترونیة خ( في سلم أولويات تقییم تقديرات األفراد مستاألولىحصلت على المرتبة )

(، في حین 74.( وانحراف معیاري )4.72بمتوسط حسابي بلغ )  اصة في األردنخالسیاحیة ال

 واألخيرة( امسةخال بالمرتبة ) ( السفر في اآلخرين خبرة من أستفيد( ومفادها: )21جاءت الفقرة )
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اصة في األردن ، بمتوسط خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخاألفراد مستمن وجهة نظر 

كما هو مؤشر أمام فقرات هذا البعد في الجدول ( ، 83.) وانحراف معیاري (  4.63حسابي بلغ )

السابق ، وبینت النتائج أن جمیع  المتوسطات الحسابیة لفقرات هذا البعد أكبر من معیار االختبار 

اصة في خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخ، وهذا يعني إن تقديرات األفراد مست (3البالغ )

كان  البعدمستو  تقییمهم فقرات هذا البعد كانت )إيجابیة( ، أي أن مستو  تقییم فقرات لاألردن 

 السیاحي اإللكتروني الموقع فيتتوافر  الحديثة التصمیمیة التوجهات( ،  وهذا يعني ان مرتفع ا)

            اصة في األردن .    خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمن وجهة نظر مست األردني

 األردندي السياحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصميم يسهم هلالسؤال الفرعي الثاني : 

   االستخدام؟ قابلية زيادة في

  ، تم حسـاب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاريـة  األفـراد هذا التساؤل لإلجابة على 

 قابلیـــة زيـــادة فـــي األردنـــي الســـیاحي اإللكترونـــي للموقـــع المســـتخدم واجهـــة تصـــمیمة هماســـم لمـــد 

 وعلى النحو اآلتي :  االستخدام

 واجهـة تصمیمة هماسمالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیارية لفقرات (: 4-6الجدول )

 (N=258)   االستخدام قابلیة زيادة في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم

 الفقـــرات ت

المتوس

 ط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

مستو  

 التقييم

 مرتفع 1 1.07182 4.6124 السفر جربت 46

 مرتفع 1 1.04801 4.4070 دوري بشكل أسافر 47

 مرتفع 4 93230. 4.5659 الكترونيا   بالحجز أقوم  48

 مرتفع 3 93230. 4.5859 االلكتروني الحجز أفضل 29
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30 
 المواقذذذذذذع طريذذذذذذق عذذذذذذن بذذذذذذالحجز اقذذذذذذوم

 االلكترونية
 مرتفع 4 93230. 4.5659

31 
 فذي االلكترونيذة المواقذع أهميذة فكرة أدعم

 السياحي القطاع خدمة
 مرتفع 3 93230. 4.5859

32 
 التابعذذذة الرسذذذمية السذذذياحية المواقذذذع أتذذذابع

 السياحة تنشيط لهيئات
 مرتفع 5 1.09479 4.4574

33 

 السذذذذياحية االلكترونيذذذذة المواقذذذذع تزودنذذذذي

 مكذذذان عذذذن والمهمذذذة الكافيذذذة بالمعلومذذذات

 معين سياحي

 مرتفع 11 1.15023 4.2684

 مرتفع 1 78972. 4.6279 الموقع تحميل سرعة يهمني .1

11 
 بطريقذذذة المعلومذذذة ايجذذذاد الضذذذرورة مذذذن

 وسريعة سهلة
 مرتفع 2 97258. 4.4264

 مرتفع 6 1.05025 4.3605 المواق في الدعائیة المواد تزعجني 16

17 

 وســــــــائل عبــــــــر والخبــــــــرات اآلراء أشــــــــارك

 االجتماعي التواصل
 مرتفع 6 1.05309 4.3837

18 

 او الخـرائط تحديد تكنولوجیا باستخدام أقوم

 GPS بـ يعرف ما
 مرتفع 16 1.05125 4.2984

 مرتفع - 97. 4.47 المتوسط العام 

 

 (، أن المتوسط الحسابي العام لفقرات بعد4-6يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )

( ، وتبین أن 97.( بانحراف معیاري قدره )(4.47بلغ  اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم

( ، وتدل هذه النتیجة الى ان  تقديرات 3االختبار البالغ )المتوسط الحسابي العام أكبر من معیار 

 تصمیماصة في األردن  لمستو  تقییم فقرات خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخاألفراد مست
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كانت )إيجابیة(، وهذا يعني بأن مستو  تقییم فقرات هذا البعد   اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة

 مهتس األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم، وهذا يعني ان  مرتفعة(كانت )

    . االستخدام قابلیة زيادة في

، فقد بینت  اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیمبعد  أما فیما يتعلق بوصف فقرات

( األولىعلى المرتبة )(، قد حصلت  الموقع تحميل سرعة يهمني( ومفادها: )34النتائج بأن الفقرة )

اصة في األردن بمتوسط خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخفي سلم أولويات تقییم األفراد مست

 تزودني( ومفادها: )33(، في حین جاءت الفقرة )97.( وانحراف معیاري )4.47حسابي بلغ )

بالمرتبة  (معين سياحي مكان عن والمهمة الكافية بالمعلومات السياحية االلكترونية المواقع

اصة خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمن وجهة نظر األفراد مست واألخيرة( الحادي عشر )

كما هو مؤشر أمام فقرات ( ، 1.15) وانحراف معیاري (  4.26في األردن، بمتوسط حسابي بلغ )

الحسابیة لفقرات هذا البعد أكبر هذا البعد في الجدول السابق ، وبینت النتائج أن جمیع المتوسطات 

دمي المواقع االلكترونیة خ( ، وهذا يعني إن تقديرات األفراد مست3من معیار االختبار البالغ )

مستو  تقییمهم فقرات هذا البعد كانت )إيجابیة( ، أي أن مستو  لاصة في األردن خالسیاحیة ال

 اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیمان ( ، وهذا يعني مرتفع اكان ) البعدتقییم فقرات 

دمي المواقع االلكترونیة خمن وجهة نظر مست االستخدام قابلیة  زيادة في مهتس األردني السیاحي

              اصة في األردن .    خالسیاحیة ال

 : نتائج االختبارات الخاصة ببيانات الدراسة    3-4

خاصیة التوزيع الطبیعي البیانات والمتمثلة بـبالتحقق من بعض خصائص قامت الباحثة 

(Normal Distribution، ) ( وخاصیة تجانس البیاناتHomogeneity ، من عدم تجانسها )

( من Sampling Adequacyوخاصیة مالئمة أسلوب المعاينة وكفاية بیانات متغیرات الدراسة )
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بین المتغیرات المستقلة من عدم  (Multicollinearityعدمها، ووجود ظاهرة التعدد الخطي )

 وجودها ، وكاآلتي:

 (Normal Distributionالتوزيع الطبيعي: ) اختبار خاصية -أ

للعینة الواحدة  سمیرنوف -كولموكروف ( ، إلى نتائج اختبار4-7يشیر الجدول رقم ) 

(Kolmogorov-Smirnov Test )للتحقق من خاصیة التوزيع الطبیعي (Normal 

Distribution والذي يتم من خالله التحقق من أن بیانات متغیرات الدراسة تخضع للتوزيع ، )

 الطبیعي من عدمه :

( Kolmogorov-Smirnov Testسمیرنوف ) -كولموكروف نتائج اختبار: (4-7الجدول )

 للتحقق من خاصیة التوزيع الطبیعي

 متغيرات الدراسة
سميرنوف  -كولموكروف

(Kolmogorov-Smirnov) 

عدد 
المشاهدات 

(N) 

الداللة 
اإلحصائية 

(Sig.) 

 6.3.0 258 926. هة المستخدمدور تصمیم واج

 0.242 258 813. قابلیة الموقع االلكتروني السیاحي

 

تخضدع للتوزيدع ( السابق، بأن بیانـات جمیـع المتغیـرات 4-7النتائج الواردة في الجدول )يتبین من 

الختبــار  (.Sig) الداللذذة اصحصذذائية(، أن مــا يــدعم ذلــك قــیم Normal Distribution) الطبيعددي

وجمیعهـا أكبـر مـن مسـتو  المعنويـة  (Kolmogorov-Smirnov Testسـمیرنوف ) -كولمـوكروف

(α = 0.05 . ) 
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 Homogeneityاختبار خاصية تجانس البيانات:  -ب

للعینة الواحدة للتحقق مـن خاصـیة تجـانس ( t(، إلى نتائج اختبار )8-4يشیر الجدول رقم )

(Homogeneity بیانات )من عدم تجانسها: متغیرات الدراسة 

 الدراسة للتحقق من تجانس بيانات ( للعينة الواحدةtنتائج اختبار ): (8-4الجدول )

 متغيرات الدراسة
( tقيمة )

 المحسوبة

درجات 
الحرية 

(df.) 

قيمة  معنوية
(t) 

 0.000 257 119.131 المستخدمهة دور تصمیم واج

 0.000 257 91.751 قابلیة الموقع االلكتروني السیاحي

 

تتصف بالتجانس أن بیانات متغیرات الدراسة  (،8-.في الجدول ) المبینةيتضح من النتائج 

المحسوبة لمتغیرات الدراسة ، وكذلك إن جمیع  (t، إن ما يؤكد ذلك قیم معیار االختبار ) العالي

 (.α = 0.05( هي أقل من مستو  المعنوية ).Sigقیم الداللة اإلحصائیة )

 

 Sampling Adequacyاختبار خاصية مالئمة أسلوب المعاينة:  -ج

(، نتائج اختبار خاصیة مالئمة أسلوب المعاينة وكفاية بیانات متغیرات 6-4يوضح الجدول رقم )

المتعلقة بالتحقق من أن البیانات كافیة ألغراض التحلیل  ،(Sampling Adequacyالدراسة )

 لهذا الغرض، وكاآلتي: -KMO Meyer-Olkin - (Kaiserاإلحصائي ، وقد تم استخدام مقیاس )

 (KMO)(: نتائج اختبار 2-4الجدول )

 التحليل ألعاملي نتائج المؤشرات اإلحصائية
 0.630 (KMO)مقیاس 

 0.000 (.Sigالداللة اإلحصائیة )
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المعتمد  مالئمة أسلوب المعاينةتحقق  (، إلى4-9تشیر النتائج المبینة في الجدول )

وكفاية بیانات متغیرات الدراسة المختارة ألغراض التحلیل اإلحصائي ، إن ما يؤيد ذلك قیمة 

( 50%أي أكبر من ) (0.5( وهي أكبر من النصف )0.536( البالغة )KMOمقیاس االختبار )

( المحسوبة لها أقل من .Sigالداللة اإلحصائیة )، وإن قیمة الدراسةمتغیرات أنموذج من بیانات 

 .(α = 0.05مستو  المعنوية )

   Variance Inflation Factors  ( VIF)اختبار عوامل تضخم التباين:  -د

( المتعلقة بالتحقق VIFالتباين )(، إلى نتائج اختبار عوامل تضخم 4-10يشیر الجدول رقم )

 :من عدم وجودها (هة المستخدمدور تصمیم واج (من وجود ظاهرة التعدد الخطي للمتغیر المستقل 

هة لدور تصمیم واج ( للتحقق من ظاهرة التعدد الخطيVIFنتائج اختبار )(: -410الجدول )

 المستخدم   

 Tolerance هة المستخدمدور تصميم واجمتغير   ت
(*) 

VIF 

 1 1 هة المستخدمدور تصمیم واج 1

 يمثل التباين المسموح به . (*)

 التعدد الخطيظاهرة  عدم وجود (،4-10في الجدول ) الواردةتوضح النتائج 

(Multicollinearityلمتغیر دور تصمیم واج  )  إن ما يدعم ذلك قیم معیار هة المستخدم ،

 المحسوبة للمتغیر  المذكور .  (VIFاالختبار)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 : مناقشة النتائج5-1

 مناقشة نتائج  اسئلة الدراسة  1-1-5:

 : التوصيات2-5
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

المعنونة يتناول الفصل الخامس عرض لمناقشة أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة 

 الموقع/  السياحي اإللكتروني الموقع استخدام قابلية زيادة فيدور تصميم واجهة المستخدم بـ)

 (أنموذجا   األردن في السياحي اإللكتروني

 وكذلك تناول أهم التوصیات التي أسفرت عنها هذه الدراسة في ضوء نتائجها، وعلى النحو اآلتي: 

 مناقشة النتائج: :5-1

 للموقع المستخدم واجهة تصمیم عناصر تسهممناقشة نتائج السؤال األول هل  1-1-5:

 .وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني

 اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیمأظهرت النتائج الخاصة بإسهام عناصر 

، وتأتي اإلجابة وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي

موافقة للمنطق والواقع حیث أن الموقع باألساس إلنشائه منذ البداية يستلزم وجود عناصر 

لتصمیم واجهة المستخدم للموقع اإللكتروني وبدون تلك العناصر فال وجود للموقع أو ال وجود 

 .لمستخدمین أو حتى زائرين للموقع

  إلى ثالثة: م العناصروتنقس

   .موقع مستخدم واجهةمستو   -

 و.مستو  الفیدي -

 .مستو  الصورة -
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من ضمن وقد جاءت العناصر مرتبة فكانت واجهة مستخدم الموقع في المرتبة األولى 

 أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم عناصر

ويعز  ذلك للعامل البشري من حیث سهولة استخدام الموقع للزائر  وتصفحه الموقع استعراض

، المعلومات فيووجود الترابط  للمعلومة وتصمیمها العناصر توزيعوسهولة الوصول للمعلومات فیه و 

ووضوح الكتابة وتناسق األلوان مع الخلفیة وكذلك عدم وجود التزاحم في المعلومات والذي يؤدي 

 المستخدم استقطاب في تسهمواجهة مستخدم الموقع  الزائر للموقع، وهذا يعني انإلى تشتیت انتباه 

اصة في خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمن وجهة نظر مست وتصفحه الموقع استعراض أثناء

 .األردن

 المستخدم واجهة تصمیم عناصرمن ضمن وجاء مستو  الفیديو في المرتبة الثانیة األولى 

ويعز   وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع

 مقاطع تجذبنيذلك لعنصر الجذب الذي يتمتع به الفیديو للعنصر البشري حیث جاءت العبارة " 

 مقاطع معوأقو   أفضل بشكل" لتحتل المركز األول والتفاعل اإلنساني  ما سیاحي مكان الى الفیديو

 المعلوماتي تلقوديمومة الذاكرة بشكل أعلى في حالة مقاطع الفیديو لد  ذاكرة اإلنسان، و  الفیديو

 في سهميالفیديو  ، وهذا يعني انما فیديو مقطع في محكیة او مكتوبة كانتل افي ح فضلأ بشكل

االلكترونیة دمي المواقع خمن وجهة نظر مست وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب

 اصة في األردنخالسیاحیة ال

 المسـتخدم واجهـة تصمیم عناصروجاء مستو  الصورة في المرتبة الثالثة األولى من ضمن 

ويعـز   وتصـفحه الموقـع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في األردني السیاحي اإللكتروني للموقع

 المهـم مـنذلك عنصـر الجـذب الـذي تتمتـع بـه الصـورة كـذلك للعنصـر البشـري حیـث جـاءت العبـارة " 

" لتحتــل المركـز األول فــي مســتو  الصـورة ويــدل ذلــك  السـیاحي االلكترونــي الموقــع فـي الصــور تـوافر
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وهذا يعنـي ، الصغیر الحجمالصورة ذات  عن الكبیر الحجمعلى أهمیة وجود الصورة الواضحة وذات 

دمي خمن وجهة نظـر مسـت وتصفحه الموقع استعراض أثناء المستخدم استقطاب في تسهمالصورة  ان

 4اصة في األردنخالمواقع االلكترونیة السیاحیة ال

 مناقشة نتائج األسئلة الفرعية : 2-1-5

 اإللكتروندددي الموقدددع فدددي الحديثدددة التصدددميمية التوجهدددات تتدددوافر هدددلأ( السدددؤال الفرعدددي األول : 

 .األردني السياحي

 اإللكتروني الموقع في الحديثة التصمیمیة التوجهات توافرأظهرت النتائج الخاصة ب

 تثري  ان شأنها من الخبرات مشاركة ان أعتقدمستو  عال فقد جاءت العبارة " األردني  السیاحي

" لتحتل المركز األول مؤكدة على التوجهات التصمیمیة الحديثة والتي يتمتع بها  السیاحیة التجربة

 ما او الخرائط تحديد تكنولوجیا استخدامالمصممون للمواقع األلكترونیة السیاحیة في األردن وكذلك 

لیدل ويعطي مؤشر ا قوي ا على توفر التوجهات التصمیمیة الحديثة في الموقع  GPS بـ يعرف

 الموقع فيتتوافر  الحديثة التصمیمیة التوجهاتوني السیاحي األردني، وهذا يعني ان اإللكتر 

اصة في خدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمن وجهة نظر مست األردني السیاحي اإللكتروني

 األردن.

 السياحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصميم يسهم هلب( السؤال الفرعي الثاني : 

 .االستخدام قابلية زيادة في األردني

 السیاحي اإللكتروني للموقع المستخدم واجهة تصمیم توافرأظهرت النتائج الخاصة ب

"  الموقع تحمیل سرعة يهمني" مستو  عال فقد جاءت العبارة  االستخدام قابلیة زيادة في األردني

والتي يتمتع بها المصممون للمواقع لتحتل المركز األول مؤكدة على أن تصمیم واجهة المستخدم 

وكذلك  االجتماعي التواصل وسائل عبر والخبرات اآلراءة شاركاأللكترونیة السیاحیة في األردن وم
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 السیاحیة االلكترونیة المواقع ديتزو و كذلك  SPG بـ يعرف ما او الخرائط تحديد تكنولوجیا استخدام

 أهمیة فكرة دعم لیدل ويعطي مؤشر ا قوي ا على معین سیاحي مكان عن والمهمة الكافیة بالمعلومات

أن  تصمیم واجهة المستخدم في الموقع اإللكتروني  السیاحي القطاع خدمة في االلكترونیة المواقع

، وهذا يعني ان االلكترونیة المواقع طريق عن الحجزالسیاحي األردني يلعب دور ا أساسی ا في 

من وجهة نظر  األردني السیاحي اإللكتروني الموقع فيأساسیات تصمیم واجهة المستخدم تتوافر 

 .اصة في األردنخدمي المواقع االلكترونیة السیاحیة الخمست

 التوصيات:: 2-5

 في ضوء النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة، توصي الباحثة بما يأتي:

  ,المستخدم استقطاب فيوذلك لما يتمتع به هذا العنصر اإلهتمام بإضافة مقاطع الفیديو 

التأكید على أهمیة الصورة كعنصر من عناصر تصمیم واجهة المستخدم , و وتفاعله مع الموقع

 للموقع اإللكتروني السیاحي, وأهمیة وضوح الصورة ودقتها.

  ,ومواكبة أحدث التكنولوجیا المتوفرة في وقتنا اإلهتمام بالتوجهات التصمیمیة الحديثة

 المعاصر.

  التأكید على إسهام عناصر تصمیم واجهة المستخدم للموقع اإللكتروني السیاحي في استقطاب

 من أهمیة في زيادة قابلیة اإلستخدام. ء استعراض الموقع وتصفحه, وما لهالمستخدم أثنا
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 الملحقات

 (0)الملحق 

 بصورتها النهائيةستبانة اإل
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 (9)الملحق 

 أسماء المحكمين

 الجامعة التخصص األستاذ

 جامعة اإلسراء نظم معلومات إدارية إسالم أبو جعفر / أ.م.د

 جامعة عجلون  نظم معلومات إدارية قدري شكري  / أ.م.د

 الجامعة األردنية هندسة الصناعية محمد الطاهات / أ.د

 جامعة اإلسراء إدارة أعمال أ.م.د / خالد البستنجي

 بتراجامعة ال التصميم الجرافيكي د. / عائدة جوخرشة

 

 


