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 :الملخص

ً بمن يتلمس رغبات عمالئه المستخدمين لخدماته أو منتجاته، ويحافظ على   يعد نجاح تطبيقات الهواتف الذكية مرهونا

 . تعزيز جودة الخدمة المقدمة بطريقة ممتعة وسهلة التعامل

  الواجهة   فً   الموجودة   التحكم   عناصر   استخدام   كٌفٌة   هو   بوظٌفتها   المٌام   على   لادرة   وتكون   تعمل   التطبٌمات   ٌجعل   ما  إن 

  هذا   أجل   من   خصٌصا     المصممة   األدوات   إلى   للنمر   المابلة   األزرار   من   بدءا     العناصر   كل   تشمل   والتً   للتطبٌك،   البصرٌة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . التطبٌك   شاشة   مع   بالتفاعل   للمستخدمٌن   تسمح   بدورها   والتً   الغرض، 

  له   المستخدمٌن   واستٌعاب   فهم   مدى   على   بموة   البصرٌة   الواجهة   صرعنا   من   لعنصر   المربً   التصمٌم   ٌؤثر   أن   ٌمكن   حٌث

                                                                                                                                                                                                . استخدامه   وكٌفٌة   ولوظٌفته 

فالمعاٌٌر الوظٌفٌة للتطبٌك هً الخط الفاصل بٌن تصمٌم تجربة المستخدم والتصمٌم البصري لواجهة التطبٌك. فعند 

مح تصمٌم تطبٌمات الهواتف الذكٌة، فالمعاٌٌر الوظٌفٌة لها تمثل الخصابص واألدوات التً ٌدركها المستخدمٌن ومن ثم تس

 لهم بالتحكم فً عناصر واجهة التطبٌك، سواء كانت أزرار لابلة للنمر أو ال، أو سحب شرٌط التمرٌر واألٌمونات.

فكل إشارة ٌراها المستخدمون هً فكرة حول كٌفٌة التفاعل مع التطبٌك؛ لذلن فإن إرسال إشارات مضللة من خبلل 

 صعب على المستخدمٌن تفسٌر ما ٌرونه بشكل صحٌح.معالجات تصمٌمٌة غٌر دلٌمة أو غٌر واضحة تجعل من ال

تركز هذه الدراسة على كٌفٌة اختٌار عناصر تحكم واجهة التطبٌك بعناٌة فابمة، وكٌفٌة اتخاذ المرارات المتعلمة بالتصمٌم 

 البصري لكل عنصر من هذه العناصر بالشكل الذي ٌجع المستخدمٌن لادرٌن على التنبؤ بوظٌفة كل عنصر.

اع المنهج الوصفً من خبلل وصف وتحلٌل بعض النماذج للتطبٌمات التً أطلمتها الحكومة المصرٌة، ومن خبللها تم إتب

 توصل البحث إلى عدد من النتابج ذات الجدوى التً ٌمكن اتباعها عند تصمٌم تطبٌمات الحكومة الذكٌة فً مصر.
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  الكلمات المفتاحية:

 تطبٌمات الهواتف الذكٌة.  – التصمٌم والوظٌفة –الحكومة الذكٌة 

Abstract: 

The success of smartphone applications depends on those which touch customer’s needs, and 

maintain the quality of provide services in attractive and easy way.  

What makes applications work and be able to do their job is how to use the controls in app's 

interface, which includes all elements like, clickable buttons and tools specifically designed 

for this purpose, to allow users to interact with the screen. 

The visual design of any element of the visual interface can strongly effects on understanding, 

function, and how to use. 

The functional standards of the application are the line between user experience design and 

the visual design of the application interface. When designing smartphone apps, their 

functional it is the characteristics and tools that users realize and thus allow them to control 

the elements of the app interface, whether or not they are clickable buttons, or pull the slider 

and icons. 

Every signal users see is a guide of how to interact with the app, so sending misleading 

signals through inaccurate or unclear design processors makes it difficult for users to interpret 

what they see correctly. 

This study focuses on how to choose application interface controls very carefully, and how to 

make decisions about the visual design of each of these elements in a way that enables users 

to predict the function of each item. 

The descriptive approach was followed in describing and analyzing some models of 

applications launched by the Egyptian government, through which the research reached a 

number of functional criteria that can be followed when designing smart government 

applications in Egypt. 

Key Words:  

smart government – Design & Function - Smart phone applications. 

 

  مفاهيم البحث:

 :(User Interface)واجهة المستخدم -١

  العام   المفهوم   ذلن   وبتطبٌك    . معٌن   سٌاق   فً   معٌنة   مهمة   بتنفٌذ   للمستخدم   تسمح   التً   التفاعلٌة   العناصر   من   مجموعة   هً

  للمستخدم   تسمح   التً   التفاعلٌة   العناصر   تلن   هً   التحكم   وعناصر   واألزرار   التصفح   لوابم   تُعد   حٌث   التطبٌك،   واجهة   على 

  والتً   للتطبٌك   األساسٌة   بالوظٌفة   مرتبطة   تكون   المهمة   هذه  . المختلفة   التصمٌم   عناصر   إلى   باإلضافة   معٌنة،   مهمة   بتنفٌذ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2التطبٌك.   مع   ٌتفاعل   أجله   من   الذي   النهابً   الهدف   تحمٌك   المستخدم   ٌستطٌع   خبللها   من   والتً   للمستخدم،   ٌمدمها 

 :(Interface Design)تصميم الواجهة -٢

  سبٌل   فً   أو   إنجازها   المستخدم   ٌحاول   التً   للمهمة   واألنسب   الصحٌحة   الواجهة   عناصر   اختٌار   بها   ٌتم   التً   الكٌفٌة   هو

  عبر   تمتد   المهام   تلن  . واستخدامها   فهمها   ٌسهل   بحٌث   الشاشة   على   العناصر   تلن   تنظٌم   بها   ٌتم   التً   والطرٌمة   أهدافه،   تحمٌك 

  ٌركز   بحٌث  . المستخدم   معها   ٌتفاعل   التً   الواجهة   عناصر   من   مختلفة   مجموعة   على   تحتوي   منها   كل   الشاشات،   من   العدٌد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0  . الشاشة   خبلل   من   الممدمة   الوظابف   إدران   خبللها   من   ٌتم   التً   الكٌفٌة   على   الواجهة   تصمٌم   مفهوم 
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 :(User Experience)تجربة المستخدم -٣

هً انطباعات واستجابات شخص، نتٌجة استخدام أو استعمال منتج أو نظام أو خدمة معٌنة، كما ٌمكن تعرٌفها أٌضا  على 

التً تنتج عن استخدامه منتج معٌن، بحٌث تشمل هذه المشاعر الحب والكره، الغضب والسعادة، ...  أنها مشاعر المستخدم

 ٣إلخ.

 :(User Experience Design)تصميم تجربة المستخدم -٤

هً العملٌة التً نضمن من خبللها عدم حدوث أي جانب من جوانب تجربة المستخدم لمنتج أو نظام معٌن دون وعً أو 

ضح. وهذا ٌعنً أنه من الضروري األخذ فً االعتبار جمٌع االحتماالت التً من الممكن أن ٌموم بها دون لصد وا

 ٤المستخدم والفهم الجٌد لتولعاته فً كل خطوة من خبلل هذه العملٌة.

لعبللة فً افتمار العدٌد من التطبٌمات الذكٌة التً أطلمتها الحكومة المصرٌة إلى ا البحث مشكلة تتمثل مشكلة البحث:

ويمكن حصر مشكلة التكاملٌة الناجحة بٌن التصمٌم والوظٌفة مما ترتب علٌه خلل فً نجاح الغرض األساسً من التطبٌك. 

  البحث في التساؤل التالي:

 ما هً المعاٌٌر الواجب مراعاتها عند تصمٌم تطبٌمات الحكومة الذكٌة لتحمٌك األهداف الوظٌفٌة لتلن التطبٌمات؟ -

 ٌفترض البحث أن: فروض البحث:

وجود عبللة تكاملٌة ناجحة بٌن التصمٌم والوظٌفة عند تصمٌم تطبٌمات الحكومة الذكٌة ٌحمك األهداف الوظٌفٌة  -

 للتطبٌك. 

 ٌهدف البحث إلى التوصل إلى االعتبارات التصمٌمٌة التً من شأنها تحمٌك األهداف الوظٌفٌة للتطبٌك. هدف البحث:

 البحث الحالي إلى ركيزتين أساسيتين، وهما موضوع البحث وتوليته، كالتالي:تستند أهمية  أهمية البحث:

ٌتناول البحث موضوعا  هاما  ٌمثل عامل تأثٌر فً نجاح تصمٌم تطبٌمات الحكومة الذكٌة، والتً تعد  من حيث الموضوع:

اجاتهم ورغباتهم، وبالتالً زٌادة إلبالهم عامبل  فعاال  ومؤثرا  فً تعزٌز ثمة المستخدمٌن فً التطبٌمات الحكومٌة وتلبٌة احتٌ

على استخدامها. هذا باإلضافة إلى مساعدتها فً التنسٌك بٌن الهٌبات الحكومٌة المختلفة لتحمٌك الفابدة للمواطنٌن 

والشركات والحكومة ذاتها بما ٌحمك تدفك المعلومات وعبلنٌة تداولها عبر مختلف وسابل االتصال، وتوفر تواصل 

 ن بصانعً المرار والمابمٌن على األمور لتحفٌزها ومحاصرة الفساد.المواطنٌ

ٌأتً البحث فً تولٌت حاسم تحاول فٌه الحكومة المصرٌة تعزٌز اعتماد المواطنٌن على التطبٌمات  من حيث التوليت:

ا ، والتروٌج لها، ومن الذكٌة، وثمتهم فً فعالٌتها، وهو ما بدا فً مبادرة الحكومة من إطبلق العدٌد من التطبٌمات مؤخر

 هنا ٌُمكن أن ٌمثل البحث دعما  لهذا التوجه فً الولت الراهن.

 ٌتبع البحث المنهج الوصفً من خبلل وصف وتحلٌل إحدى النماذج لتطبٌمات الحكومة الذكٌة فً مصر. منهج البحث:

 ممدمة:

  المعلومات   تكنولوجٌا   مجال   فً   الكبٌرة   التطورات   ومواكبة   الذكٌة،   لؤلجهزة   المستخدمٌن   المواطنٌن   أعداد   ازدٌاد   مع

  ووزارة   الحكومات   تسعى   المجتمع؛   فبات   وبالً   للمواطنٌن   الحكومً   المطاع   خدمات   لتوفٌر   وتسخٌره   واالتصاالت 

  على   الحصول   إمكانٌة   توفر   الذكٌة   الهواتف   على   تعمل   وتطبٌمات   برامج   عدة   توفٌر   إلى   المعلومات   وتكنولوجٌا   االتصاالت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : التالية   النماط   في   الذكية   األجهزة   على   تعمل   التي   الحكومية   التطبيمات   تطوير   أهمية   وتكمن . وٌسر   سهولة   بكل   الخدمات 

                                                                                                              . الخدمات   تمدم   التً   المنوات   وزٌادة  ، الجمهور   احتٌاجات   تلبٌة   فً   التمنٌة   المدرات   استغبلل -

                                                                 .  والزوار   للمستخدمٌن   ةاالستجاب   وسرعة الجمهور،    مع   االتصال   تحسٌن -
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                                                                                                     . العالم   حول   مكان   أي   من   منها   واالستفادة   الخدمات   إلى   الوصول   سهولة -

  تصمٌم   ٌمتصر   ال   االستخدام؛ بحٌث   سهولة   ٌحمك   بما    تطبٌماتها   وبناء على ما سبك، فإن الحكومات ترغب بأن ٌتم تصمٌم

  فالتصمٌم   ولذا،   التطبٌك   استخدام   ووضوح   سهولة   على   التركٌز   مراعاة   ٌجب   وإنما   فمط،   الجمالٌة   السمات   على   التطبٌك 

  وحتى   الوصول   وإمكانٌة   التثبٌت   من   بدءا     التفاعلٌة،   النواحً   بجمٌع   وٌهتم   له   محورا     المستخدم   من   ٌجعل   الذي   هو   الجٌد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .  المٌزات   تخصٌص   إمكانٌة 

وسوف نتناول فٌما ٌلً االعتبارات التصمٌمٌة لبناء تطبٌمات الحكومة الذكٌة بما ٌتبلءم مع تحمٌك األهداف الوظٌفٌة لها، 

من حٌث كونها الوسٌلة التً من  (User Interface)تصمٌم واجهة المستخدم  والتً تنمسم إلى جزبٌٌن، جزء ٌتعلك ب

 User)خبللها ٌستطٌع المستخدم تحمٌك أهدافه من استخدام التطبٌك، واآلخر ٌتعلك بتصمٌم تجربة المستخدم 

Experience) .من حٌث كونها الوسٌلة التً تجعل تحمٌك تلن األهداف ٌتم بشكل سهل وبسٌط 

 واجهة المستخدمأوالً: 

  حتى   عنصر،   لكل   الممٌز   البصري   المظهر   خبلل   من   العناصر   بٌن   التمٌٌز   على   المدرة   على   التطبٌك   واجهة   تصمٌم   ٌعتمد

  بالكفاءة   تتمتع   مستخدم   واجهة   على   والحصول   بمفردها،   الكلمات   استخدام   عن   ٌُغنً   لد   الذي   المعنى   تكوٌن   ٌتسنى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . والجاذبٌة 

  أو   أهمٌة   األكثر   العناصر   إلى   المستخدمٌن   انتباه   توجٌه   إلى   والرموز واألزرار  والنصوص   األلوان   استخدام   ٌهدف   أن   ٌجب

  جدا     جٌد   بشكل   وممروء   االستخدام،   سهل   Layout   الشاشة   تخطٌط   ٌكون   أن   ٌجب   كما  . الشاشة   على   استخداما     األكثر 

 -  األٌمونات  -  الخطوط  -  األلوان   ) للواجهة   الربٌسٌة   المكونات   تكون   أن   أٌضا     ٌجب   كما  . المطلوبة   المهام   إلنجاز 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٥. والتخطٌط   التنظٌم   جٌدة  الصور( 

  المعلومات   توصٌل   بهدف   البصرٌة   العناصر   وترتٌب   معالجة   بها   تتم   التً   بالطرٌمة   للتطبٌك   البصرٌة   الواجهة   تصمٌم   ٌتعلك

  معا     تعمل   والتً   واللون،   الشكل   مثل   الخصابص،   من   عدد   له   البصري   التكوٌن   عناصر   من   عنصر   فكل  . التطبٌك   وسلون 

  التً   الطرٌمة   فً   والتشابهات   فاالختبلفات   الخصابص،   هذه   من   واحد   ألي   خاص   معنى   هنان   ٌكون   ما   ونادرا    . المعنى   لخلك 

  تسمح   التً   هً   التطبٌك،   مع   التفاعل   أثناء   العناصر   هذه   من   عنصر   كل   على   الخصابص   هذه   تطبٌك   خبللها   من   ٌتم 

  المثال،   سبٌل   فعلى   ،Graphical Interface   الجرافٌكٌة   والواجهات   المحتوى   من   المعنً   وتكوٌن   بفهم   للمستخدمٌن 

  معٌنة   صلة   هنان   أنه   أي   متشابهان   أو   مرتبطان   أنهما   ٌفترض   المستخدم   فإن   الخصابص،   نفس   فً   عنصرٌن   ٌشترن   عندما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وسوف نتناول فيما يلي عناصر تصميم الواجهة البصرية للتطبيك. ٦ . صحٌح   والعكس   العنصرٌن،   هذٌن   بٌن 
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                           عناصر تصميم الواجهة البصرية للتطبيك   يوضح  :(١)  شكل

 

 :(Shape)الشكل  -١

  أو   مربع،   دابري،   هو   هل   نسأل   عندما   الشًء   ماهٌة   بها   ندرن   التً   األولٌة   الطرٌمة   به   وٌُمصد  . وُصورته   الشًء   هٌبةُ    ٌعنً

  عند   المثال،   سبٌل   فعلى   ،Outline   لها   الخارجٌة   الخطوط   خبلل   من   األشٌاء   على   للتعرف   الفرد   ٌمٌل   حٌث . األمٌبا   ٌشبه 

  أنها   على   المتلمً   جانب   من   تُمرأ   تزال   ال   فإنها   األزرق،   باللون   مزخرفة   أناناس   لشكل   Silhouette   ظلٌه   صورة   استخدام 

  األشكال   بٌن   التمٌٌز   فإن   ذلن   ومع  . فمط   الخارجً   الشكل   خبلل   من   وذلن   الطبٌعٌة،   وتفاصٌله   بشكله   ٌبدو   ال   أنه   رغم   أناناس 

  أن   ٌعنً   وهذا   والحجم،   اللون   مثل   األخرى   العناصر   ببعض   ممارنة   واالهتمام   االنتباه   من   أعلى   مستوى   إلى   ٌحتاج   المختلفة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . المستخدم   انتباه   وجذب   التباٌن   إظهار   هو   الهدف   ٌكون   عندما   األفضل   العنصر   لٌس   الشكل 

  توظٌف   عند   تواجهنا   لد   التً   المشكبلت   فً   معٌن   عنصر   على   التعرف   عوامل   من   كعامل   بالشكل   االهتمام   ضعف   ٌتضح

  كل   ٌكون   لد   أنه   إلى   ٌرجع   وذلن   الممصودة؛   األٌمونة   اختٌار   من   بدال     خاطبة   أٌمونة   باختٌار   المستخدم   ٌموم   فعندما   ،  لكشلا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7 . والملمس   والحجم   اللون   حٌث   من   ٌتشابه   ولكن   الشكل   فً   اآلخر   عن   ٌختلف   منهما 

 :(Size)الحجم  -٢

  تظهر   التً   األخرى   المربٌة   بالعناصر   عبللته   على   بناء     صغٌر،   أو   كبٌر   بأنه   ووصفه   البصري   العنصر   حجم   تحدٌد   ٌتم

  العناصر   من   أكبر   تكون   عندما   وخاصة   غٌرها،   عن   لبلنتباه   جذبا     أكثر   تكون   حجما     األكبر   العناصر   وبالطبع   الشاشة،   على 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . حولها   من   لها   المماثلة 

  أٌضا     وٌمٌلون  . لحجمها   وفما     األشٌاء   ترتٌب   إلى   تلمابٌا     ٌمومون   األشخاص   أن   ٌعنً   مما   مرتب،   كمً   متغٌر   هو   أٌضا     الحجم

                                                                                                                                                                                                                                    . االختبلفات   لتلن   نسبٌة   كمٌات   تحدٌد   إلى 

  وأن   الحجم،   مع   تزداد   النسبٌة   األهمٌة   أن   ٌفترض   المستخدم   فإن   النص،   من   أحجام   أربعة   لدٌنا   كان   إذا   المثال،   سبٌل   فعلى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8  . للمعلومات   الهرمٌة   التسلسبلت   نمل   فً   مفٌدة   خاصٌة   الحجم   ٌجعل   هذا  . العادي   من   أهمٌة   أكثر   الغامك   النص 
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 :(Value)الميمة  -٣

  معنى   سٌاق   فً   األول   الممام   فً   تؤثر   الظبلم   أو   النور   فكرة   فإن   الحال،   بطبٌعة  . مظلم   أم   مضًء   ٌبدو   كٌف   تعنً   وهً

  النصوص   فإن   الفاتحة   الخلفٌات   فً   بٌنما   باهتة،   تبدو   الغاممة   النصوص   فإن   الداكنة   الخلفٌات   استخدام   فعند   . الخلفٌة   ولٌمة 

  أو   مظلمة   الصورة   كانت   فإذا   المثال،   سبٌل   فعلى  . منفصل   شًء   فالمٌمة   الحجم،   فً   الحال   هو   وكما  . واضحة   تبدو   الغاممة 

  لذلن   وسهولة،   بسرعة   المستخدمٌن   ٌدركه   شًء   هً   المٌمة   فً   فالتباٌنات  . فٌها   ما   إدران   بإمكانن   ٌعد   لم   فإنه   للغاٌة،   مضٌبة 

ا   المٌمة  . تُبرز   أن   إلى   تحتاج   التً   العناصر   إلى   االنتباه   لجذب   جدا     جٌدة   أداة   المٌمة   تكون   أن   ٌمكن   . مرتب   متغٌر   هً   أٌض 

  كثافة   أو   عمٌمة   مٌاه   أنها   على   تفسٌرها   السهل   من   الخرٌطة   على  ( أغمك )  المنخفضة   المٌمة   ذات   األلوان   المثال،   سبٌل   فعلى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . سكانٌة 

 :(Color)اللون  -٤

  من   التطبٌك   داخل   المستخدم   عٌن   وتوجٌه   االنتباه   جذب   على   تعمل   وسرٌعة   لوٌة   آداه   كونه   فً   اللون   عنصر   أهمٌة   تأتً

  من   ٌعتبر   فاللون  . به   المٌام   ٌجب   ما   معرفة   على   المستخدم   مساعدة   إلى   باإلضافة   هذا   للتمٌٌز،   أو   للتأكٌد   استخدامه   خبلل 

  فً   األلوان   وتوظٌف   اختٌار   ٌتم   أن   والبد  . عاطفٌة   واالستجابات   األفعال   ردود   إثارة   على   تعمل   التً   التصمٌم   عناصر   أكثر 

  كلغة   ٌعمل   متكامل،   نظام   من   كجزء   باتساق   اللون   استخدام   أن   كما  . البصرٌة   والجاذبٌة   االستخدام   سهولة   لتعزٌز   الواجهة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . الفهم   فً   تساعده   والتً   الصلة؛   ذات   العناصر   بٌن   الربط   على   المستخدم   تساعد   بصرٌة 

                                                                                                                                                 9 . األخرى   التطبٌمات   بٌن   ممٌز   التطبٌك   لجعل   المؤسسة،   هوٌة   أو   صفات   عن   للتعبٌر   أٌضا     اللون   استخدام   ٌمكن

  ألن   نظرا     الكمً،   للتمٌٌز   اتصال   كعامل   جوهري   بشكل   علٌه   االعتماد   ٌمكن   ال   اللونً   التدرج   فإن   والمٌمة   الحجم   وبخبلف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . المعلومات   من   النوع   هذا   لنمل   استخدامه   عند   ألل   فهو   ولذلن  . جدا     شابع   اللونً   العمى 

  بٌن   التشابه   أو   االختبلف   أوجه   تحدٌد   للمستخدمٌن   ٌتٌح   فعال   بصري   نظام   خلك   أجل   من   بحرص   األلوان   استخدام   ٌجب

                                                                                                                                                                            22 . العناصر 

 :(Orientation)االتجاه  -٥

  إلى   ألسفل،   عنها، )ألعلى،   التعبٌر   نحتاج   اتجاهٌة   معلومات   لدٌنا   ٌكون   عندما   جدا ،   ومفٌد   هام   العنصر   هذا   توظٌف   ٌعد

                                                                                                                                                                                     22( األمام   وإلى   الوراء، 

  استخدامه   األفضل   من   لذلن   الصغٌرة،   باألحجام   أو   األشكال   بعض   استخدام   خبلل   من   االتجاه   إدران   الصعب   من   ٌكون   فمد

  سهم   استخدام   األفضل   فمن   ٌتراجع،   األسهم   سوق   أن   إظهار   فً   نرغب   كنا   إذا   المثال،   سبٌل   على  . ثانوي   اتصال   كعامل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    20  . أٌضا     األحمر   باللون   األسفل   إلى   ٌشٌر 

  ذلن   على   بالنمر   المستخدم   لام   إذا   أنه   هنا   والممصود   معٌن،   اتجاه   إلى   ٌشٌر   الذي   السهم   رمز   نجد   أحٌانا     التطبٌمات   بعض   ففً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . السهم   اتجاه   نفس   وفً   الصفحة   نفس   فً   أكثر   تفاصٌل   ظهور   إلً   ٌؤدى   سوف   السهم 

 :(Position)الموضع  -٦

  عنصر  -  ٌمع   أٌن  -  موضع   ٌعنً   وهو  . الهرمً   التسلسل   حول   معلومات   وتوصٌل   نمل   فً   جدا     مفٌد   عنصر   الموضع   ٌعد

  العناصر   موضع   تحدٌد   فً   للشاشة   المستخدم   لراءة   ترتٌب   من   االستفادة   ٌمكن   حٌث  . األخرى   للعناصر   بالنسبة   معٌن 

  ٌمكن   كما   الشاشة،   من   الٌسار   أعلى   فً   أهمٌة   األكثر   العناصر   وضع   ٌمكن   الغربٌٌن،   للمراء   فبالنسبة   المطلوب،   بالتسلسل 

  وهذه   حولنا،   من   بالفعل   الموجودة   والعناصر   الشاشة   على   العناصر   بٌن   مكانٌة   عبللات   إلنشاء   الموضع   استخدام   أٌضا   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . التطبٌك   لتنظٌم   ٌستخدم   الذي   الهرمً   التسلسل   لتعزٌز   المفاهٌمٌة،   العبللات   إلى   تشٌر   أن   بدورها   ٌمكن   المكانٌة   العبللات 
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 :(Texture)الملمس  -٧

  ٌمكن   الذي   الحمٌمً   للملمس   مماثل   ٌبدو   السطح   لجعل   بصري   إٌهام   عن   عبارة   وهو   السطح،   مظهر   ٌعنً   البصري   الملمس

. 2٣ إلخ ...  مستوي،   غٌر   مستوي،   ناعم،   خشن، )  للسطح،   المربٌة   أو  ( اللمسٌة )  الحسٌة   الطبٌعة   وهو  . اللمس   بحاسة   إدراكه 

  وذلن   االنتباه،   لفت   فً   أو   البصرٌة   الواجهة   فً   عنصرٌن   بٌن   معٌن   اختبلف   لتوصٌل   العنصر   هذا   استخدام   ٌتم   ما   نادرا  

  معٌن،   معنى   توصٌل   الملمس   خبلل   من   ٌمكن  . تمٌٌزه   ٌمكن   حتى   لوي   بشكل   االنتباه   وتركٌز   االهتمام   من   الكثٌر   ٌتطلب   ألنه 

  هذه   من   به   نمسن   أن   نستطٌع   أننا   نستنتج   فإننا   معٌن،   جهاز   أو   آداه   فً   مطاطً   جزء   نرى   عندما   المثال،   سبٌل   فعلى 

  هذا   أن   نستنتج   فإننا   Ridges or bumps   مرتفع   جزء   رؤٌة   عند   أن   حٌث   التطبٌك،   واجهة   فً   الطرٌمة   وبنفس  . المنطمة 

  ٌجعله   ذلن   فإن   إلٌه   التأثٌرات   بعض   وإضافة   Drop shadow   ُملمى   ظل   للزر   ٌكون   عندما   وكذلن   للسحب،   لابل   الجزء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2٤  . للنمر   لابلٌة   أكثر   ٌبدو 

 :(Text)النص  -٨

  بسٌطة   لغة   استخدام   على   ٌعتمد   وأن   التطبٌك،   واجهة   فً   النصوص   استخدام   عند   حذرا     ٌكون   أن   المصمم   على   ٌجب

  النص   أهمٌة   تظهر   هنا   ومن  . ودلٌمة   كثٌفة   معلومات   نمل   خبللها   من   ٌمكن   وبطرٌمة   والتعمٌد،   اإلربان   عن   تبعد   وواضحة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   : النص   استخدام   عند   اإلرشادات   بعض   مراعاة   ويجب  . المستخدم   واجهة   عناصر   من   كعنصر 

  والتأثٌرات   األلوان   استخدام   ومراعاة  . المراءة   سهل   التطبٌك   محتوى   أن   لضمان   بعناٌة   الخطوط   ضبط   جبٌ    : اإلنمرائية -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . جدوى   دون   فٌها   اإلفراط   وعدم   التطبٌك   وشخصٌة   البصري   االتساق   ٌحمك   وبما   الهرمً   التسلسل   تحمٌك   بهدف   المختلفة 

  كان   كلما   وضوحا     أكثر   الشكل   كان   فكلما   األولى،   بالدرجة   شكلها   خبلل   من   الكلمات   على   المتلمً   ٌتعرف    : الوضوح -

  التً   اإلنجلٌزٌة   الكلمات   لراءة   صعوبة   إلٌه   ٌرجع   الذي   السبب   هو   ٌعد   وذلن   الكلمات،   على   التعرف   المستخدم   على   أسهل 

  الكبٌرة   الحروف   من   بمزٌج   المكتوبة   اإلنجلٌزٌة   بالكلمات   ممارنة     Capital Letter   كبٌرة   بحروف   مكتوبة   جمٌعها   تكون 

  فن   ٌستطٌع   لكً   كبٌر   اهتمام   لها   ٌكرس   أن   المتلمً   من   تحتاج   الكبٌرة   بالحروف   المكتوبة   الكلمات   أن   حٌث   والصغٌرة، 

  تصمٌم   فً   الكلمات   حروف   كل   فً   الكبٌرة   الحروف   نمط   استخدام   تجنب   ٌفضل   األسباب   هذه   لكل  . مكتوب   هو   م   شفرة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . التطبٌك   واجهة 

  على   سلبا     تؤثر   لد   والتً   المتكاملة،   األلوان   استخدام   وعدم   والخلفٌة   النص   بٌن   كافً   تباٌن   تحمٌك   من   البد  التباين: -

                                                                                                                                                                                                                                            . كافٌة   بنسبة   تباٌن   تحمٌك   الهدف   ٌكون   بحٌث   المراءة،   سهولة 

  استخدام   أو   الضرورٌة   الكلمات   من   عدد   ألل   استخدام   خبلل   من   مفهوم   النص   جعل   محاولة   ٌجب    : بإيجاز   التعبير -

                                                                                                                                                                                                                                            . لها   حاجة   هنان   كان   إذا   علٌها   المتعارف   االختصارات 

  الخاصة   التطبٌمات   عكس   على   رسمً،   غٌر   لها   العام   واإلحساس   المظهر   ٌكون   األلعاب   تطبٌمات    : التطبيك   من   الغرض -

  بما   الخطوط   اختٌار   ٌتم   أن   البد   لذلن   كبٌرة،   بدرجة   رسمً   مظهر   لها   ٌكون   والتً   المثال   سبٌل   على   الحكومٌة   بالجهات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . المستخدمة   الخطوط   على   تؤثر   التطبٌك   ٌمدمها   التً   المعلومات   كمٌة   أن   كما  . التطبٌك   من   الغرض   مع   ٌتناسب 

  أم   عصرٌة،   أم   هادبة   أم   مرحة   هً   هل   التطبٌك،   عنها   ٌعبر   أن   ٌجب   التً   الشخصٌة   مراعاة   من   البد    : التطبيك   شخصية -

  أن   حٌث   التطبٌك،   شخصٌة   تصف   التً   تحدٌدها   تم   التً   الصفات   مجموعة   عن   ٌعبر   بما   الخطوط   اختٌار   ٌتم   أن   والبد   ؟ ...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . معٌنة   شخصٌة   خط   نمط   لكل 
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  فً   الطرٌمة   بنفس   إلٌه   التحدث   ٌتم   أنه   ٌتولع   فإنه   معه؛   التطبٌك   تواصل   طرٌمة   المستخدم   تعلم   بمجرد    : الخطوط   اتساق -

  ٌكون   أن   أو  . الكٌفٌة   بنفس   المعلومات   من   النوع   نفس   عن   تعبر   التً   الخطوط   معالجة   من   البد   لذلن   التطبٌك؛   أجزاء   كل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . معٌن   أساس   على  بناء     المستخدمة   الخطوط   أنماط   فً   االختبلف 

  أنواع   فً   الزابد   التعدد   أن   حٌث   بفعالٌة،   للتواصل   الخطوط   أنواع   من   ممكن   عدد   ألل   استخدام  :  الخطوط   أنواع -

                                                                                                                                                                                                       2٥ . بالتصمٌم   بصرٌة   فوضى   ٌخلك   الخطوط؛ 

 :(Layout)التنسيك  -٩

  فً   التصمٌم   عناصر   جمٌع   تنظٌم   ٌتم   أن   بمعنى   للتخطٌط،   تخضع   وأن   البد   المربً   التصمٌم   عناصر   جمٌع   أن   فٌه   الشن   مما

  بناء   أن   حٌث  . الشاشة   على   تظهر   أن   ٌنبغً   التً   العناصر   وتحدٌد   بشأن   المرارات   اتخاذ   ٌتم   وأن   المستخدمٌن،   ٌفهمه   هٌكل 

  ٌمهد   الجمالً   الجانب   على   الحفاظ   مع   السلون   وتوجٌه   االستخدام   كٌفٌة   بتفسٌر   ٌموم   منطمً   أساس   على   لابمة   تخطٌطات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . والفعالٌة   بالجاذبٌة   تتمتع   بصرٌة   لواجهات   الطرٌك 

 . والفراغات   والحجم   والشبكة   والمرب   المحاذاة  : مثل   التخطٌط   عملٌة   خبلل   تستخدم   التً   المصطلحات   من   العدٌد   وهنان

ا   المصممة   المصطلحات   بعض   إلى   إضافة   . االستجابة   مثل   أخرى   وعناصر   والموالب،   الشاشة   حجم  : مثل   للشاشات   خصٌص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      : المصطلحات   تلن   لبعض   توضيح   يلي   وفيما 

  حجم الشاشة(Screen Size): 

  البصرٌة   الواجهة   خبلله   من   ٌظهر   بإطار   محاطة   شاشة   فكل  .  التخطٌط   فً   األولى   الخطوة   هو   الشاشة   حجم   معرفة   إن

  جمٌع   فً   النظر   إلى   تحتاج   البعض،   وبعضها   والعناصر   واإلطار،   العناصر   بٌن   العبللة   ولكن  . عناصرها   بكل   للتطبٌك 

ا   التطبٌك   واجهة   تصمٌم   ٌتضمن   . فردي   بشكل   الشاشات   أحجام    من   فبدال    . منفصلة   صفحات   ولٌس   ،   فمط   نمطٌة   وحدات   دابم 

ا،   ثابت   شًء   التخطٌط   اعتبار    ٌتولعها   التً   الكٌفٌة   مع   ٌتطابك   بحٌث   للتغٌٌر   ولابل   للدراسة   ٌخضع   عنصرا     فإنه   تمام 

  مع   المبادئ   هذه   دمج   الضروري   من   أنه   حٌث  . المطلوبة   االستجابة   على   والحصول   التطبٌك   مع   التفاعل   فً   المستخدمون 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2٦ . ببعضها   الشاشة   على   تظهر   التً   الواجهة   عناصر   ارتباط   كٌفٌة   فهم 

 :(White Space)المساحات البيضاء  -)أ( 

  بٌن   مسافات   كانت   سواء   الفارغة،   المساحات   عن   تعبر   وهً  . الشاشة   إلى   النظر   عند   العٌن   فٌه   ترتاح   الذي   المكان   بها   ٌُمصد

  ولكن   بالفعل؛   اللون   بٌضاء   البٌضاء   المسافة   تكون   أن   ٌلزم   ال   وهذا  . نفسها   الشاشة   حدود   على   أو   العناصر   حول   أو   األعمدة 

  فً   البٌضاء   المساحات   استخدام   ٌتم   ولد  . التالً   العنصر   إلى   االنتمال   لبل   للراحة   مساحة   لتوفٌر   فمط،   فارغة   تكون   أن   ٌجب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . االنتباه   لجذب   البٌضاء   المساحة   بمعظم   المعزولة   العناصر   إلى   العٌن   لتوجٌه   األحٌان   بعض 

  عند   والسرور   بالراحة   الشعور   تعطً   تصامٌم   إنشاء   الضروري   من   ولكنه   مجردة،   المربٌة   الراحة   مساحة   مفهوم   ٌبدو   لد

                                                                                                                                                                     . استخدامها 

 :(Margins)الهوامش  -)ب( 

  أن   الممكن   من   العنصر   وهذا  . الحاوٌة   تلن   داخل   والعناصر   الحاوٌة   حواف   بٌن   البٌضاء   المساحة   من   نوع   هً   الهوامش

  ؛   فمط   الشاشة   حافة   حول   مساحة   مجرد   لٌست   فالهوامش  . المزدحم   والتصمٌم   المرٌح   التصمٌم   بٌن   واضحة   فرولا     ٌُحدث 

  تفصل   هوامش   هنان   ٌكون   أن   ٌجب   حٌث   بداخله،   منه   أصغر   عناصر   على   ٌحتوي   ما   عنصر   أي   عن   تعبر   أٌضا     هً   ولكن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . البعض   بعضها   عن   وكذلن   األصلٌة،   عن   الفرعٌة   العناصر 
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ا   للهوامش   استخدامها   ٌجب   التً   لمساحةا   ممدار   تحدٌد   ٌعد   تحدٌد   بعد   كتحسٌن   ذلن   ٌتم   ما   وعادة   ،  التخطٌط   عملٌة   من   جزء 

  حاوٌة   كل   داخل   الهوامش   تكون   أن   ٌجب   الشاشة،   على   كحاوٌات   متعددة   عناصر   تعمل   عندما  . للعناصر   العام   الموضع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . متسمة 

                                               (Proximity, Scale and Alignment) : المحاذاة   –   الممياس   –   المرب -)ج(  

  داخل   الموجودة   الصغٌرة   التصمٌم   عناصر   من   عنصر   كل   بها   تمرأ   التً   الكٌفٌة   تفسر   العٌن   تجعل   التً   المبادئ   وهً

  بالعبللات   ٌعرف   فٌما   البعض   بعضها   من   العناصر   لرب   مدى   توضٌح   إلى   باإلضافة  . صلة   ذات   أنها   على   البصرٌة   الواجهة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . البصرٌة 

                                                                                                                                         . إلٌها   ٌنتمً   التً   العناصر   مجموعة   من   بالمرب   عنصر   كل   وضع   الضروري   من    : المرب  - 

  على   تبدو   أن   ٌمكن   الممٌاس،   نفس   لها   ٌكون   التً   فالعناصر   العنصر،   أهمٌة   بمدى   مباشر   ارتباط   ٌرتبط   وهو    : الممياس  - 

                                                                                                                                                                                                                 . صلة   ذات   أنها 

  فٌما   عبللات   لخلك   الطرٌمة   بنفس   العناصر   محاذاة   ٌتم   حٌث  . منظما     ٌبدو   التخطٌط   لجعل   أخرى   طرٌمة   هً    : المحاذاة  - 

                                                                                                                                                                                     . بٌنها 

 :(Grid)الشبكة  -)د( 

  والتً   النهابً،   التصمٌم   فً   مربٌة   الغٌر   والرأسٌة   األفمٌة   الخطوط   من   مجموعة   عن   عبارة   وهً   للتخطٌط،   لوٌة   أداة   هً

  من   مكون   للعمل   إطار   الشبكة   خطوط   توفر   حٌث  . للتخطٌط   متماسن   هٌكبل     نوفر   والتً   ثابتة   مسافات   على   توزٌعها   ٌتم 

  وعرض   الهوامش   لعرض   لواعد   الشبكة   تحدد   حٌث  . للعناصر   النسبً   والحجم   والمحاذاة   العناصر   أوضاع   لتحدٌد   وحدات 

  داخل   محدد   مسار   خبلل   من   العٌن   لتوجٌه   العناصر   محاذاة   ٌتم   وكٌف   الصور   وحجم   العناصر   بٌن   والمسافات   األعمدة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27 . والراحة   للتولف   أماكن   للعٌن   تعطً   أنها   كما   الصفحة، 

 :(Templates)الموالب / النماذج  -)هـ( 

  ذو   محتوى    على   الحصول   ٌمكن   تطبٌمها   تم   ما   إذا   التً   محددة   لواعد   ووضع   الهوامش   بناء   فٌها   ٌتم   مجموعات   هً   النماذج

  ظروف   فً   فمط   تظهر   لد   التً   العناصر   تتضمن   بحٌث   نمطٌة،   النماذج   تكون   أن   ٌمكن  . معٌنة   وخصابص   معٌن   شكل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . مشتركة   شبكة   على   تعتمد   التً   أو   معٌنة، 

ا   سٌتم   أنه   فً   منها   االستفادة   وٌمكن   لد   النماذج   هذه   األحٌان   بعض   وفً  . مرة   كل   فً   الطرٌمة   بنفس   المعلومات   عرض   دابم 

  موالف   أو   معٌن   محتوى   تدعم   والتً   فردي   بشكل   المصممة   بالتصامٌم   له   تسمح   ال   ألنها   المصمم،   على   المٌود   بعض   تفرض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . باإلحباط   ٌشعرهم   مما   الحدوث،   متكررة   غٌر 

 : (Imagery)الصور  -١١

  األٌمونات،   البٌانٌة،   الرسوم   التوضٌحٌة،   الرسوم   الفوتوغرافٌة،   الصور  : مثل   الصور   أنواع   من   العدٌد   التطبٌمات   تستخدم

  تم   إذا   إال   المحتوى،   من   نوع   تعتبر   فالصور  . الشعارات   البٌانٌة،   الرسوم   الخرابط،   الفٌدٌو،   مماطع   المتحركة،   الرسوم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . المعلومات   عن   شًء   مجرد   ولٌس   المعلومات،   بنمل   تموم   أنها   حٌث  . كملمس   أو  )Pattern(  كنموش   استخدامها 

  بتمدٌم   المتعلمة   التطبٌمات   ففً  . ٌستخدمونه   الذي   التطبٌك   لنوع   وفم ا   الصور   من   مختلفة   أنواع   رؤٌة   المستخدمون   وٌتولع

  األنشطة   عن   بحثا     األشخاص   ٌستخدمها   التً   التطبٌمات   أما  . البٌانٌة   والرسوم   الجداول   رؤٌة   المستخدمون   ٌتولع   التحلٌبلت، 

  الصور   تُعد   حٌث  . محٌطهم   على   التعرف   على   تساعدهم   التً   والصور   الخرابط   رؤٌة   المستخدمون   فٌتولع   المرٌبة،   التجارٌة 

  بتوصٌل   ٌموم   أٌضا     تطبٌك   لكل   المناسبة   الصور   استخدام   أن   كما  . ما   شًء   شكل   مثل   األسبلة،   على   لئلجابة   رابعة   أداة 
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  محتوى   ٌدعم   الذي   التعبٌر   فً   األشخاص   جمٌع   مستوى   لرفع   رابعة   فرصة   الصور   استخدام   وٌُعد   لوة،   أكثر   رسابل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     28 . التطبٌك 

  االستمتاع   وزٌادة   التطبٌك   لمحتوى   معلومات   إضافة   على   أٌضا     تعمل   ولكنها   فمط،   جمالً   شكل   مجرد   لٌست   فالصور

                                                                                                                                                                     . التطبٌك   باستخدام 

  نرٌد   كنا   إذا   ما   هو   السؤال   لٌس  . واالستخدام   والتواصل   للجاذبٌة   ضرورٌة   أداة   الصور   تكون   التطبٌمات،   بعض   وفً

  للصور   الجٌد   فاالستخدام  . توظٌفها   وكٌفٌة   استخدامها،   ٌجب   التً   األنواع   هً   ما  : هو   السؤال   ولكن   ال،   أم   الصور   استخدام 

  وعناصر   األٌمونات   تساعد   أن   ٌمكن   كما  . دلٌمة   بٌانات   توصٌل   على   والعمل   الشابعة   األخطاء   تجنب   فً   ٌساعد   أن   ٌمكن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . التطبٌك   شخصٌة   عن   التعبٌر   أثناء   واضحٌن   ووظابفه   التنمل   جعل   على   الُمصممة   التحكم 

  المرارات   تستند   أن   ٌجب    ننمل؟(   أن   نرٌد   ماذا )    هو   األساسً   السؤال   فإن   الصور،   استخدام   نرٌد   كنا   إذا   ما   تحدٌد   وعند

  المستخدم   على   العابدة   والفوابد   الشاملة   التواصل   أهداف   إلى   واللون،   والنوع   بالتخطٌط   المتعلمة   تلن   مثل   بالصور،   المتعلمة 

  هاما     دورا     الصور   تعطً   أهدافن   تحمك   التً   الصور   أنواع   مع   األهداف   مطابمة   أن   حٌث  . االستخدام   سٌالات   أو   وشخصٌات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . التطبٌك   واجهة   فً 

  وتوفٌره   الناس،   ٌتولعه   ما   معرفة   بنجاح   الصور   استخدام   ٌتطلب   األخرى،   التطبٌك   واجهة   عناصر   أغلب   مع   الحال   هو   كما

  وخصابصها،   المختلفة   الصور   أنواع   ومعرفة   الصور،   تلعبها   أن   ٌمكن   التً   األدوار   فهم   إن  . انتباههم   تجذب   منطمٌة   بطرٌمة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . تطبٌك   بكل   الخاص   التصمٌم   بشأن   مستنٌرة   لرارات   باتخاذ   ٌسمح 

 :(Controls and Affordances Elements)عناصر التحكم الوظيفية للتطبيك  -١١

  ٌرونه   ما   كل   المستخدمون   ٌفهم   أن   الضروري   من   فإنه   التطبٌك،   شاشة   مع   التفاعل   وسٌلة   هً   التحكم   عناصر   ألن   نظرا  

  الواجهة   تصمٌم   عناصر   كل   وظٌفة   عن   للكشف   فعال   بشكل   التصمٌم   استخدام   ٌتطلب   وهذا    . التطبٌك   شاشة   على   أمامهم 

  سٌحتاجها   التً   التحكم   عناصر   تحدٌد   فبمجرد  . بذلن   للمٌام   طرٌمة   أفضل   هو   مألوفة   أنماط   باستخدام   فالبدء  . البصرٌة 

  عناصر   جمٌع   إدران   ٌتطلب   فمط   إنه  . شاق   أمر   لٌس   وهو   بالتفاصٌل،   االهتمام   من   مزٌد   سٌتطلب   تطبٌمها   فإن   التطبٌك، 

  جدٌدة   خاصٌة   إضافة   إلى   الحاجة   عند   المرونة   توافر   وأٌضا     باستمرار،   العناصر   هذه   استخدام   عند   المتبع   والسلون   التحكم، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29 . التحكم   عناصر   من   عنصر   تغٌٌر   أو   للتطبٌك 

  تطبٌمات   استخدام   ٌمكن   وبٌنما  . الهرمً   بالتسلسل   بطرٌمة   بدلة   التحكم   عناصر   استخدام   أماكن   تحدٌد   ٌتم   أن   كبٌر   لتحدي   إنه

  ٌتطلب   التطبٌمات   ببعض   الخاصة   التحكم   عناصر   تخطٌط   أن   المحتمل   فمن   التحكم،   عناصر   وضع   ألماكن   كمرجع   أخرى 

  استنادا     متولع،   هو   ما   لتحسٌن   فرص   عن   البحث   األفضل   من   فإنه   لذلن  . بها   الخاص   المحتوى   سٌاق   فً   فرٌد   بشكل   النظر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . المربٌة   االستخدام   لابلٌة   مبادئ   إلى 

  المزٌد   بذل   ٌستحك   بالتطبٌك   الوظٌفٌة   التحكم   لعناصر   ضوابط   ووضع  . التصمٌم   إبراز   على   ٌساعد   بالتفاصٌل   االهتمام   نإ

                                                                                                                                                                                                . التطبٌك   شخصٌة   إلظهار    الجهد   من 

                                                                 : مجموعات   ثالث   إلى   الوظيفية   التحكم   عناصر   تنمسم

  من   والحركة   التنمل   إلى   تشٌر   التً   المنسدلة   والموابم   التمرٌر   وأشرطة   والنمر،   الروابط،   مثل    : التنمل   في   التحكم   عناصر  -

                                                                                                                                                                                                                  . التطبٌك   داخل   آخر   إلى   مكان 

  وإدارة   لتحدٌد   للمستخدمٌن   طرل ا   تمترح   التً   التمدٌم   وأزرار   النماذج   أشكال   مثل    : البيانات   معالجة   تحكم   عناصر -

                                                                                                                                                            . المعلومات 
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                                                                                                               . الطلب   عند   المعلومات   من   المزٌد   عن   الكشف   تمترح   والتً   المعلومات:   عرض   تحكم   عناصر -

 :(Navigation Controls)ضوابط عناصر التنمل / التصفح  -)أ(

التشعبٌة    الروابط   مثل   اإلنترنت،   صفحات   عبر   التنمل   فً   التحكم   عناصر   أبسط   ٌفهمون   األشخاص   أغلب   أن   من   الرغم   على

  Hyperlinks،   تُحدث   مازالت   المستخدمة،   اللغة   مع   جنب   إلى   جنبا     البصرٌة   المعالجات   فإن   المبوبة،   المعلومات   وفبات  

  العثور   مشمة   المستخدمٌن   تُحمل   التً   التحكم   عناصر   وبٌن   بسهولة،   علٌها   العثور   ٌمكن   التً   التنمل   عناصر   بٌن   الفارق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . وإٌجادها   علٌها 

                                                                                   : يلي   ما   التطبيك   داخل   التنمل   في   التحكم   عناصر   وتشمل

                                                                   للنمر   المابلة   الرموز   مثل   الصور،   روابط  -  

                   التبوٌب   عبلمات   - 

                                                                المتنملة   العناصر   لتصفح   المستخدمة   الداخلٌة   التمرٌر   أشرطة  -  

  حٌث  . للشاشة   الكلً   الهرمً   للتسلسل   تخضع   هذه   التحكم   عناصر   أن   االعتبار   فً   األخذ   ٌجب   آخر،   بصري   عنصر   أي   مثل

  العناصر   جمٌع   تمثل   حتى   األخرى   الشاشة   وعناصر   الوظٌفٌة   التحكم   عناصر   مولع   مع   العنصر   موضع   موازنة   ٌجب 

  العبللات   نجاح   مدى   وتمٌٌم   بسرعة   الخٌارات   تجربة   هً   بذلن   للمٌام   طرٌمة   أفضل  . الهرمً   التسلسل   فً   بدلة   مكانها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . المختلفة 

  الروابط(Links): 

  عن   )Hyperlink( التشعبٌة   الروابط   إبراز   ٌجب   النصٌة،   الفمرات   ففً  . والتولع   التباٌن   حول   تدور   الروابط   اتصال   فكرة

  بشكل  )underline(  تحتها   الخطوط   ووضع   النص،   بلون   ممارنة     العالً   بالتباٌن   الروابط   تتمٌز   أن   ٌجب   حٌث  . النص   بمٌة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . النص   وبٌن   بٌنها   التمٌٌز   فً   للمساعدة   مناسب 

  بالفعل،   بارزة   تكون   عادة   الموابم   هذه   ألن   نظرا     ٌختلف   فالوضع   التنمل،   بموابم   الخاصة   الروابط   ٌخص   فٌما   أما

  –   الخطوط   لوضع   حاجة   هنان   لٌس   فإنه   وبالتالً  . للنمر   لابلة   المابمة   عناصر   تكون   أن   ٌتولعون   ما   غالبا     والمستخدمون 

  مثل   علٌها،   العثور   المستخدمون   ٌتولع   التً   الموالع   فً   تظهر   أن   ٌشترط   ولكن   المابمة   فً   الموجودة   الروابط   –   لتسطٌر 

  الخاصة   الروابط   لتسطير   بدائل   عدة   وهنان  . بأخرى   أو   بطرٌمة   النص   عن   تمٌٌزها   وٌتم   التطبٌك،   شاشة   أعلى   أو   جانب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      : تتضمن   تمييزها   وسهولة   بالموائم 

                                     ( Rolloverالتمرٌر)   عند   المابمة   عنصر (Highlighting)إضاءة  -

                                                        . التمرٌر   عند   الرابط   أسفل   خطوط   ظهور -

                                               . التمرٌر   عند   الرابط   لون   تغٌر -

                                                                                    . الربٌسً   النص   لون   عن   مختلف   بلون   دابما     الروابط   عرض -

 

  أشرطة التمرير الداخلية(Internal scrollbars) : 

  تعد   التظلٌل   فكرة   أن   من   الرغم   فعلى  . التطبٌك   فً   التمرٌر   أشرطة   تصمٌم   ٌتم   ما   غالبا     التحكم،   عناصر   من   العدٌد   مثل

  ففً  . التطبٌك   واجهة   فً   لوي   بشكل    بصرٌا     العنصر   بروز   على   تعمل   أٌضا     أنها   إال   العمك،   إلظهار   ورابعة   جدا     مناسبة 

  التمرٌر   منطمة   محتوٌات   رؤٌة   على   المستخدمٌن   مساعدة   فً   إبرازها   من   الهدف   ٌتمثل   الداخلٌة،   التمرٌر   أشرطة   حالة 

  ممدار   تحدٌد   ٌجب   حٌث  . تحدٌا     ٌمثل   ما   هو   والمحتوى   التحكم   عناصر   بٌن   الرؤٌة   موازنة   على   العمل   لكن   معها،   والتفاعل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . واضح   بشكل   ٌظهر   وظٌفتها   عن   الكشف   وإمكانٌة   التحكم   عناصر   لجعل   المطلوب   التصمٌم 
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  لشكل   وواضح   التباٌن   عالً   تمثٌل   تتطلب   فإنها   الشاشة   من   الفرعٌة   األلسام   فً   المستخدمة   التمرٌر   ألشرطة   بالنسبة   أما

  الشكل   تغٌٌر   ٌكون   أحٌانا    . التمرٌر   شرٌط   من   لئلمسان   المابل   الجزء   فً   ألسفل   أو   ألعلى   أسهم   وجود   مع   التمرٌر   شرٌط 

  التمرٌر   شرٌط   فإن   حدة،   على   الشاشة   على   آخر   تحكم   عنصر   كل   بتصمٌم   لمنا   فإذا  . الشخصٌة   لدعم   حٌوٌا     أمرا     والمظهر 

  كبلسٌن   ثوب   مع   الُمرتدٌة   الرٌاضٌة   األحذٌة   من   زوج   مثل   بالتطبٌك،   الخاص   التصمٌم   مع   ٌتعارض   أن   ٌمكن   للمتصفح 

  التحكم   عنصر   على   للتعرف   للمستخدمٌن   ٌكفً   بما   كبٌر   بحجم   كافٌة   مربٌة   إشارات   توفٌر   ٌجب  . الولت   نفس   فً   رالً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          02  . بنجاح   واستخدامه   علٌه   هو   لما   تصمٌمه   المعاد 

 

  أزرار التنمل واأليمونات(Navigational buttons and icons): 

  مثل   للمصمم،   الشخصٌة   الرغبة   حسب   على   واألٌمونات،   األزرار   على   البصرٌة   المعالجات   من   عدد   أي   تطبٌك   ٌمكن

  بغض  . المعالجات   من   وغٌرها   العمك،   إلى   لئلشارة   األلوان   وظبلل   واإلضاءات   اللونٌة   والتدرجات   الدابرٌة   الزواٌا   استخدام 

  من   لونٌة   درجات   أو   للتطبٌك،   الكلً   اللونً   النظام   من   جزءا     األزرار   ألوان   تكون   أن   ٌجب   المتبعة،   الطرٌمة   عن   النظر 

  جمٌع   فً   البعض   بعضها   مع   المستخدمة   األلوان   خٌارات   تتسك   أن   ٌجب   بحٌث  . التطبٌك   فً   المستخدمة   األساسٌة   األلوان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . تفاعلً   غٌر   هو   وما   تفاعلً   هو   لما   للمستخدمٌن   الفهم   عملٌة   لتسهٌل   التطبٌك،   أنحاء 

  بنفس   تمدٌمها   وتم   الشًء   نفس   بعمل   تموم   األزرار   جمٌع   كانت   إذا   حالة   فً   الواجهة   تبسٌط    فً   تساعد   المجمعة   األزرار

ا   مختلف   بعمل   ٌموم   األزرار   أحد   كان   إذا   أما  . الطرٌمة    تمدٌم   من   بدال     التولعات   لتحدٌد   التمٌٌز   إلى   ٌحتاج   فمد   اآلخر،   عن   تمام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . المستخدمٌن   لِبل   من   بها   مرحب   غٌر   مفاجأة 

 :(Data manipulation controls)ضوابط معالجة البيانات  –)ب(  

ا   الشًء،   بعض   معمدة   ولكنها   التطبٌمات   من   عرٌضة   فبة   تمثل   فهً   الوظٌفٌة،   للتطبٌمات   بالنسبة   هذه   من   نوع   كل   ألن   نظر 

ا   تمرٌبا ،   التطبٌمات    وغٌرها،   السفر   تطبٌمات   إلى   المصرفٌة   الخدمات   تطبٌمات   إلى   اإللكترونٌة   التجارة   تطبٌمات   من   بدء 

  والتسجٌل   الشراء   وإتمام   االختٌارات   وإجراء   المعلومات   مولع   تحدٌد   للمستخدمٌن   تتٌح   التً   التحكم   عناصر   على   تعتمد 

  التحكم   أدوات   تصمٌم   ٌجب   معمدة،   أو   بسٌطة   المعنٌة   المعامبلت   كانت   إذا   عما   النظر   وبغض  . المعامبلت   من   أخرى   وأنواع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                02 . وظٌفتها   ٌبرز   فعال   بشكل 

                                                                                            : يلي   ما   ومعامالتها   ومعالجتها   البيانات   تحديد   في   التحكم   عناصر   تتضمن

                                                                                                          . منسدلة   لابمة   ضمن   البحث   لنتابج   ترشٌحات   تظهر   التً   االختٌار   وخانات      Radio button االختٌار   أزرار -

                            Multiple-select boxes االختٌار   متعددة   صنادٌك -

                                                                                            . أخرى   إلى   واحدة   من   العناصر   نمل   للمستخدمٌن   تتٌح   شكلٌة   لوابم -

                    Slider التمرٌر   ممابض -

                    Type ahead field  للكتابات   حمول -

                                                األلوان   واختٌار                       التموٌم   اختٌار -

  عناصر التكوين / التشكيل(Form elements): 

  أشكال   لها   والتً   البٌانات،   معالجة   فً   المستخدمة   شٌوعا     األكثر   التحكم   عناصر   هً   األزرار،   ذلن   فً   بما   التشكٌل،   عناصر

  المنسدلة   والموابم   النمر،   طرٌك   عن   المتعدد   االختٌار   وخانات   االختٌار،   وأزرار   الكتابات،   إدخال   حمول    : مثل   معروفة   كثٌرة 

  وشخصٌة   أسلوب   مع   تتوافك   ٌجعلها   بأن   العناصر   لهذه   البصري   التصمٌم   ٌهتم   أن   ٌنبغً   ولذلن،  . السحب   ثم   علٌها   بالنمر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . التطبٌك 

                                                                                                               . واضحة   وعٌوبهم   التشكٌل   عناصر   جعل   فً   لٌمة   أدوات   أٌضا     هما   والتباٌن   الحجم
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  معالجة البيانات المباشرة(Direct data manipulation):٢٢ 

 ًفً   ذاتها   بحد   للبٌانات   المباشرة   المعالجة   فإن   ومحدودة،   استثنابٌة   المساحة   تكون   حٌث   بالٌد،   المحمولة   األجهزة   ف  

  طبمة   إزالة   ألن   نظرا     ذلن،   ومع  . المستخدم   لواجهة   منفصلة   تحكم   عناصر   توفٌر   من   األفضل   الطرٌمة   هً   األحٌان   بعض 

  للبٌانات   المربٌة   المعالجة   تكشف   أن   ٌجب   التفاعل،   نماط   تحدٌد   المستخدمٌن   على   الصعب   من   تجعل   أن   ٌمكن   الواجهة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . اإلمكان   بمدر   بوضوح  ( وظٌفتها )  فعلها   إمكانٌة 

  النمر(Tab): 

  للنمر   بالفأرة   باستخدام   والتمرٌر   النمر   استبدال   ٌتم   حٌث   الذكٌة،   الهواتف   على   األساسٌة   التفاعبلت   أكثر   أحد   هو   النمر   ٌعد

  لابلة   أو   تفاعلٌة   تكون   أن   المحتمل   من   تبدو   عناصر   الواجهة   تمدم   أن   ٌجب   لكن   التطبٌك،   سهلة   مسألة   إنها  . اإلصبع   باستخدام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . فعله   علٌهم   ٌجب   ما   بشأن   بالثمة   المستخدمون   ٌشعر   حتى   للنمر 

  شبكة   للمستخدمٌن   ٌظهر   ،  Share( )    المشاركة   أٌمونة   على   النمر   بعد   ،  )iOS Photos( تطبٌك   فً   المثال،   سبٌل   على

  من   الرمادي   باللون   أزرار   وجود   مع   ، " الصور   تحدٌد "    ٌمرأ   الصفحة   أعلى   كبٌر   رأس   ظهور   مع   صورهم،   على   تحتوى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . الرجوع   إجراءات   أجل 

  النمر   هو   هنا   الواضح   الخٌار   فإن   لذا   الماوس،   باستخدام   الصور   باختٌار   ٌموم   المستخدم   فإن   المكتب،   سطح   واجهة   فً   أما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . اختٌاره   أو   تحدٌده   تم   ما   لتأكٌد   اختٌار   رمز   باستخدام   السلون   هذا   تعزز   الواجهة   أن   كما   نرٌد،   ماذا   لتحدٌد 

  السحب واإلسماط(Drag and drop) : 

  ٌفهم   أن   ٌجب   بنجاح،   واإلسماط   للسحب  . المباشرة   البٌانات   لمعالجة   الشابعة   الطرق   من   أخرى   طرٌمة   هو   واإلسماط   السحب

ا   اإلسماط   هدف   ٌكون   ال   أن   ٌنبغً   حٌث  . للسحب   المابلة   عناصرهم   إسماط   ٌمكن   أٌن   المستخدمون    ٌحدث   حتى   بصرٌا     معمد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . بنجاح 

  التً   أو   المختلفة   األغراض   ذات   التطبٌمات   لكن  . ضرورٌة   تصبح   المباشرة   المعالجة   هذه   فإن   التطبٌمات،   لبعض   بالنسبة

ا   أكثر   ما   شًء   إلى   تحتاج   لد   لوة   أكثر   بشخصٌات   تتمٌز    عن   فضبل     وشعورها،   شكلها   مع   لتتوافك   البصرٌة   الناحٌة   من   تعمٌد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . تفاعل   لكل   الصحٌحة   اإلشارات   توفٌر 

  ممابض التمرير / التزلج(Sliders): 

ا   شرٌط ا   تتضمن   ولد   المٌمة،   نطاق   بتضٌٌك   للمستخدمٌن   التمرٌر   ممابض   تتٌح   النماط   ذات   األشرطة   من   أكثر   أو   واحد 

  األخذ   مع   الفهم،   سهلة   تكون   بحٌث   توظٌفهم   ٌتم   أن   فٌجب   التحكم،   وطرٌمة   الفعلً   الوالع   تعكس   ألنها   ونظرا    . النهاٌة   المحددة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . الهدف   هذا   ضد   أو   مع   ٌعمل   أن   ٌمكن   المربً   التصمٌم   أن   االعتبار   فً 

                                                                                                                                                  . مكثف   بشكل   التمرٌر   أشرطة   تستخدم   التً   التطبٌمات   من   شابع   نوع   هً   الجوٌة   الرحبلت   عن   البحث   أدوات

 . أدناه   الشرٌط   من   العلوي   الجزء   فً   ٌمع   لشًء  -  بالعمك   اإلحساس   إلضفاء   رفٌع ا   رمادٌ ا   حد ا   هذه   التمرٌر   ممابض   تستخدم

  النطاق   إلى   لئلشارة   مدببة   ونهاٌات   بالمتعة،   الشعور   على   ٌساعد   ملمس   تعطً   رفٌعة   عمودٌة   خطوط ا   تتضمن   أنها   كما 

  مباشرة     المستخدم   ٌبحث   حٌث   مباشرة ،   التمرٌر   شرٌط   أعلى   المبلحظات   تظهر   الممبض،   المستخدم   ٌُحرن   فعندما  . المحدد 

ا   ٌجد   أن   وٌتولع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . اختٌاره   من   تأكٌد 
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                                                                                           التحكم   عناصر   ضمن   المستخدمة   sliders   التمرير   لممابض   األشكال   بعض   يوضح  :( ٢)  شكل

 

 :(Information display controls)ضوابط تحكم طريمة عرض المعلومات  -)ج( 

  عناصر   على   األحٌان   من   كثٌر   فً   للمعلومات   التدرٌجً   الكشف   مبدأ   ٌعتمد  . المعلومات   وإخفاء   بكشف   الفبة   هذه   تتعلك

                                                                                                                                                                                                                          : تتضمن   الضوابط   هذه  . المعلومات   عرض   إلدارة   التحكم 

                                                                                                                                                  الشاشة   تحدٌث   عمل   من   بدال     واحد   لسم   فً   المعلومات   بعرض   ٌموم   الذي   النمر    •

  التً   الرسابل   –  )Tooltip( التلمٌحات   أو  (Overlays ) األغطٌة   وتغلك   تفتح   التً   األٌمونات   أو   األزرار   أو   الروابط   •

  أو  -  المستخدم   واجهة   فً   آخر   جرافٌكً   عنصر   أي   أو   الروابط   أو   الصور   أو   األٌمونات   فوق   المؤشر   وجود   عند   تظهر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . الحوار   نوافذ 

  وهذه  . المحتوى   إلخفاء   تشغٌلها   إٌماف   أو   المحتوى   لعرض   إما   المتملبة   المفاتٌح   مثل   هذه   التحكم   عناصر   أنواع   تعمل   ما   غالبا  

  المثلثات   –   األسهم   رؤوس   مؤشرات   أو   نالص  /  زابد   عبلمات   على   تحتوى   كأن   الرموز،   ثنابٌة   طبٌعة   ذات   العناصر 

  المؤشر   ٌتحول   حٌنما   والتنمل،   بالتصفح   المرتبطة   اإلشارات   تبادل   خبلل   من   أو   مختلفة،   اتجاهات   فً   تشٌر   التً   –   الصغٌرة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . المساعدة   أٌمونة   فوق   المرور   عند 

 

 ثانياً: تجربة المستخدم

 عناصر تجربة المستخدم:

  معها   التعامل   علٌنا   ٌتعٌن   التً   المشكبلت   تصبح   منها   مستوى   كل   فً  . مستوٌات   خمسة   فً   المستخدم   تجربة   عناصر   تتمثل

  فمط   ولكن   اإلطبلق،   على   للمنتج   النهابً   بالشكل   نهتم   ال   األدنى،   المستوى   ففً  . ألل   بشكل   ملموسة   تكون   وكذلن   للٌبل     ألل 

  األعلى   المستوى   فً   بٌنما  . أهدافهم   وتحمٌك   المستخدمٌن   احتٌاجات   تلبٌة   مع   التطبٌك   بها   سٌتناسب   التً   الكٌفٌة   على   نعمل 

  مستوى   كل   وبعد  . التطبٌك   مظهر   أي   التطبٌك   محتوٌات   بها   تظهر   التً   والكٌفٌة    والظاهرة   الملموسة   بالتفاصٌل   فمط   نهتم 

  وعمما     دلة   أكثر   تكون   أٌضا     أنها   كما   وتحدٌدا     وضوحا     أكثر   تكون   اتخاذها   علٌنا   ٌجب   التً   فالمرارات   المستوٌات   هذه   من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0٣ . التفاصٌل   فً 
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                                     المستخدم   تجربة   عناصر   يوضح  :( ٣)  شكل

 

                                               : Strategy Plane   التخطيطي   أو   االستراتيجي   المستوى  -١

  ٌتناسب   التً   والكٌفٌة   التطبٌك   من   ٌرٌدوه   ماذا   وفهم   وأهدافهم،   المستخدمٌن   الحتٌاجات   الجٌد   الفهم   عن   ٌُعبر   المستوى   هذا

  بعض   تمدٌم   إلى   التطبٌك   ٌهدف   هل   التطبٌك،   من   الهدف   على   التعرف   كذلن  . التطبٌك   بناء   من   الهدف   مع   أهدافهم   تحمٌك   بها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . وهوٌتها   المؤسسة   وفهم   التطبٌك،   ذلن   من   الشركة   أهداف   على   التعرف   وأٌضا     ترفٌهً،   هدف   هو   أم   للمستخدم   المعلومات 

  على   ٌساعد   بما   التطبٌك،   واجهة   لتصمٌم   هامة   خطوة   واضح   بشكل   نفسها   الشركة   وأهداف   المستخدمٌن   أهداف   صٌاغة   تعد

                                                                                                                                                                                                                         0٤ . المؤسسة   هوٌة   من   والتعزٌز   األهداف   تلن   تحمٌك 

  تعرٌفٌة   ملفات   أو   المستخدم   نماذج   تسمى   والتً   شخصٌات   إلى   تحوٌلهم   ٌمكن   والعً   كلبش   المستخدمٌن   ولدراسة

                                                                                                                                                                                               . Persona   اإلنجلٌزٌة   باللغة   علٌها   وٌطلك   للمستخدمٌن، 

                                      : Persona   المستخدم   نموذج   •

  البحث   على   الشخصٌة   نموذج   بناء   ٌتم   أن   وٌجب  . إنجازه   ٌرٌدون   وما   المستخدمٌن   وسمات   لخصابص   دلٌك   وصف   هً

  المصمم   لمساعدة   بنابها   ٌتم   ما   وعادة    . معا     كبلهما   أو   صورة   أو   نص   خبلل   من   السمات   هذه   تمدم   أن   وٌمكن   السلٌم،   المٌدانً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0٥ . أفكاره   وتمٌٌم   التصمٌم   لرارات   اتخاذ   على   أٌضا     تساعد   أنها   كما  . وأهدافه   المستخدم   سلون   أنماط   لفهم 

  من   وذلن   الحمٌمٌٌن،   المستخدمٌن   من   واسعة   مجموعة   احتٌاجات   لتمثٌل   بناؤها   تم   وهمٌة   شخصٌة   عن   عبارة   هً   أٌضا ،

  الُمحتملٌن   المستخدمٌن   حول   إجرابها   تم   التً   البحوث   خبلل   من   تجمٌعها   تم   التً   البٌانات   على   واسم   صورة   وضع   خبلل 

 . التطبٌك   تصمٌم   مراحل   جمٌع   فً   االعتبار   فً   المستخدمٌن   وضع   ضمان   على   ٌساعد   النموذج   وهذا   ؛ (٤( شكل   وتصنٌفهم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0٦    . للصور   استخدام   بدون   أو   صورة   إضافة   ٌتم   أن   الممكن   ومن 
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                                                                                  السمات   نفس   لها   مجموعات   إلى   المستخدمين   تصنيف   كيفية   يوضح  :(٤)  شكل

 

                                                        : The Scope Plane   النطاق   أو   المجال   تحديد   مستوى  -٢ 

  فهذا  . التطبٌك   هذا   سٌفعل   وماذا   التطبٌك؟   هذا   ببناء   نموم   لماذا   التجرٌدي،   السؤال   هذا   على   باإلجابة   نبدأ   المستوى   هذا   فً

  ترجمة   ٌتم   الوظٌفً،   الجانب   فعلى  . المعلومات   وناحٌة   الوظٌفٌة   الناحٌة   أي   األداء   ناحٌة   من   سواء   جانبٌن   ٌشمل   المستوى 

  ٌتم   المعلومات،   جانب   وعلى  . ٌمدمها   التً   للسمات   دلٌك   ووصف   للتطبٌك   الوظٌفٌة   المواصفات   تحدٌد   إلى   االستراتٌجٌة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               07 . المطلوبة   المحتوى   عناصر   لمختلف   دلٌك   وصف   خبلل   من   المحتوى   متطلبات   تحدٌد 

  المحتوى   مع   التعامل   ٌتم   ما   وعادة    . لمحتوىا   طبٌعة   على   الوظٌفة   هذه   تعتمد  . وظٌفٌة   آثار   المحتوى   لمتطلبات   ٌكون   ما   غالبا  

ا   وأحجامها،   أشكالها   بجمٌع   األنظمة   هذه   (.تأتCMSً المحتوى)   إدارة   نظام   خبلل   من   الخالص  ا   الكبٌرة   األنظمة   من   بدء    جد 

  محدد   نوع   إلدارة   محّسنة   بسٌطة   أنظمة   إلى   المختلفة   البٌانات   مصادر   عشرات   من   دٌنامٌكٌا     الصفحات   تنشا   التً   والمعمدة 

  أحد   استخدام   أو   خاص،   محتوى   إدارة   نظام   شراء   تمرر   لد   المؤسسات   بعض  . فعالٌة   أكثر   بالطرٌمة   المحتوى   سمات   من 

  لتكٌٌف   الولت   بعض   األمر   ٌستغرق   سوف   حال،   أٌة   فً  . البداٌة   من   واحد   إنشاء   حتى   أو   المصدر،   المفتوحة   العدٌدة   البدابل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . مؤسسة   كل   محتوى   مع   النظام 

 

                                                                                                                                                          للمستخدمين   المحتوى   وتمديم   إلنتاج   المطلوب   العمل   سير   على   تلمائي   بشكل   العمل   المحتوى   إدارة   لنظام   يمكن   كيف   يوضح  :(٥)  شكل
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                             : The Structure Plane   البنائي   المستوى -٣ 

  الكٌفٌة   تحدٌد   بها   ٌتم   التً   الطرٌمة   هنا   بالتفاعل   والممصود  . التفاعل   تصمٌم   خبلل   من   البناء   تحدٌد   فٌها   ٌتم   التً   المرحلة   هو

  فهو   والمحتوى   المعلومات   ناحٌة   من   أما  . الوظٌفٌة   الناحٌة   من   ذلن   المستخدمٌن،   لتفاعبلت   التطبٌك   بها   سٌستجٌب   التً 

  هذه   وفً . واالستخدام   الفهم   لسهولة   الوصول   أجل   من   المحتوى   عناصر   وترتٌب   المعلومات   بنٌة   فٌها   ٌتحدد   التً   المرحلة 

  معٌنة   مرحلة   من   االنتهاء   عند   ٌصل   سوف   أٌن   وإلى   معٌنة،   صفحة   إلى   المستخدم   ٌصل   أن   ٌمكن   كٌف   وصف   ٌتم   المرحلة 

  بٌن   االنتمال   كٌفٌة   ٌوضح   مخطط   رسم   خبلل   من   للتطبٌك   البنابً   المستوى   توضٌح   ٌُمكن   حٌث  . التطبٌك   مع   التفاعل   من 

  ومستوى   ٌمدمها   التً   واإلمكانٌات   التطبٌك   لطبٌعة   تبعا     المخطط   شكل   وٌختلف   التطبٌك،   ومحتوى   واإلمكانٌات   الصفحات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . تعمٌده 

  خبلله   التحرن   ٌمكنه   وكٌف   التطبٌك،   تشغٌل   بدء   عند   المستخدم   بها   ٌمر   سوف   التً   للتجربة   األساسٌة   الخطة   رسم   ٌتم   حٌث

  هذه   فً   الولت   ٌحن   لم   أنه   حٌث   البداٌة؛   فً   للغاٌة   مجردة   األولٌة   المرحلة   هذه   تكون   أن   وٌنبغً  . معٌنة   مهمة   إلنجاز 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . وغٌرها   األلوان   اختٌارات   مثل   التطبٌك،   لتصمٌم   الدلٌمة   بالتفاصٌل   ٌتعلك   ما   كل   فً   للتفكٌر   المرحلة 

  لمحاولة   وذلن   هدفه؛   تحمٌك   إلى   وصوال     التطبٌك   دخوله   منذ   المستخدم   بها   ٌمر   التً   الخطوات   توضٌح   ٌتم   المرحلة   هذه   ففً

  المستخدم   فٌها   ٌجد   لد   التً   التطبٌك   واجهة   فً   األجزاء   وتحدٌد   النهابٌة،   النتٌجة   تلن   إلى   للوصول   البلزمة   الخطوات   تملٌل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         08 . التفاعل   فً   صعوبة 

 

                              يوضح طريمة تفاعل المستخدم  :( ٦)  شكل

 

                             : The Skeleton Plane   الهيكلي   المستوى -٤

  على   تشمل   أن   البد   أنها   كما   الفهم،   سهلة   بطرٌمة   المعلومات   عرض   أي   المعلومات،   تصمٌم   دراسة   من   البد   المرحلة   هذه   فً

  تمكن   التً   اإلبحار   أو   التصفح   وعناصر   معها،   المستخدم   ٌتفاعل   خبللها   من   والتً   عناصرها   وتنظٌم   التطبٌك   واجهة   تصمٌم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09 . التطبٌك   خبلل   التحرن   من   المستخدم 

                                               : Wireframe   السلكي   اإلطار   نموذج   •

  بصرٌة   واجهة   ألي   أو   اإللكترونٌة   الموالع   أو   الذكٌة   الهواتف   تطبٌمات   بواجهات   الخاصة   لؤلفكار   رسم   عن   عبارة   هو

  التً   الكٌفٌة   وعن   الواجهة   هذه   به   تبدو   سوف   الذي   للشكل   تصور   الرسم   هذا   ٌمدم   بحٌث   هٌكلً،   رسم   شكل   فً   تفاعلٌة، 

  الخاصة   البرامج   خبلل   من   أو   الورق   على   بالٌد   النماذج   هذه   تصمٌم   ٌتم   أن   وٌمكن  . أجلها   من   المصممة   الوظٌفة   بها   تؤدي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ٣2 . بذلن 
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 . ومتماسن   ُموحد   هٌكل   لبناء   التصفح؛   وتصمٌم   الواجهة   وتصمٌم   المعلومات   تصمٌم   بٌن   ٌجمع   الذي   الصفحة   تخطٌط   هو

  الصفحة،   مكونات   لكل   مبدبً   تصور   عمل   ٌتم   السبب   لهذا   معا ؛   العناصر   تلن   بٌن   التوازن   تحمٌك   الصعب   من   أنه   حٌث 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ٣2 . بٌنها   فٌما   التنسٌك   ٌتم   وكٌف 

  التفاعلٌة   األفكار   تحوٌل   على   المصمم   تساعد   والتً   السلكً،   اإلطار   نموذج   بناء   خبللها   من   ٌمكن   التً   البرامج   بعض   هنان

  مخصص   وهو   السلكً،   اإلطار   نماذج   ببناء   الخاص    Balsamiq   برنامج   مثل   وذلن  . مربٌة   عناصر   إلى   وترجمتها 

  التفاعلٌة   األفكار   لترجمة   ٌسمح   أنه   كما   الذكً،   الهاتف   تطبٌمات   أو   إلكترونً   لمولع   نماذج   بناء   مثل   الرلمٌة،   للتصمٌمات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ٣0 . علٌه   ومبلحظاتهم   أفعالهم   ردود   وتمدٌم   وفهمه   برؤٌته   لآلخرٌن   ٌسمح   بصري   تصور   إلى 

 

                                                          السلكي   اإلطار   لبناء   نموذج   وضحي  :( ٧)  شكل

 

  ٌركز    OmniGraffle   ولكن   ،Balsamiq   ضوء   نفس   على   الرلمٌة   النماذج   لبناء   برنامج   OmniGraffle   ٌعد   حٌث

  ولكنها   المعنٌة،   ولؤلطراف   للعمبلء   بصرٌا     جذاب   ُمخرج   تمدم   المٌزة   وهذه   الوالع،   من   المرٌبة   النماذج   بناء   على   أكبر   بدرجة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . The Concept Process   الفكرة   مرحلة   إلى   الولت   من   مزٌد   تضٌف 

  المستخدم   على   ٌجب   التً   النمرات   عدد   حساب   وٌعد  . المستخدم   تجربة   تمٌٌم   نستطٌع   العمل   من   المبكرة   المرحلة   هذه   فً

  الطرق   من   المطلوبة   المهمة   إكمال   إلى   التطبٌك   بداٌة   من   لبلنتمال   المطلوبة   الصفحات   بٌن   االنتماالت   عدد   أو   بها   المٌام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . شٌوعا     األكثر 

  النموذج   مفهوم   نوضح   سوف   لذلن   ،Mockup   المحاكً   والنموذج   السلكً   اإلطار   نموذج   بٌن   أحٌانا     خلط   ٌحدث   لد

                                                                                                                                                                                                                                   . السلكً   اإلطار   ونموذج   األولٌة   االسكتشات   وبٌن   بٌنه   والفرق   المحاكً 

                                      : Mockup   المحاكي   النموذج   •

  النهابٌة   الوظٌفة   عن   ٌعبر   وهو   له،   السطحً   المستوى   على   فمط  ( للتطبٌك   النهابً   الشكل )  النهابً   المنتج   ٌشبه   نموذج   هو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٣٣ . التالٌة   المراحل   إلى   االنتمال   لبل   العمبلء   متطلبات   تحمٌك   من   للتأكد   كمرحلة   ٌستخدم   وهو  . للمنتج 

  ٌوضح   حٌث   والعٌة،   أكثر   بصري   تمثٌل   وهو   التالً،   المستوى   إلى   السلكً   اإلطار   نماذج   ٌأخذ   المحاكً   النموذج   أن   حٌث

  ٌستخدم   لذلن   وغٌرها،  ...   األلوان   واختٌارات   والصور   الكتابات   تلن   فً   بما   التصمٌم،   بمظهر   الخاصة   الجوانب   جمٌع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . المحاكً   النموذج   لبناء   الهٌكلً   النموذج 
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                    : The Surface Plane)  ( المستوى السطحي )مرحلة المظهر الخارجي(  -٥

  لتلن   العرض   طرٌمة   أي   الحسً،   التصمٌم   مرحلة   فهً  . النهابً   المنتج   خبلل   من   الناتجة   الحسٌة   بالتجربة   تتعلك   وهً

  تنظٌم   بطرٌمة   تهتم   السابمة   المرحلة   كانت   فإذا  . السابمة   المرحلة   فً   بناؤه   تم   الذي   الهٌكل   شكلت   لد   التً   المنطمٌة   الترتٌبات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٣٤ . بصرٌا     العناصر   تلن   عرض   بطرٌمة   تهتم   المرحلة   هذه   فإن   التطبٌك،   واجهة   عناصر 

  وجه

          الممارنة 

             االسكتش

          )أ) 

          الهيكلي   النموذج

          )ب) 

          المحاكي   النموذج

          )ج) 

  مستوى

          الدلة 
                   مرتفعة   إلى   متوسطة                   متوسطة   إلى   منخفضة منخفضة

 االستخدام
  والتجربة،   التفكٌر،

                                      . األفكار   وتولٌد 
                                      . واالختٌار   السرٌع،   واالتصال   التوثٌك،

  والمبلحظات   المرتدة   التغذٌة   تجمٌع

                                                        . التصمٌم   على 

  السمات

          العامة 

  تتٌح   عملٌة،   عملٌة

  سرٌع   عرض 

                                                        . لؤلفكار 

  واألسود   باألبٌض   تفصٌلً   غٌر   تمثٌل

  وأجزاء   األساسً   المحتوى   ٌعرض   للواجهة، 

                                                                                                                                . المعلومات   وبناء   المستخدم   واجهة 

 Static   الواجهة   لتصمٌم   ثابت   تصور

Visualization،   وتصور  

                                                                 . المحتوى 

Mockup   الطبيعي   الحجم   ونموذج   Wireframe   السلكي   اإلطار   ونموذج   االسكتش   بين   الفرق  :(١)  جدول
٣٥

                                                                                                    

 

 الدراسة التحليلية:

سوف نتناول فٌما ٌلً نموذج إلحدى تطبٌمات الحكومة الذكٌة فً مصر وتحلٌله للوصول إلى االعتبارات التصمٌمٌة 

 الواجب مراعاتها من أجل تحمٌك األهداف الوظٌفٌة للتطبٌك، والتً تُتٌح فرصة نجاح التطبٌك وزٌادة فعالٌته.

 

 (:Egypt Hajj –تطبيك )بعثة الحج المصرية  -

المصرٌة المتمثلة فً وزارة الصحة لتكنولوجٌا المعلومات فً أغسطس    الحكومة   لِبل   من   إطبلله   تم   ذكً   تطبٌك   هو

لمساعدة الُحجاج المصرٌٌن فً تلمً الخدمات الصحٌة وتعرٌفهم بالخدمات الطبٌة التً تمدمها البعثة باألراضً    ،0229

                                                                                                                                                                  . السعودٌة

 
 ( : يوضح واجهة المستخدم الرئيسية لتطبيك )بعثة الحج المصرية(٨شكل )
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 لتطبيك )بعثة الحج المصرية((: يوضح بعض واجهات المستخدم ٩شكل )

 

                                                : تطبيك "بعثة الحاج المصرية"   عن   المعلومات   أبرز

 .Google play هذا التطبٌك متوفر فمط على منصة جوجل ببلي -

طرٌك إدخال رلم جواز سفره، والرلم هو تطبٌك مجانً، ٌموم الحاج بتنزٌله عبر هاتفه المحمول، وٌبدأ بتفعٌله عن  -

 المومً، ورلم هاتفه المحمول "السعودي"، لسرعة وسهولة التواصل مع الحاج خاصة فً أولات الطوارئ.

الخدمات التً ٌمدمها هذا التطبٌك تتمثل فً : "طلب االستغاثة" حٌث ٌمكن للحاج من خبلله، إرسال استغاثة فورٌة  -

 لطبٌة والتً تموم بدورها بتحدٌد مكان صاحب االستغاثة لتمدٌم المساعدة له.لغرفة عملٌات وطوارئ البعثة ا

التطبٌك ٌتضمن أٌضا  عددا  من اإلرشادات الصحٌة الواجب إتباعها أثناء موسم الحج للولاٌة من ضربات الشمس  -

لفنادق بمكة المكرمة والمدٌنة واألمراض المعدٌة، هذا وٌتضمن أٌضا  التطبٌك دلٌل بأماكن العٌادات الطبٌة للبعثة بكافة ا

 .ةالمنور

فور تسجٌل الحاج لبٌاناته وتفعٌل التطبٌك ستموم البعثة الطبٌة بإرسال إشعارات ورسابل توعوٌة متجددة طوال فترة  -

 .تواجد الحاج باألراضً السعودٌة على هاتفه المحمول لولاٌته من أي أمراض معدٌة

 لألهداف الوظيفية المطلوبة:تحليل مدى تحميك تصميم واجهة المستخدم 

نجد أن الكٌفٌة التً تم بها اختٌار ومعالجة وترتٌب العناصر البصرٌة لواجهة التطبٌك هً غٌر موفمة تماما  وغٌر مناسبة 

 للمهمة التً ٌحاول المستخدمون إنجازها، كما أنها ال تحمك أهدافهم بالشكل الفعال.

ى اإلبداع، فالعدٌد من العناصر البصرٌة المستخدمة كاألشكال واألٌمونات ٌفتمر تصمٌم الواجهات البصرٌة للتطبٌك إل

 وطرٌمة عرضها وتنظٌمها تفتمر إلى الخصابص الجٌدة وبالتالً لم تعطً المعنى المطلوب ولد تبٌن هذا من خبلل :

 األلوان: -

مناسب؛ ألن التدرج اللونً ال ٌمكن نجد أنه تم استخدام التدرج اللونً كخلفٌة لواجهة التطبٌك الربٌسٌة، وهذا غٌر 

االعتماد علٌه بشكل جوهري كعامل اتصال نظرا  ألن العمى اللونً شابع جدا ، هذا باإلضافة إلى أنه ال ٌنمل أي معلومات 

 عن المؤسسة وال ٌعبر عن هوٌتها.

ات البصرٌة للتطبٌك، وهذه األخضر( كألوان أساسٌة فً الواجه –كما أنه تم استخدام تلن المجموعة اللونٌة )األصفر 

األحمر(، مما خلك نظام بصري غٌر فعال ال ٌَُمِكن المستخدمٌن من  –األلوان ال تُمت بصلة إلى ألوان المؤسسة )األزرق 

 إمكانٌة التنبؤ بنشاط المؤسسة، كما ال ٌتٌح لهم تحدٌد أوجه االختبلف والتشابه بٌن العناصر.
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دام التباٌن اللونً من أجل توصٌل معلومات صحٌحة، حٌث نجد أنه فً واجهة التطبٌك ومن المبلحظ أٌضا  أنه لم ٌتم استخ

الخاصة باالستغاثة تم اعتماد نفس المجموعة اللونٌة لبالً الواجهات وكان البد من استخدام لون آخر بدالالت مناسبة 

 ث إدران خاطا للمستخدمٌن.لذلن، ألن هذا األمر من الممكن أن ٌخلك دالالت خاطبة وبالتالً ٌتسبب فً حدو

 الموضع: -

نجد أنه تم استخدام لوجو المؤسسة فً أعلى منتصف كل واجهات التطبٌك وبشكل متكرر. فموضع هذا العنصر وتكراره 

بهذا الشكل غٌر مفٌد، وال ٌموم بتوصٌل أي معلومة مفٌدة وإن كانت من باب تذكرة المستخدم، فلٌس هنان ما ٌدعو إلى 

بلوجو المؤسسة فً جمٌع واجهات التطبٌك، باإلضافة إلى أن تكراره فً جمٌع الصفحات ٌخلك نوعا  من  تذكرة المستخدم

 التكدس البصري الغٌر مرغوب.

كان من الممكن االستفادة من هذا الموضع الممٌز بوضع عناصر بصرٌة أخرى أكثر أهمٌة تموم بتوصٌل معلومات 

 ة من التطبٌك بشكل أفضل.وتساعد المستخدم على إنجاز مهامه الوظٌفٌ

 النص: -

 نجد أن النصوص المستخدمة تعانً من بعض المشكبلت مثل:

  تم استخدام النصوص بشكل مفرط وبدون حذر، فالتطبٌك اعتمد على توصٌل كم كبٌر من المعلومات المكثفة من خبلل

 النصوص فمط، مما تسبب فً حدوث تكدس بصري فً أغلب واجهات التطبٌك. 

 لنصوص التً تم استخدامها بأحجام كبٌرة جدا ، وأخرى تم استخدامها بأحجام صغٌرة جدا  مما انعكس هنان بعض ا

 على إدران خاطا للتسلسل الهرمً للمعلومات.

  اتسمت النصوص بعدم االتساق، فالكثٌر من النصوص تتسم بصعوبة المراءة نظرا  لصغر حجمها وللة المسافات سواء

 أو بٌن السطور. بٌن الكلمات وبعضها البعض

 .اختٌار الخطوط غٌر موفك وال ٌعبر عن شخصٌة التطبٌك  

 التنسيك: -

أغلب العناصر البصرٌة المستخدمة فً واجهات التطبٌك، ال تخضع للتخطٌط الجٌد، وتفتمد إلى الناحٌة الجمالٌة فً الجانب 

 بتوجٌه سلون المستخدم بالشكل الصحٌح. التصمٌمً وبالتالً ال تتمتع بالجاذبٌة والفعالٌة المطلوبة ألنها ال تموم

فعلى سبٌل المثال، نجد أن العبللة بٌن العناصر واإلطار، والعناصر وبعضها البعض تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة لحجم 

 الشاشة، كما أنه ال توجد مساحات بٌضاء كافٌة لترتاح فٌها العٌن مما ٌتسبب فً عدم شعور المستخدم بالراحة.

الهوامش المستخدمة بها فرولا  واضحة فً المٌاس بٌن بعض الواجهات، كما أنه ال توجد هوامش واضحة تفصل كما أن 

 بٌن العناصر الفرعٌة والعناصر األصلٌة وكذلن عن بعضها البعض.

 الصور: -

رة جدا  بالنسبة نجد أن الصورة الفوتوغرافٌة الوحٌدة المستخدمة )صورة الحج(، والتً من المفترض أنها تحمل داللة كبٌ

لوظٌفة التطبٌك تم توظٌفها بشكل غٌر مناسب، حٌث تم استخدامها كخلفٌة باهتة جدا  تكاد تكون غٌر مربٌة فً أول 

 صفحات واجهات التطبٌك، وبالتالً فإنها لم تمم بنمل المعلومات المطلوبة.

وكان من المناسب أن ٌحتوي التطبٌك على المز ٌد من الصور وتوظٌفها بالشكل المناسب لنمل المزٌد من الرسابل بشكل 

أكثر تأثٌرا  ولوة، فالمعروف أن استخدام الصور ٌعد فرصة رابعة لرفع مستوى جمٌع األشخاص فً التعبٌر الذي ٌدعم 

 المحتوى بطرٌمة جذابة وممتعة. 

 



  0202ماٌو                        العدد السابع والعشرون  -المجلد السادس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

39 

 لوظيفية:عناصر التحكم ا -

لم ٌتم توظٌف تصمٌم تلن العناصر بشكل فعال، فنجد أنه على سبٌل المثال الطرٌمة المتبعة فً تصمٌم عناصر تحكم 

معالجة البٌانات كأشكال أزرار حمول إدخال البٌانات هً طرٌمة بدابٌة، نعلم أن استخدام أنماطا  مألوفة هً أفضل طرٌمة 

ام أنماطا  بدابٌة تفتمر إلى جمٌع جوانب التصمٌم الجٌد والفعال، كما أنها تخلو من للمٌام بذلن، ولكن ما حدث هو استخد

 االهتمام بالتفاصٌل مما ٌتسبب فً عدم التفاعل الجٌد مع واجهات التطبٌك وخلك اإلحساس بالملل عند االستخدام.

 تحليل مدى تحميك تصميم تجربة المستخدم لألهداف الوظيفية المطلوبة:

تصمٌم تجربة المستخدم فً هذا التطبٌك ٌفتمر إلى الفهم الجٌد لتولعات المستخدم، كما أنها ال تتناسب مع تلبٌة نجد أن 

 احتٌاجاتهم للتفاعل الجٌد مع التطبٌك، وبالتالً عدم تحمٌك أهدافهم على جمٌع مستوٌات تصمٌم تجربة المستخدم.

دم وتحمٌك األهداف الوظٌفٌة للتطبٌك تتمثل فً فهم احتٌاجات فالعبللة التكاملٌة الناجحة بٌن تصمٌم تجربة المستخ

المستخدمٌن وأهدافهم، وفهم ماذا ٌرٌدوه من التطبٌك، والكٌفٌة التً ٌتناسب بها تحمٌك أهدافهم مع الهدف األساسً من بناء 

مستخدم أم تمدٌم التطبٌك. كذلن التعرف على الهدف من التطبٌك، هل ٌهدف التطبٌك إلى تمدٌم بعض المعلومات لل

 المساعدة.

تعد صٌاغة أهداف المستخدمٌن وأهداف المؤسسة نفسها بشكل واضح خطوة هامة لتصمٌم تجربة المستخدم، بما ٌساعد 

 على تحمٌك تلن األهداف والتعزٌز من هوٌة المؤسسة.

  شاشات   خبلل   ومن   والحركة   االنتمال   ناءأث   تستخدم   الخصوص   وجه   على   الذكٌة   الهواتف   تطبٌمات   كما ٌجب مراعاة أن

  هذه   بكل   وعً   على   ٌكون   أن   المصمم   على   فإن   لذلن   سلبا ،   إال   المستخدم   على   تؤثر   ال   المعمدة   التجربة   فإن   لذلن   صغٌرة؛ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . التعمٌدات   لتجنب   دابما     ٌهدف   وأن   العوامل 

 نتائج البحث:

 إجمالها فيما يلي:استنادا إلى ما سبك تم التوصل إلى عدد من النتائج والتي يمكن 

 ترتٌب عناصر واجهة التطبٌك من حٌث الحجم ٌعمل على إظهار أهمٌتها النسبٌة. .2

مراعاة التباٌنات فً لٌمة عناصر واجهة التطبٌك بالنسبة إلى العناصر األخرى تعمل كأداة جٌدة جدا  لجذب االنتباه إلى  .0

 العناصر التً تحتاج أن تُبرز.

باتساق كجزء من النظام المتكامل داخل واجهات التطبٌك ٌعمل على تشتٌت المستخدمٌن عدم استخدام عنصر اللون  .٣

 خاصة فً وإن كانت تلن العناصر ذات صلة وتحتاج إلى الربط فٌما بٌنها .

ٌمكن تحدٌد أوجه االختبلف أو التشابه بٌن العناصر من خبلل عنصر اللون لخلك نظام بصري فعال ٌتٌح للمستخدمٌن  .٤

 األمور. تحدٌد تلن

إذا كان لدٌنا معلومات اتجاهٌة ونرٌد التعبٌر عنها فً واجهة التطبٌك فإن توظٌف عنصر االتجاه بالشكل الصحٌح  .٥

 ٌكون مفٌد جدا  فً هذه الحالة.

 تحدٌد موضع العنصر بالنسبة للعناصر األخرى ٌموم بنمل وتوصٌل معلومات حول التسلسل الهرمً. .٦

 لمعمدة فً النصوص تسبب إربان المستخدمٌن.استخدام اللغة غٌر الواضحة وا .7

 عدم وجود تباٌن كافً بٌن النص والخلفٌة ٌؤثر سلبا  على سهولة المراءة. .8

 التعدد الزابد فً أنواع الخطوط المستخدمة ٌخلك نوعا  من الفوضى البصرٌة بالتصمٌم. .9

 مل على توجٌه سلون المستخدمٌن.تنسٌك جمٌع عناصر واجهة التطبٌك على أساس منطمً ٌفسر كٌفٌة االستخدام ٌع .22
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ٌمكن التملٌل من التشوٌش داخل واجهة التطبٌك عن طرٌك الحرص على وجود مساحات الراحة المربٌة المجردة  .22

 والتً بدورها تعطً الشعور براحة العٌن.

وممتعة  االلتزام بضوابط عناصر التحكم الوظٌفٌة ٌعمل على إظهار شخصٌة التطبٌك وٌخلك تجربة تفاعلٌة جذابة .20

 من خبلل تحمٌك الجانب الجمالً فً إطار ٌساعد المستخدم على تحمٌك أهدافه الوظٌفٌة المرجوة من التطبٌك.

 

 التوصيات:

 توصيات موجهة لمصممين تطبيمات الهواتف الذكية :

الجٌد    التفاعلً   التصمٌم   أن   حٌث   المستخدم،   تواجه   لد   عمبات   أو   تعمٌد   أي   من   التطبٌك   لتجرٌد   ٌسعى   أن   المصمم   على -

                                                                                                                                                                                                                                          . األبسط   هو   ٌكون   عندما   األمثل   ٌكون   والتطبٌك   للمستخدم،   مثالٌة   تجربة   بناء   عن   شًء   كل   هو

على المصمم أن ٌوازن بٌن االهتمام بكبل  من الجانب الجمالً والجانب الوظٌفً للتطبٌك، بحٌث ٌتم تطوٌع التصمٌم  -

 ما ٌحمك األهداف الوظٌفٌة للتطبٌك.بشكل جذاب ب
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