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 والتقدير الشكر

 الصالة أفضل علیه محمد سیدنا والمرسلین األنبیاء سید على والسالم والصالة العالمین رب هلل الحمد
 .... والتسلیم

 .الرسالة هذه إلنجاز ووفقني أعانني الذي وأشكره العالمین رب اهلل أحمد البدایة في

 علي تفضل الذي وصیف حسین أحمد الدكتور لألستاذ متنانواال الشكر بجزیل اتقدم أن ویسعدني
 وكلما لي سند خیر وكان إلیه لجأت أمامي الطریق في تعثرت كلما والذي الرسالة هذه على باإلشراف

 بها علي یبخل لم معرفة عن سألت وكلما قدما   ألسیر األمل داخلي زرع نفسي في والتعب الیأس دب
 .لي وفرها الثمین وقته من كمیة أحتجت وكلما

 قدمه لما األزهري ولید وائل الدكتور والتصمیم العمارة كلیة عمید إلى متنانواال بالشكر أتوجه أن أود كما
 الهیئة عضاءأ لكافة موصول والشكر العلمي، البحث هذا إلتمام لمساعدتي وخدمات تسهیالت من لي

 .األوسط الشرق جامعة داخل الجرافیكي التصمیم قسم في التدریسیة

 علي لتفضلهم وأعضاء   رئاسة   المناقشة لجنة في الموقرین أساتذتي إلى والتقدیر الشكر بجزیل وأتقدم
 .الرسالة هذه مناقشة بقبول
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 اإلهداء

 لنیل األمام نحو قدما یدفعني كان من إلى آماله، له أحقق حتى یملك ما كل وهبني الذي اإلنسان إلى

 جسام بتضحیات تعلیمي على سهر الذي إلى قوة، بكل اإلنسانیة متلكا الذي اإلنسان إلى المبتغى،

 الحیاة في األولى مدرستي إلى للعلم، تقدیسه في مترجمة

 العزیز والدي

 الحبایب أغلى إلى جراحي بلسم اأنهوحن نجاحي سر دعائها كان من إلى

 الحبیبة أمي

 حیاتي لحظات أجمل وأهدتني وساعدتني بجانبي وقفت من إلى

 الغالیة زوجتي

لىو  السعادة من شیئا قـلوبهم على أدخل لكي المتواضع العمل هذا أهدي إلیهم  وعزوتي وأخواتي إخواني ا 
 الحیاة عبء معي تقـاسموا الذین

 ورند وحمزة وروزان روان

 في وبرفقتهم سعدت، معهم من إلى والعطاء بالوفـاء وتمیزوا باإلخاء تحلو من إلى ،واألخوات اإلخوة إلى
 كیف عرفت من إلى والخیر النجاح طریق على معي كانوا من إلى سرت والحزینة الحلوة الحیاة دروب

 .أضیعهم أال وعلموني أجدهم

 أصدقائي

 العمل هذا أهدي هؤالء كل إلى
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 اإللكتروني الموقع كفاءة على وتأثيرها الويب صفحات تصميم معايير توافر درجة
 إعداد

 قزاعر محمد حامد جهاد
 إشراف

 وصيف إبراهيم حسين أحمد الدكتور الستاذ
 الملخص

 كفاءة على وتأثیرها الویب صفحات تصمیم معاییر توافر درجة توضیح إلى الدراسة هذه هدفت
 أو ینمصمملل یمكن التي الحدیثة اإللكترونیة المواقع تصمیم تقنیات توضیحو  اإللكتروني، الموقع
 العمل أطر بشرح أیضا   الدراسة تقوم ثم ،HTML5، CSS3، Jquery مثل: بها، اإللمام الویب ینمطور 

 وتاریخها. الویب مواقع وتصمیم اإلنترنت شبكة تطور مراحل وتوضیح بها، المهمة والجوانب وأهمیتها
 ،Standards Design Web الویب صفحات تصمیم معاییر على التركیز إلى الدراسة تتجه ذلك بعد

 یستطیع حتى ،ةحد على معیار كل تحقیقل توافرها الواجب الشروط ودراسة معیار كل تعریف وذكر
 الویب. صفحات مشاهدته أثناء یجري ما فهم القارىء

 التالي: النحو على النتائج أهم وكانت يالتحلیل الوصفي المنهج الباحث ىتبن
 إختیارها تم سؤال 20 من تكون حیث ،الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق درجة األول: المحور في

 یلي: كما النتائج وكانت المحور مع تتناسب التي المعاییر لتحقیق توافرها الواجب الشروط من بعنایة
 العنوان یشیر الثانیة المرتبة في وجاء متعددة بحث میزات اإللكتروني الموقع یوفر األولى المرتبة في جاء
 بین تطابقا   الویب صفحة توفر الثالثة المرتبة في جاء ثم الموضوع محتوى إلى بوضوح صفحة كل في

 الموقع صفحات جمیع في الشعار یظهر الرابعة المرتبة في وجاء للمتصفح الفعلیة واالحتیاجات المحتوى
 المعلومات. لتوثیق مراجع قائمة اإللكتروني الموقع یوفر الخامسة المرتبة في وجاء اإللكتروني

 
 ،اإللكتروني الموقع كفاءة على الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق تأثیر درجة الثاني: المحور وفي
 المعاییر لتحقیق توافرها الواجب الشروط أهم من تعتبر وهي بعنایة إختیارها تم سؤال 20 من تكون حیث
 یلي: كما النتائج وكانت المحور مع تتناسب التي
 األلوان الویب موقع یستخدم الثانیة المرتبة في جاءو  محدثة معلومات الموقع یوفر األولى المرتبة في جاء

 المحتوى بین تطابقا   الویب صفحة توفر الثالثة المرتبة في جاءو  متابعتها یسهل التي والتخطیطات
 ومعیاري متناسق بشكل اإللكتروني الموقع یظهر الرابعة المرتبة في جاءو  للمتصفح الفعلیة واإلحتیاجات
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 العام والمظهر المكونات البنیة، تكرار وعدم بالتشویق اإللكتروني الموقع یتسم الخامسة المرتبة في وجاء
 .الصفحات عبر
 جامعات ثالث في الجرافیكي التصمیم لتخصص النهائیة السنة طالب من تكون الدراسة مجتمع أن حیث
 .الخاصة( األردنیة الزیتونة جامعة البتراء، جامعة األوسط، الشرق )جامعة وهي أردنیة
 الدراسة: هذه في التوصیات أهم ومن
 .الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق أهمیة على التأكید -
 تطویر على المصمم تساعد التي الویب بتقنیات المتعلقة الجدیدة والتحدیثات W3C شبكة متابعة -

 حدیثة. تصامیم إلنتاج والممیزات التقنیات أحدث ومواكبة مهاراته
 من یتمكنوا حتى المصممین قبل من JQueryو CSS3و HTML5 مثل الویب تصمیم تقنیات دراسة -

 في العاملین خاصشاأل مهارات من أفضل ستكون الجمالیة الناحیة من مهاراتهم ألن ویب صفحات إنتاج
 للمواقع العام الشكل في واضح تطویر إلحداث سیؤدي مما المعلومات وتكنولوجیا البرمجة مجال

 اإللكترونیة.
 تصميم معايير ،الويب مصمم ،الويب صفحات ،الويب( )مواقع اإللكتروني الموقع المفتاحية: الكلمات
 .الموقع كفاءة ،الويب صفحة
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Abstract 

This study aims at clarifying the degree of availability of web page design standards and their 

impact on the efficiency of the website, and clarifying the modern web design techniques that 

designers or web developers can learn, such as HTML5, CSS3, Jquery. The study also 

explains the frameworks, and to illustrate the stages of development of the Internet and the 

design and history of websites. 

The study then focuses on Web Design Standards, and defines each criterion and examines 

the conditions that need to be met for each criterion, so that the reader can understand what is 

going on while viewing web pages. 

The researcher adopted the analytical descriptive method and the most important results were 

as follows: 

In the first axis: the degree of application of the standards of web page design, where the 20 

questions were carefully selected from the conditions to be met to achieve the criteria that fit 

the axis and the results are as follows: 

First ranked website provides multiple search features and came in second place The title on 

each page clearly refers to the content of the topic and then came in third place The web page 

provides a congruence between the content and the actual needs of the browser and came in 

fourth place The logo appears on all the pages of the website and came in. Fifth place the 

website provides a list of references to document information. 

In the second axis: the degree of impact of the implementation of the standards of web page 

design on the efficiency of the website, where the 20 questions were carefully selected and is 

one of the most important conditions to be met to achieve the criteria that fit the axis and the 

results are as follows: 
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The website provides the latest information and the second place uses the website colors and 

charts that are easy to follow and ranked third. The web page matches the content and the 

actual needs of the browser and came in fourth place the website appears in a consistent and 

standard format and ranked fifth in the website and not to repeat the structure, components 

and general appearance across the pages. 

The study population is one of the final year students of Graphic Design specialization in 

three Jordanian universities (Middle East University, Petra University, Al Zaytoonah Private 

University). 

The most important recommendations in this study are: 

- Emphasize the importance of applying web page design standards. 

- Follow-up of the W3C network and new updates related to web technologies that help the 

designer to develop his skills and keep abreast of the latest technologies and features to 

produce modern designs. 

- Studying web design techniques such as HTML5, CSS3 and JQuery by designers so that 

they can produce web pages because their skills aesthetically will be better than the skills of 

people working in the field of programming and information technology, which will lead to a 

clear development in the general form of websites. 

Keywords: website (web sites), web pages, web designer, web page design criteria, site 

efficiency. 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة .1

 والمعلومات والطاقة الغذاء موارد وتشكل والمجتمعات، األفراد حیاة في حیویا   دورا   المعلومات تلعب

 حیث من األولى المكانة تشغل أصبحت المعلومات أن إال الحدیثة، للمجتمعات األساسیة المقومات

 األهمیة.

 وتتخذ باستمرار، أسواقها تتسع صناعة إلى المعلومات تحول إلى المعلومات" "تفجر مصطلح ویشیر

 ،اإلنتاج هذا وتشتت الفكري، اإلنتاج حجم في الهائل النمو منها عدیدة مظاهر المعلومات تفجر مشكلة

 تكنولوجیا بین المزاوجة نتیجة المعلومات مجتمع ظهر وقد أشكالها.... وتعدد المعلومات مصادر وتنوع

 .(1997 مكاوي، )حسن الحدیثة واالتصاالت اآللي الحاسب

 كل في التصمیم یدخل حیث الحالي، وقتنا في الیومیة حیاتنا جوانب أهم أحد الجرافیكي التصمیم یمثلو 

 في والمؤثرة الهامة المجاالت أحد اإللكترونیة اإلنترنت صفحات تصمیم ویعد المعاصرة العلوم نواحي

 .commerce-e اإللكترونیة التجارة ،الیومیة حیاتنا في كبیرة أهمیة من له لما الجرافیكي التصمیم مجال

 تصمیم معاییر تطبیق خالل من الویب مواقع تصمیم لمشاكل المناسبة الحلول بإیجاد الدراسة هذه وتهتم

 المعاییر تطبیق عدم مردها عدیدة مشاكل من العربي الویب موقع تصمیم یعاني حیث ،بها خاصة

 هذا عن دراسة لعمل بالباحث حدا ما وهذا عام، بشكل الویب صفحات لتصمیم الحدیثة والتقنیة العالمیة

 تواجه التي للمشاكل حلول إیجاد في مستقبال   والباحثین للمصممین فائدة ذات تكون لعلها الموضوع
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 والمعاییر الحدیثة التقنیات مع متوافقة لتكون كترونیةلاإل اإلنترنت صفحات تصمیم في الجرافیكي المصمم

 الفضلى. والممارسات الدولیة

 الدراسة: ةمشكل .2

 النقاط في قصورا   الباحث وجد ،األردنیة اإللكترونیة المواقع من وفير عدد على الباحث اطالع خالل من

  التالیة:

  .واألفراد المؤسسات لدى الویب صفحات تصمیم معاییر بتطبیق االهتمام قلة -أ

 إقليميا   المنافسة على قدرتها وعدم ،األردن في المصممة اإللكترونیة الصفحات كفاءة ضعف -ب

  .وعالمیا  

 الدراسة: أهداف .3

 یلي: فیما الدراسة هذه أهداف تتمثل

 .الویب صفحات تصمیم معاییر دراسة .1

 اإللكتروني. الموقع كفاءة على الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق تأثیر دراسة .2

 الدراسة: أهمية .4

  :العلمیة الناحیة من

ثراء إلى الدراسة تهدف  تستفید أن الباحث ویأمل األردن، داخل والمصممین الباحثین لدى المعرفة ا 
 الدراسة: هذه نتائج من التالیة الجهات

 األردن. في التصمیم شركات داخل العاملون المصممون .1
 .Lancers Free مستقل بشكل العاملون المصممون .2
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 .األردنیة بالجامعات الجرافیكي التصمیم تخصص طلبة .3
 .تالمعلوما تكنولوجیا في المتخصصینو  المبرمجین .4

 
 :العملیة الناحیة من

 المحلي، للمجتمع اإللكترونیة المواقع تصمیم معاییر تطبیق على تعتمد ویب صفحات تصمیم على العمل
 الویب، صفحات تصمیم في المعاصرة االتجاهاتو والمفاهیم التقنية التطورات من االستفادة خالل من

 اإللكترونیة. المواقع كفاءة درجة رفع أجل من وذلك

 الدراسة: أسئلة .5

  ؟الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق درجة هي ما .1

 الموقع كفاءة على الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق تأثیر درجة هي ما .2
 اإللكتروني؟

 الدراسة: حدود .6

  الموضوعية: الحدود
 .اإللكتروني الموقع كفاءة على وتأثیرها الویب صفحات تصمیم معاییر توافر درجة دراسة

  .األردن -عمان :المكانية الحدود

 .2019-2018 الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل :الزمانية الحدود
 الدراسة: محددات .7

 وتغیر الرقمیة، التقنیات المعلومات، لتكنولوجیا والمتالحق السریع التطور 
 الویب. صفحات تصمیم في الحدیثة االتجاهات
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 صفحات تصمیم مجال في والعاملین المصممین واطالعات ثقافات اختالف 
 وحسب الشكل في فقط وتتغیر ثابتة التصمیم قوانین بأن العلم )مع األردن في الویب
 .القوانین( هذه یلغي ال والتطور الحاجة

 الدراسة: مصطلحات .8
 الشبكي النظام System Grid 

 هذا ویحدد .[Brown, 2011] ویب موقع ألي الهیكلي اإلطار یمثل مرئي دلیل هو :اصطالحیا  
 التصفح وأنظمة الواجهة عناصر ذلك في بما الموقع محتوى تنظیم طریقة أو الصفحة تصمیم اإلطار
 .[Garrett, 2010] بینها التكامل وكیفیة
 هاستخدام بسهولة ویتمیز واألعمدة، الصفوف على یعتمد الصفحات لتخطیط نظام هو :إجرائیا  

 أحجام مختلف لتناسب الویب موقع تساعد خیارات عدة إنشاء على والقدرة معه التعامل وسالسة
 معه. الشاشات

 المتجاوب التصمیم Design Responsive 

 من متنوعة مجموعة على جیدا   تظهر الویب صفحات تجعل الویب لتصمیم تقنیة هي :اصطالحیا  
 سیاق من جزءا   المشاهد قرب أن أیضا الحدیث العمل یعتبرو  ات،الشاش أو النوافذ وأحجام األجهزة
 لضمان األجهزة جمیع في ضروریان واألداء والتصمیم [Tafreshi, 2017] للمحتوى كامتداد المشاهدة
 .[Schade, 2014] والرضا ستخداماال سهولة
 الموقع إظهار هو منه األساسي والهدف هاستخدام في طریقة من أكثر على یعتمد نظام هو :إجرائیا  

 الشاشات. أحجام مختلف مع یتناسب بشكل اإللكتروني

 المرئي التصمیم Design Visual 

 قابلیة لتحسین والشكل والطباعة واألشكال واأللوان الصور استخدام هو المرئي التصمیم :اصطالحیا  
 المستخدم واجهة تصمیم من كجزء المرئي التصمیم تطور حیث المستخدم. تجربة وتحسین ستخداماال

 .[et.al., ,Kammerer 2019] الجرافیكي والتصمیم
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 في األساسیة المكونات أحد یعتبرو  شكالاألو  لواناأل على أساسي بشكل یحتوي تصمیم هو :إجرائیا  
 الجرافیكي. التصمیم تخصصات أحد یعتبر باألصل ألنه واجهة

 التفاعلي التصمیم Design Interactive 

 عملیات خالل من للوسائط الفعال التواصل على یركزو  المستخدم نحو ةموجه دراسة :اصطالحیا  
 أهداف على الناجحة التفاعلیة التصمیمات تحتويو  ،والتكنولوجیا األشخاص بین وتعاونیة دوریة
 .ستخداماال سهلة شاشة واجهة الرئیسي والغرض بوضوح ومحددة بسیطة

 [1998 Graham,]. 
 یعتبر حیث متطورة بطریقة المتعددة والوسائط المستخدم بین التواصل في متخصص نظام :إجرائیا  
 اإللكتروني. والموقع المشاهد بین وصل حلقة

 الحركي التصمیم Design Motion 

 إلنتاج اتالرسوم تصمیم مبادئ استخدام على ویقوم الجرافیكي التصمیم فروع أحد :اصطالحیا  
 .[rasnerK, 2017] وتقنیاتها المتحركة الرسوم استخدام طریق عن الفیدیوهاتو  األفالم
 إلنتاج والنصوص األشكال تحریك في متخصص وهو الجرافیكي التصمیم فروع أحد هو :إجرائیا  

 الحركي. التصمیم هو البصریة أو المتعددة الوسائط صمیم أن حیث الفیدیوهات

 المستخدم تجربة (UX) Experience User  

 فإن ،خدمة أو نظام أو لمنتج المتوقع ستخداماال عن الناتجة هدوردو  ما شخص تصورات :اصطالحیا  
 أفعاله وردود وتصوراته وتفضیالته واعتقاداته المستخدم انفعاالت جمیع تتضمن المستخدم تجربة

نجازاته وسلوكه والنفسیة، الجسدیة  ستخداماال بعد أو خالل أو قبل حدثت التي وا 
 [210-9241 ISO]. 

 المختصین لتساعد إلكتروني موقع أو معین نظام من المستخدم فعل لردة وتصورات توقعات :إجرائیا  
 فعالیة. أكثر نظمةألا مع التعامل وجعل المستخدم عند التفاعل تطویر من المجال هذا في
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 المحتوى إدارة نظام (CMS) System Management Content 

 التعامالت نظام یستخدم للمواقع، البیانات إلدارة متطور نظام هو المحتوى إدارة نظام :اصطالحیا  
 بیانتها دخالإ من لها التابعة والجهات والهیئات للوزارات الفرصة تاحةإل وجد النظام هذاو  ،االلكترونیة
 .(2019 )یسر, بها المتعلقة المعلومات وجمیع وخدماتها
 المصممین تساعد حیث ،بیانات وقاعدة حكمت ولوحة مستخدم واجهة على یحتوي نظام :إجرائیا  

 نظام فكرة أي بعمل تقوم التي فقط واإلضافات والسمات القوالب تصمیم في االنفراد على والمطورین
 وسالسة. بسهولة إلكتروني موقع أو

 المستخدم واجهة (UI( Interface User 

 اإللكتروني الموقع وبین هبین الوصل حلقة هي التي للمشاهد تظهر التي الواجهة :اصطالحیا  
[2011 ,rikssonE]. 

 بواسطتها. الحاسوب مع التعامل المستخدم یستطیع التي النافذة أو الشاشة :إجرائیا  

 البحث لمحركات المواقع تهیئة Optimization Engine Search 

 الویب صفحة أو اإلنترنت موقع على والمعاییر القواعد تطبیق على تقوم عملیة هي :اصطالحیا  
 الطبیعیة. بالنتائج غالبا   إلیها یشارو  بحثال محرك في المدفوعة غیر النتائج ترتیب لتحسین

 [2012 Cordova,-Ortiz]. 
 محركات نتائج في متقدم ترتیب لیحتل اإللكتروني الموقع على تطبیقها یتم وقواعد معاییر :إجرائیا  
 طریقها عن الزوار یستطیع معینة بحث كلمات تعیین هي أساسي بشكل منها الفكرة أن حیث البحث،
 البحث. محركات بواسطة اإللكتروني للموقع الوصول
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 األدب النظري

 اإللكترونية المواقع تصميم تخصصات .1

 تصمیم هما: أساسیین تخصصین ضمن منقسم الویب صفحات تصمیم مجال أنب المعروف من أصبح

 التي لتقنیاتل السریع تطورال مع ولكن ،Development Web الویب تطویرو  Design Web الویب

 ةعد یتضمن التخصصات ههذ من تخصص كل أصبح وبرمجتها الویب صفحات تصمیم ضمن تستخدم

 .أشخاص عدة بها یقوم أخرى تخصصات

 كل ضمن ةالمستخدم واألدوات البرمجیة واللغات المهارات كل إتقان على القدرة عملیة أصبحت حیث

 ومن ،علیه أصبحت الذي السریع والتطور عددها، لزیادة واحد لشخص بالنسبة جدا   صعبة تخصص

 تقسیم من بد ال لذلك طویل وجهد وقت إلى وتحتاج ادتعقی أكثر العملیة أصبحت دفق خرآ جانب

 .وأفضل أقوى نتائج على والحصول الوقت اختصار یتم لكي أشخاص ةعد على التخصصات

 من عدد على لیحتوي یكفي بما معقدا   Designer Web الویب مصمم تخصص أصبح وقد

 التصنیفات هذه عن البعد كل بعیدین مازلنا العربي عالمنا في نحن ولألسف ،تحته فرعیةال تخصصاتال

 اآلن. حتى والمؤسسات الشركات في تطبیقها على نعمل لم حیث

 منه المطلوبة المهام وسرد الویب مصمم تخصصات ضمن العمل مجاالت بذكر الباحث سیقوم هنا ومن

 بها. القیام علیها الواجب األعمال ضمن علیها التركیز یتطلب يالت واألدوات المهارات إلى باإلضافة
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 Generalist متخصصال غير الويب تصميم – 1

 فروع أحد أو معین مجال في متخصصینال الغیر عام بشكل المصممین المصطلح بهذا قصدی حیث

 مجتمعنا في وخاصة الحالي زمننا في انتشارا   األكثر هم النوع هذا من والمصممین ،الویب تصمیم

 ،الویب تصمیم في واسعة وخبرات مهارات یمتلكون المتخصصین غیر المصممین أن حیث العربي،

 كل في المختلفة العامة خبراتهم على باعتمادهم الویب تصمیم تخصصات جمیع في بالعمل یقومونو 

 .المجاالت

 المصممین من النوع هذا هو العربي عالمنا ضمن الویب مصمم بمصطلح المقصود نبأ القول ویمكن

 اتالخبر  یملكون ال مأنه كون فیها، یتخصصوا أن دونب ولكن متعددة بمهمات القیام یستطیعون نذیلا

 .المتنوعة الویب أقسام ضمن الكافیة

 هي التخصص هذا في یعملون الذین المصممین من النوع هذا یمتلكها التي مهاراتال أهم أن حیث

(JavaScript CSS, HTML,.) 

 ،الصفر من المواقع بناء ،للصفحات العام )التخطیط هي المصممین من النوع هذا من المطلوبة اموالمه

 (.األخطاء وتصحیح التجربة
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 Design Visual المرئي التصميم – 2

 من مجموعة على التصمیم یحتوي حیث ،الویب لموقع والجمالي المرئي التواصل على یركز تصمیم

 بشكل العناصر وضعو  الصحیح الهرمي التسلسل ،الخطوط األلوان، نظریة وهي: األساسیة العناصر

 .[,Orlova 2016] ناجح تصمیم إنشاءب یسمح بحیث ،صحیح

 

 المرئي للتصميم توضيحية صورة – 1 الشكل

http://yousense.info/776562/web-tools-for-students-lifehacker.html 

 

 هي التخصص هذا في یعملون الذین المصممین من النوع هذا یمتلكها التي المهارات أهم أن حیث

(Illustrator Photoshop, CSS, HTML,.) 

 واناألل تحدید ،الموقع لشكل عام بشكل )التخطیط هي المصممین من النوع هذا من المطلوبة والمهمات

 للموقع(. الصحیح الفني اإلخراج ،الموقع في تظهر التي واألشكال الصور كل تجهیز ،لتصمیمل خطوطالو 

 

 

http://yousense.info/776562/web-tools-for-students-lifehacker.html
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 Design UX  المستخدم تجربة تصميم – 3

 ذلك في بما ،اإللكتروني الموقع أو الحاسوب جهاز مع تفاعلال نتیجة المستخدم بها یشعر التي التأثیرات
 وتذكره التفاعل ذلك حفظ مع ،التفاعل على كبیر بشكل تؤثر التي والعاطفة والفائدة ستخداماال قابلیة تأثیر

[2016 Orlova,]. 

 

 المستخدم لتجربة توضيحية صورة – 2 الشكل

design/-ux-areas-beginners/different-for-design-https://careerfoundry.com/en/tutorials/ux 

 

 هي التخصص هذا في یعملون الذین المصممین من النوع هذا یمتلكها التي المهارات أهم أن حیث

(UX CSS, HTML,). 

https://careerfoundry.com/en/tutorials/ux-design-for-beginners/different-areas-ux-design/
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 سلوكیات تحدید ،المستخدم تجربة )تحسین هي المصممین من النوع هذا من المطلوبة والمهمات

 معها(. التعامل وكیفیة الموقع ضمن المستخدم

 

 Design Interactive التفاعلي التصميم – 4

 وتعاونیة دوریة عملیات خالل من للوسائط الفعال التواصل على یركز المستخدم نحو موجه دراسة مجال

 بوضوح ومحددة بسیطة أهداف على الناجحة التفاعلیة التصمیمات تحتويو  ،والتكنولوجیا األفراد بین

 .[Graham, 1998] ستخداماال سهلة شاشة وواجهة قوي وغرض

 

 التفاعلي للتصميم توضيحية صورة – 3 الشكل

design-graphic-design-interactive-is-what-https://www.howcast.com/videos/509204 

 

https://www.howcast.com/videos/509204-what-is-interactive-design-graphic-design
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 هي التخصص هذا في یعملون الذین المصممین من النوع هذا یمتلكها التي المهارات أهم أن حیث

(Frameworks JavaScript JavaScript, CSS, HTML,.) 

 تفاعل سلوبأ تحدید ،المستخدم تجربة )تحسین هي المصممین من النوع هذا من المطلوبة والمهمات

 وتصرفاته(. المستخدم إدخاالت مع الموقع

 Design Graphic Motion  المتحرك الجرافيك تصميم – 5

 إنتاج مجال في الرسوم تصمیم مبادئ استخدام یتم حیث الجرافیكي التصمیم فروع من فرعیة مجموعة

 تقنیات أو المتحركة الرسوم استخدام خالل من المتطورة( األخرى البصریة الوسائط )أو الفیدیو أو األفالم

 والتلفزیون، األفالم مجال في المستخدمة والرسومات الحركیة الطباعة ذلك على األمثلة ومن .األفالم

 منذ موجود المتحرك التصمیم أن حیث ،نیةالتلفزیو  القنوات لبعض األبعاد ثالثیة التلفاز محطات وشعارات

 .[rasnerK, 2017] الوقت بمرور الحدیثة ةالتقنی اتالتطور  مع وتطور ،سنوات

 

 الحركي للتصميم توضيحية صورة – 4 الشكل
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artist/-graphics-motion-editor-video-becoming-technology/tips-resources-design-https://www.howdesign.com/web 

 

 هي التخصص هذا في یعملون الذین المصممین من النوع هذا یمتلكها يالت المهارات أهم أن حیث

(Flash CSS, HTML,.) 

 (.اإللكتروني الموقع ضمن ةمتحرك تصامیم إنشاء) هي المصممین من النوع هذا من المطلوبة والمهمات

 mentDevelop End-Front  الواجهات تطوير – 6

 والتفاعل البیانات عرض من المستخدم لیتمكن رسومیة اتواجه إلى التصامیم تحویل على العمل هي

 .HTML, CSS, JavaScript الویب تقنیات استخدامب الرقمي التفاعل خالل من معها

 هي التخصص هذا في یعملون الذین المصممین من النوع هذا یمتلكها التي المهارات أهم أن حیث

 (Frameworks JavaScript JavaScript, HTML,.) 

 

 الواجهات لتطوير توضيحية صورة - 5 الشكل

development.html-https://www.webinfotechindia.in/web 

https://www.howdesign.com/web-design-resources-technology/tips-becoming-video-editor-motion-graphics-artist/
https://www.webinfotechindia.in/web-development.html
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 بها الخاصة بالعناصر الصفحات محتویات )ربط هي المصممین من النوع هذا من المطلوبة والمهمات

 (.للمستخدم تجربة أفضل لتقدیم JavaScript استخدامب الصفحات عناصر تحسین السیرفر، ضمن

 

 CMS Specialized المحتوى إدارة نظم تخصص – 7

Rockley ] تعاونیة بیئة في مستخدمین من یتكون عادة ،الرقمي المحتوى وتعدیل إنشاءب معنى تخصص

2003 al., et.] 

دارتها الویب شبكة على الصفحات نشر إمكانیة وتتضمن عملها مجال باختالف ممیزاتها تختلف  مع وا 
 أن حیث ،واالسترجاع والبحث والفهرسة اإلصدار في التحكم مع والحفظ والتحریر التنسیق على القدرة
 المحتوى. فصل تدعم بطبیعتها المحتوى إدارة برامج

 الماضیة السنوات في انتشر فقد نسبیا، الحدیثة التخصصات أحد المحتوى إدارة نظم تخصص ویعتبر

 بشكل Drupal لبودرو  Joomla جومال ،WordPress بریس وورد مثل المحتوى إدارة نظم من عدد

نشاءو  تطویر مهمتهم ،األنظمة هذه في تخصصینالم من جدید نوع ظهر ولذلك كبیر، ضافات قوالب ا   وا 

 بها. خاصة

 في التخصص المصممین من الكثیر قرر فقد األنظمة هذه وقوالب إضافات على الكبیر الطلب بسبب

 واألخصائي النظم لهذه عملها یتم التي التصامیم تخصیص یتم حیث لها، ةجاهز  وقوالب إضافات إنتاج

 أجله. من طوری الذي CMS المحتوى إدارة برنامج مع لتتناسب تحویلها عملیة عن المسؤول هو بها
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 المحتوى إدارة لبرامج توضيحية صورة – 6 الشكل

wordpress/-vs-expressionengine-2-part-cms-best-http://www.systemseeders.com/war 

 تختلف التخصص هذا في یعملون الذین المصممین من النوع هذا یمتلكها التي المهارات أهم أن حیث

 األخصائي. به میقو  ما بحسب

 ةجاهز  قوالب إلى المختلفة التصامیم )تحویل هي المصممین من النوع هذا من المطلوبة والمهمات

 المحتوى(. إدارة نظم ضمن ستخداملال

 یتخصص قدو  الحدیث الویب مصمم تخصص من یتجزأ ال ا  جزء أصبحت المختلفة التخصصات هذه
 أخرى تخصصات من مختلفة مهارات یتقن أن یستطیع ال أنه یعني ال هذا ولكن منها، واحدة في المصمم

 بالنهایة. ولقدراته له متروك فالموضوع

 

 

 

http://www.systemseeders.com/war-best-cms-part-2-expressionengine-vs-wordpress/
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 اإللكترونية: المواقع تصميم تقنيات .2

 الويب تصميم تقنيات :أولا 

 موقع على التقنیات هذه توفر الضرورة من أصبح ،الویب مواقع تصمیم مجال في كبیرال تطورال ظل في
 لضرورة االنتباه یجب ،ذلك تحقیق على ا  قادر  الموقع كونی وحتى ،عنه ائرالز  وثقة رضا لكسب الویب
 .الشبكة على ویبال موقع بناء عند تطبیقها وأهمیة الحدیثة التقنیات لهذه المصمم إدراك

 جدا   مهم مصطلح HTML5 أصبح حیث ",jQuery CSS3, HTML5 هي: الحدیثة التقنیات وأهم
 " CSS3،SVG ، APIs JavaScript ذلك في بما ،لبعضها مكملة التقنیات أصبحتو 

 [2014 Gasston,]. 

 

 الحديثة الويب تقنيات توضح صورة – 7 الشكل

html5/-solutions-javascript-html5-php-develop-will-https://www.pngkit.com/view/u2t4r5y3w7r5t4t4_i 

 

 بسبب الویب ینمصمم لكل ضروري أمر إصداراتها ومتابعة جدا   مهمة هي الویب تقنیات أن حیث
 تقوم الویب تقنیات على تحدیث إصدار عند فمثال   الویب، ومتصفحات التكنولوجیا في السریع التطور
 جدیدة ممیزات بإضافة وتقوم التحدیثات هذه لدعمChrome Google لمتصفحها بتحدیث جوجل شركة
 فعلت التي التقنیات على التطورات وتطبیق االعتبار بعین الممیزات هذه أخذ المطور على یجب وعندها

https://www.pngkit.com/view/u2t4r5y3w7r5t4t4_i-will-develop-php-html5-javascript-solutions-html5/
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 والتي التقنیات على جرت التي التطورات واكبت حتى الویب قعامو  تطویر في هااستخدامو  الممیزات هذه
 المتصفح. على جوجل شركة أجرتها بالتالي

 

 HTML5 – أ

HTML الویب. صفحات نشاءإل المستخدمة األساسیة اللغة هي التشعبي( النص ترمیز )لغة 

 عرضها یتم وال (الوسوم) وتسمى معینة كلمات طریق عن اللغة بهذه ةالخاص البرمجیة التعلیمات بناء یتم
 إلى روابط إنشاء طریقه عن یتم الذي هوو  ،محتویاتال عرض بكیفیة الویب متصفح تخبر ولكن ،للزائر

 اإلنترنت شبكة عبر خارجیة صفحات أو داخلیة صفحات تكون أن إما أخرى، صفحات

 [2000 O’Reilly,]. 

HTML5 للغة الخامس اإلصدار هي HTML، والغرض ،حسنةمو  جدیدة میزاتم تطویر تم أنه حیث 
 الویب متطلبات تلبیة على القدرة زیادةو  ،المصممین قبل من المستخدمة تصمیمال أنماط توحید هو امنه

 .[,Deac 2014] الحدیثة
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 HTML5 لتقنية السترشادي الدليل – 8 الشكل

sheet/-cheat-https://websitesetup.org/html5 

 

 CSS3 – ب

 على تطبیقها یمكن التي األنماط بتحدید تقوم بسیطة لغة هي (CSS) المتتالیة األنماط أوراق
 یراه الذي الشكل CSS یصف الویب، صفحة هیكل HTML یصف عندماف ،HTML عناصر
 .[,Lunn 2013] الزوار

 التي CSS تنسیقات ویوثق یسجل (W3C) العالمیة الویب شبكة یسمى دولي مجتمع كلهنا
 ومطورون CSS تقنیة استخدام في الویب مصممین یتبعها أن ینبغي التي الطریقة توحد

https://websitesetup.org/html5-cheat-sheet/
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 تنفیذو  متابعة علیهم ینبغي الویب( متصفحات یصنعون الذین )األشخاص اإلنترنت متصفحات
 .تصدر التي التنسیقات

 

 CSS3 لتقنية السترشادي الدليل توضح صورة -9 الشكل

sheet-cheat-css3-https://subscription.packtpub.com/book/web_development/9781849519946/7/ch07lvl1sec38/the 

 

 وهو إصدار أحدث تقسیم تم قدو  ،1996 عام في طرحها منذ تطویرها تم CSS تنسیقات
CSS3 لغة من جزءا منها كل یحدد بحیث ،فرعیة وحدات إلى CSS، بشكل التنسیقات جعلل 

 الصیانة. في أسهل عام

  .www.w3.org/Style/CSS/ الموقع على CSS تنسیقات على العثور یمكن

 فقط ،كلها قرأهای أن المطور على الضروري من لیس لكن ،جدا   همةم CSS أن من الرغم على
 .[,Lunn 2013] األخرى التنسیقات باقي على االطالع یستطیع ذلك وبعد األساسیات یحتاج

 ،التقنیة هذه تعمل كیف فهم أوال   یجب ،CSS لغة تقدمه أن یمكن ما على شاملة نظرة إلقاء قبل
 ؟بینهما الفرق وه ماف .CSS3و CSS من كل إلى ارأش الباحث أن حیث

https://subscription.packtpub.com/book/web_development/9781849519946/7/ch07lvl1sec38/the-css3-cheat-sheet
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 المستوى CSS1( ، CSS(األول المستوى CSS :مستویات ثالثة CSS تقنیة عام بشكل تحتوي
 على یعتمد CSS من مستوى كلو  ،(CSS3) الثالث المستوى CSSو ،(CSS2) الثاني

 أدى مما ،المشاكل من العدید فیه وظهرت ضعیفة بدایة CSS2 الثاني للمستوى كان سابقتها.
صدار التنسیقات هذه مراجعة إلى  .CSS2.1 وا 

 تنسیقات على CSS2.1 ویحتوي ،CSS2.1 القدیم اإلصدار تنسیقات على CSS3 یحتوي لذلك
CSS2 وCSS1. 

 یحتوي ،یسبقه الذي اإلصدار على یعتمد CSS مستویات من مستوى كل أن من الرغم على
 إهمالها یتم وبالتالي تستخدم، دتع لم سابقة أخرى مكان تحل جدیدة تنسیقات الجدید مستوىال

 ستخداملال دائما   متاحة التنسیقات جمیع أن ،CSS3 إلى اإلشارة عند ذلك یعنيو  ،كامل بشكل
 إهمالها. تم التي القدیمة باستثناء ،CSSفي

 أیضا   شملت بل فحسب، التنسیقات أحدث ضمنتت ال CSS3 أن على سبق ما تلخیص یمكن
 ماضیة لسنوات والمطورون المصممون علیها اعتمد التي السابقة CSS مستویات من تنسیقات

[2013 Lunn,]. 

 

 JQuery – ج

 لغة من أساسي بشكل تتكون اأنه حیث ،الویب لمواقع األساسیة المعاییر من jQuery تقنیة تأصبح

 بشكل ركزت يوه ،البرمجیة النصوص كتابة طریقة یبسط عمل إطار باختصار وهو ،سكریبت جافا

 المختلفة. الویب متصفحات بین التنسیقات توحید میزة توفیر على أساسي
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 قابلة كونتل اتصمیمه تم ،الوزن خفیفة سكریبت جافا مكتبة اأنه على jQuery تقنیة تعریف ویمكن

 الویب تقنیات من ةواحد هي ryjQue وتعتبر ،المعقدة البرمجیة النصوص من التقلیلو  ستخداماال إلعادة

 .[,Deac 2014] الحاضر وقتنا في ا  استخدام األكثر

 

 JQuery لتقنية توضيحية صورة -1 الشكل

2/-part-https://rupeshtiwari.com/jquery 

 

jQuery حیث ،الذكیة الهواتف أجهزة خاص بشكل دعموت الذكیة لألجهزة مناسبة یزاتمم وفرت 
 في الرهیب التطور بعد خاصة ،نظام أي على مشاكل أي بدون یعمل أن یجب الویب موقع أن

jQuery تعتبر ،"Web Modern The" كتابه في جاسستون لبیتر وفقا   ،الذكیة األجهزة مجال

"Mobile تقنیةل امتداد الواقع في jQuery"، على للعمل ةالمطلوب األمور یوفر ذلك أن حیث 
 التي الجدیدة الممیزات بتفعیل تقوم التي الجدیدة واألسالیب التقنیات وكذلك ،الذكیة الهواتف أجهزة
 .jQuery  [2014 Gasston,] مكتبة تفعیل یتطلب ذلك أن حیث ،الذكیة الهواتف توفرها

 تصامیم في هااستخدام یمكن التي اإلضافیة المكونات من كبیرة كمیة للمطورین أیضا jQuery وفرت
 :المكونات هذه من بعض یلي فیماو  ،المختلفة الویب

Alertify.js, File Upload, jQuery Knob, Pickadate.js, Super Scroll Obama . 

https://rupeshtiwari.com/jquery-part-2/
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 Design Responsive المتجاوب التصميم :ثانياا 

 960 تقنیة ذلك على المثو  ثابت، شاشة بعرض الویب مواقع تصمیم كان ،2012 - 2011 عام حتى
 الویب یتصفحون الزوار أصبحو  ،الذكیة الهواتف أجهزة من كبیرة مجموعة هنالك أصبح اآلن لكن ،بكسل
 ناجحة تجربة له یكون أن النهائي للمستخدم جدا المهم من لذلك ،األحیان أغلب في جهزةاأل هذه على
 .اتالشاش ماجحأ مختلف على

 

 المتجاوب التصميم توضح صورة – 11 الشكل

Patterns-UI-About-Know-to-Need-Designers-Web-post/2015/02/01/What-https://www.appmesolutions.com/single 

 

 استخدامب ةالمصممو  ،متجاوبة الویب مواقع تصمیم هو األجهزة لتطور الفعال الحل سیكون هنا ومن 
 ویبال لموقع سمحت تيوال المتجاوب التصمیم میزة وتفعیل ،HTML5، CSS3 الحدیثة الویب تقنیات
 .األحجام متعددة شاشات مع بالتكیف

 المستخدم سیاق معه یتكیف ویب موقع تصمیمل تقنیة أنه على المتجاوب التصمیم تعریف فیمكن
 .[,Matthew 2014] نفسه الجهاز نوع وكذلك ،المستخدم شاشة لحجم االستجابةو 

https://www.appmesolutions.com/single-post/2015/02/01/What-Web-Designers-Need-to-Know-About-UI-Patterns
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 صورال ،المرن الشبكة )تخطیط هي أساسیة تقنیات ثالث على یقوم ،"المتجاوب الویب تصمیم" مصطلح
 .[,Marcotte 2014] (المتعددة وسائطالو  مرنةال

  الوسائط. واستعالمات المرنة التخطیطات شرحب سیقوم الباحث أن حیث

 Layouts Flexible المرنة التخطيطات – أ

 شبكات أنظمة من العدید كلهناو  الشاشات، أحجام مختلف مع متناسق بشكل المرنة التخطیطات تتكیف
CSS هوامشال طرق: عدة استخدامب وذلك ،ةمتجاوب ویب صفحات تصمیم نشاءإل هااستخدام یمكن التي 

 استخدام بواسطة وذلك الجدول، عرض استخدامو  المربع، حد المربع: تحجیم استخدام سالبة،ال
 .Flexbox[2014 Deac,] تقنیة

 

 المرنة التخطيطات توضح صورة -12 الشكل

android-for-layout-flexbox-with-https://blog.mindorks.com/play 

 ةالبالس الهوامش

 في البةالس الهوامشو  ،كتلة كل بین ثابت بهامش شبكة كتل نشاءإل سالبةال هوامشال الطریقة هذه ستخدمت
CSS الویب. صفحة في العناصر تداخلب تسمح التي القیم هي 

 

https://blog.mindorks.com/play-with-flexbox-layout-for-android
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 الجدول عرض استخدام
  block- تكون هي المرئیة العناصر فإن وبالتالي ،التقلیدي الجدول أساسي بشكل الطریقة هذه تستخدم

level خالیا تصبح واألعمدة جداول الشبكة صفوف تصبح الطریقة هذه مراحل أحد في ،افتراضي بشكل 
 جدول.لل

 

 Flexbox 

 العناصر ترتیب على ینص الویب لصفحة تخطیط وضع هو ,flexbox أو Box Flexible CSS3 إن
 العرض وأجهزة األحجام عن النظر بغض صحیح بشكل مرتبة العناصر تكون بحیث ،صفحةال في

 .[,Deac 2014] المختلفة

 

 Flexbox تقنية توضح صورة -13 الشكل

https://woodridgesoftware.com/flexbox/ 

 

 مع للتكیف ةوقابل والتعدیل ستخداماال سهلة ذكرت التي التقنیات وكل ،بها تنفرد التي فوائدها طریقة لكل
 .الویب مصمم احتیاجات

 

 

https://woodridgesoftware.com/flexbox/
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 Queries Media  الوسائط ستعالماتا – ب

CSS.  Media وسائط استعالمات خالل من المتجاوب التصمیم تقنیة تحقیق أیضا   المصمم یستطیع

Queries، أنماط على تطبیقها یمكن تصفیة عوامل هي واالستعالمات CSS مختلف على للعمل 
 والقرار. التوجیه االرتفاع، النوع، العرض، وتشمل: األجهزة

 

 Queries Media لتقنية توضيحية صورة – 14 الشكل

bootstrap-using-without-site-responsive-a-make-to-possible-it-https://www.quora.com/Is 

 

 التنسیقات استخدام یمكن االستجابة، سریعة ویب مواقع تصمیم على للحصول الطریقة هذه استخدام عند

 :التالیة

height-max and height-min width,-max width,-min. 

https://www.quora.com/Is-it-possible-to-make-a-responsive-site-without-using-bootstrap
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 العمل طاراتإ ثالثا:

 واجهات لبناء حلولك تستخدم عمل منصات هي Frameworks end-Front األمامیة العمل أطر
,Deac ] الحالیة االحتیاجات حسبب عدلةم أو تعدیلها یمكن جاهزة مكونات من تتألف وهي ،الویب مواقع

2014]. 

 

 .Bootstrap العمل إطار بتوضیح الباحث سیقومو 

Bootstrap 

 في مختلفة تبدو قد الویب صفحة أن في ةاألساسی HTML تصمیم مشاكل إحدى تتمثل
 (.بتو  الالب وأجهزة اللوحي والكمبیوتر الذكیة الهواتف )مثل مختلف جهاز أو متصفح

 لكنو  ،المستخدم الجهاز أو للمتصفح وفقا   البرمجي الكود تعدیل إلى المطور یحتاج قد لذلك 
 .Bootstrap العمل إطار استخدام طریق عن بسهولة المشكلة هذه حل یمكن

 JavaScriptو CSSو HTML یستخدم عمل إطار أنه على Bootstrap تعریف مكنی نإذ
 .الویب صفحات لتصمیم
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 Bootstrab العمل إلطار توضيحية صورة –15 الشكل

https://getbootstrap.com/ 

 

Google  و Operaو Firefox :مثل األساسیة الویب متصفحات جمیع قبل من مدعوم وهو 

Chrome نإ ،ذلك وغیر Bootstrap أزرار مثل سهلة صفحة طتخطیل متنوعة فصول عدة یتضمن 
 التصمیم أن أي بطبیعتها، االستجابة سریعة اأنهب وتتمیز ،والتنبیهات التنقل وشریط المنسدلة القائمة
 .بتو  الالب أو الذكي الهاتف ذلك: على ومثال جهاز،ال شاشة لحجم وفقا   تلقائیا   یتغیر

Grid Bootstrap 

 ،وسالسة سهولة أكثر التصمیم عملیة تجعل ولكنها ،ستخداماال إلزامیة لیست هذه العمل إطار شبكة
 بكسل. 940بعرض عمودا، 16 على تحتوي شبكة بتوفیر تقوم اأنه حیث

JavaScript 

https://getbootstrap.com/
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 اتعدیله یمكن مختلفة عناصر مع تأتي التي JavaScript مكتبات Bootstrap العمل إطار یستخدم
 .تلمیحاتال ،المنبثقة النوافذ علیها: مثالو  الویب مطور بواسطة

compatibility browser-Cross 

 وبذلك المطور على العمل تسهل یجعلها مما الویب، متصفحات جمیع في موحدة Bootstrap نتائج
 .البرمجي الكود أسطر كتابة من بدال   األخرى المشكالت على تركیزلل الوقت له توفر

Documentation 

 حول المطورین من كبیرة مجموعة كلوهنا للغایة وسهلة واضحة Bootstrap تقنیة مع الموجودة الوثائق
 .التقنیة هذه یستخدمون الذین العالم

Bootstrap رأط أیضا كلهناو  ،یةاإلنتاج في وسرعة رائعة نتائج توفر أن یمكنو  ،جدا   مفیدة أداة هي 
  :علیها مثالو  النتائج من النوع نفس لتحقیق هااستخدام یمكن أخرى عمل

Boilerplate HTML5،  Foundation Zurb، UI jQuery. 

 

 .ةاإللكتروني المواقع تصميم تطور ومراحل تاريخ .3

 1989 عام في

 Cailliau Robert كایلي روبرت مساعدهبو  Lee-Berners Tim Sir لي" بیرنرز تیم" السیر قام
 هي:و  الویب شبكة علیها تقوم التي الثالثة األساسیة المفاهیم بوضع

 .HTML مثل التصفح، لسهولة التشعبي النص -

 .URL مثل موحد، تسمیة نظام -

 .HTTP مثل المعلومات، إلى للوصول بروتوكوالت -
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 التنسیق أن حین في ویب، لموقع األساسیة البنیة بعمل التشعبي( النص ترمیز )لغة HTML سمحت
 من العدید مع متناسبة تصبح حیث صورة، بأفضل عرضه لیتم ،CSS طریق عن یتم للصفحة الفعلي

 .[al, et Raggett 1998] الویب مستخدمي بلق من ستخدمةمال المتصفحات

 والصور والعناوین الفقرات مع اإلنترنت عبر المستندات لنشر الالزمة الوسائل للمؤلفین HTML یوفر
 .علیها النقر بواسطة التشعبي النص ارتباطات تتبع یمكنو  تهمهم، التي األمور من وغیرها

 فقد ،الفیدیو بمشاهدة ویسمح اإلنترنت، طریق عن المعامالت جراءإ Forms النماذج تصمیم ویتیح
 .الویب صفحات في مباشرة مختلفة وتطبیقات صوتیة ملفات إدراج المستخدمین بإمكان أصبح

    مؤلفینال كاهل عن التكالیف تقلیل على وتعمل ،والصوتیات الفیدیو ملفات تدعم HTML عام بشكل
 .المحتوى موفريو 

 طریق عن إلیها الوصول للمستخدمین ویمكن ،بها خاص عنوان لها اإلنترنت شبكة على صفحة كل
 الموقع هذا إلى الوصول مستخدمال ویستطیع ،الویب متصفح استخدامب معین لموقع URL عنوان كتابة
 مكونات ثالث من عام بشكل URL عنوان یتكون حیث ... وصول(ال تمنع قیود أیة كلهنا تكن لم )إذا

 الملف، یستضیف الذي الجهاز واسم الملف، إلى للوصول تستخدمو  اآللیة تسمیةال نظام :وهي رئیسیة
 ذلك: على ومثال والمسار نفسه، الملف واسم

 هو الملف إلى والطریق ،www.aaa.edu.auهو الجهاز واسم http هو وصوللل آللیةا التسمیة نظام
 زمنیة". "جداول

 Hyper كالتالي واختصارها HTTP التشعبي النص نقل بروتوكول أو الفائق النص نقل بروتوكول

Protocol Transfer Text للویب المحدد الربط" "بروتوكول هو. 

 إرسال المستخدم بإمكان أن HTTP ویتمیز اإلنترنت، مستخدمي لجمیع متاحو  جدا   سریع أنهب ویتمیز
 بطریقة الرد من تأكد ثم ،بذلك القیام للخادم ویمكن الطلب، مع فهمها یمكنه التي الملفات بتنسیقات قائمة
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 أهداف ثالثة مع مزامنة الویب تطویر تم لقدو  ... الصلة ذات الملفات تنسیقاتل هتوفیر  خالل من مناسبة
  هي: رئیسیة

 أیدیهم متناول في دائما   تكون محدثة معلومات الناس إعطاء هو األول الهدف 
 التشعبي. نصال منحهم خالل من وقت أي في

 من المستخدمین جمیع تمكن التي المعلومات مساحة تحقیق هو الثاني الهدف 
 .لدیهم التي والحلول باألفكار والمساهمة المشاركة

 .[Lee,-Berners 1998] الواقع مع الموجودة علوماتالم دمج هو الثالث الهدف

 

 1993 عام في

 مارك بواسطة اإلنترنت شبكة ستخدامال متصفح أول وهو ... Mosaic تطویرو  إنشاء على العمل تم
 بشكل مستخدمینال لجمیع متاح Mosaic متصفح استخدام أن حیث ،Andreessen Marc أندرسن
 .PC والكمبیوتر Mac ماكنتوش نظام مستخدميل سواء ،يمجان

 1994 عام في

 الویب شبكة اتحاد بتأسیس لي بیرنرز تیم وقام ،Netscape الویب متصفح صداربإ Andreessen قام
 .W3C( Consortium Web Wide World( العالمیة

 عن إمكاناتها كامل إلى والوصول ،العالمیة الویب شبكة دارةإ منها والهدف 1994 أكتوبر في تأسست
 .[Lee,-Berners 1999] عملها استمراریة وضمان وتطویرها ،مشتركة بروتوكوالت تطویر طریق

 مرافق من عدد قبل من مشترك بشكل ااستضافته یتم ربحیة، غیر منظمة هي :"كونسورتيوم" منظمة
 من ینواألكادیمی ینالتجاری األعضاء منهم ،عضوا   270 من أكثر تضمو  ،العالمیة التعلیمیة البحوث
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 وموفري الشركاتو  والالسلكیة السلكیة االتصاالتو  واألجهزة، البرمجیات مطوروو  ،العالم أنحاء جمیع
 .الحكومیة والمجموعات المحتوى

 بوابة علیه طلقی وكان اإلنترنت شبكة على بحث محرك أول وهو ،یاهو البحث محرك ظهر ذلك بعد
 الویب.

 

 1995 عام في

Zeldman, ] %10000 بنسبة اإلنترنت مستخدمي أعداد وازدادت ،األفضل Netscape متصفح أصبح

2001]. 

 1996 عام في

 إنشاءب التقنیة هذه تسمح حیث ،Microsystems Sun شركة بواسطة JavaScript تقنیة إطالق تم
 السابق. من تفاعلیة أكثر ویب مواقع

 .Explorer Internet وهو ا  جدید متصفحا   وأصدرت الویب ساحة Microsoft دخلت ذلك بعد

 .شعبیة واألكثر األقوى بقي لكنه منافس Netscape متصفح لدى أصبح حیث

 نأ األساسیة المشكلة أصبحتو  ،المتصفح" "حروب بعد فیما علیها یطلق وأصبح شدیدة منافسة بدأت
 لغات مع التعامل والمطورین المصممین ىعل یجب حیث ،الویب تقنیات نفس تدعم ال المتصفحات

 .المستخدم المتصفح بحسب متعددة وأدوات

 1997 عام في

 تقنیاته متصفح كل ابتكرو  ،المتصفح" "حروب باسم یعرف ما أو المتصفحات بین المنافسة اشتدت
 W3C بواسطة إنشاؤها تم تقنیة طور Explorer Internet Microsoft 3.0 أن حیث الخاصة،

 JavaScript استخدامب ،Navigator Netscape’s تقوم بینما ،(CSS) المتتالیة األنماط أوراق تسمى
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 التجارة وبدأت ،مایكروسوفت لشركة التابع Explorer Internet متصفح في هاستخدام میت ال والذي
 .العام نفس في تنتشر اإللكترونیة

 1998 عام في 

 سبب كانو  ،%10000 بنسبة واحدة سنة في انم حیث ،التوقعات تتجاوز و  اإللكترونیة التجارة تطورت "
 .[,Zeldman 2001] الویب" شبكة على التجاریة األعمال خدمات انتشار هو السریع النمو

 مستمر. تصاعد في المتصفح" "حروب زالت ال كنل

 2000 عام في

6.0 Netscape 5.0 و Explorer Internet ویدعمان للغایة قوي كالهماو  ،الساحة على یظهران 
  (CSS و HTML 4 و JavaScript) المختلفة الویب تقنیات

 2001 عام في

 على سیتعین وهكذا ،سكریبت جافا لتقنیة XP Microsoft التشغیل نظام دعم إلغاء عن اإلعالن تم
 لمنافسها األصل في إنشاؤه تم الذي Java برنامج تثبیت اآلن Explorer Internet مستخدمي

Netscape شركة بواسطة Microsystems Sun.  

 

 .الويب صفحات تصميم معايير .4

 onsistencyC التناسق – أ

 Lee and, 2012] "األخرى الصفحات وعبر الصفحة داخل المكونات "تناسق أنه على ویعرف

Kozar].  عرض جودةو  اللغة وصحة واألسلوب التصمیم مثل متعددة جوانب التناسق یتضمنو 
 .المنطقیة والبنیة المحتویات
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 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 

 الصفحات عبر العام والمظهر والمكونات البنیة نفسل اإللكتروني موقعال تكرار عدم – 1

[2012 Kozar, and Lee]. 

 .باستمرار الموقع صفحات تصمیم تحسین – 2

[2001 Salvendy, and [Ozok. 

 .[Benyoucef, and Huang 2014] ةمعیاریالو  تناسقال – 3

 [Benyoucef, and Huang 2014] والتفرد لاجمال– 4

 .واضح بشكل للموقع الرئیسیة قائمةال نمط تناسق– 5

[2012 Rinder,]. 

 لدى جیدا   انطباعا   یتركو  ،أجلها من عمله تم التي الوظیفة یناسبو  ،نظیف بتصمیم تمیزال – 6
 .[Benyoucef, and Huang 2014] الزائر

 .[et.al., ,Roy 2001] الشعار نفس على الموقع صفحات جمیع إحتواء – 7

 .[,et.al., Roy 2001] للزائر منطقي بشكل الموقع هیكلیة ظهور – 8

,Roy ] الموقع استخدام عند المختلفة العرض شاشات عبر متناسق بشكل الموقع صیاغة – 9

2001 et.al.,]. 

 

 Learnability التعلم على القدرة – ب

 " المهام إلكمال الكفاءة واكتساب للموقع الرئیسیة الوظیفة تعلم " أنه على ببساطة تعریفه یمكن

[2012 Kozar, and Lee]  ستخداماال وسهولة التعلم على القدرة مثل متعددة جوانب الكفاءة تتضمنو. 
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 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 

 للمبتدئین ذلك توفیر یجب بل فقط ،الخبراء سلوك دعم على اإللكتروني موقعال یقتصر أال – 1
[2001 Egger,]. 

 .[Kozar, and Lee 2012] للمستخدمین بسهولة الموقع یوفرها التي المحتویات فهم قابلیة – 2

 القادمة اتالمر  في الموقع یزور عندما الصفحة نفس إلى الوصول كیفیة الزائر تذكر سهولة – 3

[2012 Kozar, and Lee]. 

 .[et.al., ,Roy 2001] الرئیسیة للصفحة مباشرة بالنظر المستخدم یریده ما فهم توفیر – 4

 .[,et.al., Roy 2001] .بسهولة الموقع داخل المستخدم عنه یبحث ما توفیر – 5

 .[,Brooke 1996] للزائر ستخداماال سهولة توفیر – 6

 .[,Lewis 1995] موقعلل هماستخدام أثناء بفعالیة المستخدمین عمل إكمال - 7

 

 Simplicity البساطة – ج

 [Kozar, and Lee 2012] الویب" موقع داخل والوظائف المحتویات من األدنى الحد "توفیر هي

 االستجابة، وزمن اإلجراءات، من األدنى والحد الصفحة، تحمیل سرعة مثل جوانب البساطة تتضمنو 
 .البسیط والتخطیط

 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 

 .[,Egger 2001] والتنزیالت اإلضافات إلى الموقع یحتاج أال یجب – 1

 سریعا   المحتوى تنزیل وقت یكون أن یجب للتنزیل، حاجة كلهنا كانت إذا - 2
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[2015 et.al., Panda,]. 

 [Benyoucef, and Huang 2014] ستخدامالل وفعاال   ا  مرن الویب موقع یكون أن یجب – 3

 .[,Lewis 1995] الموقع استخدامب بسرعة همعمل إكمال ونالمستخدم یستطیع – 4

 الموقع داخل المستخدم یحتاجها التي المعلومات على العثور سهولة توفیر یجب – 5

 [1995 Lewis,]. 

 

 Navigability التنقل سهولة – د

 ، [Kozar, and Lee 2012]والتنقل" للتفاعل بدیلة تقنیات توفیر على "القدرة أنه على تعریفه یتم
 والتصفح البحث سالسة ،التنقل كفاءة مثل معینة أمور الویب موقع عبر التنقل إمكانیة تتضمن
 .المعلومات عن البحث وسهولة والمرونة

 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 

 القوائم، شریط البحث، شریط ذلك: على مثال) الویب موقع داخل متعددة بحث میزات توفیر یجب – 1
 .المطلوبة المعلومات على المستخدم لحصول والخلف( األمام إلى الرجوع أزرار

[2012 Kozar, and Lee] 

 .المستخدم عنها یبحث التي الویب صفحة إلى وصوللل متعددة روابط توفیر یجب – 2

 [1986 Shneiderman,] 

 .[,et.al., Panda 2015] الویب موقع على الدعم صفحة إلى روابط توفیر الضروري من – 3

 .[,et.al., Panda 2015] الفهم سهلة بطریقة البحث نتائجل الموقع عرض إمكانیة توفیر یجب – 4

 .Links Broken [2015 et.al., Panda,] الموقع داخل مكسورة روابطال صیانة ضرورة – 5
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 .[,et.al., Panda 2015] الموقع على فائدة بال صفحات وجود عدم من التأكد یجب – 6

,et.al., Panda ] منها المقصود هو كما الویب موقع في الموجودة الروابط جمیع تعمل أن ضرورة – 7

2015].   

 .الموقع تصفح عند واضح بشكل التنقل أنماط تناسق یجب – 8

[2007 Garzotto, and Bolchini]  

 .[,et.al., Zviran 2006] الموقع داخل البحث عند بالترتیب صلةال ذات النتائج عرض یتم أن یجب – 9

 .[,et.al., Zviran 2006] والمرادفات اإلمالئیة األخطاء مع البحث شریط عمل آلیة من التأكد یجب – 10

Benyoucef, and Huang ] الموضوع محتوى إلى بوضوح صفحة كل في العنوان یشیر أن یجب - 11

2014]. 

 . المسار شریط إلى اإلشارة استخدامب یتواجد أین للمستخدم الواضح من یكون أن یجب - 12

[2014 Benyoucef, and Huang] 

 الداخلیة الصفحات من أي طریق عن الرئیسیة للصفحة بالمستخدم تعود روابط توفیر یجب – 31

[2001 et.al., Roy,].  

 

 Readability القراءة قابلية – ه

Kozar, and Lee ] والفهم" القراءة وسهل صحیح بشكل الویب موقع مكونات تنظیم "مدى أنهب یعرف

 القابلة المحتویات وبنیة الفهم وسهولة القراءة سهولة مثل جوانب القراءة قابلیة تتضمنو  ،[2012
 .للقراءة

 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 
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 [,Nielsen 1999] الفهم وسهلة واضحة بطریقة الموقع صیاغة ضرورة – 1

 للقراءة. قابال لجعله هوامش( )أو كافیة بیضاء مساحة على الویب موقع یحتوي أن یجب – 2

[2012 Kozar, and Lee]  

Lee ] الویب صفحة لتناسب اتالمكون من المناسبة الكمیة على صفحة كل تحتوي أن یجب - 3

2012 Kozar, and]. 

 متابعتها. یسهل التي التخطیطاتو  األلوان الویب موقع یستخدم أن یجب – 4

 [2012 Kozar, and Lee] 

 أثناء المستخدمین تیتشت على تعمل ال بحیث منطقیة بطریقة المحتویات عرض یجب - 5
 [,et.al., Zviran 2006] الویب موقع تصفح

  .إضافیة معلومات على الموقع یحتوي أن یجب – 6

 [2007 et.al., ,Bolchini] 

and Huang ] المختلفة المستخدمین اهتمامات تناسب مرنة خدماتل الویب موقع توفیر یجب – 7

2014 Benyoucef,]. 

 ا  مختلف مصدرا   تقدم الشاشة من مختلفة أجزاء أن بسبب المعلومات تمییز سهولة توفیر یجب - 8
 .[Benyoucef, and Huang 2014] الموقع تصفح أثناء معلوماتال من

,et.al., Roy ] الموقع تصفح أثناء للمستخدمین منطقي بشكل القائمة خیارات ترتیب یجب – 9

2001]. 

 .[,Lewis 1995] الفهم بسهولة تتمیز الموقع داخل معلومات تقدیم یجب – 10
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  Relevance Content المحتوى صلة - و

 صلة تتضمن [Kozar, and Lee 2012] "ومالئما   محدثا   المحتوى فیه ونیك الذي "المدى أنهب یعرف
 .المحتوى واكتمال المحتوى، ودقة المعلومات، محتوى مثل جوانب المحتوى

 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 

 المستهدفة الدول تشریعات مع متوافقة الموقع داخل وشروط أحكام توفیر یجب – 1

[2001 Egger,]. 

 محدثة معلوماتل الموقع ریوفت ضرورة – 2

[2006 Agarwal, and Venkatesh]. 

 ودقیقة مناسبة معلومات تقدیم یجب – 3

[2012 Kozar, and Lee]. 

 .[,et.al., Panda 2015] محتواه على بناء   صلة ذات معلومات الموقع یوفر أن یجب – 4

 المتعددة. الوسائط تناسق الموقع یوفر أن یجب – 5

 [2001 Fich,-Benbunan]  

 .[,Brooke 1996] اإللكتروني الموقع على جید بشكل متكاملة وظائف توفیر یجب – 6

 Supportability الدعم إمكانية – ز

 موقع استخدام تجربة لتعزیز بسهولة متاحة دعم وآلیات إضافیة "معلومات أنه على تعریفه تم
 المستهلك، خدمة مثل جوانب على دعملل القابلیة تشتمل [Kozar, and Lee 2012] الویب"
 المتداولة األسئلة ،الموقع استخدام كیفیة حول والشرح ،واالستجابة المساعدة، معلومات واكتمال

(FAQ) الفني والدعم. 
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 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 

 .[,Egger 2001] ینالمستخدم تساعد واضحة مالحظات الموقع یقدم أن یجب – 1

 .بالسهولة تتمیز خیارات سلسلة خالل من للمستخدمین الدعم على الحصول توفیر یجب – 2

[1999 Spiller, and Lohse] 

 ولیس قدما المضي على القدرة لیستطیعوا للمستخدمین األخطاء معالجة ریتوف یجب - 3
 .[et.al., ,Zviran 2006] مسدود؟ طریق إلى الوصول

and Huang ] للمستخدمین الخدمات تقدیم في السرعةب متمیز الموقع یكون أن یجب – 4

2014 Benyoucef,]. 

 .[,et.al., Zviran 2006] بالمتصفح الخاصة التصمیم بمتطلبات المستخدمین إعالم یجب – 5

 

 Interactivity التفاعل – ح

 المستخدمین" مع وتواصل واضح فاعلت خلق على "القدرة أنه على تعریفه تم

 [2012 Kozar, and Lee] 

 وجودة والتوافق الترفیه وقیمة واالستجابة والجاذبیة االتصال إمكانیة مثل معینة جوانب التفاعل یشمل 
 .عام بشكل رالمظهو  رسوماتال

 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 

 المنبثقة والنوافذ )الرسومات مثل التفاعلیة المیزات على الویب موقع یحتوي أن یجب – 1
 .[,al., et Jiang 2010] واألصوات( والموسیقى المتحركة والرسوم

 المستخدم فضول وتثیر حیة للموقع التفاعلیة المیزات تكون أن یجب – 2
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 [2012 Kozar, and Lee] 

 .اإللكتروني الموقع في أخطاء حصول عند ینالمستخدم لافعأ ودردب االهتمام – 3

[2007 Garzotto, and Bolchini] 

 .[,Lewis 1995] وجذابة ممتعة الموقع واجهة تكون أن یجب – 4

 .[,Lewis 1995] المستخدمین لدى محببة الموقع واجهة تكون أن یجب – 5

 Credibility المصداقية – ط

 خصوصیةوال لألمان اإلنترنت عبر المستخدم تصور یغطي شامل "مفهوم أنه على تعریفه تم
 الخصوصیة مثل جوانب المصداقیة تتضمن [Kozar, and Lee 2012] التنقل" أثناء والموثوقیة
 .والثقة الخطأ ومعدل والموثوقیة واألمان

 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 

 .[,Egger 2001] یمثلها التي للجهة القانوني الوضع عن معلومات الموقع یقدم أن یجب – 1

 التي الجهة بها تعمل التي الخیري والعمل الرعایة أنشطة اإللكتروني الموقع یذكر أن یجب – 2
 .[,Egger 2001] یمثلها

 .[,Egger 2001] الخصوصیة لسیاسة بارزة روابط على الموقع یحتوي أن یجب – 3

 نماذج في المطلوبة المعلومات على كاملة عامة نظرة للمستخدمین الموقع یوفر ان یجب – 4
 .[,Egger 2001] التسجیل

 الشخصیة هممعلومات أمان على لحفاظا في المستخدمین لدى الثقة توفیر یجب – 5

2002] al., et Kim,[. 

 األمان میزات حول مفصلة معلومات الویب موقع یوفر أن الضروري من – 6

1999] [Nielsen,. 
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  ]Benyoucef, and Huang 2014.[األخطاء لتجنب معینة آلیة الموقع لدى یكون أن یجب – 7

  .Benyoucef, and [Huang [2014 واألمان الخصوصیة على الموقع ینص ان یجب – 8

 .المتكررة األمان رسائلب المستخدمین إزعاج عدم یجب – 9

 [2001 Fich,-Benbunan]. 

 JavaScript تقنیة تعطل مثل أخطاء، على یحتوي ال الویب موقع ان من التأكد یجب – 10

 [2006 et.al., ,Zviran]. 

. موثوق مصدر من مأخوذة المعلومات أن تثبت الموقع، داخل مراجع توفیر یجب – 11
 2014] Benyoucef, and [Huang 

 الذي المجال في علیها الحصول یتم جوائز وأي اعتماد أوراق الویب موقع یوفر أن یجب – 12
 . Benyoucef, and [Huang [2014 به یتخصص

 ]and Huang االستخدام وسهلة واضحة اتصال معلومات الویب موقع یوفر أن یجب – 13

2014] Benyoucef,.  

 المعطلة والروابط المطبعیة األخطاء مثل ،أشكالها بكافة المشاكل تجنب الضروري من – 14

 2014] Benyoucef, and [Huang . 

 

 Telepresence بعد عن التواجد – ي

 االتصاالت" الكمبیوتر/ وسیط سطةبوا إنشاؤها تم افتراضیة بیئة بوجود "الشعور أنه على تعریفه یتم
[2012 Kozar, and Lee] والشعور والتخصیص بالكفاءة اإلحساس مثل جوانب على الحضور یشتمل 

 .المستخدم وتمكین والترفیه، والتعاطف بالبهجة

 التالیة: الشروط توافر یجب المعیار هذا ولتحقیق 
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 . ,Egger] [2001 السمة ،اللغة ذلك: على مثال ،بالتخصیص الویب موقع یسمح أن یجب – 1

 اإللكتروني بالموقع عاطفیا متصل أنهب المستخدم یشعر أن یجب – 2

[2000 et.al., Jahng,]. 

 . Benyoucef, and [Huang [2014 جیدا   تفاعال   الموقع یوفر أن یجب – 3

 and [Huang الحقیقي العالم حتیاجاتاو  الموقع محتوى بین تطابق یتوفر أن یجب – 4

].2014 Benyoucef, 

  . ,Brooke] 1996] متكرر بشكل الموقع استخدام في بالرغبة الشعور المستخدم إعطاء یجب – 5

 .],Brooke 1996] الموقع استخدام عند كبیرة بثقة المستخدمون یشعر أن یجب – 6

 

 أوسطية الشرق – العالمية الويب صفحات ألهم نماذج .5

 النماذج بعض لتحلیل الباحث یتطرق ،تحقیقها وشروط الویب صفحات تصمیم معاییر دراسة بعد

 األمور ذكر مع المتواضعة الشخصیة نظره وجهة من أردنیة - أوسطیة شرق – عالمیة لمواقع

 .الویب مواقع لتصمیم العشرة للمعاییر تطبیقه من التأكد بعد منها كل تصامیم في والسلبیة اإلیجابیة

 عالمية:ال الويب صفحات تصميمل نماذج – أ

 العالمیة CNN نإ نإ سي شبكة
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 العالمية CNN لشبكة اإللكتروني الموقع - 16 الشكل

https://edition.cnn.com/ 

 التصميم: مميزات :أولا 

 .الدراسة في المذكورة الویب مواقع لتصمیم العشرة المعاییر تطبیق تم - 1

 تصمیم تظهر ألوان على یحتوي الموقع أن حیث ،ومتناسق وجمیل لطیف بشكل الموقع یتمیز – 2

 وحدیث. عصري بتصمیم ویتمیز ،إن إن سي لشبكة البصریة الهویة

 یتم التي الشاشة مع یتكیف أنه حیث Design Responsive متجاوب بتصمیم الموقع یتمیز – 3

 حجمها. عن النظر بغض علیها عرضه

 حیث ،ستخداماال بسهولة ویتمیز ،بالتصفح ءبط أو بالتصمیم مشاكل أي على الموقع یحتوي ال – 4

 بسهولة. المطلوبة اتالمعلوم على الحصول المستخدم یستطیع

https://edition.cnn.com/
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 التصميم: عيوب :ثانياا 

 بعض تظهر حیث ،وضوحه رغم للمستخدم مزعج بشكل یظهر الصفحة في العناصر ترتیب – 1

 المستخدم. تشتیت على یعمل مما أفقي بشكل وأخرى طولي بشكل عناصرال

 وعنصر Content المحتوى عنصر بین المسافة وأهمها ،متساویة غیر العناصر بین المسافات – 2

 .Sidebar الجانبي الشریط

 مما Header الصفحة أعلى في ویظهر ،Footer الصفحة أسفل منطقة في البحث شریط یظهر – 3

 الوظیفة. نفس لهما أن حین في مختلفة وظیفة بحث شریط لكل أن للمستخدم یوحي

 السیارات لصناعة BMW دبلیو أم بي شركة

 

 السیارات لصناعة BMW لشركة اإللكتروني الموقع – 17 الشكل

https://www.bmw.com/en/index.html 

https://www.bmw.com/en/index.html
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 التصميم: مميزات :أولا 

 الدراسة. في المذكورة الویب مواقع لتصمیم العشرة المعاییر تطبیق تم - 1

 الموقع. داخل البحث دون الرئیسیة الصفحة خالل من الزائر یحتاجه ما كل بتوفیر الموقع یتمیز – 2

 یتم التي الشاشة مع یتكیف أنه حیث Design Responsive متجاوب بتصمیم الموقع یتمیز – 3

 حجمها. عن النظر بغض علیها عرضه

 الموقع أن معرفة المستخدم یستطیعو  ،للشركة البصریة الهویة ألوان هي الموقع في الرئیسیة األلوان – 4

  .للموقع العام الشكل خالل من السیارات صناعة في متخصصة شركة على یدل

 التصميم: عيوب :ثانياا 

 الحجم كبیرة صور استخدام یتم حیث للمستخدم مزعج بشكل یظهر الصفحة في العناصر ترتیب – 1

 یملكون ال الذین للمستخدمین بالنسبة صعب الموقع تصفح یجعل قد مما ،Javascript بتقنیة وتصغیرها

 اإلنترنت. بشبكة تصالا سرعة

 ،ما نوعا   سيء بشكل Hover Mouse فوقها المؤشر مرور عند العناصر على تأثیر تطبیق تم – 2

 منخفضة. بدقة وظهورها دقتها تفقد یجعلها مما الصور تكبیر شكل على ویكون

 البیضاء المساحة وتظهر جدا   صغیر العناصر حجم یظهر كبیرة شاشات على الموقع تصفح عند – 3

 المستخدم. تشتیت إلى یؤدي مما الالزم من أكثر بالصفحة

 فیزا شركة
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 العالمیة VISA لشركة اإللكتروني الموقع –18 الشكل

https://usa.visa.com/ 

 التصميم: مميزات :أولا 

 الدراسة. في المذكورة الویب مواقع لتصمیم العشرة المعاییر تطبیق تم - 1

 تصمیم تظهر ألوان على یحتوي الموقع أن حیث ،ومتناسق وجمیل لطیف بشكل الموقع یتمیز – 2

 وحدیث. عصري بتصمیم ویتمیز ،VISA فیزا لشركة البصریة الهویة

 یتم التي الشاشة مع یتكیف أنه حیث Design Responsive متجاوب بتصمیم الموقع یتمیز – 3

 حجمها. عن النظر بغض علیها عرضه

 ویستطیع ستخداماال بسهولة ویتمیز ،بالتصفح ءبط أو بالتصمیم مشاكل أي على الموقع یحتوي ال – 4

 بسهولة. المطلوبة المعلومات على الحصول المستخدم

https://usa.visa.com/
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 وبشكل مباشرة الرئیسیة الخدمات على الحصول على المستخدمین تساعد جانبیة قائمة استخدام – 5

 .جدا   سهل

 داخل متناسقة عناصروال ،رتیاحباال یشعر المتلقي یجعل مما ساویةمت العناصر بین المسافات – 6

 الصفحة.

 التصميم: عيوب :ثانياا 

 الصفحة خلفیة لتغطیة صورة استخدام تم أنه حیث ،للعین مریحة وغیر مزعجة الصفحة خلفیة – 1

 باإلنترنت. عالیة تصالا سرعة یمتلكون ال الذین المستخدین تزعج أن ویمكن ،بالكامل

 هااستخدام أن حیث ،خاطئ بشكل Padding الصفحة داخل للمربعات الداخلیة الحشوة استخدام تم – 3

 أجمل. بشكل یظهر التصمیم یجعل أن یمكن

 المقابل العنصر أن حین في ،السفلیة بالحافة ملتصق الیسار على الصفحة أسفل في الشركة شعار – 4

 الشعار. مع متساو غیر بشكل یظهر الدولة تیارخال منسدلة قائمة على یحتوي الیمین على له

 أوسطية: شرقال الويب صفحات تصميمل نماذج – ب

  المصریة البترول
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 )مصر( EGPC المصریة البترول لشركة اإللكتروني الموقع –19 الشكل

http://www.egpc.com.eg/ 

 التصميم: مميزات :أولا 

 للشركة. البصریة الهویة ألوان على حتوائهبا الموقع یتمیز – 1

 التصفح. بسرعة الموقع یتمیز – 2

 المستخدم. تشتیت على تعمل التي العناصر من الكثیر على حتوائها وعدم بالبساطة یتمیز – 3

 التصميم: عيوب :ثانياا 

 وتظهر المختلفة الشاشات حجم مع یتكیف ال الموقع تصمیم أن حیث ،المتجاوب التصمیم یدعم ال – 1

  الذكیة. الهواتف طریق عن الموقع تصفح عند بالتصمیم مشاكل

http://www.egpc.com.eg/
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 تصفح أثناء ما نوعا   سیئة بصورة الصور تظهر حیث الجودة قلیلة المستخدمة والرسومات الصور – 1

 الموقع.

 Header للموقع العلویة المنطقة بین ذلك مالحظة ویمكن ،متساویة غیر العناصر بین المسافات – 2

 والمحتوى. Footer السفلیة والمنطقة المحتوى وبین

 المطلوبة. المعلومات على الحصول في المستخدمین یساعد بحث شریط على الموقع یحتوي ال – 3

 معه. التعامل وصعب منطقي غیر بشكل الرئیسیة القائمة نمط یظهر – 4

 خليفة بن حمد جامعة

 

 )قطر( خلیفة بن حمد لجامعة اإللكتروني الموقع –20 الشكل

https://www.hbku.edu.qa/ar 

  

https://www.hbku.edu.qa/ar
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 التصميم: مميزات :أولا 

 الدراسة. في المذكورة الویب مواقع لتصمیم العشرة المعاییر تطبیق تم - 1

 تصمیم تظهر ألوان على یحتوي الموقع أن حیث ،ومتناسق وجمیل لطیف بشكل الموقع یتمیز – 2

 وحدیث. عصري بتصمیم ویتمیز ،خلیفة بن حمد لجامعة البصریة الهویة

 یتم التي الشاشة مع یتكیف أنه حیث Design Responsive متجاوب بتصمیم الموقع یتمیز – 3

 حجمها. عن النظر بغض علیها عرضه

 ویستطیع ستخداماال بسهولة ویتمیز ،بالتصفح ءبط أو بالتصمیم مشاكل أي على الموقع یحتوي ال – 4

 بسهولة. المطلوبة المعلومات على الحصول المستخدم

 التصميم: عيوب :ثانياا 

 الجودة. قلیلة الرئیسیة الصفحة بدایة في المتحرك Slider السالیدر في المستخدمة الصور – 1

 الفقرات. وأحجام الرئیسیة العناوین أحجام بین كبیرة فجوة یوجد حیث ،منطقیة غیر الخطوط أحجام – 2

 .Header للموقع العلویة المنطقة في كبیر فراغ بوجود الشعور – 3

  .الكتابات بعض في صعبة القراءة یجعل مما ،قلیلة height Line الكتابة أسطر بین المسافات – 4

 بحسب العناصر ترتیب یجب حیث ،بعدها الخدمات ووضع الصفحة بدایة في الفعالیات ظهور – 5

 الصفحة. داخل األولویة
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 سيدتي مجلة

 

 (السعودیة) سیدتي لمجلة اإللكتروني الموقع –21 الشكل

https://www.sayidaty.net/ 

 التصميم: مميزات :أولا 

 الدراسة. في المذكورة الویب مواقع لتصمیم العشرة المعاییر تطبیق تم - 1

 تصمیم تظهر ألوان على یحتوي الموقع أن حیث ،ومتناسق وجمیل لطیف بشكل الموقع یتمیز – 2

 وحدیث. عصري بتصمیم ویتمیز ،سیدتي لمجلة البصریة الهویة

 یتم التي الشاشة مع یتكیف أنه حیث Design Responsive متجاوب بتصمیم الموقع یتمیز – 3

 حجمها. عن النظر بغض علیها عرضه

 ویستطیع ستخداماال بسهولة ویتمیز ،بالتصفح ءبط أو بالتصمیم مشاكل أي على الموقع یحتوي ال – 4

 بسهولة. المطلوبة المعلومات على الحصول المستخدم

https://www.sayidaty.net/
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 التصميم: عيوب :ثانياا 

 بعض تظهر حیث ،وضوحه رغم للمستخدم مزعج بشكل یظهر الصفحة في العناصر ترتیب – 1

 المستخدم. تشتیت على یعمل مما أفقي بشكل وأخرى طولي بشكل عناصرال

 .Footer للموقع السفلیة المنطقة في جدا   كبیرة مسافة تظهر – 2

 یظهر أنه حیث ،منطقي غیر بموقع موجود More "المزید" زر مثل العناصر داخل األزرار – 3

 له. التابع بالمحتوى بصلة یمت ال بشكل للمستخدم

 للمستخدمین. بصري تشوه یسبب مما ،یظهر ال اآلخر وبعضها صحیح بشكل تظهر الصور بعض – 4

 األردن: في اإللكتروني الموقع كفاءة على الويب صفحات تصميم معايير تطبيق تأثير .6

 المناصیر مجموعة

 

 (األردن) المناصیر لمجموعة اإللكتروني الموقع –22 الشكل

https://www.manaseergroup.com/?lang=1 

https://www.manaseergroup.com/?lang=1


53 

 

 

 التصميم: مميزات :أولا 

 الدراسة. في المذكورة الویب مواقع لتصمیم العشرة المعاییر تطبیق تم - 1

 تصمیم تظهر ألوان على یحتوي الموقع أن حیث ،ومتناسق وجمیل لطیف بشكل الموقع یتمیز – 2

 فیه طبق قد التصمیم أن ویظهر وحدیث عصري بتصمیم ویتمیز ،المناصیر لمجموعة البصریة الهویة

 .Trends New Design Web الحدیثة التصمیم تجاهاتا بعض

 یتم التي الشاشة مع یتكیف أنه حیث Design Responsive متجاوب بتصمیم الموقع یتمیز – 3

 حجمها. عن النظر بغض علیها عرضه

 ویستطیع ستخداماال بسهولة ویتمیز ،بالتصفح ءبط أو بالتصمیم مشاكل أي على الموقع یحتوي ال – 4

 بسهولة. المطلوبة المعلومات على الحصول المستخدم

 التصميم: عيوب :ثانياا 

 عارض أن وخاصة عناصرها ظهور على یؤثر مما ،عالیة شفافیة على تحتوي الرئیسیة القائمة – 1

 التباین. عالیة بصور یظهر Slider حركتالم الصور

 الیسار جهة على لألعلى الرجوع زر یظهر الذكیة األجهزة طریق عن اإللكتروني الموقع تصفح عند – 2

 مزعج. بشكل المحتوى فوق

 القراءة صعوبة إلى یؤدي مما ،جدا   صغیر بحجم تظهر Footer الصفحة أسفل في القوائم عناصر – 3

 أحیانا .
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 تقنیة استخدامب عنها ستعاضةاال الممكن من وكان ،PNG بصیغة Icons األیقونات استخدام – 4

Awsome Font الموقع تصفح سرعة على یساعد مما ،الخطوط من كنوع معها التعامل یتم التي 

 الصفحة. حجم وتقلیل

 اإلسكان بنك

 

 (األردن) اإلسكان لبنك اإللكتروني الموقع –23 الشكل

https://www.hbtf.com/ar 

 

 التصميم: مميزات :أولا 

 الدراسة. في المذكورة الویب مواقع لتصمیم العشرة المعاییر تطبیق تمی لم – 1

 تصمیم تظهر ألوان على یحتوي الموقع أن حیث ،ومتناسق وجمیل لطیف بشكل الموقع یتمیز – 2

 اإلسكان. لبنك البصریة الهویة

https://www.hbtf.com/ar
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 یتم التي الشاشة مع یتكیف أنه حیث Design Responsive متجاوب بتصمیم الموقع یتمیز – 3

 حجمها. عن النظر بغض علیها عرضه

 ویستطیع ستخداماال بسهولة ویتمیز ،بالتصفح ءبط أو بالتصمیم مشاكل أي على الموقع یحتوي ال – 4

 بسهولة. المطلوبة المعلومات على الحصول المستخدم

 التصميم: عيوب :ثانياا 

 المعلومات. على الحصول صعوبة على وتعمل ،المستخدم تشتت التي القوائم من الكثیر وجود – 1

 بالصفحة. السلبیة المساحات مراعاة عدم مع ،بالمحتوى وملتصق جدا   كبیر بحجم یظهر الشعار – 2

 للموقع وجاذبیة جمال إلعطاء ،بالشعار مرتبط Face Font ممیز خط استخدام الممكن من كان – 3

 اإللكتروني.

 .Slider الـ أسفل باألیقونات مقارنة صغیر بحجم تظهر النصوص – 4

 مع توسیطها یتم ولم ،األیمن الهامش من جدا   قریبةو  ،مزعج بشكل سفلاأل في األسهم تظهر – 5

 المحتوى.

 على القائمة مقابل وضعها یمكن حیث ،مزعج بشكل Footer الصفحة أسفل في األیقونات ظهور – 6

 الیسار. جهة
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  األردن كارفور

 

 )األردن( لكارفور اإللكتروني الموقع – 24 الشكل

https://www.carrefourjordan.com/mafjor/ar/ 

 

 التصميم: مميزات :أولا 

 الدراسة. في المذكورة الویب مواقع لتصمیم العشرة المعاییر تطبیق تم - 1

 تصمیم تظهر ألوان على یحتوي الموقع أن حیث ،ومتناسق وجمیل لطیف بشكل الموقع یتمیز – 2

 بعض فیه طبق قد التصمیم أن ویظهر وحدیث عصري بتصمیم ویتمیز ،األردن لكارفور البصریة الهویة

 الحدیثة. التصمیم تجاهاتا

 یتم التي الشاشة مع یتكیف أنه حیث Design Responsive متجاوب بتصمیم الموقع یتمیز – 3

 حجمها. عن النظر بغض علیها عرضه

https://www.carrefourjordan.com/mafjor/ar/
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 ویستطیع ستخداماال بسهولة ویتمیز ،بالتصفح ءبط أو بالتصمیم مشاكل أي على الموقع یحتوي ال – 4

 بسهولة. المطلوبة المعلومات على الحصول المستخدم

 

 التصميم: عيوب :ثانياا 

 بوضع قام المصمم أن حیث قراءته ویصعب جدا   صغیر خط بقیاس تظهر الرئیسیة القائمة عناصر – 1

 متناسق. غیر بشكل المنسدلة القوائم عناصر تظهر فوقها المؤشر تمریر وعند ،12px القیاس

 الموقع. تصفح أثناء جدا   صغیر حجم تظهر عام بشكل الخطوط – 2

 المستخدمین. قبل من الموقع تصفح عملیة یعیق مما لغویة أخطاء على الموقع یحتوي – 3

 مما ،الصفحة داخل معها تفاعل أي یوجد ال Hover Mouse العناصر فوق المؤشر تمریر عند– 4

 الموقع. تصفح أثناء المستخدمین لدى بالممل ا  شعور  یعطي

 اللغات. بین التحویل عند ونوعها الخطوط أحجام بین وتناسق تطابق یوجد ال – 5
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 الباحث تجربة

 خالل منو  الباحث، قبل من وتحلیلها وأردنیة عربیة ،عالمیة إنترنت لمواقع نماذج استعراض بعد

 العالمیة المواقع من مجموعة دراسة مع الحالیة الدراسة في المذكورة الویب صفحات تصمیم معاییر دراسة

 وهي: المعاییر هذهل ا  تطبیق األكثر

 الموقع رابط  الموقع إسم

 على واإلضافات القوالب لبیع فورست ثیم موقع

 اإلنترنت. شبكة

https://themeforest.net/ 

 /https://www.ebay.com اإلنترنت عبر للتسوق ebay موقع

 /https://eshop.wuerth.cz/en/US/CZK الصناعیة المعدات لبیع األلمانیة وورث شركة موقع

 https://play.google.com/store األندروید لتطبیقات بالي جوجل موقع

 بدراستها الباحث قام التي العالمية المواقع نماذج أهم -1 الجدول

 

 

 

 

https://themeforest.net/
https://www.ebay.com/
https://eshop.wuerth.cz/en/US/CZK/
https://play.google.com/store
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 جتماعياال تواصلال األساسیة فكرته ،ویب موقع لتصمیم تجربة بعمل الباحث قام

Website Community یلي: فیما وتتلخص متنوعة أقسام عدة على یحتوي حیث 

 :عام بشكل بالتصميم المتعلقة األمور أولا:

 التالیة: األلوان مجموعة استخدامب الباحث قام األلوان: – 1

 

 التصميم في هااستخدامب الباحث قام التي األلوان مجموعة -25 الشكل

 صفحات ألن وذلك Code HTML األلوان كودات استخدامب قام الباحث أن الشكل من یالحظ

 طریق عن Photoshop Adobe برنامج من ستخراجهاا ویمكن األلوان من النوعیة هذه متستخد الویب

 من الكثیر على االطالع بعد السابقة اللونیة المجموعة الباحث إستخدم وقد باأللوان، الخاصة شاشةال

 واإلضافات. القوالب لبیع العالمي Themeforet فورست ثیم موقع في المعروضة والثیمات القوالب
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 الخطوط: – 2

 بالشكل ویظهر "Poppins" خط وتحدیدا   Fonts Google جوجل خطوط استخدامب الباحث قام

 التالي:

 

 التصميم في الباحث ستخدمها الذي للخط توضيحية صورة -26 الشكل

https://fonts.google.com/specimen/Poppins 

 التالي: بالشكل الخطوط أحجام استخدامب أیضا   الباحث وقام

 الرئیسیة للعناوین الخطوط أحجام Heading لغة في وتتكون HTML تبدأ أحجام 6 من 

 موضح هو كما التصمیم مع لتتناسب بتعدیلها الباحث وقام H1 بالحجم وتنتهي H6 بالحجم

 التالي: بالجدول

 الباحث بتجربة تطبيقه تم الذي التصميم في العناوين أحجام -2 الجدول

 

0.875rem H6 
1rem H5 

1.375rem H4 
1.75rem H3 

2rem H2 
2.5rem H1 

https://fonts.google.com/specimen/Poppins
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 والنصوص للفقرات الخط حجم 

 عام. بشكل الموقع في والنصوص للفقرات rem0.875 حجم بوضع الباحث قام

 الصفحات: تخطیط – 3

 التخطیط استخدام تم حیث ،الموقع تصمیم في والمنطقي العلمي التسلسل استخدامب الباحث قام

 على شهوام ترك مع مع بیسكل 1390 فتراضياال الصفحة بعرض Layout Grid الشبكي

 بیسكل. 35 والیسار الیمین

 حتى ،Design Responsiveالمتجاوب التصمیم تقنیة بتطبیق قام الباحث أن مالحظة ویمكن

 تصفح وعند ،بالتصمیم مشاكل أي حصول بدون الشاشات أحجام مختلف مع الموقع یتكیف

 التالي: بالشكل الموقع یظهر Phones Smart الذكیة الهواتف طریق عن الموقع

 

 الذكية الهواتف شاشة على التصميم شكل -27 الشكل
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 التالي: بالشكل Tablets اللوحیة جهزةاأل من المستخدم تصفح عند الموقع یظهر حین في

 

 اللوحية األجهزة على التصميم شكل -28 الشكل
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 إنتشارا : واللوحیة الذكیة األجهزة ألكثر المستخدمة القیاسات معرفة ةالتالی الجداول خالل من یمكن حیث

 والالبتوب: المكتبیة األجهزة أوال:

 أكثر. أو بیكسل 1024x76 إستخدام یتم

 :Apple أبل شركة قبل من المنتجة الذكیة الهواتف أجهزة ثانیا:

Product Pixel Size Viewport 

iPhone   

X 1125 x 2436 375 x 812 

8 Plus 1080 x 1920 414 x 736 

8 750 x 1334 375 x 667 

7 Plus 1080 x 1920 414 x 736 

7 750 x 1334 375 x 667 

6 Plus/6s Plus 1080 x 1920 414 x 736 

6/6s 750 x 1334 375 x 667 

5 640 x 1136 320 x 568 

iPod   

Touch 640 x 1136 320 x 568 

iPad   

Pro 2048 x 2732 1024 x 1366 

3rd & 4th Generation 1536 x 2048 768 x 1024 

Air 1 & 2 1536 x 2048 768 x 1024 

Mini 768 x 1024 768 x 1024 

Mini 2 & 3 1536 x 2048 768 x 1024 

 أبل شركة قبل من المنتجة الذكية لألجهزة الشاشات أحجام -3 الجدول

 

 

 

  



64 

 

 

 :Android أندروید بنظام تعمل التي الذكیة الهواتف أجهزة ثالثا:

Product Pixel Size Viewport 

Phone   

Pixel 2 1080 x 1920 411 x 731 

Pixel 2 XL 1440 x 2560 411 x 731 

Samsung Galaxy S8 1440 x 2960 360 x 740 

Samsung Galaxy S8+ 1440 x 2960 360 x 740 

Nexus 6P 1440 x 2560 411 x 731 

Nexus 5X 1080 x 1920 411 x 731 

Google Pixel 1080 x 1920 411 x 731 

Google Pixel XL 1440 x 2560 411 x 731 

Samsung Galaxy Note 5 1440 x 2560 480 x 853 

LG G5 1440 x 2560 480 x 853 

One Plus 3 1080 x 1920 480 x 853 

Samsung Galaxy S7 1440 x 2560 360 x 640 

Samsung Galaxy S7 Edge 1440 x 2560 360 x 640 

Tablet   

Nexus 7 (2013) 1200 x 1920 600 x 960 

Nexus 9 1536 x 2048 768 x 1024 

Samsung Galaxy Tab 10 800 x 1280 800 x 1280 

Chromebook Pixel 2560 x 1700 1280 x 850 

 أندرويد بنظام تعمل التي الذكية لألجهزة الشاشات أحجام -4 الجدول

 

 (:اإللكتروني )الموقع الباحث تجربة تطبیق في مستخدمةال واللغات البرامج – 4

Adobe  برنامج مع یشترك برنامج وهو Draw Corel درو كوریل برنامج استخدامب الباحث قام

Illustrator أنه المتواضعة نظره وجهة من للبرنامج الباحث استخدام وسبب ... اإلمكاناتو  المبدأ في 

 وتعدیلها. إنشائها على والقدرة الرسومات في التحكم على الهائلة والقدرة البساطة فیه یرى
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 في للبدء ،وتجهیزه الموقع تصمیم في Photoshop Adobe برنامج الباحث استخدم حین في

 التخطیط إنشاء في بالبدء التحویل عملیة تتم حیث ،Website Interactive تفاعلي لموقع تحویله

 وتطبیقها العناصر وموقع ولون وعرض طول ستخالصبا ذلك ویتم بالتفاصیل البدء ذلك وبعد ،للصفحة

 .CSS بلغة

 التابع Brackets برنامج طریق عن تفاعلیة صفحات إلى التصمیم بتحویل الباحث قام وقد

 عام. بشكل التصمیم لبرامج بإصدارها فةالمعرو  Adobe أدوبي لشركة

 التجربة: لتطبیق التالیة اللغات استخدامب الباحث قام

 HTML للصفحة. تخطیطال لعمل 

 CSS لها العام الشكل وضبط العناصر لتنسیق. 

 JQuery المتحركة والعناصر المؤثرات لعمل. 

 

 اإللكتروني: الموقع في الرئيسية األجزاء :ثانياا 

 Header الموقع رأس – 1

 

 الموقع لرأس التصميم شكل -29 الشكل
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 التي األساسیة واألیقونات الرئیسیة والقائمة الموقع شعار وضع على التركیزب الباحث قام حیث

 یلي: بما وتتلخص للموقع األساسیة الفكرة بحسب المستخدم یحتاجها التي المهام توفیر على تعمل

 اسمه على الضغط وعند ،الدخول بتسجیل قام أنه على للداللة سمها مع المستخدم صورة 

 یحتاجها. التي االختصارات بأهم قائمة تظهر صورته أو

 ستالمهبا المستخدم لتنبیه األیقونة یمین أعلى على یظهر برقم تنبیه مع الرسائل أیقونة 

 اآلخرین. األعضاء مع رسالة

 التنبیهات أیقونة Notifications التعلیقات مثل ،المستخدم تهم تحدیثات أي لعرض 

 عضو من صداقة طلب إرسال أو الشخصیة صفحته في األعضاء أحد نشر أو الجدیدة

 آخر.

 قسم من بشراءها المستخدم یقوم منتجات أي لتحویل الشراء سلة أیقونة Shop الموجود 

 لصفحة مباشرة بالذهاب المستخدم یقوم الزر على الضغط عند أنه حیث ،الموقع داخل

Cart Shopping عرض مع شراءها المستخدم یرید التي المنتج كمیة تعدیل ویمكن 

 األخرى. المنتجات وتفاصیل والضریبة السعر

 كلمات ماستخدا طریق عن محتوى أي إیجاد على مینالمستخد وتساعد ،البحث أیقونة 

 مطلوب.ال للمحتوى داللیة
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 Footer للموقع السفلیة المنطقة – 2

 

 للموقع السفلية للمنطقة التصميم شكل -30 الشكل

 

 بدون بسرعة إلیها الوصول على المستخدم تساعد التي الصفحات روابط أهم بوضع الباحث قام

 القوائم. داخل عنها البحث

 :هما بنوعین المنسدلة القوائم میمتص وتم Menu Main الرئیسیة القائمة – 3

 الكبیرة القائمة Menu Mega 

 

 الكبيرة القائمة شكل توضح صورة -31 الشكل

 

 تظهر حیث ،بسهولة للصفحات الوصول المستخدمین مساعدة في القوائم من النوعیة هذه تتمیز

 على یعمل مما ،بعضها فوق العناصر وضع عدم ذلك من والهدف ،ومتناسق بسیط بشكل
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 شاشات یمتلكون الذین للمستخدمین مشكلة یسبب سوف ما وهو ،جدا   طویل بشكل ظهورها

 صغیرة.ال حجاماأل ذات حاسوب

 التقلیدیة المنسدلة القائمة Down Drop 

 

 التقليدية المنسدلة القائمة شكل توضيح صورة -32 الشكل

 

 ،له تابعة رئیسي عنصر تحت الفرعیة الصفحات لوضع وتستخدم التقلیدیة المنسدلة القائمة وهي

 النوعیة هذه في سواء فوقها المتصفح مرور عند تأثیر بعمل الباحث قام حیث ،بالبساطة وتتمیز

 (.Menu Mega الكبیرة القائمة) سابقا   ذكرها تم التي النوعیة أو القوائم من

 Menu Member المسجل العضو قائمة – 4

 

 العضو قائمة شكل توضح صورة -33 الشكل
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 من یتمكن حتى الموقع في المسجل المستخدم یحتاجها التي االختصارات أهم القائمة هذه توفر

 الموقع. یقدمها التي والخدمات اإلمكانات من القصوى االستفادة من وتمكینه عمله إتمام

 Messages الواردة الرسائل قائمة – 5

 

 الواردة الرسائل قائمة توضيح صورة -34 الشكل

 

 على للداللة األیقونة یمین أعلى في رقم یظهر ،البعض لبعضهم الرسائل األعضاء إرسال عند

 أیضا . طریقها عن الرسائل لصفحة الوصول ویمكنه ،للمستخدم جدیدة رسائل وجود

 Notifications اإلشعارات قائمة – 6

 

 اإلشعارات لقائمة توضيحية صورة -35 الشكل
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 عند ذلك على ومثال ،كامل بشكل الموقع تصفح بدون یحدث ما كل معرفة المستخدم یستطیع

 مباشرة. اإلشعارات قائمة طریق عن ذلك معرفة یمكنه صداقة طلب األعضاء أحد إرسال

 مختصر: بشكل الموقع صفحات ألهم عرض ثانیا :

 المختلفة. هألقسام ملخصو  الموقع عن معلومات تعرض Home Page رئیسیة صفحة – أ

 
 الرئيسية الصفحة صورة -36 الشكل

  مثل: مختلفة أشكال بعدة المقاالت بعرض تقوم Blog إلكترونیة مدونة – ب

 Grid Blog شبكيال العرض بطریقة المدونة – 1
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 الشبكي العرض بطريقة المدونة صورة -37 الشكل

 

 Masonry البناء مكعبات عرض بطریقة المدونة – 2

 
 البناء مكعبات عرض بطريقة المدونة صورة -38 الشكل
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 List Blog القائمة عرض بطریقة المدونة – 3

 
 القائمة عرض بطريقة المدونة صورة -39 الشكل

 

 Classic Blog التقلیدیة العرض بطریقة المدونة – 4

 
 التقليدية العرض بطريقة المدونة -40 الشكل
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 بطریقتین: المقال لعرض صفحة – 5

 Sidebar and Content جانبیة مربعات مع المحتوى – 1

 
 جانبية مربعات مع المحتوى تظهر المقال عرض صفحة صورة -41 الشكل

 

 Width Full كامل بشكل الصفحة عرض على المحتوى – 2

 
 كامل بشكل الصفحة عرض على تظهر المقال عرض صفحة صورة -42 الشكل
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 التالیة: الصفحات ویشمل الموقع داخل التواصل نظام – ج

 Grid Members الشبكي العرض نظام ضمن األعضاء – 1

 
 الشبكي العرض بطريقة األعضاء صفحة صورة -43 الشكل

 

 Masonry Members البناء مكعبات عرض بطریقة األعضاء – 2

 
 البناء مكعبات عرض بطريقة األعضاء صفحة صورة -44 الشكل
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 Profile Member الموقع في المسجل للعضو الشخصي الملف – 3

 
 الموقع في المسجل للعضو الشخصي الملف صورة -45 الشكل

 

 Group Create جدیدة مجموعة إنشاء – 4

 
 جديدة مجموعة إنشاء صفحة صورة -46 الشكل
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 Page Login الدخول تسجیل صفحة – 5

 
 الدخول تسجيل صفحة صورة -47 الشكل

 

 Page Register جدیدة عضویة تسجیل – 6

 
 جديدة عضوية تسجيل صفحة صورة -48 الشكل
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 Activites Wide Site الموقع على النشاطات جمیع – 7

 
 الموقع على النشاطات جميع لصفحة صورة -49 الشكل

 

 التالیة: الصفحات وتشمل Events األحداث – د

 Events Upcoming القادمة األحداث – 1

 
 القادمة األحداث لصفحة صورة -50 الشكل
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 Event Single الحدث تفاصیل صفحة – 2

 
 الحدث عرض لصفحة صورة -51 الشكل

 .Calendar Events التاریخ حسب علیه األحداث عرض یتم الذي التقویم – 3

 
 التقويم لصفحة صورة -52 الشكل
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 التالیة: الصفحات ویشمل Shop التسوق قسم - هـ

 Archive Grid للمنتجات شبكي بعرض أرشیف – 1

 
 الشبكي العرض بطريقة المنتجات لصفحة صورة -53 الشكل

 

 Archive Classic تقلیدي بعرض أرشیف – 2

 
 التقليدية العرض بطريقة المنتجات لصفحة صورة -54 الشكل
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 Product Simple بسیط منتج عرض صفحة – 3

 
 بسيط منتج عرض لصفحة صورة -55 الشكل

 

 Product Variable متغیر منتج عرض صفحة – 4

 
 متغير منتج عرض لصفحة صورة -65 الشكل
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 Cart Shopping الشراء سلة صفحة – 5

 
 الشراء سلة لصفحة صورة -75 الشكل

 

 Checkout الدفع صفحة – 6

 
 الدفع لصفحة صورة -85 الشكل
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 Tracking Order بالمستخدم الخاص الطلب متابعة – 7

 
 بالمستخدم الخاص الطلب متابعة لصفحة صورة -59 الشكل

 

 التالیة: الصفحات وتشمل Pages متنوعة صفحات – و

 Us About نحن من صفحة – 1

 
 نحن من لصفحة صورة -60 الشكل
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  Soon Comming (قریبا   االفتتاح سیتم) قریبا   صفحة – 2

 
 قريباا( الفتتاح )سيتم قريبا لصفحة صورة -16 الشكل

 

 Us Contact بنا تصلا صفحة – 3

 
 بنا تصلا لصفحة صورة -26 الشكل
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 Use of Terms ستخداماال قوانین صفحة – 4

 
 ستخدامال قوانين لصفحة صورة -36 الشكل

 

 Policy Privacy الخصوصیة سیاسة صفحة – 5

 
 الخصوصية سياسة لصفحة صورة -46 الشكل
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 Pricing األسعار قوائم صفحة – 6

 
 األسعار قوائم لصفحة صورة -56 الشكل

 

 Questions Asked Frequently المكررة األسئلة صفحة – 7

 
 المكررة األسئلة لصفحة صورة -66 الشكل
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 404 موجودة غیر على الداللة صفحة – 8

 
 404 موجودة غير لصفحة صورة -67 الشكل

 

 تم حیث ،الدراسة في المذكورة العشرة المعاییر تطبیق األساسي والهدف الباحث بواسطة التجربة عمل تم
 بعد جامعات ثالث في الجرافیكي مالتصمی تخصص في النهائیة السنة طلبة على وتوزیعها ستبانةاال بناء

 بشكل التصمیم عن المستخدمین ارض من للتأكد ستبانةاال تعبئة تم ذلك على وبناء ،علیهم الموقع عرض
 .اإللكتروني الموقع اءةكف في المعاییر هذه وتأثیر ،خاص بشكل المعاییر تطبیق خالل من ،عام
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 السابقة الدراسات

 :العربية الدراسات .أولا 

 بعنوان (2017) عبير ،لبدو  ماجد ،تربان دراسة .1

خراج تصميم "  " الفلسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع وا 

 خالل من الفلسطینیة، اإللكترونیة اإلخباریة المواقع وتصمیم إخراج واقع وصف إلى الدراسة هدفت
 وطریقة إخراجها، وأسالیب لها، المكونة البنائیة والعناصر الرئیسیة، صفحاتها تصمیم على التعرف
 أهمها: نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت صفحاتها على اإلعالمیة المضامین وضع

 4766 الرئیسیة صفحته ارتفاع بلغ حیث الدراسة مواقع بین طولاأل هو مها وكالة موقع أن 
 .لإلعالم الفلسطیني المركز موقع تاله بكسل،

 أسلوبا   عتمدتاو  المنسدلة، القوائم استخدام ومنها التفرعیة، القوائم استخدام في المواقع اتفقت 
 على موضوعاتها إخراج وفي فقط، الرئیسیة الصفحة أعلى نموذج هو التجوال، قوائم إخراج في واحدا  

 استخدمت المعلومات عرض تجاهاب یتعلق وفیما البوابة، أسلوب على عتمدتا الرئیسیة الصفحة
 .األفقي العرض أسلوب

 

 بعنوان (2015) ماجد ،محمد دراسة .2

 " المتعددة والوسائط اإللكترونية المواقع على وأثره الجرافيك تصميم "

  :وهما أال لنوعین تصنیفها نستطیع والتي الوظیفیة، التصامیم أهمیة على التعرف إلى هدفت

 إلكترونیة ومواقع برمجیات من التطبیقات واجهات تصمیم. 
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 الرموز تصمیم (األیقونات Icons)، لها وأفردت عظیمة، مكانة التصمیمات هذه حتلتا فقد 
 أن فنجد ،مطلقا   عنها ستغناءاال یمكن ال التي للدرجة حدیثةال البرمجیات صناعة في كبیرة مساحات

 الشخصیة أو المنزلیة الحواسیب ألجهزة خصیصا   تصنع التي الحدیثة البرمجیات تطبیقات جمیع
(Laptop) كالهواتف الدقیقة اإللكترونیة لألجهزة وأیضا   التكنولوجیة الصناعات في تستخدم التي أو 

 وكذلك اإللكترونیة، األلعاب وأیضا   وأشكاله، أنواعه لجمیع اللوحي والحاسوب الحدیثة الخلویة
 الدیجیتال، كامیراتالو  الطابعات مثل المختلفة، تطبیقاتها في الحواسیب مةأنظ تعتمد التي الصناعات

 والبوابات المغلقة، التأمینیة اإللكترونیة والدوائر الصوتیات، تشغیل وأجهزة واإلنذار، اإلضاءة، وأنظمة
 یفةالخف اإللكترونیة المعدات وأیضا   الحواسیب أنظمة على تعمل التي اإللكترونیة التفتیش وأجهزة
 .إلخ ... والطائرات بالسیارات القیادة وشاشات والثقیلة

 تلك لجمیع المكونة العناصر ضمن تشكیلي كعنصر رموز من یحتوي بما الجرافیك تصمیم دخل فقد
 تضفي ومتجانسة متكاملة منظومة من الوظیفي والتطبیق الفني الحس لیتزاوج السابقة، التطبیقات

 .والمعقدة المركبة الصناعات لتلك الوظیفي الجمود كسر وأیضا   والقیمة الجمال من مزیدا

 وجود من بد ال لذا ،أجلها من الموقع أتى التي المهمة في المستخدم یساعد أن الفني للتصمیم بد ال
 فیه الموضوعة المكان في الصورة فعالیة على یركز ستخداملال القابلة الصورة أو للتصمیم معاییر
 في المستخدم الصورة تساعد أن فیجب الحدیثة، للبرمجیات التقني التطبیق أو الویب صفحة على

 التي الصورة أو التصمیم أن من نتحقق ولكي تنازعه، أن ال أجلها، من التطبیق جاء التي المهمة
 الهامة: األسئلة بعد طرح من بد ال والفعالیة الفائدة معیار حققت الفنان صممها

 تلبي الصورة هل التطبیق؟ مع یتفاعل عندما المستخدم وسلوك علف ردة على التصمیم یؤثر هل 
 أو تجاري لموقع التصمیم كان إن ؟(مثال   كالشراء) المهمة؟ أداء على وتساعده المستخدم حاجة
 .خدمي

 الجیدة الصورة للشراء، ومغریا   فیه ا  مرغوب المنتج تجعل بحیث تصمیمها یجب الجیدة المنتج صورة 
 .المستخدم تجربة مهندس له خطط الذي بالشعور یحس ألن مباشرة المستخدم تدفع ما هي
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 بعنوان (2018) سامح ،حسان دراسة .3

 " المصرية الرياضية اإللكترونية المواقع تصميم "

 على المصریة الریاضیة المواقع في التصمیم عناصر فاعلیة مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 هذه استفادة مدى على للتعرف المعلومات ستعراضاو  الصور تحلیل إلى وأیضا   اإلنترنت، شبكة

 إجراء تم حیث التفاعلیة، زیادة أجل من اإلنترنت، یتیحها التي الحدیثة والخیارات الوسائل من المواقع
 استخدم كما ثابتة، لمعاییر طبقا   ختیارهاا تم والتي الریاضیة المواقع من لعینات الوصفیة العملیة
 .اإلعالمي للمضمون التعرض دون الجرافیكي، للمضمون التحلیلي المنتهج

 :أهمها من النتائج، من مجموعة إلى الدراسة لخصت وقد

 كامل استغالل على المصریة الریاضیة المواقع لدى واضح حرص یوجد ال أنه 
 .التفاعلیة نحو واضحة سیاسة وجود وعدم اإللكترونیة، للمواقع المتاحة لإلمكانات

 في اإلجتماعي التواصل بمواقع ربط وجود على اإللكترونیة المواقع حرص البحث أوضح 
 نظرا مفعلة غیر اأنه إال والتعلیق، المشاركة في الجمهور لمشاركة آلیة وجود من بالرغم مواقعها،

 تعلیق أي من خالیة عام بشكل فجاءت القراء، إستفسارات على بالرد المحررین إهتمام لعدم

 مثل مدروسة، غیر بصورة التفاعلیة األدوات لبعض الدراسة مواقع داماستخ أن تبین 
 بصورة یعبر ال الذي كلیب الفیدیو تستخدم المصریة المواقع أن حیث ،الفیدیوجراف استخدام
 تعلیقات أي إضافة دون األحداث لمجریات تسجیلي فیدیو مجرد هو بل ،الحدث عن معلوماتیة
 .فجراالفیدیو  مصممي من إضافة أي دون تلفزیونیة قنوات من منقول بعضها أن كما مكتوبة،

 12 حجم استخدام عن االبتعاد أیضا   ،حرفمال نوع استخدام نمطیة تغییرب باالهتمام الدراسة وتوصي
 المصریة المواقع في فجراالفیدیو  بإخراج االهتمام وكذلك الحجم، صغیرة الصور استخدام وتالفي ،بیكسل
 .لتفاعلیةل أكبر مساحة القارئ إعطاء من یمكنها مما

 



90 

 

 

 بعنوان (2007) فراس ،العزة دراسة .4

 " وتصنيفها اإللكترونية المواقع جودة معايير "

 المؤسسات، هذه صور والتربویة التعلیمیة المؤسسات مواقع تعكس كیف توضیح إلى الدراسة هدفت
 وتعلیمي تعریفي منها الغرض یكون المستمر، واإلداري والتعلیمي العلمي ونشاطها الجامعات ومنها

 الجامعات مواقع في للمخرجات حیزا   نجد لذلك صناعة، یعد التعلیم أن سیما وال ودعائي، وتثقیفي
 والبحثیة التعلیمیة العملیة ثقل یشكلون الذین األكادیمي كادرها بأعضاء التعریف عن فضال   لتسویقها،

 .ونقیضه الشيء أوجد الشبكة، على ضوابط وجود وعدم الدخول حریة وبسبب الجامعة، في

ن  هذه تقویم جهات ظهرت لذلك المواقع، من كثیر في والمصداقیة الثقة أفقد رقیب دون مواقع إنشاء وا 
 :ویشمل مصداقیتها، من وللتأكد ،االختصاص وحسب وقیاسها المواقع

 جودتها وتقیم المواقع هذه بمراجعة تقوم التي الجامعات مواقع ومنها ،العلمیة المواقع 
عالن الجامعة، ونشاط  المواقع هذه من المستفید إلعطاء نفسها، العنكبوتیة الشبكة على ذلك وا 
 .ذلك یتابع عالمي موقع من أكثر كلوهنا الثقة،

 بعنوان (2010) محمد ،حسين دراسة .5

 " اإللكترونية المواقع جودة تقييم "

 من الصناعیة سواء   المنظمات ونجاح الجوهریة المتطلبات بین العالقة كشف إلى الدراسة هدفت
 األساسیة المادة هي المعلومات أن وبما خدماتها، جودة خالل من الخدمیة أو ،منتجاتها جودة خالل
 جودة ضمان خالل من وذلك ،ضروریة المطلوبة بالجودة توفیرها فإن األنشطة معظم نجازإ في

 إحدى باعتبارها اإللكترونیة المواقع بعض جودة تقییم موضوع البحث ناقش فقد هنا من مصادرها،
 إجراء تم التقییم خالل ومن المتسارع، التقني التطور ظل في وخاصة للمعلومات، الرئیسیة المصادر

 في اعتمادها تم التي المعاییر ضوء على المبحوثة واألجنبیة العربیة اإللكترونیة المواقع بین قارنةم
 .التقییم
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 تقییمها، ومعاییر اإللكترونیة، المواقع جودة مفهوم على بالتعرف النظري جانبه في البحث هدف وتمثل
 من مجموعة على الباحث اعتمد فقد البحث عینة أما ،المبحوثة المواقع في المعاییر هذه توافر ومدى
 على التطبیقي الجانب في الختبارهم وأجنبیا   عربیا   ا  موقع (24) عددها بلغت والتي اإللكترونیة المواقع
 .المواقع هذه بین والمقارنة المعتمدة المعاییر ضوء

 :أهمها من ،االستنتاجات من مجموعة إلى الباحث توصل وقد

 العربیة المواقع من أكثر األجنبیة المواقع في متوفرة التقییم في المعتمدة المعاییر معظم. 

 أهمیة أبرزها البحث استنتاجات على اعتمادا   والتوصیات المقترحات من عدد تقدیم تقم 
 المواقع من المستفیدین قبل من المعلومات عند البحث عند المعاییر بعض على االعتماد

 .اإللكترونیة

  لجودة خاصة معاییر بوضع تقوم متخصصة رقابیة جهات جهودل بالشكر قدمالت 
 .المواقع

 

 بعنوان (2014) عماد ،وبشير أمل قشوار، دراسة .6

 بي بي) خدماتها وتقييم بالعربية الناشرة اإلخبارية اإللكترونية المواقع في المحتوى تقديم أساليب "
 " (نموذجاا  بالعربية نإ نإ وسي عربي سي

 التالیة: األساسیة النقاط على الضوء تسلیط إلى الدراسة هدفت

 لنواحي العربیة باللغة الناشرة خباریةاإل المواقع تتبعها التي األسالیب على التعرف 
 عرضها أسالیب اإلعالمیة، للمادة الجغرافي والتصنیف النوعي والتصنیف الموضوعي، التصنیف

 .فیها الخاصة سترجاعواال البحث محركات خالل من حتواهام إلى الوصول وطرق المادة، لهذه

 فیها المرتبطة اإلعالمیة الخدمات تفحص. 
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 اإلعالمیة بالوسائل العربیة باللغة الناشرة خباریةاإل المواقع رتباطا مدى على التعرف 
 .المعلومات ومصادر المحتوى حیث من إلیها المنتمیة

 بنظریة الخاصة المعاییر على بناء   الدراسة في الداخلة العربیة اإلخباریة المواقع تقییم 

 (.Usability) "ستخداماال قابلیة "

 

 بعنوان (2013) أحمد ،أحمد دراسة .7

 " اإلنترنت موارد وخدمات اإللكترونية المواقع تقييم "

 الخدمات وطبیعة اإللكترونیة، المواقع بتنوع والبحوث الدراسات تنوعت كیف توضیح إلى الدراسة هدفت
 لألسلوب هااستخدام الدراسات هذه معظم به تتصف ما أن إال ،التقییم معاییر اختالف مع تقدمها التي

 مؤشرات استخدامب للقیاس قابلة واضحة كمیة معاییر على االعتماد وعدم للقیاس، القابل غیر الوصفي
 اإللكترونیة المواقع من معین نوع بتقییم معظمها في اتصفت السابقة الدراسات أن إلى إضافة محددة،

 .خدمات من تقدمه وما اإللكترونیة المواقع أنواع لجمیع وشاملة موحدة معاییر تقدیم دون
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 :جنبيةاأل الدراسات .ثانياا 

1. Matthew Smith study, (2014) titled: 

 "use of ‘Responsive Web Design’ techniques, is it truly possible to create a 

website that caters for all devices? " 

 ،اإلنترنت مواقع تصفح عند المستخدمین تواجه التي التصمیم مشكالت توضیح إلى الدراسة تهدف
 الضوء بإلقاء ذلكو  ،حدیثا   المنتشرة تقنیاتال في والمطورین المصممین معرفة قلة هو الرئیسي والسبب
 تطویرها یتم التي الحدیثة األجهزة من مجموعة متطلبات تلبیة أجل من معالجتها یجب التي المشاكل على

 الذكیة األجهزة من سلسلة على وعرضها واحدة بیانات قاعدة من المحتوى إخراج ذلك في بما ،باستمرار
 شاشاتها. أحجام اختالف عن النظر بغض

 الویب مواقع تصمیم تقنیات تطبیق في نجحت التي النماذج من مختارة مجموعة بتحلیل الدراسة قامت
 شركة مثل والشركات، والحكومیة الخاصة المؤسسات كبرىل الویب مواقع ذلك في بما ،المتجاوبة

 .البریطانیة والحكومة مایكروسوفت

 األهداف من أي على سلبي تأثیر اله لیس المتجاوبة الویب مواقع تصمیم أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت
 أخرى معینة مناطق على إیجابي تأثیر له المتجاوب التصمیم أن الواقع فيو  ،المواقع بعض في الرئیسیة

 الوصول وسهولة ستخداماال بقابلیة یتعلق فیما خاصةو  الثابت، العرض ذات بـالتصمیمات مقارنتها عند
 الصفحة تحمیل مراتو  ،الحدیثة( الویب مواقع بناء عند التصمیم ملیةع في الرئیسیین )المجالین
 .البحث اتمحرك طریق عن والوصول

2. Manojbabu and Santosh Ganapathy study, (2011) titled: 

 "ANALYSIS ON WEBSITE DESIGN USING USABILITY PRINCIPLES " 

 السنوات في ذروته إلى اإلنترنت عبر الحجوزات نظام وصلو  تطور كیف توضیح إلى الدراسة هدفت
 وطبیعة بدور ا  متزاید اهتماما   دائما   كلهنا إن ذكرت السابقة الدراسات من العدید ألن وذلك األخیرة،
 ،اإلنترنت عبر الحجز نظام في ا  كبیر  ا  تأثیر  یخلق أن یمكن بسیط اختالف وجود حالة فيو  التصمیم

 النظام.ب الخاص تصمیمال سهولة مدى على ا  كبیر  اعتمادا   نترنتاإل عبر للحجز نظام أي مستقبل یعتمدو 
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 بأنظمة الخاصة المستخدم واجهة جعل في المهمة ستخداماال قابلیة جوانب الباحث ذكر الدراسة هذه في
 .ستخداملال قابلیتها من عالیة درجة إلى تصل دراستها تم التي الجویة الرحالت حجز

 ،الجویة الرحالت حجز ألنظمة الحالیة المستخدم واجهة تصمیم في ستخداماال قابلیة عیوب أیضا   وذكرت
 قبوال   أكثر المستخدم واجهة تجعل أن المحتمل من التي الجوانب أو العوامل على الضوء سلطتو 

 تمو  ،التفسیر بناء تقنیة استخدامب نموذج تحلیلب الدراسة وقامت ،الهدف هذا إلى للوصولو  للمستخدمین.
 قابلیة لمبادئ ا  وفق مصممة "ا  مسبق محددة "مهام تسع إلى استند الذي استبیان خالل من اناتالبی جمع
 .ستخداماال

 أكثر المستخدم واجهة جعل في بها ستعانةاال تم التي ستخداماال قابلیة مبادئ مفهوم بذكر الباحث وقام
 نظام واجهة تصمیم تحسین على المستقبلیة األبحاث یساعد سوف المفهوم هذاو  ،للمستخدمین قبوال  

 .الطیران حجوزات

 

3. Larisa Deac study, (2014) titled: 

 "MODERN WEB DESIGN TECHNIQUES" 

 حیث ،اإلنترنت شبكة على الویب مواقع إنشاء ونظریات التصمیم تقنیات أحدث تحلیل إلى الدراسة هدفت
 الویب تصمیم تقنیات انتشار مع األخیرة السنوات مدى على اإللكترونیة المواقع تصمیم أسالیب تغیرت
 .JavaScriptوCSS3 و HTML5 مثل الحدیثة

 التي المشاریع على أمثلة إعطاء مع ،حدیث ویب موقع لتصمیم الطرق أفضل إلى الدراسة وأشارت
 أساسي بشكل تركز الدراسة أن حیث ،النهج هذا بتطبیق الباحث وقام ،الحدیثة التقنیات فیها تجداتو 

 :مثل التقنیات بعض توضیح على

Responsive Websites, CSS3, HTML5, JavaScript, SCSS, Sass, jQuery, 

Front-end Frameworks. 
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4. Mariia Orlova study, (2016) titled: 

"USER EXPERIENCE DESIGN (UX DESIGN) IN A WEBSITE 

DEVELOPMENT (Website redesign)" 

 مفاهیم توضیح على ركزتو  ،ویب موقع تصمیمل المستخدم تجربة نهج تنفیذ إلى الدراسة هذه هدفت
 تجربة على تؤثر التي البشریة والعوامل المرئي التصمیمو  ،ستخداماال سهولة تشمل التي UX تصمیم

 المستخدم.

 مشروع إنشاء وتم ،الویب بتصمیم المتعلقة المستخدمین سلوك في التحقیق إلى أیضا   الدراسة هدفتو 
 توفیر على تعمل حیث ،اإلیجابیة" "االتصاالت تدعى لشركة أصال   موجود إنترنت موقع تصمیم عادةإ

 التصمیم إعادة عملیة تقسیم وتم ،الكبیرة والشركات للمؤسساتEvents األحداث إدارة في متنوعة خدمات
 :أجزاء عدة إلى

 في ستخداماال قابلیة مشاكل على للعثور شامل فحص إجراء تم حیث القدیم للموقع شامل تقییم :أوال  
 .للشركة الحالي الویب موقع تصمیم

 من الجدید لإلصدار دقة أكثر ویب موقع تصمیم نشاءإل مختلفةال UX تصمیم أسالیب تطبیق تم :ثانیا  
 .الموقع

 أهدافو  عمالأو  UX متطلبات استوفى والذي تصمیمه، إعادة تم ا  جدید موقعا   الدراسة نتیجة وكانت
 .للشركة المحتملین العمالء وجذب السوق في أعمالها ترویجو  توفیر على لیساعد الشركة،

 

5. Naveed Anwar and Adam Kwoka study, (2012) titled: 

" Web Site Usability Technical and Social Perspectives" 

 وتبادل االتصاالت في ا  مهم دورا   (www) العالمیة الشبكة حققت كیف توضیح إلى الدراسة هدفت
 یتم التي والتطبیقات المواقع مالیین من Web Wide World یتكون حیث ،الخدمات وتقدیم المعلومات
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 والحدود الوقت مثل قیود أي دون العالم أنحاء جمیع من المستخدمین قبل من زیارتها ویمكن نشرها
 الجغرافیة.

 مواقع تصمیم في األساسیة الجوانب بعض الویب وقعلم والموثوقیة واألمان ستخداماال سهولة تعتبرو 
 .الحدیثة الویب

 في األمن وقضایا ستخداماال سهولة بین المحتملة العوائقو  التوترات الباحث كشف الدراسة هذه وفي
 الفنیة الجوانب حیث من الویب موقع استخدام قابلیة مسائل الدراسة وناقشت ،الویب موقع تصمیم

 التوصیات بعض تقدیم مع ستخداماال قابلیة حیث من الویب موقع أمان أیضا   وناقشت واالجتماعیة.
 الویب. موقع بأداء المساس دون آمن موقع لتصمیم

 هذه الستكشاف ،المستخدم واجهة لتصمیم األخرى والجوانب التنقل سهولة أهمیة على الضوء سلطت كما
 مع مقابالت الباحث أجرى حیث ،الصلة اتذ النظري األدب مراجعة لدراسةا ارتاختو  ،اكلالمش

 الویب. موقع استخدام قابلیة استخدامب أساسي بشكل یهتمون الذین المستخدمین

 

6. Natalie Meyer study, (2008) titled: 

" E-Commerce Interface Design Parameters and their Relation to Website 

Popularity " 

 ،المجاالت جمیع في متزاید بشكل منتشرة اإللكترونیة التجارة أصبحت كیف توضیح إلى الدراسة هدفت
 األسواق زیارة من أسهل اإلنترنت عبر والخدمات المنتجات وشراء تصفح أن العمالء یجد وكیف

 أسرع. بشكل أعمالهم وتطویر المال توفیرب والشركات للعمالء اإللكترونیة التجارة سمحت وكیف ،التقلیدیة

 ثقة وكسب جیدة عالقات على والحفاظ الحصول وهو اإللكترونیة للتجارة الرئیسي التحدي أظهرتو 
 عنصران وتصمیمها الواجهة فإن وبالتالي ،إلكتروني تعامل جهة مع فقط یتفاعل العمیل ألن ،عمالءال

 المواقع بعض قبل من المستخدمة التصمیم معاییر بمناقشة الدراسة وقامت ،للشركات جد ا مهمان
 المعروفة.
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 منها: الستفادةو  الحالية الدراسة وموقع السابقة الدراسات على التعقيب

 یلي: ما الحظ السابقة للدراسات الباحث استعراض خالل من

 وفي ،الویب لصفحات المكونة البنائیة العناصر في الحالیة الدراسة مع ماجد تربان دراسة اتفقت -
 عن النظر بغض العرض وأسلوب ،الذكیة الهواتف تدعم التي والقوائم المنسدلة القوائم استخدام

 .العرض شاشات حجم ختالفا

 وسلوك فعل ردة على یؤثر التصمیم ان على محمد ماجد دراسة مع الحالیة الدراسة اتفقت -
  خدمي. أو تجاري كان سواء الموقع مع یتفاعل عندما المستخدم

 في المستخدمین لمشاركة آلیة وجود یجب أنه على الحالیة الدراسة مع حسان سامح دراسة اتفقت -
 واإلستفسارات. اآلراء

 تقویم لىع تقوم معینة آلیة وجود یجب أنه على الحالیة الدراسة مع العزة فراس دراسة اتفقت -
 مصداقیتها. من للتأكد ختصاصاال حسب وقیاسها المواقع

 هذه توافر ومدى ،المواقع جودة تقییم بمناقشة الحالیة الدراسة مع حسین محمد دراسة اتفقت -
 المبحوثة. المواقع في المعاییر

 قابلیة" نظریة على الضوء بتسلیط الحالیة الدراسة مع بشیر عماد ،قشوار أمل دراسة اتفقت -
 .Usability ستخداماال

 تقییم في معظمها اتصفت التي السابقة الدراسات بأن أحمد أحمد دراسة مع الحالیة الدراسة اتفقت -
 قدمت الحالیة الدراسة أن حین في ،موحدة معاییر تقدیم دون اإللكترونیة المواقع من معینة أنواع

 منها. الهدف أو نوعها عن الشكل بغض اإللكترونیة المواقع قیاس یمكن معاییر

 وضرورة الحدیثة الویب تقنیات أهمیة في الحالیة الدراسة مع Matthew Smith دراسة اتفقت -
 وأهمیته. المتجاوب التصمیم موضوع إلى أیضا   الدراسة تطرقو  تطبیقها
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 الضوء بتسلیط الحالیة الدراسة معGanapathy Santosh and Manojbabu دراسة اتفقت -
 للمستخدمین. قبوال   أكثر المستخدم واجهة تجعل أن المحتمل من التي الجوانب أو العوامل على

 مع الحديثة الويب تصميم بتقنيات بالتعريف الحالية الدراسة مع  Deac Larisa  دراسة اتفقت -

 JavaScript HTML5, CSS3, Websites, Responsive, :مثل بعضها توضيح

Frameworks end-Front ,jQuery. 

 تجربة :مثل هامة مصطلحات بتعرف الحالية الدراسة مع  Orlova Mariia  دراسة اتفقت -

Visual  المرئي والتصميم Usability ستخداماال وسهولة UI المستخدم وواجهة UX المستخدم

Design 

 كیف توضیح في الحالیة الدراسة معKwoka Adam and Anwar Naveed دراسة اتفقت -
 أوضحت وأیضا   ،المعلومات وتبادل تصاالتاال في وفعاال   مهما   دورا   المیةالع الشبكة حققت
 ناجحة. مستخدم واجهة تصمیم على تساعد التي والجوانب التنقل سهولة أهمیة

 بالموقع المستخدم الموقع ثقة ضرورة على الحالیة الدراسة مع  Meyer Natalie دراسة اتفقت -
 المعروفة. المواقع بعض في المستخدمة التصمیم معاییر بمناقشة أیضا   وقامت ،اإللكتروني

 الزماني والمحدد ،الدراسة عینة ،الدراسة مشكلة في الحالیة الدراسة مع دراسة أي تتفق لم -
 والمكاني.

 الحتواء وذلك ،التساؤالت من العدید في متعددة جوانب في الباحث السابقة الدراسات جمیع ساعدت
 النقاط من العدید في إرشادیة وكانت ،منها االستفادة تعم التي البناءة األفكار من العدید على مضمونها
 توافر درجة بموضوع مختلفة جاءت الحالیة الدراسة أن إال ... الدراسة هذه في الباحث ودلیل ،المهمة
 تكون أن الباحث یأمل والتي ،اإللكتروني الموقع كفاءة على وتأثیرها الویب صفحات تصمیم معاییر

 السابقة. واألبحاث الدراسات عن ومختلفة المحلي الصعید على فردةتم
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 المستخدم: لدراسةا منهج .1

 التجربة عرض على یعتمد الذي التجریبي، شبه المنهجو  التطبیقیة البحوث إلى الدراسة هذه تنتمي  

 وتحلیلها، البیانات لجمع )استبیان( في المتمثل الدراسة أداة استخدام خالل من الدراسة عینة على العملیة

  الدراسة. أهداف لتحقیق

  :الدراسة مجتمع .2

 .األردنیة الجامعات طلبة من الدراسة مجتمع یتكون

 الدراسة: عينة .3

 الجامعات من ثالثة في – الجرافیكي التصمیم تخصص - النهائیة السنة طلبة من الدراسة عینة تتكون
 كالتالي: هيو  األردن – عمان العاصمة داخل الجرافیكي التصمیم في المتمیزة الخاصة

i. البترا جامعة ... Design and Architecture GraphicDesign  

 .األردن في اعتمادها تم التي الخاصة الجامعات أقدم من لكونها

ii. األوسط الشرق جامعة ... Design and Architecture GraphicDesign  

 .باألردن الجرافیكي التصمیم في الماجستیر برنامج اعتمدت التي الوحیدة الخاصة الجامعة لكونها

iii. الخاصة األردنیة الزیتونة جامعة ... Design and Architecture GraphicDesign  
 .1993 عام تأسست حیث األردن في الخاصة الجامعات أقدم من لكونها
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 للجامعة تبعا الدراسة نةعی ألفراد الدیموغرافیة الخصائص (:1) جدول

 المجموع النسبة المئوية العدد الجامعة متغير

 22.9 19 ة البتراءجامع

 16.9 14 وسطألجامعة الشرق ا 83

 60.2 50 الخاصةجامعة الزیتونة االردنیة 

 مئویة بنسبة (الخاصة االردنیة الزیتونة جامعة) من الدراسة عینة أفراد غالبیة أن (1) جدول من نالحظ

 مئویة بنسبة (األوسط الشرق جامعة) تلیها ،(%22.9) مئویة (ة البتراءجامع) هایتل (،60.2%)

(16.9%.) 

 الدراسة: أداة .4

 درجة قیاس وأیضا ،الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق درجة "استبانة" تصمیم على الدراسة ستعتمد
 لإلجابة تجریبیة عینة على وذلك اإللكتروني، الموقع كفاءة على الویب صفحات تصمیم معاییر تأثیر
 )االستبانة(. الدراسة أداة أسئلة نفس على

 :األداة صدق .5

 مستوى ارتفاع إلى یؤدي ما وهو قیاسه، المراد األمر األداة صدق تقیس أن هو األداة بصدق المقصود

 من خمسة على عرضها خالل من )االستبانة( األداة صدق اختبار استخدام وسیتم بالنتائج الثقة

 ،الفئات على لالطالع عمان، داخل الخاصة الجامعات من عدد في االختصاص ذوي من المحكمین

 الدراسة. أهداف لتحقیق صالحیتها مدى الختبار المتغیر تقیس سوف كانت ما إذا وتقریر
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 أعطيمم  وقممج (بشققدة أعققارض أعققارض، محايققد، ،أوافققق ،بشققدة أوافققق) خ  سمم  بتممج   ال قيمم   وصمم  

 طریقـةب المقیـاس وثبـات صـدق مـن التحقـق تم وقد (.1 ,2 ,3 ,4 ,5) التوال : على بلغ   ق ية ج ج  

 .الداخلي واالتساق وطریقة الظاهري الصدق

 النت ئج: تحليل ألغ اض ال قي   تصحيح اعت  ج ت و

  نخفضة بج جة 2.33 -1.00  ن

  توسطة بج جة 3.67 -2.34  ن

   تفعة بج جة 5.00 -3.68  ن

 الت لية: ال ع جلة استخجا  خالل  ن ال قي   احتس ب ت  وقج

 (1) لل قي   األجنى الحج - (5) لل قي   األعلى الحج

 (3) ال طلوبة الفئ   عجج            

     =1.33 

 فئة. كل نه ية إلى (1.33) الجواب إض فة ث  و ن

 األداة ثبات .6

 Correlation Pearson بيرسون ارتباط معامل تيطريق استخدام تم راسة،الد أداة ثبات من للتأكد
 عشرون قوامها استطالعية عينة على ،Cronbach Alpha (ألفا كرونباخ) الداخلي االتساق
 .اإلنترنت مواقع مستخدمي من شخصا
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 بیرسون االرتباط ومعامل ألفا كرونباخ معادلة حسب الداخلي االتساق معامل (2) جدول

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم

االرتباط معامل 

المجال  بيرسون

 باألداة ككل

 959.** 916. 20 معايير تصميم صفحات الويبدرجة تطبيق   .1

2.  
درجة تأثير تطبيق معايير تصميم صفحات الويب 

 على كفاءة الموقع اإللكتروني
20 .949 **.969 

 - 964. 40 الكلي

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (.0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

ـــاخ معامـــل أن (2) جـــدول مـــن یتضـــح ـــا كرونب  معامـــل قیمـــة بلغـــت وقـــد مرتفعـــة، االســـتبیان لمجـــاالت ألف

 درجـة) الثـاني وللمجال (،916.) (الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق درجة) األول للمجال ألفا كرونباخ

 ككــل لــألداة بینمــا ،(949.) (اإللكترونــي الموقــع كفــاءة علــى الویــب صــفحات تصــمیم معــاییر تطبیــق تــأثیر

 الحالیة. الدراسة ألغراض ومقبولة مرتفعة القیمة هذه وتعتبر (،964.)

 تصــــمیم معــــاییر تطبیــــق )درجــــة األول للمجــــال تراوحــــت االرتبــــاط معــــامالت ان إلــــى األشــــارة تجــــدر كمــــا

 كفاءة على الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق تأثیر درجة) الثاني وللمجال ،(959.**) الویب( صفحات

 فقـرات مـن فقـرة كل ارتباط معامل حساب تم كما إحصائیا، ودالة مقبولة وهي( 969.**) اإللكتروني( الموقع

  النتائج هذه یبین (3) والجدول الفقرة إلیه تنتمي الذي المجال مع المقیاس
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 معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه(: 3جدول )

 

 (rمعامل ارتباط ) رقم الفقرة (rمعامل ارتباط ) رقم الفقرة المجال

درجة تطبيق معايير تصميم صفحات 

 الويب

1 .466** 11 
**.645 

2 .503** 12 .560** 

3 .600** 13 .376** 

4 .722** 14 .781** 

5 .820** 15 .384** 

6 .739** 16 .441** 

7 .806** 17 .610** 

8 .707** 18 .679** 

9 .639** 19 .357** 

10 .809** 20 .693** 

درجة تأثير تطبيق معايير تصميم 

صفحات الويب على كفاءة الموقع 

 اإللكتروني

1 .712** 11 
**.628 

2 .721** 12 
**.832 

3 .668** 13 
**.742 

4 .811** 14 
**.656 

5 .835** 15 
**.800 

6 .780** 16 
**.801 

7 .685** 17 
**.560 

8 .731** 18 
**.778 

9 .666** 19 
**.499 

10 .743** 20 
**.533 

 (.0.05) الداللة مستوى عند إحصائيا دالة *

 (.0.01) الداللة مستوى عند إحصائيا دالة **

( أن معـــامالت االرتبـــاط بـــین كـــل فقــرة والدرجـــة الكلیـــة للمجـــال المنتمیـــة إلیـــه كانـــت 3یتضــح مـــن جـــدول )
موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة، حیث تراوحـت معـامالت االرتبـاط للمجـال األول )درجـة تطبیـق 
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درجــة تــأثیر تطبیــق معــاییر للمجــال الثــاني ) (،**809. -**357.معــاییر تصــمیم صــفحات الویــب( بــین )
 .**835. -499.**میم صفحات الویب على كفاءة الموقع اإللكتروني( بین )تص

 

 :الدراسة متغيرات .7

 .الویب صفحات تصمیم معاییر :المستقل المتغير •

 .اإللكتروني الموقع كفاءة :التابع المتغير •

 اإلحصائية: المعالجة .8

 االستعانة تم الدراسة، أداة طریق عن تجمیعها تم التي للبیانات إحصائي تحلیل عمل أجل من
 التالیة: اإلحصائیة االختبارات استخدام وتم ،SPSS ببرنامج

  األول. السؤال عن لإلجابة والدرجة والمستوى والرتبة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات •

 way one) األحادي التباین وتحلیل T واختبار المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات •

ANOVA) والخامس الرابع السؤال عن لإلجابة. 

 
 :الدراسة إجراءات .9

 التالیة: للخطوات وفقا الدراسة إعداد سیتم

 :األولى المرحلة -أ

 مقارنة أجل ومن للتطبيق جديد جانب أخذ أجل من السابقة الدراسات استعراض .1
 .إليها التوصل سيتم التي النتائج مع نتائجها

 .النظري األدب إعداد على العمل .2
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 :الثانیة المرحلة -ب

 صفحات تصميم معايير توافر درجة لدراسة (التجريبي )شبه المنهج اعتماد 
 .اإللكتروني الموقع كفاءة على وتأثيرها الويب

 المستهدفين. الدراسة وعينة مجتمع تحديد 

 :الثالثة المرحلة -ت

 األداة(: )تصمیم التجریبي الفصل إعداد سیتم وهنا

  الدراسة. عينة على ستوزع التي االستبانة تصميم .1

 الدراسة. عينة على والبعدي القبلي االختبار عمل .2

 المحكمين من خمسة على عرضها خالل من الظاهري األداة صدق اختبار استخدام .3

 على لالطالع المملكة، داخل والحكومية الخاصة الجامعات من عدد في االختصاص ذوي

 لتحقيق صالحيتها مدى الختبار الظاهرة أو المتغير تقيس سوف كانت ما إذا وتقرير الفئات

 .الدراسة أهداف

 (ألفا كرونباخ) الداخلي االتساق طريقة استخدام خالل من األداة ثبات اختبار .4

Cronbach Alpha، مواقع مستخدمي من طالب 83 قوامها استطالعية عينة على 

 .األردن في اإلنترنت

 علیها. اإلستبانة وقیاس الباحث تجربة إجراء .5
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 معرفةل االستبانة على االستجابات نتائج لتحلیل اإلحصائیة المعالجة استخدام .6

  التجربة. هذه من االستفادة مدى

 إليها. التوصل يتم سوف التي النتائج عرض .7

 .الدراسة هذه من تستفيد قد التي والجهات للباحثين التوصيات وضع  .8
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 الرابع الفصل

  :النتائج تحليل
 تصميم معايير توافر درجة معرفة إلى تهدف التي الدراسة نتائجل تحلیل عرض الفصل هذا یتضمن

 ألسئلة وفقا   النتائج تحلیل عرض یلي وفیما ،اإللكتروني الموقع كفاءة على وتأثيرها الويب صفحات

 :الدراسة

  الويب؟ صفحات تصميم معايير تطبيق درجة هي ما األول: السؤال

 ككل، والمجال فقرة لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال، هذا عن لإلجابة

 ذلك. وضحي (1) وجدول

 (83)ن= ككل والمجال فقرة لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات (1) جدول

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المستوى الرتبة

مثل )شریط البحث، میزات بحث متعددة  اإللكترونيموقع ال یوفر 11
 األمام والخلف( إلىشریط القوائم، أزرار الرجوع 

 مرتفع 1 0.81 4.30

 محتوى الموضوع إلىیشیر العنوان في كل صفحة بوضوح  4
 مرتفع 2 0.83 4.19

الفعلیة حتیاجات االبین المحتوى و  ا  تطابقصفحة الویب توفر  18
 للمتصفح

 مرتفع 3 0.80 4.18

 اإللكترونيجمیع صفحات الموقع یظهر الشعار في  2
 مرتفع 4 0.88 4.13

 بشكل منطقي للزائر اإللكترونيهیكلیة الموقع  تظهر 1
 مرتفع 5 0.58 4.10

موقع على مساحة بیضاء كافیة )أو ال صفحات حتويت 3
 تسهل عملیة القراءةهوامش( 

 مرتفع 5 0.82 4.10
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 الوسائط المتعددة ا  بینیوفر الموقع تناسق 12
 مرتفع 5 0.71 4.10

یحوي روابط بارزة ، و ینص الموقع على الخصوصیة واألمان 15
 الخصوصیةلسیاسة 

 مرتفع 5 0.73 4.10

على المعلومات التي یحتاجها  الحصولسهولة ب یمتاز الموقع 10
 المستخدم

 مرتفع 9 1.06 4.05

 مرتفع 9 0.78 4.05 باستمرار اإللكتروني تحسین تصمیم صفحات الموقع یتم 20

 الموقع معلومات ذات صلة بناء  على محتواه تتوفر داخل 9
 مرتفع 11 0.93 4.04

الحصول على الدعم للمستخدمین من خالل  یوفر الموقع 14
 سلسلة خیارات تتمیز بالسهولة

 مرتفع 11 0.86 4.04

 بالسرعة اإللكتروني الموقعمحتوى زیل وقت تن یتسم 19
 مرتفع 13 0.78 4.00

 بشكل اإللكترونيتناسق نمط القائمة الرئیسیة للموقع  یظهر 5
 واضح

 مرتفع 14 0.94 3.99

یحتوي موقع الویب على المیزات التفاعلیة مثل )الرسومات  13
 (والنوافذ المنبثقة والرسوم المتحركة والموسیقى واألصوات

 مرتفع 14 0.82 3.99

 ترتیب خیارات القائمة بشكل منطقي للمستخدمین یظهر 6
 مرتفع 16 0.92 3.98

 ستخداماالیوفر موقع الویب معلومات اتصال واضحة وسهلة  7
 مرتفع 16 0.92 3.98

 الموقع بشكل متناسق عبر شاشات العرض المختلفة یظهر 16
 مرتفع 18 1.01 3.92

17 
آلیة تجنب األخطاء مثل  اإللكتروني الموقع تصمیم یوفر

األخطاء المطبعیة والروابط  ،JavaScriptتقنیة تعطل 
 المعطلة

 مرتفع 18 0.80 3.92

 لمعلوماتلتوثیق ا اإللكتروني قائمة مراجعالموقع  یوفر 8
 مرتفع 20 0.85 3.88

 مرتفع - 0.53 4.05 الكلي 

 

(، كان أعالها للفقرة 3.88 – 4.30( أن المتوسطات الحسابیة للفقرات تراوحت بین ) 4یظهر من جدول )

یـــوفر الموقـــع اإللكترونـــي میـــزات بحـــث متعـــددة مثـــل )شـــریط البحـــث، شـــریط  ( التـــي تـــنص علـــى "11رقـــم )
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( 4، تلیهــا الفقــرة رقــم )رتفعــة( بدرجــة م4.30" بمتوســط حســابي )األمــام والخلــف( إلــىالقــوائم، أزرار الرجــوع 

( 4.19محتــوى الموضــوع" بمتوســط حســابي ) إلــىالتــي تــنص علــى "یشــیر العنــوان فــي كــل صــفحة بوضــوح 

تــوفر صــفحة الویــب تطابقــا  بــین المحتــوى واالحتیاجــات  ( التــي تــنص "18، تلیهــا الفقــرة رقــم )رتفعــةبدرجــة م

( التي تـنص " یظهـر الشـعار 2، تلیها الفقرة رقم )رتفعة( بدرجة م4.18" بمتوسط حسابي )الفعلیة للمتصفح

( بدرجة مرتفعة، بالمرتبـة األخیـرة الفقـرة رقـم 4.13في جمیع صفحات الموقع اإللكتروني" بمتوسط حسابي )

( 3.88" بمتوسـط حسـابي )یوفر الموقـع اإللكترونـي قائمـة مراجـع لتوثیـق المعلومـات "( التي تنص على 8)

بدرجـــة مرتفعـــة ، وبلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجـــال )درجـــة تطبیـــق معـــاییر تصـــمیم صـــفحات الویـــب( ككـــل 

 رتفعة( بدرجة م05.3)

 وقعالم كفاءة على الويب صفحات تصميم معايير تطبيق تأثير درجة هي ما الثاني: السؤال

 ؟اإللكتروني

 فقرة لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال، هذا عن لإلجابة

 ذلك. يوضح (2) وجدول ككل، والمجال

 (83)ن= ككل والمجال فقرة لكل المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات (2) جدول

 المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
االنحراف 
 المعیاري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.73 4.40 محدثة معلومات الموقع یوفر 20

11 

 یسهل التي والتخطیطات األلوان الویب موقع یستخدم
 مرتفع 2 0.82 4.37 متابعتها

 مرتفع 3 0.65 4.33 ومعیاري متناسق بشكل اإللكتروني الموقع یظهر 3
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 مرتفع 4 0.81 4.31 للمستخدمین ومحببة وجذابة، ممتعة واجهة الموقع یوفر 1

15 

 اهتمامات تناسب مرنة خدمات الویب موقع یوفر
 مرتفع 5 0.77 4.24 المختلفة المستخدمین

10 

 الرئیسیة للصفحة بالمستخدم تعود روابط الموقع یوفر
 مرتفع 6 0.91 4.18 الداخلیة الصفحات من أي طریق عن

 مرتفع 6 0.80 4.18 ودقیقة مناسبة معلومات الموقع یقدم 14

 مرتفع 8 1.01 4.16 الفهم وسهلة واضحة بطریقة الموقع یظهر 2

6 

 بالنظر المستخدم یریده ما فهم اإللكتروني الموقع یوفر
 مرتفع 8 0.89 4.16 الرئیسیة للصفحة مباشرة

12 

 على تعمل ال منطقیة بطریقة المحتویات عرض یظهر
 مرتفع 10 0.96 4.12 .الویب موقع تصفح أثناء المستخدمین تشتیت

 مرتفع 11 1.01 4.11 اإللكتروني الموقع استخدام الزائر على یسهل 5

 مرتفع 12 0.86 4.10 المستخدمین تساعد واضحة مالحظات الموقع یقدم 13

 مرتفع 12 0.91 4.10 جید بشكل متكاملة وظائف اإللكتروني الموقع یوفر 16

8 

 سهلة بطریقة البحث نتائج عرض إمكانیة الموقع یوفر
 مرتفع 14 0.91 4.08 الفهم

7 

 الخدمات تقدیم في بالسرعة اإللكتروني الموقع یتمیز
 مرتفع 15 0.87 4.06 للمستخدمین

 مرتفع 15 0.89 4.06 التصفح عند واضح بشكل التنقل أنماط الموقع یوفر 9

 مرتفع 17 0.90 4.05 المستخدم فضول تثیر حیة تفاعلیة میزات الموقع یوفر 18

19 

 أمان على الحفاظ في كبیرة بثقة المستخدمون یشعر
 مرتفع 17 0.85 4.05 الموقع استخدام عند الشخصیة معلوماتهم

 مرتفع 19 0.76 4.02 المستخدمین أخطاء معالجة تقنیة الموقع یوفر 17
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4 

 البنیة، تكرار وعدم بالتشویق اإللكتروني الموقع یتسم
 مرتفع 20 0.89 3.96 الصفحات عبر العام والمظهر المكونات

 مرتفع - 0.61 4.15 الكلي 

 

(، كـان أعالهـا 3.96 – 4.40( أن المتوسـطات الحسـابیة للفقـرات تراوحـت بـین )2یظهر من جـدول )

( بدرجــة 4.40" بمتوســط حســابي )یــوفر الموقــع معلومــات محدثــة ( التــي تــنص علــى "20للفقــرة رقــم )

( التي تنص على "یستخدم موقع الویـب األلـوان والتخطیطـات التـي یسـهل 11الفقرة رقم )، تلیها رتفعةم

تــوفر صــفحة  ( التــي تــنص "18، تلیهــا الفقــرة رقــم )رتفعــة( بدرجــة م4.37متابعتهــا" بمتوســط حســابي )

، رتفعــة( بدرجــة م4.18" بمتوســط حســابي )الویــب تطابقــا  بــین المحتــوى واالحتیاجــات الفعلیــة للمتصــفح

( التـي تـنص " یظهـر الموقـع اإللكترونـي بشـكل متناسـق ومعیـاري" بمتوسـط حسـابي 3ها الفقرة رقـم )تلی

یتســم الموقــع اإللكترونــي  ( التــي تــنص علــى "4( بدرجــة مرتفعــة، بالمرتبــة األخیــرة الفقــرة رقــم )4.33)

( 3.96" بمتوســـط حســـابي )بالتشـــویق وعـــدم تكـــرار البنیـــة، المكونـــات والمظهـــر العـــام عبـــر الصـــفحات

 الویــب صـفحات تصـمیم معـاییر تطبیـق تـأثیر درجـةبدرجـة مرتفعـة ، وبلـغ المتوسـط الحسـابي للمجـال )

 رتفعة( بدرجة م4.15( ككل )اإللكتروني الموقع كفاءة على
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج

 البحث: نتائج

إن الهدف األساسي من عملیة التحلیل التي اجراها الباحث على عدد من المواقع اإللكترونیة المتنوعة، هو توضیح دور 

معاییر تصمیم صفحات الویب في تعزیز صورة المواقع االلكترونیة المحلیة بشكل خاص والعربیة بشكل عام، حیث یلعب 

 التصمیم الجرافیكي دور هام في تصمیم الموقع اإللكتروني، وتأتي النتائج بناءا   على التحلیل المسبق كالتالي:

  الويب؟ صفحات تصميم معايير تطبيق درجة هي ما األول: السؤال

 الرجوع أزرار القوائم، شریط البحث، )شریط مثل متعددة بحث میزات اإللكتروني الموقع یوفر األولى المرتبة في جاء – 1

 الزوار. قبل من الموقع تصفح عملیة تسهیل في كبیرة أهمیة لها لما والخلف( األمام إلى

 التي األسباب اهم أحد ویعتبر الموضوع محتوى إلى بوضوح صفحة كل في العنوان یشیر الثانیة المرتبة في جاء – 2

 به. الزوار ثقة الموقع یفقد والمحتوى العنوان بین اإلختالف أن حیث اإللكتروني بالموقع یثق الزائر تجعل

 األمور من ذلك ویعتبر للمتصفح الفعلیة واالحتیاجات المحتوى بین تطابقا   الویب صفحة توفر الثالثة المرتبة في جاء – 3

 والمتصفح. اإللكتروني الموقع بین تطابق لوجود التصفح وبسهولة باإلرتیاح یشعر الزائر تجعل التي المهمة

 یخرج لم وانه باالرتیاح الزائر یشعر حیث اإللكتروني الموقع صفحات جمیع في الشعار یظهر الرابعة المرتبة في جاء – 4

 الموقع. إطار عن

 جیدا   إنطباعا   ویترك جدا   مهم وذلك المعلومات لتوثیق مراجع قائمة اإللكتروني الموقع یوفر الخامسة المرتبة في جاء – 5

 اإللكتروني. بالموقع ثقتهم من ویزید الزوار لدى
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 الموقع كفاءة على الويب صفحات تصميم معايير تطبيق تأثير درجة هي ما الثاني: السؤال

 ؟اإللكتروني

 االلكترونیة والموقع الزائر بین الثقة تجدید في أهمیة من له لما محدثة معلومات الموقع یوفر األولى المرتبة في جاء – 1

 الزوار. قبل من بالملل عورالش وابعاد الروتین وكسر

 ترك في أهمیة من له لما متابعتها یسهل التي والتخطیطات األلوان الویب موقع یستخدم الثانیة المرتبة في جاء – 2

عطاءه الزائر لدى جید انطباع  التصفح. أثناء باإلرتیاح شعور وا 

 األسباب أحد ویعتبر للمتصفح الفعلیة إلحتیاجاتوا المحتوى بین تطابقا   الویب صفحة توفر الثالثة المرتبة في جاء – 3

 لدیهم. الموقع مصداقیة وزیادة الزوار لدى جیدا انطباعا   تترك التي المهمة

 أثناء باالرتیاح یشعر الزائر یجعل مما ومعیاري متناسق بشكل اإللكتروني الموقع یظهر الرابعة المرتبة في جاء – 4

 مستقبال . زیاراتهم وكسب الزوار إنتقاد وتجنب األخطاء من وخالیا   ممیزا   وقعالم یجعل الوقت وبنفس للموقع تصفحه

 عبر العام والمظهر المكونات البنیة، تكرار وعدم بالتشویق اإللكتروني الموقع یتسم الخامسة المرتبة في جاء – 5

 .القادمة المرات في الموقع زیارة عند والروتین بالملل الزائر یشعر ال حتى الصفحات
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 توصيات البحث:

 الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق أهمیة على التأكید -1

 عدد إلزدیاد نظرا   اإللكترونیة المواقع في المتجاوب التصمیم تقنیات تطبیق أهمیة على التركیز -2

 .كبیر بشكل إنتشارها هو والسبب الذكیة األجهزة مستخدمي

 تطویر على المصمم تساعد التي الویب بتقنیات المتعلقة الجدیدة والتحدیثات W3C شبكة متابعة -3

 حدیثة. تصامیم إلنتاج والممیزات التقنیات أحدث ومواكبة مهاراته

 .اإلنترنت مواقع في المحتوى جودة أهمیة على التأكید -4

 الجمالي. الجانب بقدر اإللكتروني للموقع الوظیفي الجانب على التركیز -5

 الموقع تهیئة وضرورة عامة األخرى البحث ومحركات خاصة جوجل معاییر تطبیق أهمیة -6

 .SEO البحث لمحركات

   .الویب صفحات تصمیم في تستخدم التي الحدیثة والتقنیات االتجاهات بمتابعة االهتمام -7

 حتى المصممین قبل من JQueryو CSS3و HTML5 مثل الویب تصمیم تقنیات دراسة -8

 مهارات من أفضل ستكون الجمالیة الناحیة من مهاراتهم ألن ویب صفحات إنتاج من یتمكنوا

 واضح تطویر إلحداث سیؤدي مما المعلومات وتكنولوجیا البرمجة مجال في العاملین األسخاص

 اإللكترونیة. للمواقع العام الشكل في
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 الملحقات

 الملحق )1(

 الستبانة بشكلها المبدئي

 األفاضل، المحكمون السادة

 وبعد، طیبة تحیة

  بعنوان دراسة بإجراء الباحث یقوم

 " اإللكتروني الموقع كفاءة على وتأثيرها الويب صفحات تصميم معايير توافر درجة "

 اختیار تم وقد األوسط، الشرق جامعة من الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكماال   وذلك  

 یخص فیما نظركم بوجهات األخذ بأهمیة الباحث من إیمانا   االستبیان، هذا بتحكیم للتفضل سیادتكم

 تكرمكم لكم شاكرا   الدراسة، أغراض غیر في تستخدم لن المعلومات أن العلم مع الدراسة، موضوع

 هذا إنجاز في لإلسهام التقدیر وبالغ االمتنان خالص مع االستبیان، في المتضمنة األسئلة على باإلجابة

 .العلمي البحث

 قزاعر جهاد الباحث:
 

 عامة: معلومات ■

 

 ……...…………………………………………………………… االسم)اختیاري(:

 ………………………………………………………… )اختیاري(: األكادیمیة الرتبة

 ….………………………….………………….………….………….… الجامعة:
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 الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق درجة األول: المحور

 

الفقرة للمجال انتماء الصیاغة اللغویة الفقرة #  التعدیل المقترح وضوح الفقرة 
ةمناسب ةمناسب غیر مناسبة  ةمناسب غیر مناسبة    غیر مناسبة 

هیكلیة الموقع  تظهر 1
بشكل منطقي  اإللكتروني

 للزائر

       

جمیع یظهر الشعار في  2
 اإللكترونيصفحات الموقع 

       
موقع على ال صفحات حتويت 3

)أو  مساحة بیضاء كافیة
 للقراءة هوامش( لجعله قابال  

       

یشیر العنوان في كل صفحة  4
محتوى  إلىبوضوح 

 الموضوع

       

تناسق نمط القائمة  یظهر 5
 اإللكترونيالرئیسیة للموقع 

 واضح بشكل

       

ترتیب خیارات القائمة  یظهر 6
 بشكل منطقي للمستخدمین

       
یوفر موقع الویب معلومات  7

اتصال واضحة وسهلة 
 ستخداماال

       

اإللكتروني الموقع  یوفر 8
لتوثیق  قائمة مراجع

 لمعلوماتا

       

الموقع معلومات  تتوفر داخل 9
 ذات صلة بناء  على محتواه

       
سهولة العثور ب یمتاز الموقع 10

على المعلومات التي 
 یحتاجها المستخدم
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الفقرة للمجال انتماء الصیاغة اللغویة الفقرة #  التعدیل المقترح وضوح الفقرة 
ةمناسب ةمناسب غیر مناسبة  ةمناسب غیر مناسبة    غیر مناسبة 

11  اإللكترونيموقع ال یوفر 
میزات بحث متعددة مثل 
)شریط البحث، شریط 
 إلىالقوائم، أزرار الرجوع 

 األمام والخلف

       

جمیع یظهر الشعار في  12
نياإللكترو صفحات الموقع   

       
لى موقع عال صفحات حتويت 13

مساحة بیضاء كافیة )أو 
راءةللق هوامش( لجعله قابال    

       

فحة یشیر العنوان في كل ص 14
محتوى  إلىبوضوح 
 الموضوع

       

ة تناسق نمط القائم یظهر 15
 رونياإللكتالرئیسیة للموقع 

واضح بشكل  

       

قائمة ترتیب خیارات ال یظهر 16
ینبشكل منطقي للمستخدم  

       
ت یوفر موقع الویب معلوما 17

اتصال واضحة وسهلة 
ستخداماال  

       

 اإللكترونيالموقع  یوفر 18
لتوثیق  قائمة مراجع

لمعلوماتا  

       

مات الموقع معلو  تتوفر داخل 19
اهذات صلة بناء  على محتو   

       
عثور سهولة الب یمتاز الموقع 20

على المعلومات التي 
 یحتاجها المستخدم
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 اإللكتروني الموقع كفاءة على الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق تأثیر درجة الثاني: المحور

 

الفقرة للمجال انتماء الصیاغة اللغویة الفقرة #  التعدیل المقترح وضوح الفقرة 
ةمناسب مناسبةغیر   ةمناسب  ةمناسب غیر مناسبة    غیر مناسبة 

الموقع واجهة ممتعة یوفر  1
 ومحببة للمستخدمین ،وجذابة

       
الموقع بطریقة واضحة  یظهر 2

 وسهلة الفهم
       

الموقع اإللكتروني  یظهر 3
 متناسق ومعیاري بشكل

       
الموقع اإللكتروني  یتسم 4

، عدم تكرار البنیةبالتشویق و 
المكونات والمظهر العام 

 عبر الصفحات

       

اإللكتروني  یوفر الموقع 5
 للزائر ستخداماالسهولة 

       
اإللكتروني فهم  یوفر الموقع 6

ما یریده المستخدم بالنظر 
 مباشرة للصفحة الرئیسیة

       

اإللكتروني  الموقع یتمیز 7
 الخدمات تقدیم في بالسرعة

 للمستخدمین

       

 عرضإمكانیة  یوفر الموقع 8
نتائج البحث بطریقة سهلة 

 الفهم

       

أنماط التنقل  یوفر الموقع 9
 تصفحالبشكل واضح عند 

       
روابط تعود  یوفر الموقع 10

بالمستخدم للصفحة الرئیسیة 
عن طریق أي من الصفحات 

 الداخلیة
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الفقرة للمجال انتماء الصیاغة اللغویة الفقرة #  التعدیل المقترح وضوح الفقرة 
ةمناسب ةمناسب غیر مناسبة  ةمناسب غیر مناسبة    غیر مناسبة 

یستخدم موقع الویب األلوان  11
والتخطیطات التي یسهل 

 متابعتها

       

عرض المحتویات  یظهر 12
بطریقة منطقیة ال تعمل على 
تشتیت المستخدمین أثناء 

 تصفح موقع الویب

       

یقدم الموقع مالحظات  13
 واضحة تساعد المستخدمین

       
معلومات مناسبة  یقدم الموقع 14

 ودقیقة
       

موقع الویب خدمات  یوفر 15
مرنة تناسب اهتمامات 

 المستخدمین المختلفة

       

 الموقع اإللكترونيیوفر  16
 وظائف متكاملة بشكل جید

       
معالجة تقنیة  یوفر الموقع 17

 لمستخدمیناأخطاء 
       

 تفاعلیة یوفر الموقع میزات 18
 تثیر فضول المستخدمحیة 

       
یشعر المستخدمون بثقة  19

كبیرة في الحفاظ على أمان 
معلوماتهم الشخصیة عند 

 الموقع استخدام

       

        الموقع معلومات محدثة یوفر 20
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 الملحق )2(

 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين

 الجامعة التخصص األستاذ

 جامعة الشرق األوسط التصميم الجرافيكي أ.د/ عوض الشيمي

 جامعة الشرق األوسط التصميم الجرافيكي أ.م.د/ وائل األزهري 

 جامعة الشرق األوسط التصميم الجرافيكي د. محمود مراد

 جامعة حلوان / مصر التصميم الجرافيكي أ.م.د. ماهر عبده

 جامعة عمان األهلية التصميم الجرافيكي أ.م.د/ عمران حسن

 جامعة الشرق األوسط التصميم الجرافيكي د. باسم العبيدي
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 الملحق )3(

 الستبانة بصورتها النهائية

 الطالبة أختي / الطالب أخي

 :بعنوان بحث موضوع إلتمام الباحث مع والتعاون األسئلة، كل عن باإلجابة التكرم منكم أرجو   

 “ اإللكتروني الموقع كفاءة على وتأثيرها الويب صفحات تصميم معايير توافر درجة ”

 معـاییر تـوافر درجـة لقیـاس االسـتبانة هـذه صـممت فقـد تامـة  بسـریة القـوائم مـع التعامـل سیتم أنه العلم مع

 )السـنة الرابعـة الفرقـة طلبـة نظـر وجهة من اإللكتروني الموقع كفاءة على وتأثیرها الویب صفحات تصمیم

 لنيقل البحقث متطلبقات مقن كونهقا العلمقي البحقث لغايقات وهـذا ،الجرافیكي التصمیم تخصص في الرابعة(

 .سطاألو  الشرق جامعة من الجرافيكي التصميم في الماجستير درجة

 ... التوفيق ولي واهلل تعاونكم على الباحث شكر قبول منكم راجياا 

                                                                                    
 الباحث

 قزاعر محمد حامد جهاد                                                          

 
 
 األساسية البيانات 
 ....................................................................................... االسم:

 ..................................................................................... الجامعة:
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 الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق درجة األول: المحور: 
 
 أوافق الفقرات #

 بشدة
 أعارض أعارض محاید أوافق

 بشدة
بشكل  اإللكترونيهیكلیة الموقع  تظهر 1

 منطقي للزائر
     

جمیع صفحات الموقع یظهر الشعار في  2
 اإللكتروني

     

موقع على مساحة بیضاء ال صفحات حتويت 3
 تسهل عملیة القراءةكافیة )أو هوامش( 

     

 إلىیشیر العنوان في كل صفحة بوضوح  4
 محتوى الموضوع

     

تناسق نمط القائمة الرئیسیة للموقع  یظهر 5
 واضح بشكل اإللكتروني

     

ترتیب خیارات القائمة بشكل منطقي  یظهر 6
 للمستخدمین

     

یوفر موقع الویب معلومات اتصال واضحة  7
 ستخداماالوسهلة 

     

لتوثیق  اإللكتروني قائمة مراجعالموقع  یوفر 8
 لمعلوماتا

     

الموقع معلومات ذات صلة بناء   تتوفر داخل 9
 على محتواه

     

على  الحصولسهولة ب یمتاز الموقع 10
 المعلومات التي یحتاجها المستخدم
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 أوافق الفقرات #
 بشدة

 أعارض أعارض محاید أوافق
 بشدة

میزات بحث متعددة  اإللكترونيموقع ال یوفر 11
 إلىمثل )شریط البحث، شریط القوائم، أزرار الرجوع 

 األمام والخلف(

     

      الوسائط المتعددة ا  بینیوفر الموقع تناسق 12
یحتوي موقع الویب على المیزات التفاعلیة  13

مثل )الرسومات والنوافذ المنبثقة والرسوم 
 (المتحركة والموسیقى واألصوات

     

الحصول على الدعم  یوفر الموقع 14
للمستخدمین من خالل سلسلة خیارات تتمیز 

 بالسهولة

     

، ینص الموقع على الخصوصیة واألمان 15
 یحوي روابط بارزة لسیاسة الخصوصیةو 

     

الموقع بشكل متناسق عبر شاشات  یظهر 16
 العرض المختلفة

     

آلیة تجنب  اإللكتروني الموقع تصمیم یوفر 17
 ،JavaScriptتقنیة األخطاء مثل تعطل 

 األخطاء المطبعیة والروابط المعطلة

     

بین المحتوى  ا  تطابقصفحة الویب توفر  18
 الفعلیة للمتصفححتیاجات االو 

     

 اإللكتروني الموقعمحتوى زیل وقت تن یتسم 19
 بالسرعة

     

 تحسین تصمیم صفحات الموقع یتم 20
 باستمرار اإللكتروني
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 اإللكتروني الموقع كفاءة على الویب صفحات تصمیم معاییر تطبیق تأثیر درجة الثاني: المحور: 
 
 أوافق الفقرات #

 بشدة
 أعارض أعارض محاید أوافق

 بشدة
ومحببة  ،وجذابةالموقع واجهة ممتعة یوفر  1

 للمستخدمین
     

      الموقع بطریقة واضحة وسهلة الفهم یظهر 2
متناسق  بشكلالموقع اإللكتروني  یظهر 3

 ومعیاري
     

عدم تكرار بالتشویق و الموقع اإللكتروني  یتسم 4
المكونات والمظهر العام عبر ، البنیة

 الصفحات

     

      اإللكتروني الموقع استخدام لزائرا على سهلی 5
اإللكتروني فهم ما یریده  یوفر الموقع 6

 المستخدم بالنظر مباشرة للصفحة الرئیسیة
     

 تقدیم في بالسرعةاإللكتروني  الموقع یتمیز 7
 للمستخدمین الخدمات

     

نتائج البحث  عرضإمكانیة  یوفر الموقع 8
 بطریقة سهلة الفهم

     

أنماط التنقل بشكل واضح عند  یوفر الموقع 9
 تصفحال

     

روابط تعود بالمستخدم للصفحة  یوفر الموقع 10
الرئیسیة عن طریق أي من الصفحات 

 الداخلیة
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 أوافق الفقرات #
 بشدة

 أعارض أعارض محاید أوافق
 بشدة

یستخدم موقع الویب األلوان والتخطیطات  11
 التي یسهل متابعتها

     

عرض المحتویات بطریقة منطقیة ال  یظهر 12
تعمل على تشتیت المستخدمین أثناء تصفح 

 .موقع الویب

     

یقدم الموقع مالحظات واضحة تساعد  13
 المستخدمین

     

      معلومات مناسبة ودقیقة یقدم الموقع 14
موقع الویب خدمات مرنة تناسب  یوفر 15

 اهتمامات المستخدمین المختلفة

     

وظائف متكاملة  الموقع اإللكترونيیوفر  16
 بشكل جید

     

      لمستخدمینامعالجة أخطاء تقنیة  یوفر الموقع 17
تثیر فضول حیة  تفاعلیة یوفر الموقع میزات 18

 المستخدم
     

یشعر المستخدمون بثقة كبیرة في الحفاظ  19
 استخدامعلى أمان معلوماتهم الشخصیة عند 

 الموقع

     

      الموقع معلومات محدثة یوفر 20
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 الملحق )4(

 كتب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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