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 مقدمــــــــــة:

بعد أن نجح اإلنسان فً صنع آلته البخارٌة والمٌكانٌكٌة والكهربابٌة لتنوب عنه جسدٌاً، سعى إلى آلة تنوب عنه عقلٌاً، 

حتى تحقق الحلم المنتظر فً نهاٌة اربعٌنٌات القرن العشرٌن، حٌث خرج إلى الوجود الكمبٌوتر الرقمً، ثمرة إللتقاء 

هندسة اإللكترونٌة، وقد أدى بدوره إلى ثورة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، علوم الفٌزٌاء والرٌاضٌات المنطقٌة وال

، وشبكات االتصال Softwear، والبرمجٌات Hardwearصنٌعة االمتزاج الخصب لثالثٌة: عتاد الكمبٌوتر 

smoowtoN nomt cinummoC. 

لم الٌوم إلى ظهور اإلنترنت كوسٌلة من أكثر أدى التطور الهابل فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الذي ٌشهده العا

وقد ساعد هذا المزٌج الخصب على فتح نافذة واسعة لإلنسان على عالمه  .الوسابل تطور وتقدم فً الحٌاة البشرٌة

الصاخب المضطرب، ووسٌطه الجدٌد الذي ٌرى من خالله واقعه، وٌتعامل معه وٌمارس فٌه عن بعد معظم أنشطته 

ة، فعن بعد ٌسترجع المعلومات وٌنشرها، ٌعلم وٌتعلم، وٌشتري وٌبٌع، وكل ذلك من خالل نافذة المواقع العملٌة والذهنٌ

وقد نما نمواً هابالً خالل العقد األخٌر عدد المستخدمٌن للمواقع اإللكترونٌة فً جمٌع مجاالت الحٌاة، كمصدر  ،اإللكترونٌة

 أساسً للمعلومات على المستوى العالمً. 

بحٌث ٌوفر  ،ٌجب أن ٌجذب المستخدمٌن المستهدفٌن ،ولكً ٌرقى الموقع اإللكترونً إلى الحاجة أو الغاٌة من تصمٌمه

وتوظٌف المعالجات التصمٌمٌة فً  ،وٌعرض المعلومات والخدمات للمستخدمٌن بؤفضل وأسهل الطرق وأكثرها جاذبٌة

بكفاءة عالٌة، لتنال  User experienceتجربة المستخدم  وٌوفر ، Usabilityالموقع بشكل ٌحقق قابلٌة االستخدام 

 رضا المستخدم.

دور كبٌر فً وضع أسس  ،وكان لهذا الزخم والتضخم المعلوماتً والتصمٌمً فً مجال تصمٌم المواقع اإللكترونٌة

من خالل الشاشة  للمواقع اإللكترونٌة والتطبٌقات التً تظهرUser Interface وقواعد جدٌدة لتصمٌم واجهة المستخدم 

ونتعرض من خالل هذه الدراسة إلى بعض االتجاهات  ،وال تزال تلك االتجاهات تسٌر نحو التطوٌر والنمو ،الرقمٌة 

 وأخذت عالم التصمٌم الخاص بالمواقع االلكترونٌة الى التطوٌر. ،الحدٌثة التً ظهرت فً مٌادٌن التصمٌم

 كلمات مفتاحٌة: 

،والتصمٌم ، التصمٌم المادي ، التصمٌم المسطح، تجربة المستخدم ، واجهة المستخدم تصمٌم المواقع اإللكترونٌة

 .المتجاوب

 

 



 الجزء األول –عشر  ثانًالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

669 

Abstract: 

After the man succeeded in making his machine steam, mechanical and electrical to replace 

him physically, he sought a machine to act mentally, until the realization of the dream awaited 

in the late 1940s, where came into existence digital computer, the fruit of the meeting of 

science physics and logical mathematics and electronic engineering, To the ICT revolution, 

the rich combination of triplets: Hardwear, Softwear, and Networking Networks. 

The tremendous development of information and communication technologies in the world 

today has led to the emergence of the Internet as one of the most advanced and advanced 

means of human life. This fertile mix has helped to open a wide window to man on his 

turbulent and troubled world, and his new medium, through which he sees his reality, deals 

with it and practices most of his practical and mental activities. The number of users of 

websites in all areas of life has grown exponentially over the last decade as a major source of 

information globally. 

In order for a website to be targeted or targeted, it should attract targeted users, providing 

users with the best, easiest and most attractive ways to use the on-site design solutions, and 

providing user experience with high efficiency, the user. 

The momentum and inflation of information and design in the field of web design, a major 

role in the development of the foundations and rules for the design of user interface user 

interface for websites and applications that appear through the digital screen, and these trends 

are still going to development and growth, and we are through this study to some directions 

Modernity that has emerged in the fields of design, and has taken the world of design of 

websites to develop. 

Keywords: Web design, User Interface (UI), User Experience (UX), Flat design, 

Material design, Responsive web design. 

 أهمٌة البحث:
وأثرها على واجهة  ،المواقع االلكترونٌةوتؤتً أهمٌة البحث فً التركٌز على أهم وأحدث اتجاهات التصمٌم وتطبٌقاتها فً 

 المستخدم لهذه المواقع.

 مشكلة البحث:

 ،فتح التطور المذهل الذي ٌعٌشه العالم الٌوم باباً أمام العدٌد من التطورات التصمٌمٌة والتقنٌة لتصمٌم المواقع االلكترونٌة

 مما أدى إلى ظهور مشكلة البحث التً تظهر فً التساإالت التالٌة:

 ما هو دور التصمٌم المسطح فً تطوٌر واجهة مستخدم المواقع اإللكترونٌة؟ -١

 ما مدى إمكانٌة تطبٌق التصمٌم المادي فً واجهة مستخدم المواقع اإللكترونٌة؟ -٢

 كٌف ٌمكن االستفادة من التصمٌم المتجاوب فً تحقٌق التكٌف مع واجهات العرض المختلفة للمواقع اإللكترونً؟ -٣

 بحث:أهداف ال

 ٌهدف البحث إلى:

 رصد التطورات التقنٌة فً تصمٌم المواقع اإللكترونٌة. -١

 دراسة التصمٌم المسطح كاتجاه تصمٌمً حدٌث فً تصمٌم المواقع اإللكترونٌة. -٢

 دراسة التصمٌم المادي كاتجاه تصمٌمً حدٌث وإمكانٌة تطبٌقه فً تصمٌم المواقع اإللكترونٌة. -٣

 المتجاوب ودوره فً تصمٌم واجهة المستخدم لشاشات العرض المختلفة.دراسة التصمٌم  -٤
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 فروض البحث:

 تفترض الباحثة ما ٌلً:

خبرة المستخدم للمواقع اإللكترونٌة إٌجاباً فً ظهور اتجاه التصمٌم المسطح كاتجاه تصمٌمً حدٌث للمواقع  تإثر -١

 اإللكترونٌة.

 مستخدم سهلة وجذابة.ٌساعد التصمٌم المادي علً تقدٌم واجهة  -٢

 هناك دور ربٌسً ٌقوم به التصمٌم المتجاوب فً التفاعل مع واجهة المستخدم للمواقع اإللكترونٌة. -٣

 منهجٌة البجث:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً .. الذي ٌتناول توصٌف وتحلٌل االتجاهات الحدٌثة فً تصمٌم المواقع 

 حلٌلها .االلكترونٌة وعرض نماذج وت

 اإلنترنت :

لٌكون  ،وتعنً الشبكة (net) والثانً ،وتعنً الدخول (inter)تسمٌة العلمٌة لإلنترنت مكونة من مقطعٌن هما :إن ال

 (٥١، صفحة ٢١١١)الدلٌمً، المعنى بشكل مبسط الدخول إلى الشبكة. 

وٌصف االنترنت بؤنها   internationalمؤخوذ من كلمةinternet وكثٌر من الناس ٌعتقد أن الجزء األول من كلمة 

وهً بمعنى  interconnection كلمة مركبة من كلمتٌن هما: internet فكلمة  .الشبكة الدولٌة للمعلومات وهذا خطؤ

ول منها بمعنى شبكة. أستعٌر من الكلمة األولى الجزء األ  networkوكلمة     ،ربط أكثر من شٌبٌن ببعضهما البعض

. فاإلنترنت هً شبكة دولٌة  internet هً فصارت الكلمة الجدٌدة net ومن الثانٌة الجزء األول أٌضا وهو inter هو

 . لم تكن دولٌة بل كانت شبكة محلٌة أمرٌكٌة internet ولكن عندما أطلق علٌها اسم ،حقاً انتشرت وعمت أرجاء العالم

 بتصرف( ٢٤١، صفحة ٢١١٤)محمد، 

هو شبكة الشبكات المتداخلة التً تتضمن عددا كبٌرا جدا من الحواسٌب التً تستطٌع أن تتصل مع بعضها فً كافة أنحاء 

 (٣٣، صفحة ٢١١٢)التمٌمً، وتوكول االنترنت. العالم بوسابل اتصال موجهة أو غٌر موجهة أو كلتٌهما وباستخدام بر

 : مفهوم المواقع االلكترونٌة

تصدرت شبكة االنترنت خالل  ، وقد تعد الشبكة الدولٌة للمعلومات أكبر الشبكات شمولٌة للمعلومات وأوسعها انتشاراً 

السنوات القلٌلة الماضٌة وسابل اإلعالم المختلفة كوسٌلة فعالة لالتصال وكمصدر عالً للمعلومات، وبالرغم من حداثة 

انتشار استخدام هذه الشبكة على نطاق عالمً فان عمرها فً الواقع قد تجاوز الربع قرن من الزمن، وقد نمت هذه الشبكة 

لعشر الماضٌة بمعدالت مذهلة وال توجد أي مإشرات على أن هذه المعدالت سوف تنخفض فً المستقبل خالل السنوات ا

 .  (٣، صفحة ٢١١٤)مغاٌري، القرٌب 

وٌتم إنشاء وتصمٌم الموقع  ،هو تلك المساحة اإللكترونٌة المحجوزة ضمن خادم ما وتحت اسم نطاق معٌن فً اإلنترنت 

وٌتم رفعه بعد ذلك وتحمٌله على شبكة اإلنترنت باستخدام  ،اإللكترونً بلغات برمجٌة وتصمٌمٌة خاصة ٌفهمها الكمبٌوتر

  . (٢١١٣ ،)شرٌمبرامج خاصة وتطبٌقات معٌنة  

المترابطة وفق هٌكل  ،وتحتوي المواقع اإللكترونٌة على مجموعة من الصفحات والنصوص والصور ومقاطع الفٌدٌو

ٌهدف إلى عرض ووصف المعلومات والبٌانات عن جهة ما أو مإسسة ما، بحٌث ٌكون الوصول إلٌه  ،متماسك ومتفاعل

)الزعبً وٌطٌشان،  .ٌة المواقع على شبكة االنترنتوله عنوان فرٌد محدد ٌمٌزه عن بق ،غٌر محدد بزمان وال مكان

 (٣٥٢-٣٥١، الصفحات ٢١١٤
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إن لتصمٌم المواقع وواجهة االستخدام الدور الكبٌر فً نجاح المواقع اإللكترونٌة، حٌث تساعد المستفٌد من الموقع فً 

 وصول المباشر والسرٌع إلى المعلومات المطلوبة. ال

وهم  ،الخاصة بها ،وٌعد المستفٌدون من أهم العوامل الواجب مراعاتها فً تصمٌم الموقع اإللكترونٌة وواجهة االستخدام

مرٌة، لذلك ٌجب أن ٌتوافق التصمٌم مع طبٌعة المستفٌدٌن من حٌث )التخصص، الفبة الع ،الهدف األساسً إلنشاء الموقع

فبة محددة أو مفتوحة للجمٌع، المعرفة بتقنٌات الوٌب، الصالحٌات( ، فجودة وسهولة التصمٌم واستخدامه أول ما ٌواجه 

 (٥، صفحة ٢١١٥)الشوٌش،  المستفٌد ومنه ٌؤخذ االنطباع األول والذي عادة ما ٌإثر وبشدة على تقبل الموقع بشكل عام .
 

 :User Interface (UI)واجهة المستخدم 

تعتمد عملٌة إرسال أي رسالة وإٌصالها عبر واجهة شاشة إلكترونٌة على ما ٌسمى بتصمٌم الشاشة، وقد تكون شاشة 

حاسوب أو هاتف نقال أو ما شابه. مع األخذ بعٌن االعتبار أن لتصمٌم الشاشة اعتبارات أخري تختلف عن اعتبارات 

باإلضافة إلى  ،. فواجهة المستخدم الناجحة تجمع بٌن قابلٌة االستخدام والفعالٌة(2015 )هارٌس،التصمٌمات المطبوعة. 

 (Wood ،2013) الجمالٌة، لتحقٌق نتٌجة ناجحة بناء على متطلبات وتوقعات المستخدم.

وإنما كٌف ٌعمل أٌضاً. مع  ،ٌبدو الموقع فقط  حٌث ال ٌعنً التفاعل بٌن تصمٌم الموقع اإللكترونً والمستخدم، بكٌف

 (The Smashing Book, 2017)ضمان عرض الشكل النهابً بشكل بسٌط وفعال وبال تعقٌدات. 
 

 :User Experience (UX)تجربة المستخدم 

أو برنامج  ،أو تطبٌق ،النظام موقع إلكترونًوقد ٌكون هذا  ،وتصف ما ٌكتسبه المستخدم من خبرة فً التعامل مع النظام

 Humanوالتً قد ٌرمز لها بشكل عام على أنها شكل من أشكال التفاعل بٌن اإلنسان والحاسوب ،لسطح المكتب

Computer Interaction(HCI) . (Gube, 2010) 
 

 : Usabilityقابلٌة االستخدام 

إتمام المهام األساسٌة لنظام الموقع اإللكترونً من قبل المستخدمٌن بشكل فعال وكفاءة عالٌة ضمن وهً مدى إمكانٌة 

 ومدى رضا المستخدم عنه. ،ستخدامومدى سهولة عودة اال ،سٌاق محدد

 مراحل بناء المواقع االلكترونٌة:

 تتلخص مراحل بناء المواقع اإللكترونٌة إلى:

حٌث تحدد جمٌع القرارات المتخذة فً هذه المرحلة مصٌر  ،تعد أهم مرحلة فً بناء الموقع اإللكترونً التخطٌط: -١

باإلضافة إلى بناء خرٌطة الموقع  ،وبها ٌتم التركٌز على اهتمامات الفبة المستهدفة )المستخدمٌن( لهذا الموقع ،الموقع ككل

 اإللكترونً.

وذلك من خالل تنسٌق  ،التً تم تخطٌطها فً المرحلة السابقة إلى أشكال مربٌة وبها ٌتم تحوٌل المعلومات التصمٌم: -٢

حٌث ٌعد التصمٌم المربً وسٌلة للتواصل  ،العناصر الجرافٌكٌة فً الموقع اإللكترونً لتنتهً بالتصمٌم الرقمً المطلوب

 وجذب انتباه المستخدمٌن للموقع.

ثم إجراء االختبار للتؤكد من  ،من خالل استخدام لغات البرمجة المختلفةوبها تتم إضافة التصمٌم التفاعلً  البرمجة: -٣

 ومدى استجابته لمتصفحات األجهزة المختلفة. ،فعالٌة الروابط الموجودة فٌه 

والتحقق بعمق من فعالٌة وكفاءة الموقع  ،وهً مرحلة التحقق من كامل تجربة المستخدم  إطالق الموقع اإللكترونً: -٤

 (Unger ،2012)ومالءمته. اإللكترونً 
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 تصمٌم المواقع اإللكترونٌة:

وجودة التصمٌم،  ،إلنشاء موقع إلكترونً ناجح على اإلنترنت البد أن ٌتوافر عنصران ربٌسٌان وهما: جودة المحتوى

على المتلقً ومحركات البحث أٌضاً لكن ال ألنه ٌإثر بشكل مباشر  ،وبشكل عام غالبٌة مدٌري المواقع ٌهتمون بالمحتوى 

 ٌجب أن نجهل أهمٌة التصمٌم حٌث أن له نفس التؤثٌر المباشر أٌضاً على المتلقً

لتتعرف على التصامٌم الجٌدة فً مجال المواقع  ،فٌزور مصممً أو مطوري المواقع االلكترونٌة آالف المواقع كل شهر

اإللكترونٌة باستمرار،  تصمٌم المواقعزه بالتكنولوجٌا الجدٌدة. حٌث ٌتطور عالم وما الجدٌد وما ٌمكن انجا ،اإللكترونٌة 

 شعبٌتها. ذروةكل عام ٌؤتً بتقنٌات وأسالٌب جدٌدة، وسرعان ما تصل إلى 

هً أهم منظمة دولٌة لوضع  W3C :منظمة ب والتً تعرف (World Wide Web Consortium) رابطة الشبكة العالمٌةوتعد 

رابطة )كونسورتٌوم( حٌث منظمات أعضاء وموظفون متفرغون ٌعملون معاً العالمٌة. وهً منظمة على شكل  الوٌب المعاٌٌر لشبكة

وهو مفتوح دابما  ،منظمة عضو فً الكونسورتٌوم  4000كان هناك أكثر من  2007لتطوٌر معاٌٌر الوٌب. وفً مارس 

تمع نفسه ٌشارك فً تطوٌر وٌرجع ذلك إلى حقٌقة أن المج ،تكبر باستمرار، وتتزاٌد وتزدهروهذه الرابطة  .لالنضمامات الجدٌدة

 (top-10-latest-web-design-trends-to-follow, 2014) الوٌب
 

 مكونات الموقع اإللكترونً:

 (2008)شومان،  ٌمكن حصرها فٌما ٌلً: ،تتكون معظم المواقع اإللكترونٌة من مكونات ربٌسٌة 

وتكون مرتبطة بعنوان  ،وهً الصفحة الربٌسٌة التً تعبر عن مضمون الموقع :Homepageالصفحة االفتتاحٌة  -١

 الموقع.

 وتشتمل على بٌانات هامة تخص الموقع اإللكترونً إلٌصالها إلى المستخدم. :Content pageصفحة المحتوٌات  -٢

 وم المستخدم بتعببة نموذج المعلومات الخاصة به.وفٌه ٌق :Feedback formنموذج استٌفاء بٌانات الزائر  -٣

 وهً خاصٌة البحث داخل الموقع من خالل كلمة قد ٌدخلها المستخدم.  :Search engineمحرك البحث  -٤

 اتجاهات حدٌثة فً تصمٌم المواقع اإللكترونٌة

وكان نتٌجة هذا اتجاه المصممٌن لهذه  ،ظهر فً السنوات األخٌرة أسالٌب أو أنماط بالتصمٌم حققت شهرتها بسرعة عالٌة

والتصمٌم المادي /  Flat designوهما: التصمٌم المسطح /  ،وٌمكن حصرهم فً اتجاهٌن ربٌسٌٌن  ،االتجاهات

Material designٌما ٌلً سنتناول هذٌن االتجاهٌن:. وف 

 :Flat Designالتصمٌم المسطح  –أوالً 

 مفهوم التصمٌم المسطح:

هو تصمٌم مجرد من جمٌع مظاهر البعد الثالث، وفٌه تبدو العناصر كؤنها منبسطة على سطح واحد، ومن هنا جاء اسم 

الوهج وغٌرها والتدرجات اللونٌة و ،المالمس ،التصمٌم المسّطح. ٌعنً هذا عملٌاً أن كل الجمالٌات المربٌة كالظالل 

 (2015)فاخوري، أصبحت غٌر مناسبة للتصامٌم المسطحة. 

 

 

 

 

 

http://www.elmotaheda-web.com/ar/services/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8
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 (١شكل رقم )

 معالجتها فً إطار التصمٌم المسطحنموذج ألشكال تمت 

 تارٌخ التصمٌم المسطح:

فكان  ،استخداماته فً المالبس والسٌارات حٌث ظهرت أولى ،إن التصمٌم المسطح تقنٌة قدٌمة تم تحدٌثها وإعادة استعمالها

إلى عالم الوٌب. حٌث كان طراز التصمٌم  مصممً األزٌاء والسٌارات ٌعتمدون هذا التصمٌم فً البداٌة إلى أن تم إدخاله

وبذلك ٌمكن أن نعتبر أن بداٌة تارٌخ التصمٌم  ،ٌعتمد هذا األسلوب فً تصمٌماته design  Swiss styleالسوٌسري

 المسطح   كانت من التصمٌم السوٌسري البسٌط المسطح فً أسلوبه الذي ٌستخدم العدٌد من التقنٌات من أنماط مختلفة.

 (Cousins, & Jerry,2015, p. 10) 

م، وقد ذاع صٌتة من قبل المصممٌن ١٢٢١وألمانٌا فً عام وقد بدأ هذا النمط الظهور فً روسٌا وهولندا 

و كان التصمٌم فً هذا النمط  ٢١١٢وهو نمط ٌبدو حدٌثاً جداً إذا نظرت إلٌه بعٌون عام  ،م١٢٥١خالل عام  سوٌسرا فً

 ، والتخطٌط الشبكً، وفصل جٌد بٌن العناوٌن والمحتوى، وبساطة مطلقة.serif-sansٌعتمد بكثرة على خطوط 

 (٢شكل رقم)

 التصمٌم بالطراز السوٌسرينماذج توضح أسلوب 
 

 : skeuomorphismمقابل اتجاه   flat designاتجاه التصمٌم المسطح 

 & Henryالكاتب والباحث فً الموقع اإللكترونً  Brain Flanagan براٌن فالناغان  قام اإلٌرلندي المبرمج

clover  بتجربة دراسٌة مهمة وحدٌثة فً مجال التصمٌم. الدراسة تقوم على بٌانات من موقع المصممٌن الشهٌر 

Dribbble )*(  تبحث فً اتجاهات التصمٌم الحدٌثة بناء على نشاط المصممٌن فً هذا المجال. قام براٌن بجمع معلومات

                                           
)*(Dribbble  انىٌب وحصًٍى ، انجزافٍكً نهخصًٍى انشبكً وانخىاصم انذاحً نهخزوٌج كًُصت حعًم وهً. صُع  يسخخذيً انًىقع يٍ فٍُت أعًال نعزض اإلَخزَج عبز يجخًع هى ، 

 نهجًهىر يخاحت وأصبحج ، Rich Thornett و Dan Cederholm قبم يٍ 6669 عاو فً حأسسج. اإلبذاعٍت انًجاالث يٍ وغٍزها ، انفىحىغزافً وانخصىٌز ، وانزسىو انخىضٍحٍت

 ألدوبً انًًهىكت Behance يع يباشزة ٌخُافسىٌ  ، يسخخذو 066،666 بُحى ٌقذر يا يع ، اإلَخزَج عهى أعًانهى نًشاركت انًصًًٍٍ يُصاث أكبز يٍ واحذة وهً. 6666 عاو فً

 . األكبز فً هذا انًجال وانخً حعخبز

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.jo&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland&usg=ALkJrhgnOfBMCQn6_iCI6juHCgH5hbUcDg
http://www.henryandclover.com/2013/10/02/some-design-trend-data/
http://www.henryandclover.com/2013/10/02/some-design-trend-data/
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م. واستخلص ٢١١٣إلى أغسطس  ٢١١١شعار ، فً الفترة ما بٌن ٌناٌر  ٣٤٣٢٣٢٢تصمٌم مرفوع و  ١٦٣٢٢٣عن

  : dribbble, 2013)-from-data-trend-(designمنها ما ٌلً 

 

 

 

 

 

 

 

 (٣شكل رقم )
 مخطط دراسة إحصائٌة تشٌر إلى استخدام اتجاه التصمٌم المسطح

أو   flatأحدهما هو ازدٌاد نسبة التصمٌمات التً أصبحت تسمى ،االحصابً السابق ٌظهر اتجاهٌن مخطط الشكل 

لوصف هذا النوع من التصمٌم. كما ٌوضح دراسة اتجاهات   flatمسطحة. االتجاه الثانً هو اتساع استخدام عبارة

ووٌندوز  7اللغة البصرٌة لوٌندوز فون )اسم   metroبسٌط أو  simpleبسٌط جداً أو  minimalالتصمٌم األخرى مثل

8  ) . (Flanagan, 2013) 

( أنه ٌمكننا استنتاج انحدار االتجاه التصمٌمً القابم على نقل الخواص الفٌزٌابٌة 2فمن الواضح وبناء على المخطط فً شكل رقم )

 فقد أصبح     الـ ،الصاعد    flat designالتصمٌم المسطح مقابل اتجاه  skeuomorphismإلى التصمٌم الذي ٌعرف بالـ

skeuomorphism فعندما خرجت الهواتف الذكٌة، كان العالم االفتراضً ال ٌزال جدٌداً على  .اتجاه تصمٌمً لم ٌعد مرغوبا فٌه

 ،  skeuomorphism"رف باسموكانت تصمٌمات المواقع والتطبٌقات تخرج من خالل محاكاة الواقع الحقٌقً فٌما ٌع ،المستهلكٌن

 حٌث كانت تتم عملٌة تظلٌل األزرار لتبدو ثالثٌة األبعاد لحث المستخدم على الضغط علٌها.

 

 

 

 

 

 
 

 (٤شكل رقم )
 مخطط دراسة إحصائٌة تشٌر إلى انحدار اتجاهات التصمٌم األخرى

 
 

كصفة قبل أن   skeuomorphicكلمةسبقتها  ،م ٢١١١ألّول مّرة فً عام   ”skeuomorphism“فقد استعملت كلمة

مفهوما مفٌداً  Skeuomorphismوقد كان   .تصبح اسماً، ومنذ ذلك الحٌن كان استخدام المصطلح نادراً بشكل كبٌر

جداً فً التصمٌم، ثم أصبح غٌر مرغوباً فٌه الٌوم ، حٌث قد انتهى التعامل به.  فهو ٌمثل محاكاة العنصر لنظٌره فً العالم 

فهو ٌمثل "إمكانٌات  ،". وهو ما ٌقابل عالمنا الواقعً الملموس ولكن فً العالم الرقمً  (Flanagan, 2013) الحقٌقً.

أدى التصمٌم باتجاه  ،الفعل الملموس". ومع تطور إدراكنا للمفاهٌم والرموز والبحث عن المعلومة السرٌعة والسهلة

skeuomorphic لة من الفوضى على سطح مكتب أجهزتنا. فهناك الكثٌر من التفاصٌل غٌر المجدٌة إلى كمٌات هاب

أال وهو اتجاه  ،ألجهزة الكمبٌوتر لدٌنا ونحن لم نعد بحاجة إلٌها. مما دعا إلى ظهور اتجاه آخر أكثر بساطة واختصار

 التصمٌم المسطح.
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 (٥شكل رقم)

 Flat designوالتصمٌم المسطح  skeuomorphism designمعالجات تصمٌمٌة توضح الفرق بٌن 

 

متجر  انتشر بٌن متاجر بٌع قوالب التصمٌم الجاهزة وعلً رأسها ،أصبح التصمٌم المسطح سمة وظاهرة فً هذه األٌام

الذي ٌعج بآالف القوالب التً صممت بهذا االتجاه المبسط ، حٌث أصبح التصمٌم  themeforest.net"ثٌم فورست" 

، وتختفً منه الحواف المستدٌرة   Bordersبسٌط جدا لدرجة تجعله ال ٌحتوى إال على مجموعة ألوان محددة وإطارات

قراءة ، وقد ساهم التً تساعد على سهولة ال  Typographyعلى المحتوى وتحسٌن الخطوط مع التركٌز ،والظالل

 ونظام التشغٌل Appleحٌث قامت شركة أبل  ،هذا االتجاه التصمٌمً  ظهور شركات ترعً هذا التوجه  فً تعزٌز ودعم

IO7 .بالتركٌز على البساطة فً التصمٌم بحٌث ٌظهر مسطح وبسٌط وقابل للقراءة بسهولة. (Adel ،2014) 

خطوة جرٌبة بعٌدة عن اهتمامها السابق بجمالٌة واجهة  Appleاتخذت أبل  IOS7فمع الكشف عن نظام التشغٌل 

 التقلٌدٌة وٌتجه لصالح التصمٌم المسطح. skeuomorphicالتصمٌم. فقد استخدمت نظام تشغٌل جدٌد تخلى عن نظرة 

، ونظام التشغٌل 360واجهة ألجهزة إكس بوكس وقد كان لماٌكروسوفت أٌضا نهضة فً التصمٌم المسطح من خالل ال

 Outlook. (Johnson, 2013)وحتى فً تحوٌلها مإخرا للهوتمٌل   8وٌندوز

 

 

 

 

 

 

 

 (٦شكل رقم)

 IOS7واجهة تشغٌل 

 

 

 

 

 

 (٧شكل رقم)

 مٌترو  windows 8واجهة تشغٌل 
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م اثناء ٢١١٦االتجاه فً التصمٌم مع انطالقة ماٌكروسوفت فً ثوبها الجدٌد، والتً جاءت عام وكانت البداٌة الحقٌقٌة لهذا 

وقد جاء التصمٌم الجدٌد خالً من كثٌر من التفاصٌل والعناصر، وركز على   Zuneاطالقها لمشغل الموسٌقى الجدٌد

أنها كانت بداٌة رابعة لعصر جدٌد فً وعلى الرغم من عدم نجاح هذا المشغل الجدٌد، إال  .اإلضاءة والتاٌبوغرافً

 .تصمٌمات الوٌب

 (٨شكل رقم)

 Zuneبداٌة اتجاه التصمٌم المسطح تظهر فً واجهة مشغل الموسٌقى 

 التصمٌم المسطح والمواقع اإللكترونٌة:

ونماذج الوٌب، تحتوي واجهات المواقع اإللكترونٌة منذ نشؤتها على العدٌد من القوابم، والتروٌسات، ومنطقة المحتوى، 

واألزرار، ومربعات االختٌار، وأزرار المشاركة/التحدٌث للشبكات االجتماعٌة، وغٌرها. ٌعرف المستخدمون هذه األشٌاء 

 جٌداً، وٌعرفون وظٌفتها وكٌف ٌتعاملون معها.

ن أحد ٌعلم كٌف تعمل فلم ٌك ،فعند بداٌة التعامل مع مواقع اإلنترنت وفور ظهورها لم تكن بالسهولة المتاحة فً التعامل

هذه األشٌاء وكانت بحاجة إلى التوضٌح واإلرشاد. فمثالً، كان ٌجب أن تبدو القابمة كشًء ٌمكن النقر علٌه بالفؤرة، وأن 

ٌكون لمربع النص نص ٌقول "أدخل اسمك هنا"، وهكذا. وبدون ذلك، لم ٌكن بإمكان أحد أن ٌستنتج كٌف ٌتفاعل مع 

وأدركوا كٌفٌة التعامل مع  ،بعد أن أبحر المستخدمون فً عالم اإلنترنت ،مر أصبح مختلف تماما فاأل ،المواقع. أما اآلن

وهنا جاء دور التصمٌم المسطح والذي بدوره ٌلخص  ،فلم ٌعد هناك الحاجة إلى توضٌح وشرح لطرٌقة االستخدام ،الوٌب

 (2015)فاخوري، وٌختصر الكثٌر من التفاصٌل. 

فهو ٌتمٌز بالبساطة التً ترٌح  ،وٌتمٌز التصمٌم المسطح بالبساطة وعدم اإلفراط فً استخدام األسالٌب التقلٌدٌة المنتشرة 

 & Cousins, Krzysztof, & Jerry, Web UI TrendsPresent)العٌن وتسهل االستخدام والفهم. 

of Flat Design, 2015, p. 18:19) FutureThe . Evolution ،  وبمجرد إضافة كلمة وٌب الى أي مصطلح

 (2014)جبر،  هذا ٌعنً أنه دخل ووصل إلى بنٌة المواقع االلكترونٌة
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 أسباب ظهور التصمٌم المسطح فً المواقع اإللكترونٌة:

 ثالثة أسباب، وهً:ٌمكن حصر أسباب ظهور التصمٌم المسطح فً 

 .اكتساب المستخدمون معرفة كبٌرة بكٌفٌة عمل الوٌب 

 .انتشار األجهزة الذكٌة 

 .التصورات الحدٌثة فً تقنٌات الوٌب 

   : Flat User Interface Designواجهة مستخدم التصمٌم المسطح فً المواقع اإللكترونٌة 

اإللكترونٌة على أنها نوع من اعتدال واجهة المستخدم، ٌتم ٌنظر إلى واجهة مستخدم التصمٌم المسطح فً المواقع 

هذا التمثٌل المعتدل للتصمٌم المسطح ٌقوم على مبدأ التزام كل  .استخدامها حالٌاً فً مختلف واجهات المستخدم الرسومٌة

لتصمٌم عنصر من عناصر التصمٌم بوظٌفة خاصة ومحددة المعالم، وهو األمر الذي ال نجده بالمقابل فً نمط ا

 (2015)بدر،   Skeuomorphic Designالسكٌوموروفٌكً  

فهو خال من كل ما ٌمكنه تشوٌه التصمٌم أو  ،اسم ٌدل على تبسٌط واجهة االستخدام  Flat Designفالتصمٌم المسطح

وغٌر  ،عصرٌة  ،أنٌقة  ،فهً تقنٌة جذابة جعله صعب الفهم مثل الظالل وتقنٌة ثالثً األبعاد وأي شًء من هذا القبٌل. 

ومفهومة دون أن تفقد  وبفضل هذا التسطٌح فهو ٌقربك من واجهة االستخدام وٌجعلها تظهر بصورة بسٌطة وأنٌقة .معقدة

 (Smith, 2016)            .جمالٌتها

 األلوان فً التصمٌم المسطح للمواقع اإللكترونٌة:

وضع التصمٌم المسطح لنفسه معاٌٌر خاصة تعتمد على البساطة فً تصمٌم مواقع اإلنترنت بشكل عام، وتصمٌم  قد

  . خاص ، مع اعتماد المصممٌن على اختٌار اللون الحً  والزاهً صفحات الوٌب بشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٩شكل رقم )

 اإللكترونٌةالمجموعة اللونٌة المستخدمة فً التصمٌم المسطح للمواقع 
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 مصممً المواقع اإللكترونٌة والتصمٌم المسطح:
   ٌقولSergey Shmidtًمصمم ف ، Designmodo )مدونة تصمٌم مواقع الوٌب وموقع لبٌع تصامٌم الِوٌب(  

مبدأ باق وسٌستمر فً التطور كالعدٌد من مبادئ التصمٌم " ٌبدو أن التصمٌم المسطح لٌس نزوة مإقتة للمصممٌن، فهو 

وواجهات المستخدم المسطحة هً االتجاه الذي سٌبقى لبعض الوقت. وإنه لمن الصعب القول ما سوف ٌحل  ،األخرى

 محله، ولكن ٌجب أن ٌكون شٌباً فرٌداً وجدٌدا تماما فً نهجه".

  ٌقولDan Birmanًمصمم واجهات ف ، Digital Telepathy  .)شركة تصمٌم واجهات وُمنَتجات( 

حتى وإن كانت ال تحاكً  ،لقد بدأ المصممون باالعتراف بؤن المستخدمٌن ٌعرفون كٌف ٌستخدمون الواجهات الرقمٌة" 

م الرقمً طبٌعٌاً من محاكاة العالم الحقٌقً إلى الشكل واجهات العالم الحقٌقً. ونتٌجة لذلك، فقد تطور التصمٌم فً العال

 المسطح، وسٌستمر فً التطور بنفس الطرٌقة" 

  وتقولPreston D Lee، تعمل لدى Graphic Design Blender .)مساعدة المصممٌن على إنشاء أعمال تجارٌة( 

 لوسابط جاهزة ٌسهل استخدامها. –كمستخدمٌن  –إن التصمٌم المسطح وجد لٌدوم طالما وافق المتطلبات التً لدٌنا " 

  ٌقول- Cody Iddings ًمصمم واجهات محترف ف ،Digital Telepathy. 

تقنٌة لتحقٌق على ال –كمصممً وٌب  –حٌث نعتمد  هً المعٌار. لٌست نمطاً شابعاً وحسب، بل " إن التصامٌم المسطحة

أفكارنا، فربما العوابق التً كانت كامنة فً التقنٌة هً ما دفعنا الستخدام التصامٌم التقلٌدٌة المحاكٌة للواقع الحقٌقً فً 

أن نستخدم التصمٌم بطرق تفاعلٌة أكثر،  JavaScriptو CSS لكن اآلن، حٌث تسمح لنا .2.0 وِوٌب 1.0 أٌام وٌب

إلضفاء عمق على التصامٌم  (Axis-Z) بل ٌمكننا استبداله، بتؤثٌرات حركة العمق ،ثً األبعادلسنا بحاجة لمحاكاة عالم ثال

 الرقمٌة " 

  ٌقول- MK Cook ًمصمم واجهات ف ،Digital Telepathy.  

، وحالة اإلشارة بالسهم دون Photoshop مرشحات فلقد حكمت " تسمح لنا التطورات التقنٌة أن نصمم بطرق جدٌدة.

نقر، وحركات المسار الزمنً المعقدة الوٌب لسنوات، لكن مع قدوم األجهزة النقالة، اصبحت التصمٌمات مبّسطًة لضمان 

وفً نهاٌة المطاف،  كانت التصامٌم المسطحة رداً شدٌداً على التوجهات القدٌمة. فلقد التوافقٌة على العدٌد من األجهزة.

 وٌوافق قوانٌن الفٌزٌاء"  مكان ما فً الوسط بتصمٌم ٌستجٌب للمسفً  َسرسوا

  ٌقول- Payman Taeiُمنشا ، Visme عبر اإلنترنت(. لعمل العروض التقدٌمٌة واإلنفوجراف )أداة 

ور المتعلق بتقدٌم المحتوى بؤبسط صورة، والتً " إن التصمٌمات المسطحة لٌست مجرد موضة؛ وإنما هً جزء من التط

)والبساطة  ولهذا السبب، ستبقى التصمٌمات المسطحة تحسن بدورها قدرتنا على استٌعاب المعلومات بسهولة أكبر.

عموماً( موجودة لوقت طوٌل إلى أن ٌؤتً توجه جدٌد ٌهدف لتحسٌن اإلدراك. وٌجب أن نؤخذ بعٌن االعتبار أن تغٌٌرات 

سنوات فً أسالٌب التصمٌم تفتح الطرٌق لتوجهات جدٌدة، ولهذا ستؤتً مرحلة ما سٌتطور ١١ – ٥ تحدث كلهامة 

 التصمٌم المسطح فٌها إلى هٌبة أُخرى."

  ٌقول- Benjie Mossًمصمم وكاتب ف ، Webdesigner Depot  مواقع(.)مدونة تصمٌم 

" لن تفارقنا التصمٌمات المسطحة خالل عقد من الزمن على األقل، لكن ما ستبدأ بمالحظته أن الناس ستذكره أقل؛ 

ستستمر األفكار الجدٌدة والجمالٌات  "تصمٌم". بعد، لكننا ببساطة صرنا نشٌر إلٌه بكلمة فالتصمٌم سرٌع االستجابة لم ٌفنى

تهدي ذاتها  للمشكالت الجدٌدة بالظهور، وال ٌمكن تفادي ذلك؛ لكن التصمٌمات المسطحةالجدٌدة والحلول الجدٌدة 

لٌكون جنباً إلى جنب مع التصمٌم  لمتطلبات التقنٌة الحدٌثة لمعظم المواقع، وبهذا فؤي شًء جدٌد فً الغالب سٌطور

 المسطح ولن ٌطور لٌستبدله"

http://designmodo.com/
http://www.dtelepathy.com/
http://www.graphicdesignblender.com/
http://www.visme.co/
http://www.webdesignerdepot.com/
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  ٌقول- Ionut Neagu - ThemeIsle .)موقع لبٌع إضافات وِسمات ووردبرس( 

إن المبدأ المتعلّق بالتصامٌم المسطحة ال ٌرتبط بالشكل بقدر ارتباطه  " سترافقنا التصمٌمات المسطحة لوقت طوٌل.

شرة األخٌرة، والتصمٌمات فلقد تعقدت واجهات االستخدام كثٌراً خالل السنوات الع بطرٌقة العمل والتعامل معه.

 (Karol, 2015) ضرورٌة فً هذه المرحلة من أجل إنشاء تجربة استخدام جٌدة." المسطحة

 ممٌزات التصمٌم المسطح فً المواقع اإللكترونٌة:

 : تصمٌم المواقع اإللكترونٌة، ومنهاهناك العدٌد من الممٌزات التً ٌوفرها نموذج التصمٌم المسطح للمصممٌن فً 

  ٌضمن تقلٌل التشوٌش البصري، وهو ما ٌإثر بشكل غٌر مباشر على تحسٌن إدارة الفضاء، وبالتالً تعزٌز مناخات

 .بٌبة العمل

 ٌتكٌف بكل سهولة مع أي واجهة مستخدم بغض النظر عن الموضوع أو الوظٌفة. 

  أسرع، وهو ما ٌوفر على المصممٌن عناء التركٌزعلى معالجة القوابم ٌساعد فً إنجاز تصمٌمات جرافٌكٌة بشكل

 .والتؤثٌرات

  فً حال عدم توفر تؤثٌرات خاصة فً تطبٌق الوٌب، فإن سرعة تحمٌل الموقع اإللكترونً ستكون أكبر بطبٌعة

 (2015)بدر، . الحال

 : Material designالتصمٌم المادي  -ثانٌاً 

"  Googleومواقع "  ،وهو المستخدم فً كل إصدارات أندروٌد الحدٌثة ،Googleهو إنتاج للشركة العمالقة جوجل 

وهو لٌس مختلفاً تماماً عن التصمٌم المسطح إال أنه  ،وما إلى ذلك Google developersو  Google designمثل 

 (tube، 2017)ٌعتمد على معاٌٌر مختلفة. 

 
 (١١شكل رقم )

 Google developersو  Google designنماذج لمواقع 

  

https://themeisle.com/
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 التصمٌم المادي مقابل التصمٌم المسطح:

 هناك مجموعة من الفروق تتلخص فٌما ٌلً:

 .فً حٌن أن التصمٌم المادي ٌؤخذ هذا البعد بعٌن االعتبار ،التصمٌم المسطح مجرد تماما من البعد الثالث  -١

 .اختالفات بسٌطة فً حدة األلوان -٢

 .التصمٌم المادي عبارة عن تطوٌر للتصمٌم المسطح بإضافة بعض التفاصٌل إلٌه -٣

 .التصمٌم المادي ٌقلد الواقع أكثر من التصمٌم المسطح -٤

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (١١شكل رقم )

 االختالف بٌن التصمٌم المسطح والتصمٌم المادي

 المادي:المبادئ األساسٌة للتصمٌم 

 الخصابص الفٌزٌابٌة لطً الورق. -١

 الخصابص الفٌزٌابٌة لتسلٌط الضوء على المادة الورقٌة.-٢

 الخصابص الفٌزٌابٌة لتؤثٌر الضوء على الطبقات الورقٌة المختلفة. -٣

 الخصابص الفٌزٌابٌة لحركة الضوء. -٤

 

 

 

 

 

 

 

 (١٢شكل رقم )

  المبادئ األساسٌة للتصمٌم المادي
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 فً التصمٌم المادي: األلوان

إال أنه بصفة عامة ٌحتوي على نوعٌن من األلوان هما:  ،ٌستخدم فً التصمٌم المادي ألواناً ٌمكن القول بؤنها صاخبة

وبالطبع ٌفضل استخدام األلوان الهادبة فً تصمٌم المواقع اإللكترونٌة للحصول على نتٌجة جٌدة بـ  ،الهادئ والصاخب

 ،هً التً طورت هذا النمط Google. وبما أن User experience" والتً تعنً UX"تجربة المستخدم" أو"

، tube) (16تستخدم األلوان الصاخبة أكثر. ) Google, فـ Googleفستالحظ أن النمط ٌعكس قلٌالً نمط تصمٌم 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (١٣شكل رقم )

 التصمٌم المادي للمواقع اإللكترونٌةلمجموعة اللونٌة المستخدمة فً ا

 

 :Material design Lite  (MDL)التصمٌم المادي المبسط 

قد اثرت بجمالٌاتها على التصمٌم خالل هذه الفترة  ،Material designدون أدنى شك ان لمسات التصمٌم المادي 

الذي ذاع صٌته وانتشر انتشاراً  ،التصمٌمًوذلك عندما بدأت جوجل من خالل أندروٌد باستخدام هذا االتجاه  ،األخٌرة

إال أن التصمٌم  ،من خالله ومن خالل التصمٌم المسطح ،كبٌراً فً كل المٌادٌن التصمٌمٌة فً األعوام القلٌلة الماضٌة

 .المادي آتى بقٌم جمالٌة جدٌدة أدت إلى تحسٌن قابلٌة االستخدام

 ، Material design Liteأال وهو التصمٌم المادي المبسط  ،يظهر تطور جدٌد للتصمٌم الماد 2017وفً بداٌة عام 

فإنه ٌؤخذ األفكار وٌطورها وٌوفقها لجمٌع أجهزة  ،  Material designالذي ٌعد المرحلة التالٌة من التصمٌم المادي

مصمم على وضع لٌشمل الخطوط اإلرشادٌة، المكونات، واإلطار العام للقوالب واألدوات التً تساعد ال العرض. وقد

الوصول إلى التصمٌم المتكامل وفقاً ألسس جمالٌة مستوحاة من الفٌزٌاء. حٌث ٌنبغً على المصمم أن ٌهدف إلى ابتكار 

وجمٌع   عناصر لها نفس الوظابف الموجودة فً العالم المادي. فهذا النمط ٌقوم على البساطة التً تدعم سهولة االستخدام.

  واللون.( ،الحركة  ،تمد على )الفكرة، طبقات العناصر، المساحاتأدوات التصمٌم فً هذا النمط تع

(Cousins & Cao, Web Design Book of Trends 2017, 2017, p. 29:30) 
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 (١٤شكل رقم )

 نموذج للتصمٌم المادي البسٌط على شاشات العرض المختلفة

 

 :Responsive Web Designالتصمٌم المتجاوب للمواقع اإللكترونٌة 

حٌث ٌشٌر تصمٌم الوٌب المتجاوب  ،وهو اتجاه حدٌث من االتجاهات التً تخدم العملٌة التصمٌمٌة للمواقع اإللكترونٌة 

مع شاشات العرض مختلفة للتصمٌم، تتكٌف  Layoutsإلى استخدام نفس المحتوى بالموقع اإللكترونً، ولكن بتخطٌطات 

  المختلفة، بمعنى أن الموقع نفسه ٌعمل فً كل مكان وبمحتوى متماثل.

بشكل  حٌث ال ٌوجد بدٌل آخر للتوافق مع جهاز الهاتف النقال. فالهاتف المحمول ٬وٌكبر مفهوم التصمٌم المتجاوب ٌوماً بعد ٌوم

ومعظم المستخدمون ٌتصفحون مواقع الوٌب من أجهزتهم  ٬عام والهاتف الذكً بشكل خاص ٌثبت وجوده ٌومٌاً بشكل كبٌر

 المحمولة بدالً من حاسبهم٬ وأصبح من الضروري جداً أن ٌتبع الموقع اإللكترونً اتجاه التصمٌم المتجاوب.   

بغض النظر عن  ،نتج صفحة وٌب تصل لكل الزابرٌن بمستوى عالمن المهام التً تقع على مصمم الوٌب المحترف أن ٌ

لذلك ظهر ما ٌسمى بتصمٌم الوٌب المتجاوب وهو أسلوب لتصمٌم مواقع الوٌب ٌسمح لك  ،شكل األجهزة التً ٌستخدمها

 ،جهازاً لوحٌاً  بإنشاء موقع وٌب ٌتكٌف مع الجهاز الذي ٌتم عرضه علٌه، فإذا كان جهاز كمبٌوتر محمول أو هاتفاً ذكٌاً أو

فإن الموقع ٌقوم تلقابٌا بتعدٌل حجم الواجهة والصفحات حسب المقاسات الجدٌدة للعرض، وٌتم تكوٌد هذا التصمٌم 

 .CSS3و HTML5 باستخدام

 

 

 

 

 

 

 

 (١٥شكل رقم )

 مخطط توضٌحً ٌحلل ماهٌة التصمٌم المتجاوب للمواقع اإللكترونٌة

 

 

 

 

 
URL 

 محدد مصدر

 موحد 

 

 

 محتوى موحذ

 

  

 كود موحذ

 
لغة ميذيا 

 كويري

 

 

شاشات عرض  

 مختلفة
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 ،فؤول شًء سٌقوم به هو التعرف على عرض الصفحة ،العملٌة تتم عند قراءة المتصفح للجهاز الذي قام بفتح الموقع

أجهزة الكمبٌوتر  ،وهً: الهواتف ،فهناك ثالثة أجهزة أساسٌة نراعً دابما العمل علٌها فً التصمٌم المتجاوب ولذلك

 320وهً  ،واألجهزة اللوحٌة. والستٌعاب هذه الشاشات المختلفة سٌكون هناك أربعة أحجام لعرض الشاشة  ،المكتبٌة

ولكنه قلٌل االستخدام حٌث ٌستخدم فً  1824 بٌكسل. وهناك عرض 1280و ،بٌكسل 768 ،بٌكسل 600 ،بٌكسل

 (Keith, 2011, p. 15:16). الشاشات التً ٌتجاوز حجمها مستوى أجهزة الكمبٌوتر المكتبٌة

( قٌمة كبٌرة جداً فً صناعة تصمٌم المواقع االلكترونٌة RWD) Responsive Web Designتصمٌم الوٌب المتجاوب وٌعد 

وترجع قوته إلً قدرته على الوصول إلى أكبر شرٌحة من مستخدمً الوٌب خالل السنوات القلٌلة  ،الٌوم ، وٌنمو هذا المصطلح أكثر 

 ,Gremillion, Cao, & Rutherford)وذلك من خالل طرح أربعة أو خمسة منافذ لعرض الموقع اإللكترونً.  ،الماضٌة

2015, p. 7) 

٪ من مستخدمً الهاتف النقال ٌقومون بتصفح المواقع اإللكترونٌة فً المنزل من خالل الهاتف 77أن أكثر من وتري شركة جوجل 

وتستعرض  .والراحة فً االستخدام النقال. هذا ٌشٌر إلى أن التصفح من خالل المحمول لٌس بدافع الضرورة ولكن بسبب السهولة

% من 90ألن  ،بؤن المتصفحات المحمولة لٌست أقل أهمٌة من المتصفحات الموجودة على أجهزة الكمبٌوتر ،جوجل أٌضاً 

فٌتحقق  ،فقد ٌعجب الفرد بتعلٌق أو وصف عن منتج ما ،المستخدمٌن ٌقوم بعملٌة البحث من خالل جهاز واحد. وعلى سبٌل المثال

 & Cao)ثم ٌعود إلتمام الصفقة من خالل جهاز الكمبٌوتر المنزلً.  ،وٌتم كل هذا من خالل هاتفة المحمول ،رر شراءهمنه وٌق

12)-Gremillion, 2015, pp. 11 
 

 (١٦شكل رقم )

 نموذج ٌوضح التصمٌم المتجاوب للمواقع اإللكترونٌة
 

 خصائص الوٌب المتجاوب:

 ٌتٌح موقع الوٌب المتجاوب سهولة القراءة والتنقل. -١

 لدٌه القدرة على االستجابة للحركة والتمرٌر والتحجٌم. -٢

 ٌسمح لنفس الموقع بالتكٌف مع أٌة شاشة عرض وبؤي حجم.   -٣

 لكافة األجهزة.ٌكون الوٌب المتجاوب فً رابط واحد، محتوى واحد، وكود واحد، وعند التطوٌر ٌكون تطوٌراً واحداً  -٤

 ٌتكٌف مع بٌبة العرض باستخدام صور مرنة ونظام شبكً مرن نسبٌاً. -٥

)لغة برمجة تستخدم لتنسٌق أحجام الوٌب مع شاشات العرض المختلفة(  yo  rwim iiٌستخدم المٌدٌا كوٌري  -٦

 للتحجٌم على حسب الجهاز المستخدم.
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 لتصمٌم المتجاوب:نماذج تحلٌلٌة لبعض المواقع اإللكترونٌة ذات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 (١٧شكل رقم) 

 اإللكترونً المصمم باتجاه التصمٌم المسطح  Fitbit Newsنموذج تحلٌلً للتصمٌم المتجاوب لموقع 

مع شاشات  تمت الدراسة من خالل تحلٌل الموقع اإللكترونً إلى مخطط تصمٌمً ٌوضح كٌفٌة تكٌف عناصر تصمٌم الموقع اإللكترونً للتجاوب

 العرض المختلفة )وهنا نموذج لشاشة الحاسوب المحمول وشاشة الهاتف الذكً(

 المجموعة اللونٌة المستخدمة فً تصمٌم الموقع اإللكترونً

A-B-C-D-E-F-G-H-I تقسٌم الموقع اإللكترونً إلى مجموعة من المساحات المتتالٌة والمتتابعة 

 العناصر المرتبة تبعاً لترتٌب ظهورهاتقسٌم المساحات إلى مجموعة من  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
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 (١٨شكل رقم) 

 اإللكترونً المصمم باتجاه التصمٌم المسطح  Satigoنموذج تحلٌلً للتصمٌم المتجاوب لموقع

ٌوضح كٌفٌة تكٌف عناصر تصمٌم الموقع اإللكترونً للتجاوب مع شاشات تمت الدراسة من خالل تحلٌل الموقع اإللكترونً إلى مخطط تصمٌمً 

 العرض المختلفة )وهنا نموذج لشاشة الحاسوب واللوح المحمول وشاشة الهاتف الذكً(

 المجموعة اللونٌة المستخدمة فً تصمٌم الموقع اإللكترونً

A-B-C-D-E-F-G-H-I تقسٌم الموقع اإللكترونً إلى مجموعة من المساحات المتتالٌة والمتتابعة 

 تقسٌم المساحات إلى مجموعة من العناصر المرتبة تبعاً لترتٌب ظهورها 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
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 (١٩شكل رقم)

 محمول المصمم باتجاه التصمٌم المادي نموذج تحلٌلً للتصمٌم المتجاوب لموقع إلكترونً لتطبٌق هاتف

اإللكترونً إلى مخطط تصمٌمً ٌوضح كٌفٌة تكٌف عناصر تصمٌم الموقع اإللكترونً للتجاوب مع شاشات تمت الدراسة من خالل تحلٌل الموقع 

 العرض المختلفة )وهنا نموذج لشاشة الحاسوب واللوح المحمول وشاشة الهاتف الذكً(

 

 نتائج البحث:

تحدٌد االتجاهات الحدٌثة لها دور كبٌر فً  oNmmCmin وشركة  Macوشركة  emmooiكبرى الشركات مثل شركة  -١

 بشكل عام، وفً واجهة المستخدم بشكل خاص. فً التصمٌم

 أدى التطور التكنولوجً الجاري إلى سرعة التوجه إلى اتجاه تصمٌم الوٌب المتجاوب. -٢

 المجموعة اللونٌة المستخدمة فً تصمٌم الموقع اإللكترونً

A-B-C-D-E-F-G-H  المساحات المتتالٌة والمتتابعةتقسٌم الموقع اإللكترونً إلى مجموعة من 

 تقسٌم المساحات إلى مجموعة من العناصر المرتبة تبعاً لترتٌب ظهورها 1-2-3-4
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تقوم االجهزة الحدٌثة مثل الهواتف الذكٌة واللوح المحمول وغٌرها بدور داعم وأساسً فً ظهور العدٌد من  -٣

 تطورات التً تنشؤ فً عالم التصمٌم الحدٌث للمواقع اإللكترونٌة.ال

خبرة المستخدم للمواقع اإللكترونٌة إٌجاباً فً ظهور اتجاه التصمٌم المسطح كاتجاه تصمٌمً حدٌث للمواقع  تإثر -٤

 اإللكترونٌة.

 ٌساعد التصمٌم المادي علً تقدٌم واجهة مستخدم سهلة وجذابة. -٥

المتجاوب علً التكٌف والتفاعل مع واجهة المستخدم للمواقع اإللكترونٌة على شاشات العرض  ٌساعد التصمٌم -٦

 المختلفة.

  

 التوصٌات:

 العمل أكثر على نشر اتجاهات التصمٌم الحدٌثة الخاصة بتصمٌم المواقع اإللكترونٌة لدى المصممٌن والخبراء.  -1

 على المجتمع المحلً.دراسة كل اتجاه من اتجاهات التصمٌم الحدٌثة وأثرها  -2

البدء بتنفٌذ اتجاهات التصمٌم الحدٌثة على المواقع اإللكترونٌة المحلٌة، لما لها من دور إٌجابً حٌال تطبٌقها فً عملٌة  -3

 التنمٌة البشرٌة واالقتصادٌة.

العالمٌة من قبل القٌام بعقد ندوات علمٌة وورش عمل تدرٌبٌة للمصممٌن الناشبٌن واطالعهم على أحدث المجرٌات  -4

 المتخصصٌن وذوي الكفاءة العالٌة فً هذه المجاالت.

التؤكٌد على إضافة مواد متخصصة فً تصمٌم المواقع االلكترونٌة والتطبٌقات وااللعاب فً التخصصات التً تهتم  -5

 بدراسة التصمٌم الجرافٌكً.

  .اإللكترونٌةاهتمام شركات التصمٌم بخاصٌة التصفح على الهاتف المحمول للمواقع  -6

 

 المراجــــــــــع:

 المراجع العربٌة: -أوالً 

 عمان. .دار الٌازوري : الطبعة األول . االنترنت وشبكات الحاسوب .٢١١٢ .التمٌمً, عبد الفتاح -١

 األردن. -عمان .دار وابل :اإلعالم الجدٌد والصحافة االلكترونی  .٢١١١ .الدلٌمً, عبد الرزاق محمد -٢

دار وابل للطباعة  الطبعة األولى: .الحاسوب والبرمجٌات الجاهزة( ٢١١٤ أحمد)٬وٌطٌشان, محمد بالل الزعبً  -٣

 والنشر.  بٌروت ، لبنان.

 .٢٣العدد  .Vol .٢١١٥مجلة المعلوماتٌة,  : .التقنٌات المستخدمة فً الحكومة االلكترونً .٢١١٥ .الشوٌش, علً -٤

 .١٣ .Vol .٢١١٣مجلة المعلوماتٌة,  : .s.l .موقعًا إلكترونٌاً كٌف نقٌم  .٢١١٧ .شرٌم, رامً -٥

دار  : .تطوٌر استراتٌجٌة تصمٌم الحمالت اإلعالنٌة من خالل تكنولوجٌا المعلومات  (٢١١٨ شومان, إٌناس رأفت) -٦

 الكتاب العربً. اإلمارات.

 اإلسكندرٌة. .ومكتبة اإلشعاعمطبعة :االتصال الدولً والتكنولوجٌا الحدٌثة ( ٢١١٤ محمد, علً) -٧

 حلب، سورٌا. .٢١١٤دار الرضوان,  : الطبعة األولى .تعلم االنترنت بمستوى متقدم .٢١١٤ .مغاٌري, مازن -٨

جبل  : حسام دروٌش القرعان، رٌم الدوٌس [.trans] .أساسٌات التصمٌم الجرافٌكً ( ٢١١٥ هارٌس, أمبروز) -٩

 عمان . األردن..عمان ناشرون

 



 الجزء األول –عشر  ثانًالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

688 

 المراجع األجنبٌة: –ثانٌاً 
10- Cao, Jerry and Gremillion, Ben . 2015. Timeless UX Design Trends: Responsive & 

Adaptive Web Design. s.l. : UXPin Inc. 

11- Cousins, Carrie, Krzysztof and Jerry, Cao,. 2015. Web UI TrendsPresent & FutureThe 

. Evolution of Flat Design. s.l. : UXPin Inc. 

12- Gremillion, Ben, Cao, Jerry and Rutherford, Zack . 2015. Responsive Web Design 

Best Practices Advice, Tutorials, Case Studies. s.l. : UXPin Inc., 2015. 

13- Keith, Jeremy. 2011. RESPONSIVE WEB DESIGN. s.l. : Ethan Marcotte, 2011. 

14- Unger, R & Chandler ,C. 2012. A Project Guide to UX Design: For user experience 

designers in the field or in the making. s.l. : Berkeley: New Riders, 2012. Vol. 6 

15- Wood, D. 2013. Basics Interactive Design: Interface Design: An introduction to visual 

communication in UI design. s.l. : Fairchild Books, 2013. 

 

مواقع اإلنترنث: -ثالثا     

جبر, حسن -٦١  .pulsefuture.blogspot. [Online] 2014 .انخصًٍى انًسطح احذد حقٍُاث انخصًٍى .2014 .

http://pulsefuture.blogspot.com/2014/11/blog-post_65.html. 

.flat-design. altarrikh.blogspot .5102أبوهالل بذر.  -٦١  [ Online  ]6666 .

http://altarrikh.blogspot.com/2014/09/flat-design.html. 

هم انخصًٍى انًسطح ) .5102عبذالرحيم فاخوري.  -٦١ Flat design)  يعٍاٌر ُوِجذ نٍذوو؟academy.hsoub. 

[Online  ]٩١- 5102 . https://academy.hsoub.com/design/general/ -انًسطح-انخصًٍى-هم flat-design-

-نٍذوو؟-ُوِجذ-يعٍارٌ  r45/. 

20- Adel, Hussen. 2014. 6660-نهىٌب-انحذٌثت-انخصًٍى-أحجاهاث . egydes. [Online] 2014. 

http://www.egydes.com/blog/ 6660-نهىٌب-انحذٌثت-انخصًٍى-أحجاهاث . 

21- 2013. design-trend-data-from-dribbble. hyperstage. [Online] october 12, 2013. 

https://hyperstage.net/design-trend-data-from-dribbble/. 

22- Flanagan, Brian. 2013. some-design-trend-data. henryandclover. [Online] Oct 2, 2013. 

http://www.henryandclover.com/2013/10/02/some-design-trend-data/. 

23- Gube. 2010. what-is-user-experience- design-overview-tools-and-resources. Smashing 

Magazine . [Online] 2010. https://www.smashingmagazine.com. 

24- Johnson, Steve. 2013. E-commerce Link: The Rise of Flat Design. targetmarketingmag. 

[Online] September 1, 2013. http://www.targetmarketingmag.com/article/the-rise-flat-design-

will-going-flat-site-designs-web-mobile-work/all/. 



 الجزء األول –عشر  ثانًالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

689 

25- Karol. 2015. Is Flat Design a Web Design Standard That’s Here to Stay? 10 Designers 

Chip In. blogs.adobe. [Online] February 10, 2015. https://blogs.adobe.com/creativecloud/is-

flat-design-a-web-design-standard-thats-here-to-stay-10-designers-chip-in/. 

26- Smith, Jesse. 2016. Experts Weigh In: Is Flat Design Making The Web Boring? 

blogs.adobe. [Online] April 28, 2016. https://blogs.adobe.com/creativecloud/experts-weigh-

in-is-flat-design-making-the-web-boring/. 

27- SUMMERS, NICK. 2014. 9 principles Google created for its colorful ‘Material Design’ 

UI refresh. thenextweb. [Online] Jun 26, 2014. 

https://thenextweb.com/google/2014/06/26/google-explains-principles-material-design-

language-android-chrome-web/#.tnw_gZa0ECP. 

28- 2017. The Smashing Book. User Interface Design in The Smashing Editorial Modern 

Web Applications. [Online] 12 5, 2017. https://www.smashingmagazine.com/user-interface-

design-in-modern- web-applications/#comments. 

29- 2014. top-10-latest-web-design-trends-to-follow. traidnt. [Online] August 12th,, 2014. 

https://www.traidnt.net/Portal/Sites/10-recent-trends-you-need-to-know-in-web-design.html. 

30- tube, turk. 2017. كم يا حىد يعزفخه انخصًٍى انًادي وانخصًٍى انًسطح ؟. turkwebs. [Online] 2017. 

http://www.turkwebs.tk/2017/02/blog-post_84.html. 

 

 

 


