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 شكر وتقدير
 :األستاذ الدكتور أحمد يازجي

ستفاد  من كان لي الشرف بااللألستاذ الدكتور أحمد يازجي الذي  بالشكر أتقدم بالجميل وعرفان وتقدير إخالص بكل

حساسه الفني المبدع منذ بداية در  استي في كلية الفنون الجميلة, وارفع إليه أسمى آيات الشكر والعرفان علمه وا 

لك كل  ..البحث هذا إنجاز األفضل في نحو قدما   للسير العظيم ودعمه وتوجيهاته التي أحاطني بهالمجهوده 

 .االمتنان والتقدير

 لها وأتوجه بخالص الشكر والعرفان للدكتور غسان أبو طرابة والدكتور  منار حمادي لمالحظاتهم القيمة والتي كان

 .ودام عطاؤكمالدراسة.. دمتم  هذه إنجاز في األثر الكبير

والعاملين في مكتبة كلية الفنون والشكر واالمتنان إلى كلية الفنون الجميلة, وأساتذتي في قسم االتصاالت البصرية 

لى كل من ساعدني إلتمام هذا البحث..الجميلة   وا 
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 اإلهداء
 منى فيصل..  ما قدمته لي, فال عطاء وال حب يضاهي لملكة قلبي.. والدتي أجّله والثناء فائقه الشكر زجيأ  

 هيثم صندوقإلى حبيبي وابتسامتي والدي, بك اعلو وارتقي.. 

 على دعواتها ومحبتهاليلى صندوق  إلى عمتي

 والفعالة, لك كل المحبة والتقدير اإليجابية مساندتها على الدكتورة سوسن الزعبيإلى 

 محمد هاشم وهيا وفرحتي إلى اخوتي

 شكرا  لدعمك ومساندتك لي, وشكرا  لوجودك عامر العيسىصديقي  إلى

 إلى قطتي..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 المقدمة:

سريعا  فتح آفاقا  جديد  ومتنوعة, ودخل في كافة مجاالت الحيا  م دِخال  فيها تغيرات  تكنولوجيا   تطورا   العالم يشهد

دخول  هيتكنولوجيا الحديثة العصر  في األهم كانت الثور والمجتمع في هذا العصر, و  تتالءم مع متطلبات االنسان

ظهور شبكة االنترنت على يد البحرية األمريكية في عقد الستينات و , ٠٦٩١ حوالي عام الحاسوب )الكمبيوتر(

 .ونمّوها في عقد السبعينات

التكنولوجيا اإللكترونية  الربع األخير من القرن العشرين والعقد األول من القرن الحادي والعشرين تطورت خالل

مما فتح وسائل تلبية متطلبات العصر الحديث  أهم من اإللكترونيةمواقع الوأصبحت والحاسوبية بسرعة غير عادية 

لدى المصممين ونقلت الصيغة التفاعلية بين اإلمكانات اإلبداعية  ساهمت في تطوير التصميم آفاقا  جديد  في

 اعلية.المصمم والمتلقي لمستويات أكثر ف

والذي تطور من التسويق  ببعيد عن مجال التسويقالتحول الذي ساد العالم في مختلف المجاالت  هذا لم يكن

 بتقنيات المتمثلةالتسويق اإللكتروني وليد التكنولوجيا الحديثة  ويعد, متجها  نحو التسويق اإللكتروني التقليدي

رافيكي غالتصميم ال عبويلهداف والوظائف المختلفة, المواقع ذات األماليين التي تضم  الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت

التصميم عمل ذ يإ التسويق اإللكتروني,عملية  على, أو ما يسمى تصميم الويب, دورا  هاما  في التأثير المواقعلهذه 

 والتأثير في سلوكهم التفاعلي ورغباتهم. عتخدام الموقع الّزوار الستشجيعلى الّجيد 

محطة  هامة من محطات التصميم المعاصر وفي هذا البحث سيتم إلقاء الضوء على مفهوم تصميم الويب باعتباره 

 في مجال التسويق وأهميته في التأثير على سلوك المستهلك ورغباته. باإلضافة لتوضيح دوره
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 ة البحث:مشكل

 العصر الحديث؟رافيكي في غالتصميم ال على ى تأثير التكنولوجيا الحديثةما مد -

 لكترونية؟المواقع اإلتطوير عملية تصميم رافيكي في غما هو دور التصميم ال -

 لكتروني؟ لكترونية في عملية التسويق اإلكيف يؤثر تصميم المواقع اإل -

 لكتروني؟حققت الصفحة التفاعلية غايتها في مجال التسويق اإل هل -

دوره لكتروني التسويق اإل , وهل أدىتقبال  مس تقليديالمحل التسويق لكتروني يمكن أن يحل التسويق اإل هل -

 ؟ في العصر الحديثبشكٍل كاٍف كعنصر من عناصر جذب المستهلك 

 هداف البحث:أ

ى التصميم لنترنت وتأثيرها عالتطور التكنولوجي في العصر الحديث من حيث ظهور شبكة اإل إلقاء الضوء على -

 رافيكي.غال

متطلبات الشركة و  ينتخدمايجاد رابط بين رغبات المسو  لكترونيةالمواقع اإلعملية بناء صمم في مالدور  توضيح -

 .من خالل هذه المواقع التسويقية

 رافيكي.غالعالقة بينه وبين التصميم اللكتروني و دراسة عن مفهوم التسويق اإل تقديم -

التسويق في  وفعالة لجذب المستهلك كوسيلة حديثةودوره لكترونية التصميم التفاعلي في المواقع اإلالتعريف ب -

 .لكترونياإل

 أهمية البحث:

 يوضح البحث ما يلي: بالنسبة للقارئ -

 التطورات التي طرأت على التصميم الغرافيكي كنتيجة لدخول التكنولوجيا الحديثة إلى هذا المجال. 
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    االلكتروني كوسيلة سريعة وسهلة التسويق على في المواقع االلكترونية وتأثيره  التفاعليأهمية التصميم

 .وقليلة التكلفة

 :بالنسبة للمصمم تكمن أهمية البحث في -

 اخدها بعين االعتبار  على المصمم ينبغيوالتي تصميم المواقع االلكترونية توضيح الجوانب المتعلقة ب

 .هداف التسويقألرغبات المستخدم و  ةموائمأكثر فاعلية و الموقع عل لج

  في وكيفية استغاللها  التفاعليةدراسة عن تصميم صفحات الويب والمواقع االلكترونية يحتوي البحث

 التسويق االلكتروني لمواجهة المنافسة التي فرضتها متطلبات العصر الحديث.مجال 

 مسلمات البحث:

 أثرت التكنولوجيا الحديثة على التصميم الغرافيكي في العصر الحديث. -

 م من متطلبات العصر الحديث عصر السرعة.التسويق االلكتروني جزء ها -

 االهداف المختلفة.ت ماليين المواقع ذات التصاميم و تضم شبكة اإلنترن -

المواقع االلكترونية يخلق منافسة جيد  عن طريق جذب المستهلك, كما يعزز التصميم الجيد لصفحات الويب و  -

 اسم الشركة أو المنتج في السوق.

 حدود البحث:

و في عقد الستينات وتطورها في عقد السبعينات من القرن العشرين  دخول الكمبيوتر الزمانية : منذحدود البحث 

 .ظهور التسويق االلكتروني حتى عصرنا هذا

 منهج البحث:

 .تحليلي تطبيقي وتجريبي مقارن
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 سابقة:الدراسات البحاث و األ

 .االقتصاد, جامعة دمشق كلية ماجستير, رسالة االنترنت, في التفاعلي القاق, فادي, اإلعالن -

وانعكاسها على  التفاعلي واالعالن التقليدي االعالن مقارنا  بين األنترنت على التفاعلي إلعالنا عنفيها  تحدثو 

 .الجوانب االقتصادية

 األكاديمية ماجستير, رسالة المتلقين, جمهور على االجتماعي التواصل شبكات (, تأثير2102المنصور, محمد ) -

 .واالتصال اإلعالم قسم/  والتربية اآلداب كلية/  الدانمارك في المفتوحة العربية

في العالم وبصور  خاصة في المنطقة  الفئة المستهدفة على االجتماعي التواصل شبكات تأثير وقد تناول فيه

 وسائل اإلعالم.ودورها في التأثير على  اإللكترونية المواقعالعربية باإلضافة إللقاء الضوء على أنواع 

لفائقة المتصلة باإلنترنت على ا(, أثر استخدام برنامج قائم على الوسائط 2102مغاورى ) العطار, أحمد بيومى -

 التعليم, جامعة بنها, مصر. تكنولوجيا النوعية, قسم التربية كلية تنمية مهارات تصميم مواقع الويب التفاعلية,

 تنمية على التي تساعد الفائقة الوسائط برامجو  باإلنترنت االتصال روابط أنواع علي للتعرف الدراسة هذه تسعى

 .المهارات بهذه المتعلق المعرفي التحصيل وتنمية التفاعلية الويب مواقع تصميم مهارات
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 الويب تصميم في ودوره الغرافيكي التصميم         

كافة المجاالت ومع ظهور أجهز  الحاسوب وشبكة لم يكن التصميم الغرافيكي منذ نشأته بمنأى عن التطورات في 

االنترنت وما لحق بذلك من تغيرات في مجاالت علمية وثقافية وحياتية وغيرها, اتجه التصميم نحو مفاهيم جديد  

 ليصبح عنصرا  أساسيا  وفعاال  ضمن هذه التوجهات المتجدد .

يم الغرافيكي في ظل التطورات التقنية الحديثة وفي هذا الباب سيتم استعراض التغيرات التي طرأت على التصم

 وسيعرض الفصل الثاني أثر هذه المتغيرات على المستخدم.

 الغرافيكي التصميم تطور في الحديثة دور التكنولوجيا : األول الفصل

ظهور العديد من ل بالتوجه نحو مفاهيم جديد  تولدت نتيجة  خالل الستينات من القرن العشرين بدأ التصميم الغرافيكي 

لتوجه أنظار المصممين نحوه كوسيلة الكمبيوتر  ا ووسائل االتصال, فقد أدى دخولالتطورات في التكنولوجيو ألفكار ا

بالتعاون مع   1MIT للتكنولوجيا ماساتشوستس معهدعلى يد جديد  يمكن استخدامها في التصميم إذ ظهر الكمبيوتر 

خاص بالتصميم تم إنتاج أول جهاز كمبيوتر  0691, وفي عام  0691معاهد أخرى متخصصة بالكمبيوتر عام 

 .Apple Macintosh2شركة  منالغرافيكي 

لم تقف التطورات في مجال التصميم الغرافيكي عند هذا الحد, فقد كان لظهور شبكة االنترنت على يد البحرية 

 الستينات وتطورها في عقد السبعينات الصدى الواسع والتأثير الكبير في مجال التصميم. األمريكية في عقد

                                                                 
1
 العقود في ولكن والهندسة، الفيزيائية العلوم في العلمي البحث مجال في متخصصةكامبريدج  في خاصة بحوث جامعة  (MIT) :للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد  

 .واإلدارة واللغويات، واالقتصاد البيولوجيا، مثل مجاالت نحو أكثر توجهت األخيرة
2
 11مرجع سابق. ص.التصميم الغرافيكي، ( 1002العربي، رمزي) 
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تطورت التقنية الجديد  بسرعة داعية إلى قبول في البداية لهذه التوجهات بعض المصممين  رفضمن  وعلى الرغم

 أكبرمن السيطر  على التصميم بشكل والمصممين  الكمبيوتر ومرت بمراحل عديد  مكنت مستخدميواسع النطاق 

 3.حتى يومنا هذا مستمرا   ال يزال في التصميم ا  لت تعددية وتنوعشكّ و 

 تاريخ التصميم الغرافيكي:

ة  في محاولة تي ترتبط به تمتد عبر تاريخ البشرية التصميم الجرافيكي تاريخا  حديثا  نسبيا  إال أن األنشطنجد لل بينما

ضفاء جو من الو  هأفكار و تنظيم معلوماته من اإلنسان ل الفن  , وقد مرتي توثق خبرتهة التعبير والشعور للحقائق الفنيا 

فيها  عبرسلسلة من عمليات التطور المتعاقبة وظهرت مالمحه من خالل الرسومات التي بفي العصر الحجري 

مستقا   سومات ذات دالالت رمزية ودينيةرسم على جدران الكهوف ر  إذاإلنسان البدائي عن شخصيته وحياته اليومية 

في جنوب فرنسا من رسومات  lascoux)ما وجد في مغار  السكو ) على ذلك ومن أهم األمثلة من حياته اليومية

(  ق.م, وكذلك كهف التاميرا في شمال إسبانيا ويرجع إلى 00111-01111ألشكال حيوانات ترجع إلى )

صميم في العصر البدائي حملت تمثيال  رمزيا  لألحداث التي اهتم بها اإلنسان وبذلك فإن مالمح الت 4,( ق.م20111)

طريق التمثيل الرمزي له, سواء  ناعتقد اإلنسان أنه يستطيع أن يضمن وقوع الحدث الفعلي ع إذفي تلك الفتر , 

  أكانت تلك الرموز تحمل داللة دينية أم دنيوية

نسان الحقا , أولها ظهور الكالم والذي ساعد إللها تأثير كبير في مصير احدثت في هذه المرحلة عد  قفزات كان  لقد

على التواصل بين إنسان وآخر ثم تال ذلك ظهور الكتابة كنتيجة للتطور واالستقرار الذي عرفته تلك الجماعات 

 البشرية.

                                                                 
3
 .بتصرف 161.ص.سابق مرجع، الغرافيكي التصميم تاريخ( 1021-1022)أحمد، يازجي 
4
  Meggs,Philip B. (1998) A history of graphic design, 3

rd
 ed. John wiley& sons, inc. ,Canada. P.4. 
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 شهدت عد  مراحللتوصيل ونقل المعلومات, ثم  ت ستخدم كانت الكتابة عبار  عن رسوم تشخيصية صوريةفي البدء 

إلى رموز بصرية مجرد  تحاكي الفكر والعقل ولها لغتها الخاصة,  بعدها تحولت من التحّول واالختصار والتلخيص

 فهي تمثيل للغة الكالم بوساطة اإلشارات الغرافيكية.

طباعة والتي بدأت بالطباعة البارز , ففي حوالي اختراع الكتابة قدم الصينيون ثاني أعظم اختراع للبشرية وهو البعد 

قام بتشكيل كل حرف من قطعة  إذ م قام طّباع صيني يدعى بي شنغ, بصنع أول حروف متحركة0100عام 

منفصلة من الصلصال, ولم يتطور استعمال هذا النوع من الحروف ألن اللغة الصينية بها اآلالف من حروف 

 الهجاء.

 ,Johannes Gutenber غوتنبرغ س عشر اخترعت الطباعة بالحروف المتفرقة على يدمنتصف القرن الخامفي و 

استخدام الحروف المتحركة تحسنا  ملحوظا  على المخطوطات المكتوبة بخط اليد  وقد قدم, م0026حوالي 

((manuscript .والتي كانت طريقة إنتاج الكتب في أوروبا , 

غوتنبرغ بسرعة في جميع أنحاء أوروبا والعالم في وقت الحق, واستطاعت  التي ابتكرهاانتشرت تكنولوجيا الطباعة 

تم طبع نسخة غوتنبرغ الشهير  من اإلنجيل ور تِّبت  0009وفي عام  ,نسخة يومي ا 211مطبعة غوتنبرغ إنتاج حوالي 

 .5من األحرف المصفوفة سطرا   02متونها في أعمد  كل منها يتكون من 

 ,اهتمام المصممين بتطوير أنواع جديد  من الخطوط الطباعية جديد  في التصميم إذ ازدادفتحت الطباعة مجاالت 

الذي اختار أن يكسر القوانين  ,john Baskervilleومن أهم المصممين في هذا المجال المصمم جون باسكرفيل 

  Bodoniبودوني السائد  فيما يخص الخطوط التقليدية المستخدمة في طباعة الكتب والصحف وكذلك المصمم

Giambattista . 6الذي تميزت أبجديته بطابع هندسي أكثر تنظيما 

                                                                 
5
 .بتصرف( 11-12)ص .سابق مرجع ،الغرافيكي التصميم تاريخ( 1021-1022)أحمد، يازجي  

6
 21.ص. األردن، والتوزيع للنشر العربي المجتمع مكتبة، الغرافيكي التصميم( 1002)رمزي، العربي  
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 بعد ظهور الطباعة وما حملته من تأثير مهم على التصميم ظهرت مرحلة جديد  هي مرحلة الثور  الصناعية, بدأت

المتحد ,  والواليات الغربية أوروبا إلى ثم امتدت بعدها بريطانيا وظهرت بداية  في 0691 الصناعية حوالي الثور 

قو  دفع كبير  ساهمت في كالطاقة  استخدمت فيها كانت هذه الثور  تغيرا  جذريا  في المجالين االجتماعي واالقتصادي

المحركات التي تعتمد الطاقة , فبحلول الثور  الصناعية حلت االنتقال من مجتمع زراعي إلى مجتمع اقتصادي

وعلى مدى القرن التاسع عشر ازداد  مصادر أولية للطاقة,والتي كانت تعد نية والبشرية القو  الحيوا محلالبخارية 

التي تعمل بوقود البنزين  ساهمت الكهرباء والمحركاتكما  نتيجة استخدام هذه المحركات, بشكل كبير مقدار الطاقة

 بل لزياد  المنافسة بين الشركات.القرن في زياد  اإلنتاج مما أدى بالمقا هذا العقود الثالثة األخير  من خالل

نسبة التعليم العام ومحو األمية  كما ازدادتمساوا  أكبر بين الطبقات االجتماعية لنشوء  قادت التغيرات في هذه الفتر 

 ولذك للتماشيفاتسعت كنتيجة لذلك طبقة الجمهور المتعلم, كل ذلك أدى لزياد  االهتمام بالتصميم على نطاق أوسع 

في خفض تكاليف  التطورات في التكنولوجيا واآلالت المستخدمةساهمت  , كمافتر  من التغيير المتواصلمع هذه ال

عصر االتصال التوجه نحو خلق ذلك زياد  كبير  في الطلب وبدأ  بدورهو وزياد  إنتاج المواد المطبوعة التصميم 

 7الجماهيري.

ساهم اختراع التصوير الفوتوغرافي, وفي وقت الحق وسائل طباعة الصور الفوتوغرافية, في توضيح معنى الوثائق 

تصويرية كما نقل استخدام األلوان في الطباعة الحجرية التجربة الجمالية للصور الملونة إلى الالبصرية والمعلومات 

 المجتمع بأسره.

 

 

 

                                                                 
7
 Meggs,Philip B. (1998) A history of graphic design, O P. CIT.. P P.(126-127).  
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 :التصميم الغرافيكي مفهومتطور 

بعض التقاليد إذ ترسخت  التصميم الغرافيكي مفهومي النصف الثاني من القرن العشرين حصلت تطورات كبير  في ف

جزءا  من ثقافة واقتصاد  كما أصبحوالنظم بشكل دولي وبدأ التصميم الغرافيكي كمهنة منذ منتصف القرن العشرين 

 بقي متأثرا  بتراثه القديم في كثير من الحاالت. ,رغم ذلك ,الدول الصناعية ولكنه

, Richard Guyatt ويصعب الزعم بمعرفة أصل مصطلح "تصميم الجرافيك " فقد نسب إلى ريتشارد جوايت

, مصمم William Addison Dwiggins المصمم البريطاني واألكاديمي, كما تم نسبه إلى وليام أديسون دويجنز

 0622.8رن العشرين كتاب أمريكي في أوائل الق

 أشبه العملية هذهو  البصرية, الوسائل باستخدام معينة أفكارالذي يتم من خالله طرح  منهجعن ال التصميمويعبر 

 التوازن المجرد , األشكالك عناصر وأسس التصميم استعمال طريق عن الشخص لدى الداخلية األحاسيس بترجمة

 . وغيرها واإليقاع

ع أو حفر أو معالجة األلواح الخشبية أو المعدنية أو أي ماد  هو فن قط بمعناه العام Graphic art فن الجرافيكأما 

 تأثيرات فنية تشكيلية مختلفة عن طريق طباعتها.على أخرى بهدف تحقيق أسطح طباعية, والحصول 

كل مراحله من عمل التصميم  وهو فن الرسوم المطبوعة, وطباعة نسخ متماثلة من )كليشية محفور( يقوم الفنان بأداء

 وتجهيز السطوح الطباعية وحفرها وطباعتها.

تعني الرسم البياني وكلمة غرافيك تعني تصويري, مرسوم, مطبوع, و   graphوكلمة غرافيك مشتقة من كلمة

 9منسوخ....الخ.

                                                                 
8
 > .History/933-Design-http://www.articlecat.com/Article/Graphic.<3112مايو  20يك " مقالة تاريخ تصميم الجراف 

 
9

المجتمع العربي للنشر والتوزيع، جامعة البلقاء  ( تاريخ التصميم الغرافيكي، الطبعة األولى، مكتبة1001الدرايسة وآخرون، محمد عبدهللا وآخرون)

 211التطبيقية لتخصص التصميم الغرافيكي. ص

 

http://www.articlecat.com/Article/Graphic-Design-History/933
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كان مصطلح تصميم الغرافيك يالقي عدم استحسان مقابل فن الغرافيك والذي ارتبط بمفهوم الفن بعيدا  عن المفهوم 

 مختلف مجاالت الحيا  في ودورهالتصميم الغرافيكي طويال  إذ اتضحت أهمية  تدمالتجاري, لكن هذه االفتراضات لم 

جردا  يعتمد على نظريات الخطأ والصواب ومفاهيم الجمال والقبح, بل وبالتالي لم يعد التصميم الغرافيكي فنا  تطبيقيا  م

عالنية من خالل حلول مفاهيمية مترابطة و خالقة من شأنها حل مشكلة تسويقية  أفكارأصبح فنا  وعلما  قائما  على  ا 

 ومتصلة بالمستهلك والمتلقي على حد سواء.

 في مجال التصميم: ودوره ظهور الحاسوب

في منتصف القرن ف  مرات في القرون القليلة الماضية, قديمة, وقد تغير معناها عدّ التينية كلمة 'الكمبيوتر' هي كلمة 

 The American Heritage Dictionaryكانت تعني "الشخص الذي يحسب", وفي قاموس التراث األمريكي  06

    في قاموس وبستر 21صف القرن في حوالي منتو , ( وجدت أيضا  بمعنى "الشخص الذي يحسب"0691)

Webster’s Dictionary  تعني "جهاز برمجة الكترونية يمكنه تخزين واسترجاع ومعالجة هذه الكلمة أصبحت

قادر  على تخزين واسترجاع البيانات, سواء كانت ال أما اليوم تشير هذه الكلمة إلى األجهز  الحاسوبية, البيانات"

 10.لم تكن أمإلكترونية 

التكنولوجيا اإللكترونية  الربع األخير من القرن العشرين والعقد األول من القرن الحادي والعشرين, تطورت خالل

ومن ضمنها التصميم الذي تغير تغييرا   والحاسوبية بسرعة غير عادية مغير  معها العديد من مجاالت النشاط البشري

طور كانت الثور  الصناعية قد جزأت عملية تشكيل وطباعة في السنوات التي سبقت هذا التف ,لم يسبق حدوثه من قبل

في الستينات ضمت مجموعة و  مراحل تختص كل منها ببناء جزء من التصميمإلى سلسلة من  الغرافيكية التصاميم

مصممي غرافيك, منضدي حروف, فنيي إنتاج, فنيي كاميرا, وفنيي طباعة, في  في عملية التصميمالمتخصصين 

                                                                 
10

 Onifade, Adebowale ,History Of The Computer, 8
th

 ed. Electrical Electronic, Engineering Department, University Of 

Ibadan, Nigeria. P.2. 
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حين مكنت التقنية الرقمية شخصا  واحدا  من القيام بجميع هذه الوظائف من خالل أجهز  الكمبيوتر والبرمجيات 

 11.والتطبيقات المتنوعة

كما ساهمت التقنية الرقمية وبرامج الكمبيوتر المتطور  في تطوير اإلمكانات اإلبداعية للتصميم من خالل جعل 

 صور ممكنا  وبطريقة غير مسبوقة.لالتحكم باللون والفراغ والشكل وا

وكان كانت نظم الحوسبة وابتكارات تكنولوجيا المعلومات غير عملية ومكلفة إلى حد كبير  0691 حوالي عام

حوسبة" سجالتها من أجل أتمتة ـبدأت األجهز  الحكومية "ب إذعسكرية وقومية,  لتلبية أهداف استخدامها موجها  

دار  المخزون, فضال  عن الخدمات الموجهة لصالح العمالء وتسريع االلتزامات المؤسسية ا لداخلية مثل الرواتب وا 

 معهدولكن ما لبثت هذه الثور  الرقمية أن دخلت إلى مجال التصميم وكان ذلك بداية على يد  12,مثل الفواتير

 , بالتعاون مع معاهد أخرى متخصصة بالكمبيوتر.MIT 0691 للتكنولوجيا ماساتشوستس

 على تطوير مع المؤسسة العسكرية للواليات المتحد  في واشنطن MIT معهدخالل الحرب العالمية الثانية عمل 

أنظمة الحاسب اآللي في البحرية األمريكية وتصميم معدات لتدريب الطيارين ودراسة ديناميكية الهواء للطائرات 

كمبيوتر  وقد أطلق عليه اسم إنشاء أول كمبيوتر رقميالحربية الجديد , كان ذلك بمثابة خطو  أولى ساهمت الحقا  ب

 .whirlwind computer  الزوبعة

وكان هذا أول جهاز كمبيوتر رقمي قادر  على عرض الصور والنصوص  ,0600بدأ تطوير هذا الجهاز في عام  

 نقطة ضوء لعرض الصور 209لعرض الفيديو, في البداية استخدمت فقط  والرسومات على شاشة خاصة

, وهو قليل مقارنة بدقة الصور 13مصفوفةmatrix  90×90أو  06169 والرسومات ثم تم تطوير ذلك ليصل إلى

                                                                 
11

 Meggs,Philip B. (1998) A history of graphic design, O P. CIT.P.455. 
12

 King and  Kraemer, John and Kin,  The GIS History, the Public Policy Research Organization, University of California 
13
  (.أعمدةو صفوف في) جدول شكلالتي تمثل نقاط الضوء المصطفة أو الموضوعة ب األرقام من مجموعةهي  مصفوفةال الكمبيوتر وعلوم الرياضيات في 
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ذاكر  أساسية لتخزين المعلومات بشكل  في التصميم, كما كان أول جهاز يستخدم الحديثةالتي تستخدم في األنظمة 

 14دائم ضمن الجهاز.

له دور في تطوير التوجيه التنفيذي واإلداري في نظام والذي كان  – Charles Adamsقام تشارلز آدمز 

whirlwind computer - مع زميله جاك غيلمورJack Gilmore الخاصة بهذا الجهاز  بابتكار بعض التطبيقات

قاموا  0601كبرنامج يعرض كر  تقفز على الشاشة من خالل القيام بمعادالت وعمليات حسابية خاصة, وفي حوالي 

عبة على أجهز  الكمبيوتر وتتلخص في محاولة لجعل الكر  تدخل في حفر  في األرض من خالل تغيير بابتكار أول ل

 15وتير  العمليات الحسابية.

 
 whirlwind computer الزوبعة كمبيوتر. 0الشكل

                                                                 
14

 E. Weisberg, David(2008), The Engineering Design Revolution, chapter 3, P3-5, United States 
15

 ,chapter 3, P3-5المرجع السابق نفسه  
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في ساهم هذا التقدم الملحوظ في برمجيات وأنظمة الكمبيوتر وما تبعه من تزايد في قدر  المصممين على استخدامها 

معالجة تصاميمهم إلى نمو الرغبة في توظيف هذه البرمجيات على نطاق أوسع في مجال التصميم إذ بدأت أنظار 

الخاصة بالتصاميم إلى الكمبيوتر بشكل يسمح المصممين تتجه نحو ابتكار طرق تتيح لهم إدخال المعلومات 

برمجيات هذه الفي الفقر  التالية سيتم استعراض بعض األمثلة عن  -بعرضها ومعالجتها والتحكم بها بشكل أفضل

جون فان نيومان ذلك في   John von Neumanوقد ذكر العديد من المصممين ذلك من بينهم  -التطبيقاتو 

  :إذ قال 0600 مذكراته

في مثل هذه , و في كثير من الحاالت, ال تكون النتيجة المرجو  رقمية )مطبوعة( إنما مصور  )صور  غرافيكية("

الحالة يجب أن تقوم اآللة بإعطاء القدر  على الرسم والتصميم مباشر  , وذلك بالنتيجة سيؤدي إلى تنفيذها بسرعة أكبر 

, أي صور تعرض على الشاشة. oscilloscopeأو إشارات  من الطباعة. يكون الناتج في هذه الحالة هو ذبذبات

في بعض الحاالت تكون هذه الصور مطلوبة للتخزين الدائم )أي يجب أن يتم تصويرها( وفي حاالت أخرى ال يراد 

 "منها سوى كونها صور قابلة للمعاينة البصرية, وفي الحالتين يجب توفير كال البديلين.

على جهاز   MIT 0601معهد  في CRTأو   oscilloscopeلهذه الذبذبات كان االستخدام العملي األول 

Whirlwind  عن  األولى بشكل نقاط والثانية عرضت فيها الصور بطريقتين,وقد  وعرض البياناتكوسيلة إلنتاج

 .طريق رسم خطوط مستقيمة بين أزواج من النقاط

أجهز  كمبيوتر تختلف عن  على ابتكار , Digital Equipment Corporation, 16DECشركة  عملت 0691في 

عن رغبة الشركة  DEC, أحد مؤسسي Ken Olsen كين أولسن تحدث وقداألجهز  الكبير  التي انتشرت وقتها, 

ابتكار نظام حوسبة تفاعلي فالكمبيوترات العادية المنتشر  وقتها كانت ضخمة ومرتفعة التكاليف بالنسبة للناس ب

                                                                 
16

  DEC وأجهزة  نممةوكانت أحد الموردين األساسيين أل 2220 حتى 2260 من الكمبيوترأجهزة  صناعة في عملت أمريكية شركة هي :الرقمية المعدات شركة

 إضافة إلى البرمجيات. الكمبيوتر،
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العاديين أما نظام الكمبيوتر التفاعلي تضمن نوعا  من المتعة والتسلية, إضافة لما يحققه من تفاعل مباشر للمستخدم 

 مع الكمبيوتر. 

أي معالج البيانات   Programmed Data Processor لعبار وهو اختصار  PDP-1جهاز DEC قدمت شركة 

سلسلة كمبيوترات  عنعبار  وهو  17,ر الحجم إلنتاج الرسومالم َبرَمج, والذي عرف كأول كمبيوتر تفاعلي صغي

في مجال صناعة  خطو  هامة هكان إنتاجو , DEC تم إنتاجها وتسويقها من قبل شركة  mini-computer صغير 

, والتي هدفت إلى تحسين mini-computerبداية في تقديم فئة جديد  من األجهز  وهي الكان  إذأجهز  الكمبيوتر 

 .ينبين اإلنسان والكمبيوتر فضال  عن توفيره بأسعار مقبولة لفئة المستهلكالتفاعل 

        

 PDP-1 miniجهاز كمبيوتر  .2الشكل

غير  وفاعلّية هي التفاعل مع المستخدم, فقد مّثل حرية صيغة عمله األساسية كمبيوتر تفاعلي في العالم كانت كأول

بين اإلنسان واآللة على عكس غيره من األجهز  وقتها والتي كانت بشكل أساسي أجهز  خاصة  العالقة فيمسبوقة 

تم استخدامه من قبل الشركات الصغير  ومراكز  بالدوائر الرسمية والحكومية وأعمال الشركات. باإلضافة لذلك

قت مضى, ولم يقتصر استخدامه األبحاث العلمية للحصول على قو  حوسبة في إدار  النظم والبيانات أكثر من أي و 
                                                                 
17

 Gurley, Ben , DEC PDP-1, Internet article:  http://history-computer.com/ModernComputer/Electronic/PDP-

1.html 

 

 

http://history-computer.com/ModernComputer/Electronic/PDP-1.html
http://history-computer.com/ModernComputer/Electronic/PDP-1.html
http://history-computer.com/ModernComputer/Electronic/PDP-1.html
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اختبار األفكار والتصاميم قبل نقلها لجهاز  مكن من ممااستخدم في التطبيقات الخاصة بالتصميم  إذ فقط على ذلك

 18الكمبيوتر األساسي الكبير.

 :التصميممجال في  تطّور برمجيات وتطبيقات الحاسوب وتوظيفها

الرسوم والتصاميم ومعالجتها  بيانات دورا  فعاال  في عملية إدخال تؤدِّ أي من األجهز , كاآللة الكاتبة وغيرها, لم

وهو  -شركة إلنتاج وتطوير البرمجيات - SAGEشركة  منها ما قدمته وكنتيجة لذلك تم اختراع العديد من األجهز 

 19"السالح المصدر للضوء". light gunسمي  Bob Everett جهاز من اختراع بوب ايفيرت

يتعرف الكمبيوتر على الرسم الذي أشار ليشير إلى رسم معين ف CRTيقوم هذا الجهاز باستشعار الضوء من شاشة 

ومن ملحقة بالجهاز يتحكم بها المصمم  له هذا الجهاز, وتتم هذه العملية بأجزاء من الثانية من خالل آلية للتحكم

إشارات بإرسال  سيستشعر أي ضوء يصدر عن الشاشة مما سيتسبب لضوء في الجهازدونها فإن الجزء الحساس ل

 للكمبيوتر. خاطئة

 
   light gun. جهاز 2الشكل

بصنعها قام و , mouseأول فأر   Douglas C. Engelbart  دوغالس سي انجلبرتاخترع العالم  0602في عام 

الفوالذ, وفي الستينات تم منحه براء  اختراع من قبل مركز على هيئة صندوق خشبي صغير يدور على عجالت من 

 . أبحاث الحكومة الفيدرالي
                                                                 
18

 Michael, George, The PDP-1, Internet article:  
http://www.computer-history.info/Page4.dir/pages/PDP.1.dir/ 
19

 E. Weisberg,David(2008), The Engineering Design Revolution,, O P. CIT. chapter 3, P(3-14, 3-15) 
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 Douglas C.Engelbart انجلبرت دوغالس العالم. 0لشكلا

  mouse فأر  أولمع 

الف اآلسهلت الفأر  التعامل مع الكمبيوتر بدال  من العمليات الحسابية المعقد  التي استخدمت سابقا , ومكنت بذلك 

 20فنانين ومصممين من استخدام أجهز  الكمبيوتر.و ناس, من محاسبين وكتاب المن 

لعبار  وهو اختصار   DAC-1ألول مر  نظام تصميم باستخدام الكمبيوتر, واطلق عليه اسم 0606ظهر في عام 

Design augmented by computerزيج من المشهد , أي أن البرنامج يوّلد مشهدا  مركبا  للمستخدم والذي هو م

بمعلومات إضافية من خالل  الحقيقي الذي يراه المستخدم والمشهد االفتراضي الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر م عَززا  

 General motors .22و IBM 21نظام تصميم, وجاء هذا البرنامج نتيجة لتعاون شركتي 

وتتلخص فكر  تصاميم السيارات التي تنتجها  من هذا البرنامج في عملية تعديل General motorsاستفادت شركة 

ثم يعرض البرنامج هذا التصميم من عد   المصممعمله بأن يتم إدخال بيانات ثالثية األبعاد لوصف السيار  من قبل 

 إذمن تحريكه ورؤيته من زواياه المختلفة, وال تقتصر وظيفة البرنامج على ذلك فقط  المصممزوايا وبعد ذلك يتمكن 

  23تعديل هذه التصاميم على الكمبيوتر. أيضا   للمصمميمكن 

                                                                 
20

 .166.ص.سابق مرجع، الغرافيكي التصميم تاريخ( 1021-1022)أحمد، يازجي  

 
21

  The International Business Machines Corporation IBM للتكنولوجيا  الجنسيات متعددة أمريكية هي مؤسسة :اآللية للحاسبات الدولية المؤسسة

 .األمريكية المتحدة الواليات نيويورك، أرمونك، في مقرها التقنية، واالستشارات
22

 E. Weisberg,David(2008), The Engineering Design Revolution,, O P. CIT. chapter 3, PP.3-22, 3-25   بتصرف 
23

 01, مصر.ص.الحاسبات باستخدام والتصنيع التصميم(, 3112, أحمد)مصطفى حيدو  
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   DAC-1  تصميم نظام. 0الشكل

كان عبار  عن حقل تجارب واسع لتعديل التصاميم ال أكثر فهو لم يسمح  إذلم يستمر هذا البرنامج لفتر  طويلة 

بإنتاج رسوم وتصاميم جديد , ورغم ذلك ال يمكن إنكار النجاح الذي حققه, إال أن المصممين كانوا مدركين تماما  

 ونقله لمرحلة أكثر فائد .لضرور  تطويره 

بتصميم برنامج للرسم  ,MITوهو طالب من طالب  Evan Sutherlandايفان ساذرالند  , الفتر  قام0692في 

حصل  بعرض البرنامج في سياق أطروحة دكتوراه 0692في  Sutherland قام, Sketch padبالكمبيوتر اسمه 

, وقد كان هذا البرنامج ثور  2102عام  Kyoto, وجائز  كيوتو 0699عام  Turing من خاللها على جائز  تورنج

 GUIالبرامج التي استخدمت كونه من أوائل , لHCI24 ل التفاعل اإلنساني الحاسوبيمهدت الطريق لظهور مجا

Graphical User Interface, التفاعل مع الكمبيوتر من خالل أيقونات  أي الوسائل البصرية التي تتيح للمستخدم

عليه والتحكم  ومؤشرات مرئية, فهو يسمح للمستخدم بالتفاعل مع ما هو معروض على الشاشة من خالل الضغط

 25به.

الفنانين ك هو جعل أجهز  الكمبيوتر تصل إلى فئات جديد  من المستخدمين Sketch padالهدف األساسي من  كان

 إذوالمصممين وغيرهم, مقدما  سرعة, دقة, وسهولة في الرسم على الكمبيوتر وهو ما يختلف عن الرسم على الورق 
                                                                 

24
وتصميم هذا  يطتخط، ويتضمن دراسة، عن العالقة بين اإلنسان واآللةMan-Machine Interactionيسمى  ما أو الحاسوبي اإلنساني التفاعل مفهوم يعبر 

 .والتصميم في آن واحد السلوكية والعلوم الحاسوبالتفاعل بجميع جوانبه وغالباً ما ينمر إليه على أنه تقاطع علوم 
25

 Sutherland, Ivan Edward(2003), Sketchpad: A man-machine graphical communication system, University of Cambridge, 
United Kingdom. P.10 
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المصمم في عملية تعديل على ه باإلضافة إلى الوقت الذي يختصره يمكن للمصمم أن يحرك بسهولة أجزاء تصميم

 ميمه ورسوماته على الكمبيوتر.اتص

 تقومصة في جهاز الكمبيوتر وفق عمليات مخصّ  مدخالت ومخرجات تتم معالجتهامع  Sketchpadنظام  يتعامل

آلية  وتتلخصتعرض على الشاشة,  أي المدخالت لتحويلها لمخرجات الشاشة منتفسير المعلومات المستقا  مباشر  ب

يحتوى على خلية كهروضوئية ترسل وتستقبل إشارات  بوجود قلم ضوئي يوجهه المستخدم نحو شاشة الكمبيوترعمله 

إلكترونية أينما وضعت على الشاشة, ثم تتحول هذه اإلشارات إلى إحداثيات تحدد موضع المؤشر الذي يرسم على 

 الشاشة في موضع القلم.

وعند التصميم تتلخص الفكر  بشكل عام بوجود شكل رئيسي يمكن للمصمم تكراره واستنساخه لعديد من النسخ وفي 

حال تم تغيير الشكل الرئيسي ستتغير معه كل النسخ, كما يسمح البرنامج للمصمم بتحديد الخصائص الهندسية 

  26.القلم الضوئي ه بواسطةكلللرسم مثل تغيير طول خط ما أو قياس زاوية بين خطين ويتم ذلك 

 

 Sketch pad برنامج. 9الشكل

قوية صغير  و الكمبيوتر إلى مكاتب مصممي الغرافيك كنتيجة لظهور أجهز  كمبيوتر  ومن خالل هذه التطورات وصل

برمجيات عد  ظهرت  إذ , ولم تتوقف التطورات عند هذا الحديمكن لجميع المستخدمين اقتناؤها أسعار مقبولة ذات

                                                                 
26

 11المرجع السابق نفسه. ص.   
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شكلت نقطة انطالق نحو ابتكار العديد من التطبيقات والتي ساهمت في تطوير وتحسين آليات التصميم عبر 

 الكمبيوتر وتتضمن هذه البرمجيات ما يلي:

 :PostScriptلغة البوست سكريبت 

لغة البرمجة األساسية التي  وهي PostScriptلغة البوست سكريبت  Adobe Systems يأنظمة ادوبقدمت 

 أسست تخطيط الصفحة كما أنتجت الطباعة اإللكترونية.

, كانت عملية الطباعة والنشر تمر بعمليات شاقة ومراحل متعدد  الخطوات PostScripقبل اختراع لغة البرمجة 

كلفة التي تتطلب برمجة الصفحات وأنواع الحروف المطبعية ونظم التنضيد المتخطيط باإلضافة لضرور  التقيد بنظم 

جعلها بديال  لتلك النظم بل أصبحت من أهم طرق وأنظمة الطباعة  PostScripمعقد , ولكن اختراع لغة البرمجة 

 .1985في عام 

تحافظ هذه التقنية على شكل المستند بعد طباعته كما  إذبشكل أساسي ألسلوب عملها,  PostScrip يعود نجاح لغة

ومن ثم ة ويتم ذلك من خالل إرسال البيانات الرقمية للمستند المراد طباعته إلى آلة الطباعة كان ظاهرا  على الشاش

والذي يحافظ  ,PostScrip(ps.)بتحويل الملف المراد طباعته إلى ملف  PostScripيقوم برنامج تشغيل طابعة 

   27عن التطبيق المستخدم في صنعه. على تنسيق المستند بغض النظر

, والذي PostScript( داخل طابعة RIPإرسال هذا الملف للطباعة عن طريق معالج الصور النقطية )يتم  بعد ذلك

يحول البيانات داخل الملف إلى شكل يمكن للطابعة أن تقرأه لتقوم بطباعته, وبشكل أساسي, يتم ذلك عن طريق 

 .الفرديةتوليد صور نقطية عالية الدقة من الوثيقة يتم تجميعها من سلسلة من النقاط 
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 W. Phinney, Thomas(December 16, 1001), TrueType, PostScript Type 2, &OpenType: What’s the Difference , P P, 1-4 
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,أي الوسائل البصرية التي تتيح للمستخدم التفاعل مع الكمبيوتر من خالل  graphical user interfaceوبدخول 

 عملية تخطيط سهلت على المصممين إذنجاحا  كبيرا   PostScriptأيقونات ومؤشرات مرئية, القت لغة البرمجة 

 عند الطباعة.وتصميم الصفحات بالصور  النهائية التي ستكون عليها 

, وهو من أوائل التطبيقات التي تستخدم لغة PageMakerبرنامجا  لتشكيل الصفحة  Aldusووضعت شركة آلدوز

 لتصميم الصفحات على شاشة الكمبيوتر. PostScriptالبوست سكريبت 

 :Apple Computerشركة من  Macintoshجهاز كمبيوتر ماكنتوش 

, وقد أنبأ تقديمها للجيل األول من Macintoshجهاز الكمبيوتر ماكنتوش  Apple Computer طورت شركة آبل

 بثور  مهمة في مجال التصميم الغرافيكي. 0690أجهز  ماكنتوش 

عرض جهاز ماكنتوش التصاميم بهيئة صور نقطية, أي أن الشاشة تقوم بعرض المعلومات بشكل نقاط تسمى 

يقوم المستخدم و على شاشة سوداء وبيضاء  ,dots per inch (dpi)نقطة في اإلنش  26, بمعدل pixelsبيكسل 

نحو  الظاهر على الشاشة الفأر  توجيه مؤشرإذ يقوم ب  mouseمع هذه التصاميم من خالل أدا  الفأر   بالتفاعل

  28الفأر . األيقونة المطلوبة والضغط على زر

 

 apple macintosh 0690. جهاز الكمبيوتر ماكنتوش 6الشكل
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 Meggs,Philip B. (1998) A history of graphic design, O P. CIT.P.455. 
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الكترونية قوية مثل  أنظمة تنضيد رقمية ومعالجات صورالتي سبقت جهاز ماكنتوش تضمنت األجهز  الرقمية األولى 

التي سمحت بالتحكم   Paint boxesبوكسز التي تمسح الصور إلكترونيا , وغرافيك بينت  Scitexأنظمة سايتكس

كانت جميع هذه األنظمة باهظة الثمن وقلما تتوافر , و الدقيق باللون كما سمحت بتداخل األشكال وجمعها وتغييرها

للمصممين من أجل التجربة في حين أن أجهز  ماكنتوش وبرمجياتها وفرتها بشكل واسع للمصممين والمسؤولين عن 

َصّمم قسم التصميم فيها خطوطا  نقطية و أصدرت أبل تطبيقات برمجية لمعالجة النصوص والرسوم, , كما اإلخراج

bitmapped fonts , قد صممت سوزان كاري وSusan Kare  أولى هذه الخطوط, وتم تشكيل هذه الحروف بهيئة

 تمأل فيما بعد بلون وكأنها أشكال صلبة. outline خطوط

بداعية في من بحلول التسعينات أثار الجيل الثاني  كمبيوترات ماكنتوش الملونة ذات البرمجيات المتطور  ثور  تقنية وا 

الغرافيكي ساهمت في نشر ثقافة التصميم ونشاطاته بشكل غير مسبوق مما زاد عدد المصممين والشركات التصميم 

 .ربين بشكل بسيط لدخول هذا المجالالتي تنتج أعماال  جيد , فضال  عن تشجيع الممارسين غير المدربين أو المد

 : اإلنترنت شبكة ظهور

 وال, األمام إلى كبير  خطو  الكمبيوتر بمجال المرتبطة والتقنيات االتصاالت قفزت اإلنترنت شبكة وتطور ظهور مع

 بتطور كبير حد إلى تأثرت قد ومعقد  متنوعة وتكنولوجية اجتماعية وتطورات تحوالت من اليوم نشهده ما أن شك

 .االنترنت

 اإلنترنت بروتوكوالت تستخدم التي الكمبيوتر شبكات من عالمية شبكة من مكون عالمي نظام االنترنت يعد

(TCP/IP)  -العالم حول المستخدمين لخدمة -والتي سيتم التعرف عليها في الفقرات القادمة في هذا الفصل 

 متنوعة بأعمال المختصة الشبكات ماليين من تتكون شبكة وهو, بينهم فيما والمعلومات البيانات وتبادل نقل وتسهيل

  .الشبكي الربط تقنيات من واسعة مجموعة خالل من وترتبط العالمية إلى المحلية نطاق من تمتد
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 وصفة كفعل 0992 في االنترنت كلمة استخدمت وقد ,International Network لعبار  اختصار هي االنترنت

 لمصطلح االختزال أشكال من كشكل االنترنت كلمة استخدمت 0661 بدايات في. مترابطة حركات إلى لإلشار 

 كما, توجيه أجهز  أو خاصة بوابات مع الكمبيوتر شبكات ربط وتعني ,network interالداخلية أو البينية الشبكة

  .للشبكات بالنسبة وخاصة معا   الربط أو االرتباط بمعنى كفعل أيضا استخدمت

  29.الكمبيوتر أجهز  أو اإلذاعة محطات ,العمليات, الناس من مترابطة سلسلة مجرد تعني أشكالها أبسط في والشبكة

  Vint Cerfاستخدم مصطلح "إنترنت" ألول مر  للداللة على شبكة االنترنت كما نعرفها من قبل فينت سيرف

 TCP.30 في مقالتهم حول بروتوكول 0660عام  Robert Kahn وروبرت كان

 World Wide Web يب العالمية )الشبكة العنكبوتية(وشبكة الو  Internetإنترنت مصطلحي غالبا  ما يتم استخدام 

للداللة على معنى واحد, لكن هناك فرق بينهما فاإلنترنت هي شبكة الكمبيوتر العالمية التي تربط الماليين من أجهز  

الكمبيوتر وهي عبار  عن مجموعة من الوثائق المترابطة )صفحات الويب( والموارد األخرى, بينما الشبكة العنكبوتية 

 31شبكة اإلنترنت.  ضمنلخدمات التي تعمل هي فقط واحد  من العديد من ا

أطلق  إذ خالل فتر  الحرب البارد  بين الواليات المتحد  واالتحاد السوفييتي, 0691تعود جذور االنترنت إلى بدايات 

أجرتها وزار   بأبحاث مريكيقام الجانب األنجاحه وكرد فعل على , Sputnik االتحاد السوفييتي أول قمر صناعي

 ARPA ,Advanced Research Projects تأسيس شبكة كمبيوتراتبوالتي ساهمت  ميركيةالدفاع األ

Agency. 
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قامت من خالل أحد مكاتبها وهو  إذم جٍد,  مبتكر  لتوفير تكنولوجيا ذات تأثير إنتاج أفكار بحثية ARPAكانت مهمة 

بتمويل البحث في علوم الكمبيوتر المصممة لحشد الجامعات األمريكية  ,IPTOمكتب تقنيات معالجة المعلومات 

 .بناء شبكة اتصاالت استراتيجية من شأنها أن تقدم خدمات للحكومةمن أجل ومختبرات البحوث 

 . أول مدير لمكتب تقنيات معالجة المعلومات وبرنامج البحوث فيLicklider.J.C.R, أصبح 0692في عام 

ARPA  في مركزMIT كان دوره ربط أجهز  الكمبيوتر الرئيسية في وزار  الدفاع من خالل شبكة, وهنا ظهرت , و

هدفها تمكين أي شخص في أي مكان من الوصول إلى  وهي شبكة كمبيوتر مترابطة عالميا   galacticالمجر  شبكة 

 Lickliderوقد سعى  ,بكاتكان هذا أول ظهور للقدر  على التفاعل االجتماعي من خالل الشو البيانات والبرامج, 

من أجهز  الكمبيوتر التي يتمكن  رغب في خلق مجموعة مترابطة عالميا  إذ  إلى تحقيق تصوره هذه الشبكة من خالل

المفهوم  يشابه مفهوم  من خاللها الجميع من الوصول إلى البيانات والبرامج من أي موقع في العالم وبسرعة, وهذا

 32حد كبير.االنترنت في يومنا هذا الى 

 إجراء العديد من البحوثوهو أحد أهم العلماء في مجال علوم الحاسوب ب  Donald Davies قام 0661وفي 

كانت  وقدوالبيانات,  رسائلالتبادل تسهل عمليات سريعة وفعالة  اتصاالت البتكار طريقة للحصول على خدمات

منفصل وذلك للتقليل من الضغط على الشبكة وقد سميت تقسيم الرسائل الطويلة إلى قطع يتم إرسالها بشكل  نتيجتها

تستخدم تقنية التي أول شبكات كمبيوتر في العالم  من  ARPAةوبذلك أصبحت شبك ,Packetهذه القطع بالحزم 

وقد كانت هذه الحزم بداية لظهور بروتوكوالت االنترنت والتي ساهمت  Packet switchingتحويل حزم البيانات 

 .في تسهيل عملية نقل البيانات ضمن الشبكة, وسيتم التطرق إليها في الفقر  التالية

لكن و  ARPANETبداية  بين علماء الكمبيوتر فيوانتشر استخدامه , e-mailظهر البريد االلكتروني  1973في 

 .بين كافة فئات المستخدمين عبر اإلنترنتامه شاع استخدسرعان ما 
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, مدير البرامج في مكتب تقنيات معالجة Steve Walker,أعلن ستيف ووكر 0660حزيران  -يونيو 6في 

 Message Servicesوالتي أطلق عليها اسم المناقشة اإللكترونية  ة, عن تشكيل مجموعARPAالمعلومات 

Group (MsgGroupوقد ,) تحديد ما هو مهم, ما هو جميل وما هو إجراء بحوث وتحاليل لا إلى سعى من خالله

وذلك من أجل تطويره وتصحيح األخطاء التي تعيق سير وظائفه  غير مرغوب فيه في وظائف البريد اإللكتروني

 33بشكل فعال.

تطوير االنترنت و  للنهج الذي اتبعه المصممون في محاوالتهم لبناء شبكة اتصال عبر مثاال   Walkerما قام به كان 

ARPANET  بشكل خاص واإلنترنت بشكل عام والتي تقوم على: إعداد نموذج أولي, جمع اآلراء حوله, التحقق من

بناء  على ما تم التوصل إليه من نتائج  قابليته لالستخدام, وتطوير النموذج األولي الستيعاب المزيد من االحتياجات

 .في التحليالت

 :العالمية الويب شبكة ودورها في ظهور االنترنت بروتوكوالت

, بالثقة جدير  اتصال وسيلة تكون شبكة لبناء مالءمة   األكثر الطريقة الستكشاف التجارب من بالعديد المختصون قام

 من والتي المختلفة الكمبيوتر أجهز  بين عليها المتفق اإلشارات من مجموعة تطوير كانت فيها الرئيسية العقبة لكن

 اإلشارات هذه سميت وقد, أخرى إلى نقطة من البيانات تمرير عملية تسهل اتصال قنوات تفتح أن شأنها

 .بالبروتوكوالت

 عن البحث مكان أي في شخص ألي يمكن بحيث كمبيوتر جهازي أي بين التواصل البروتوكوالت هذه تسهل

 .وغيرها الفيديو, الصوت, الصور, الرسوم النصية, الملفات واستالم والبيانات المعلومات

طور المختصون العديد من البروتوكوالت بهدف تحقيق أعال درجات التواصل بين أجهز  الكمبيوتر, ومن أهم هذه 

 البروتوكوالت:
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  بروتوكول التحكم بشبكةARPA (NCP )Network Control Protocol : سهل هذا البروتوكول عملية

واتجهت نحو النطاق  ARPANET تطورت 0662في عام , و أجهز  الكمبيوتر ونقل الملفات فيما بينها بين االتصال

 .Telnet, FTP and TALK هيالدولي وظهرت فيها ثالثة تطبيقات تفاعلية مهمة 

 بروتوكول Telnet: وهو اختصار Tele Network Communication  وكان أبسط آلية تتيح االتصال بين

 . رجهازي كمبيوت

يمكن استخدام و إمكانية االتصال عن بعد مع أي كمبيوتر موجود على الشبكة,  للمستخدمينهذا البروتوكول يتيح 

  .هذا التطبيق للبحث والتشاور في قواعد البيانات والمعلومات

 ( بروتوكول نقل الملفاتFTP )File transfer Protocol: جعل بروتوكول FTP   تبادل الملفات بين األجهز

 ملفات البيانات المتداولة عبر الشبكة. ويقوم هذا البروتوكول بتنسيق وتحديد صيغة ممكنا  

  برنامجTALK:  ,إذكان البرنامج األول الذي سمح لمستخدمي االنترنت االنخراط في محادثة مباشر  عبر الشبكة 

  34.الرد عليها والذي يكون مكتوبا  أسفل الشاشة يقرأومن ثم الرسالة  بكتابة كل من المستخدمين يقوم

 Vint Cerfاد الضغط عليها مما دفع كال  من فينت سيرف دز بشكل كبير واكنتيجة لهذه التطورات توسعت الشبكة 

إلى تطوير مجموعة من البروتوكوالت وهي بروتوكول التحكم باإلرسال  0660 في Robert Kahnوروبرت كان 

(TCP )Transmission Control Protocol ( وبروتوكول اإلنترنتIP )Internet Protocol. 

 IPالقواعد التي تستخدمها أجهز  الكمبيوتر المتصلة على الشبكة إلنشاء أو كسر االتصاالت, ويشمل  TCPيتضمن 

 قواعد لتوجيه حزم البيانات المفرد . 

البيانات إلى حزم, ثم يضعها في الترتيب الصحيح عند الطرف  بتنظيم وتقسيم( TCP/IPبروتوكول اإلنترنت )يقوم 

 المستقبل ويصحح األخطاء في حال وجودها.
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 TCP/IPمجموعة الشبكات المترابطة والمتاحة للمستخدمين والتي تستخدم بروتوكوالت  سميتمنذ ذلك الحين 

 Federal Networkingالفيدرالي  من قبل مجلس شبكة االتصال رسميا   ذه التسميةف بهاعتر وتم االاإلنترنت, ب

Council. 

والمستقلة عن  TCP/IPتم إنشاء عدد من الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنترنت  0691وأوائل  0661في أواخر 

ARPANET طلب من جميع الشبكات اعتماد بروتوكول 0692, وفي عام ,TCP/IPتم  0661عام  , وبحلول

البروتوكوالت األخرى في جميع أنحاء  محل TCP/IPبشكل كلي وحل بروتوكول  ARPANETاالستغناء عن 

 العالم. 

, وهو باحث في المنظمة األوروبية لألبحاث Lee Tim Berners , قام االنكليزي تيم بيرنرز لي0696 وفي

 ( في جنيف, باقتراح فكر  نظام دولي منCERN) Europeenne pour la Recherche Nucleaireالذرية

سمح لمستخدمي االنترنت يمن شأنه أن   36hypermediaوسائط فائقة  35خادموهي تقوم على بناء  ,البروتوكوالت

ليتم نشرها في جميع أنحاء العالم,  المتنوعة ضمن الويب العديد من الملفاتترتبط  وتشكل  بإعداد وثائق إلكترونية

 37(.WWWودعا بيرنرز لي ذلك شبكة الويب العالمية )

, ولغة تكوين مواد HTTPاألعمد  األساسية الثالثة للشبكة وهي بروتوكول نقل مواد االنترنت  Lee Bernersطور 

كل ملف على الشبكة والذي يدعى عنوان الموقع على الشبكة لوبروتوكول تخصيص عنوان  HTMLاالنترنت 
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ها توفير طريق عن وذلك الصفحات رؤيةوب متصفح باستخدام نترنتاإل شبكةعبر  بالتجول يسمح الذي البرنامج هو( server: باإلنجليزية) خادم أو خادوم

 .المستخدمة الصيغ من غيرها أو( HTML) بصيغة

 يمكنكما (، Hypertext Transfer Protocol "HTTP)" الفائق النص نقل بروتوكول هو برنامج الحاسوب الذي يخدم المحتوى ضمن الويب وذلك باستخدامو

 عن المسؤول البرنامج أو(" Virtual machine) االفتراضية اآللة" ذلك ويشمل البرمجي العتاد أو" الحاسوب جهاز" المرئي العتاد إلى الشبكة خادم يشير أن

 (.Web Server Software) المحتوى خدمة
36

 أخر مفهوم الفائقة بالوسائط ارتبطوقد  المتعددة، الوسائط وتكنولوجيا Hypertext الفائق النص تكنولوجيا من لكل تطور Hypermedia الفائقة الوسائط تعتبر
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  والصوت.النصوص والرسوم والفيديو  مثل المتنوعة الوسائط من مجموعة خالل من وذلك
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URL , وهي عبار  عن كلمات أو أيقونات أو أشكال ملونة  ضمنها يمكن للمرء تصفح الشبكة من خالل روابطو

 38العناصر في إحدى الوثائق بوثائق أخرى موجود  في أي مكان على الشبكة. وتقوم بربطيوضع تحتها خط 

على عكس ذلك  , ولكنHTMLفي البداية خشي العديد من انهيار معايير التصميم نتيجة محدودية لغة البرمجة 

ففي ما يقارب التسع سنوات من وجود  ,عرض الصور والصوت والنص والرسومات إمكانيةهذه اللغة طورت 

ضبط وتعديل المتصفحات  كما تم HTMLعلى تطور لغة ضمنها اإلنترنت اعتمد تطور التصميم وتوظيفه ونموه 

التي تحدد بناء النصوص وموقع الرسومات والصور وآلية ظهور  HTMLتفسير رموز  لتتمكن منبشكل تدريجي 

 .hypertextتوظيف إشارات النص التشعبي و 

بعد هي البداية الحقيقية لدخول التصميم إلى االنترنت فبيرنرز لي يعتبر الكثير من الباحثين أن الجهود التي بذلها 

طالق متصفح wwwشبكة الويب العالمية لاطالق الفيزيائي بيرنرز لي  تحول الحقا   الذي - NCSA Mosaic, وا 

كذلك ألعوام قبل أن يظهر متصفح شركة مايكروسوفت  وقد بقيانترنت  اتأشهر متصفح أحد Netscapeإلى 

Microsoft Internet Explorer تصميم االهتمام بالبدأ  -والذي اليزال ضمن قائمة أشهر المتصفحات ليومنا هذا

  39بالظهور.في اإلنترنت 

 تصميم الويبمفهوم 

تلبية في مواقع اإلنترنت لتصبح من بين أفضل الوسائل  المعلومات دفع لتطور إن التقدم السريع في مجال تكنولوجيا

متطلبات العصر الحديث سواء للبحث عن المعلومات, اإلعالن عن الشركات, التسويق, الترفيه, التواصل 

ى الناحية شمل هذا التطور جوانب متعدد  من الموقع فلم يعد اهتمام مصممي الويب مقتصرا  عل. االجتماعي وغيرها

فهم كيفية التواصل بين المستخدم وصفحة التوجه نحو من خالل وذلك  بل على الناحية الجمالية أيضا   الوظيفية  فقط

 باستخدام العناصر والرموز البصرية التي تجعل استخدام المواقع أكثر سهولة وتدعم المحتوى. الويب
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بين تقنيات يجمع ج يجانب التقني والوظيفي, بل هو مز وبذلك فإن تصميم مواقع اإلنترنت ال يقتصر فقط على ال

 , توفيرشبكة اإلنترنت, محتوى الموقع, طريقة تنظيم هذا المحتوى, التصميم البصري الذي سيعرض فيه المحتوى

هوية بصرية واتساق بصري للموقع بأكمله باإلضافة إلى أسلوب تفاعل المستخدم مع الموقع لضمان الحصول على 

 .المرجو االستجابة 

 دخول التصميم الغرافيكي إلى شبكة االنترنت:

وتطوير  امن حيث سرعة اتصالهها اهتمت حكومة الواليات المتحد  بتطوير  اإلنترنتشبكة في المراحل األولى لظهور 

ورغم اهتمام الحكومة بتطوير  لضمان وصول االنترنت ألكبر عدد ممكن من المستخدمين,الربط الشبكي ومرونته 

لجانب الشبكة وتوسيع انتشارها إال أن هذه األبحاث الكثير  والجهود المبذولة اقتصرت على الجانب التقني إذ لم يحظ ا

 التصميمي باالهتمام وقتها.

اهتماما  بالجانب الجمالي والتصميمي للموقع,  من القرن العشرين العقدان األخيران شهد لم يستمر ذلك طويال  إذ 

إال أن جذوره قد بدأت تتشكل في فترات  0662لحقيقية لدخول التصميم في االنترنت كانت حوالي ومع أن البداية ا

ظهرت بدايات االهتمام بفكر  التصميم في االنترنت عندما ابتكر المهندس المعماري والمصمم ريتشارد  إذسابقة لذلك 

معتبرا   ,information architecture 0669 مصطلح فن وعمار  المعلومات Richard Saul Wurmanورمان 

بعد عشرين سنة و اختصاصا  جديدا  ألولئك الذين جعلوا من المعلومات والبيانات المعقد  معلومات قابلة للفهم,  إياه

عطائها بنية  وترتيبا  يمكّ  ن أصبح هذا المصطلح مستخدما  بشكل واسع ليشير إلى عملية تحليل المعلومات المعقد  وا 

 وهرها بطريقة فعالة ومقبولة.الجمهور من فهم ج

كانت أهمها  اإلنترنتبدأت اتجاهات ومجاالت جديد  تأخذ دورها في التأثير على  0691ومع دخول العام 

العديد من الباحثين والمصممين الذين اهتموا بدعم وتطوير األبحاث الخاصة بالمجال كما ظهر االهتمامات التجارية 

 ,وهو مدير في شركة آبل للكمبيوترات ,Clement Mokكليمنت موك ظهر  0696في عام التصميمي في الويب, ف
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كمناصر لدور المصممين الغرافيكيين في عالم اإلعالم المتغير وأدرك أن الثور  الرقمية كانت عبار  عن اندماج 

التصاميم كأنه كيان منعزل اعتقد أنه ال يجب تعريف التصميم على  إذالتجار  بالتكنولوجيا والتصميم بشكل متكامل 

 40بل على أنه جزء ال يتجزأ من االستراتيجية والرؤية الكلية للشركة. للمنتجات أو الخدماتالغرافيكية المضافة 

دالة  على نمو االهتمام والتفكير الجمالي في تصميم مواقع  بشكل ملحوظالتصميمية  ذلك بدأت تتجسد األفكار وبعد

تصاميما  كانت شاهدا   طرح الذي David Siegelديفيد سيغيل  المصممما قدمه  األمثلة على ذلك , ومناالنترنت

 .اإلنترنت إلىعلى دخول التصميم 

 Creating كما نشر كتاب 0666 1996 مكانة بارز  في مجال تصميم مواقع اإلنترنت في Siegelاكتسب  

killer web sites ,وأطلق موقع WWW.killerwebsites.com , كان هدفه األساسي من الكتاب والموقع هو و

لمصممي ومنتجي المواقع التجارية مبتكر  الدعو  إلى زياد  التركيز على التصميم والناحية الجمالية وتقديم أفكار 

 41إلنشاء مواقع من شأنها أن تجذب اهتمام المستخدم.

 

 killer websites موقع. 9الشكل
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على فكر  توجيه المستخدم  والذي يرتكزمفهوما  في تصميم االنترنت هو مفهوم "مواقع الجيل الثالث"  Siegelقدم 

في هذا المفهوم لم يكن للمستخدم أن يحدد كيفية استخدامه للموقع بل المصمم  ,ضمن الموقع من البداية الى النهاية

تقديم معلومات وبيانات متسقة  ولكن بطريقة غير مباشر  بحيث ال تزعج المستخدم للموقع بل تجذبه وذلك من خالل

لرغبة الشركة لرغبته و  حركة المستخدم تبعا   وتسّيرللمستخدمين في شكل مواقع مصممة يتم التعديل عليها باستمرار 

 .والخروج, وغيرها استخدام شاشات الترحيب, قنوات الدخول عبرعلى حد سواء 

عرض في كتابه األجيال الثالثة للتصميم  إذلمفهوم "مواقع الجيل الثالث" متدرجا  عبر مراحل  Siegel كان وصول 

 ت واختالفاتها وظيفيا  وجماليا .في االنترن

الوظيفية وحدها ببنية طوالنية وتعكس حقيقة أن المتطلبات التقنية و  Siegelوفقا  لتصنيف  ألولتتميز مواقع الجيل ا

 .تحدد بناء الموقع

 
 مواقع الجيل األول .6الشكل

وغيرها من المعلومات األدبية و  العلمية المقاالت بكة اإلنترنت ألغراض بحثية ولنشرفي البداية تم استخدام شف 

غطت الكتابة كامل الصفحة فوق إذ  صممت مواقع الجيل األول وكأنها مقاالت أو صفحات كتابللمستخدم وبالتالي 
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تم تسمية , رمز الشركة أو الجهة الناشر  لهذه الصفحات تمت إضافة في بعض األحيانء و خلفية رمادية أو بيضا

الصارمة ولم يكن  HTMLألن التصميم كان محددا  ببنية لغة  وذلك HTMLهذه المواقع في وقت مبكر بتصاميم 

تركيزا   في حين أظهر الجيل الثاني من مواقع اإلنترنت ا.وتصميمه الصفحةللمصمم أية تحكم بكيفية ظهور شكل 

على البنية الطوالنية  المحافظةمن خالل زياد  عدد الصور والرموز مع والتصميمية أكبر على الجوانب الجمالية 

تصميم متناسق للموقع بأكمله بهدف خلق خبرات موحد  ومتماسكة  مفهوم قدمتللموقع, أما مواقع الجيل الثالث 

 مستخدم.لل

باألدوات  بالضرور  حقيقة أن التطورات على شبكة اإلنترنت ترتبط تناولقد   Siegelويمكن من ذلك مالحظة أن

الحلقات مفقود  في سرده  التقنية والبرمجيات المتاحة والمعتمد  من قبل المصممين, لكن التزال هناك الكثير من

 التاريخي ألجيال تصميم المواقع.

لفتر   عملية التصميمتسيطر على  ,أجهز  المودم البطيئة والشاشات أحادية اللونك والقيود التقنية HTMLلغة  بقيت

كات وسعت شبكة اإلنترنت انتشارها إذ بدأت مواقع خاصة باألفراد أو المنظمات والشر  0660عام من الزمن, وفي 

ميم اابتكار تصنحو ن و المصممإذ اتجه في عملية التصميم وزياد  المنافسة اإلبداع  لتوسع بالظهور وهذا بدوره دفع

واستخدم في ذلك العديد من جديد  تخدم متطلبات الشركات والمستخدمين ومتطلبات التصميم الحديث على حد سواء, 

توهج  Lens Flareمثل  واالستفاد  من ميزاته  Photoshopمج على سبيل المثال بدأ استخدام برنابرامج التصميم 

التحكم فيما  علىالعدسة, أزرار متحركة ذات ألوان وغيرها, وبذلك نما دور المصمم وأصبح يملك مزيدا  من القدر  

 42.يظهر للمستخدم

في التحكم فيما يظهر على متصفحات المستخدمين لم يعد  أكبرمع تقدم التكنولوجيا واكتساب مصممي المواقع قدر  

 بالتأثيربدأ  إذ التصميم مجرد انعكاس للتكنولوجيا أو إضافة لها, بل تمكن من االنتقال إلى مستوى أعلى من ذلك
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أكثر أهمية في الموقع مثل سهولة استخدامه وتوفير التواصل مع ما يبحث عنه المستخدم بأسلوب  جوانبعلى 

 .43أفضل

 أكبر بدأ النظر لإلنترنت كوسيلة للتجار  والتبادل التجاري بشكل أكبر, إذ نمت لدى الشركات رغبة 0666في عام و 

براز نفسها من خالل تصميمها, مما أدى  الجديد  السوقفي الظهور على شبكة اإلنترنت واحتالل مكان لها في  وا 

اإلعالن وسائل أصبحت جزءا  هاما  مرافقا  ل معينة أو شركاتلإلعالن عن عالمات تجارية خاصة  لظهور مواقع

 .االتصال األساسية الشركةو 

وبذلك انتقل تصميم مواقع اإلنترنت من كونه حكرا  على المبرمجين والمصممين إلى كونه جزءا  من مجالي التسويق 

واإلدار  في الشركات, وبقي االنترنت يتطور بسرعة هائلة ليومنا هذا وفي جميع المراحل كان هذا التطور مرتبطا  

مواقع اإلنترنت ت غضون فتر  زمنية قصير  جدا  أصبح . وفياغيرهو بتطور كافة المجاالت سواء الفنية أو الصناعية 

المرآ  التي عكست االتجاهات المعاصر   للتصميم في شكل مثالي  اجزءا  من كافة مجاالت المجتمع ويمكن اعتباره

 تقريبا , وأصبح تصميم المواقع اإللكترونية ظاهر  جمالية في حد ذاتها ولها وسائلها الخاصة للتعبير.

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
43

 Engholm, Ida (2002), Digital style history: the development of graphic design on the Internet, Vol. 13, No. 4, The IT 
University of Copenhagen, Denmark. P. (194-197) 



42 

 

 الويب تصميم في البنائية العناصر

 األجزاء تحديد للمصمم تتيح وهي الويب لصفحة األساسي الهيكل بناء في تساعد التي العناصر كل بها ويقصد

 جذابة صفحة خلق بهدف ضمنها وصور نصوص من الموقع محتويات وضع سيتم التي الصفحة في األساسية

 44 :العناصر هذه وتتضمن, بصريا   ومتوازنة

 :Lineالخط  .1

 يساعد فإنه شكله اختلف ومهما, متقطعا   أو حادا   متنوعة, أو موحد  سماكة ذو رفيعا , أو سميكا   يكون أن للخط يمكن

 الصفحة, تقسيم ويستخدم في مرئي غيريكون أيضا   أن للخط ويمكن, الصفحة على معين جو إضفاء على المصمم

 فيها جزأين ربط أو الصفحة تقسيم يمكن المثال سبيل على وغيرها واالحتواء التنظيم, ,بين العناصر المختلفة الربط

 .ما نصا   أو شكال   تحتوي حدودا   تكون أن للخطوط يمكن كما رأسية أو أفقية خطوط باستخدام معا  

 مختلف بلون أي - مرئية خطوط أكانت سواء تمييزه أو ما شكل على التركيز في أيضا   تساعد أن للخطوط يمكن

 . -لونه نفس لها - بالشكل مندمجة أم -الشكل عن

 
 .النصوص ضمنها تتوضع أقسام ثالثة من مؤلفة بشبكة الصفحة لتنظيم مرئية الغير الخطوط استخدمت المثال هذا في .01الشكل
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 .رؤيتها للمستخدم يمكن بيضاء بخطوط متنوعة ألجزاء الصفحة تقسيم تم إذ وضوحا   أكثر بشكل المثال هذا في الخط استخدم. 00الشكل

 
 إضافة( والبرتقالية الزرقاء الخطوط) المطروح للمنتج المستخدم نظر لجذب يهدف وتزييني جمالي كعنصر الخط يظهر المثال هذا في. 02الشكل

 .والصور النصوص ضمنها تتوزع لمساحات الشاشة تقسم التي الوهمية للخطوط
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  :Colorاللون  .2

 وأولويات اهتمامات على تؤثر ونفسية فيزيولوجية آثارا   األلوان وتسبب الويب موقع بنية من مهما   جزءا   اللون يشكل

 الويب مصممو يهتم أن يجب السبب ولهذا, ومعتقداته الخاصة تجاربه على مبنية فعل ردود له وتسبب المستخدم

 .المطروح والموضوع المستهدفة للفئة المناسبة األلوان باختيار

 الجسم عن منعكسا   الضوء أكان سواء والضوء بالبصر اللون يرتبط إذ ضوء بوجود إال األشياء تبصر ال عام بشكل

 في يستخدم ما منها لونية أنظمة عد  االختالف هذا ويحدد الضوئي المصدر من مباشر    صادرا   أو نراه الذي

 وفق األلوان تعمل الويب في, الكمبيوتر شاشة مثل الشاشة على التصميم في يستخدم ما ومنها المطبوع التصميم

 األلوان مزج طريق عن النظام هذا في اللون تشكيل ويتم Color,  Additiveالجمعية أو المضافة األلوان نظام

 إذ  RGB ب المعروف اللوني النظام في األساسية األلوان تشكل والتي واألخضر األزرق, األحمر وهي الضوئية

 الناظر لعين الضوء موجات ت قدَّم الطريقة وبهذه نراه الذي اللون إلنتاج معا   الضوء موجات بجمع الشاشة تقوم

 موجات من متساوٍ  مزيج الواقع في هو الشاشة على األبيض من بكسل المثال سبيل على, فصلها من بدال   مجتمعة

 .األلوان هذه من متباين مزيج هو الشاشة في بيكسل وكل, األساسية األلوان

 
 Colors  Additiveالجمعية األلوان. 02الشكل

 عملية إلى ,Subtractive Color الطرحية األلوان نظام وهو آخر نظام يستند الجمعية األلوان نظام عكس وعلى 

 رؤية طرق عن النظام هذا في اللون وي رى, اللون لخلق وغيرها واألحبار واألصباغ كالدهانات الصباغية األلوان مزج
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 .نراها التي وهي أخرى ويعكس المرئي الطيف أجزاء بعض بامتصاص السطح يقوم إذ السطح عن المنعكسة األشعة

 ينتج والتي واألصفر األزرق, األحمر من تتألف وهي, الجمعية األلوان عن النظام هذا في اللونية المجموعة تختلف

 .األسود اللون متساوية بكميات معا   مزجها عن

 
  Subtractive Color الطرحية األلوان. 00الشكل

 :الويب موقع في اللون وظيفة

 الموقع على سلبي أو إيجابي تأثير ذا يكون أن شأنه من التنوع وهذا كبير بشكل األلوان ومدلوالت وظائف تتنوع

 :الوظائف هذه ومن, ككل

 الموقع على اللون داللة تأثير:The color coding  

 اللون يساهم أن يمكن كما سلبي أو إيجابي بشكل إما المستخدم على التأثير في تساهم مختلفة دالالت األلوان تحمل

 إن مثال   الموقع من للهدف ومالئم صحيح بشكل استخدم ما إذا بصريا   جذابة مواقع إلى المملة المواقع تحويل في

 وبالتالي بالملل للشعور المستخدم يدفع أن شأنه من للرياضة موقع في والوردي كاألبيض الهادئة األلوان استخدام

 لفئة وموجه بالموسيقا يهتم موقع في التباين وشديد  صاخبة ألوان استخدام فإن أخرى جهة ومن  الموقع من الخروج

 .الموقع مستخدمي عدد زياد  في يساهم مناسبا   اختيارا   يكون الشباب
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 تجربة بناء في تساهم وعاطفية بصرية تأثيرات خلق خالل من بصريا   الموقع إثراء في تساهم األلوان فإن وبذلك

 من المرجو  األهداف ويحقق احتياجاته يلبي بشكل ومعتقداته وبيئته لثقافته وفقا   فعله ردود على وتؤثر المستخدم

 .الموقع

 

 . موقع لمستحضرات التجميل 00الشكل 

 

 rock. موقع خاص بموسيقى الروك 26الشكل
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 . موقع سياسي27الشكل

 سبيل على ألخرى ثقافة من تماما   معانيها وقد تختلف باأللوان بتغير الثقافات المرتبطة والدالالت المفاهيم كما تتغير

 ذلك ولكن, بالسعاد  األسود يرتبط الصين في بينما المتحد  الواليات في والشر الموت مع عاد  األسود يرتبط المثال,

 ال فقد عنها يعبر التي المناسبة باختالف األسود اللون داللة تختلف قد إذ بينهما مشترك رابط وجود من يمنع ال

 .مثال   باألزياء يهتم موقع في والرقي األناقة من جو إضفاء بل حزن أو سعاد  عن التعبير وضعه من المقصود يكون

 األلوان واختيار أخرى جهة من الموقع من والهدف جهة من المستهدفة الفئة معرفة المصمم على ينبغي لذلك

 .45الصحيح بالشكل رسالته ووصول الموقع نجاح لضمان المناسبة
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 للقراءة  والقابلية الوضوحReadability: 

 والمعلومات الموقع وضوح مدى تحديد في األهمية بالغ دورا   الموقع تصميم في المستخدمة اللونية المجموعة تلعب

 من بالعديد والقيام مدروسة بطريقة األلوان اختيار المصمم على يجب لذلك, للمستخدم بالنسبة ضمنه المطروحة

 .األفضل اللونية للمجموعة للوصول واالختبارات التجارب

 بشكل المعلومة وصول يعيق قد بصري تشويش أي لمنع كافٍ  تباينٍ  ذات ألوان باختيار المصممين بعض يهتم

 المثال سبيل على, سهل بشكل مقروء  النصوص لجعل الوحيد الحل هو التباين ليس ذلك ومع, للمستخدم صحيح

 زوغا   ذلك يسبب قد شديدا   تباينا   بينها المصمم جعل ما إذا ولكن المستخدم انتباه لجذب مهمة أدا  الزاهية األلوان تعد

 أنها إذ التصميم في المتممة األلوان استخدام الجيد من يعد كما الصفحة ضمن بصرية فوضى يخلق أو بصريا  

 أن يمكن استخدامها في اإلفراط أن إال لالنتباه مثير  تكون اقد ألنه إضافة   الصفحة على الحركة من نوعا   تضفي

 46.النصوص قراء  سهولة من يقلل

 
 فاتح. يظهر في القسم األول من الموقع كتابة بيضاء على خلفية داكنة بينما يظهر في القسم اآلخر كتابة داكنة على خلفية بلون 09الشكل 
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 عليه متفق مبدأ تحديد في الويب مصممو يختلفويؤثر لون النص وعالقته مع الخلفية على إدراك المستخدم له, و 

 وضع فكر  يعتمدون الذين المطبوع اإلعالن مصممي مع يتفق من فمنهم, الخلفية للون نسبة النص لون الختيار

 مصممي من العديد يقوم وبالمثل, للقراء  أسهل النص يجعل ذلك ألن فاتح لون ذات خلفية على داكن بلون النص

 بعض يرى أخرى جهة من. الطويلة النصوص في وخاصة فاتح بلون خلفية فوق داكن بلون الكتابة بوضع الويب

 بلون المكتوب للنص يمكن إذ االلكترونية المواقع وتصميم المطبوع التصميم بين كبيرا   اختالفا   هناك أن المصممين

 قيمة الخط إعطاء المصمم على يجب الحالة هذه في ولكن, كبير بشكل المستخدم يجذب أن داكنة خلفية على فاتح

 47. الداكنة الخلفية على واضح بشكل يبرز لكي بصرية وأهمية

 البصرية  الهوية تحديد في اللون دورColor and Visual Identity : 

عطائه المستهلك لجذب تسعى التي والمنظمات الشركات معظم لدى كبير  أهمية البصري للجانب  عنها إيجابية فكر  وا 

 من مجموعة أو لون اختيار خالل من بصريا   بها المستهلك بربط الشركات معظم تقوم إذ, مجددا   عودته لضمان

ن.. وغيرها الشركة شعار, كالتغليف الترويجية موادها لجميع األلوان  موقع في األلوان لهذه المصمم استخدام وا 

 . للموقع دخوله بمجرد بصريا   الشركة على التعرف على القدر  المستخدم سيمنح أيضا   الشركة

 كافة في بصرية كهوية المحمر األصفر اللون سورية في لالتصاالت MTN شركة تستخدم, المثال سبيل على

 .االنترنت شبكة على لموقعها باإلضافة اإلعالنية وحمالتها منتجاتها
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 سورية في لالتصاالت  MTN. استخدام اللون كهوية بصرية في شركة 06الشكل

 مكانية اللون  :Accessibilityالوصول  وا 

 ببعض المصابون ذلك في بما المستخدمين من ممكن قدر ألكبر متاحة المواقع لجعل غالبا   المصممون يسعى

 يتوضع وما الخلفية ألوان بين واضح تباين بتوفير المصممين بعض يهتم لذلك, األلوان كعمى الجسدية اإلعاقات

نما الصفحة في المستخدمة النصوص في فقط ليس فوقها  ألوان مع مشرقة ألوان كاستخدام, أيضا   الصور في وا 

  48.بسهولة تمييزها من األلوان بعمى المصابون ليتمكن ولذلك عاتمة

 اآلمنة الويب ألوانThe Web-safe Palette : 

 المتصفحات جميع قبل من عالميا   عليها التعرف يمكن والتي اآلمنة الويب ألوان تدعى األلوان من مجموعة هناك

 على هي كما تماما   تظهر ال األلوان هذه أن من الرغم وعلى  لون 209 من المجموعة هذه تتكون, تقريبا   واألنظمة

 والمتصفحات األنظمة هذه لجميع يمكن لكن األجهز  شاشات عرض نظم في االختالفات بسبب المتصفحات كافة

  .جيد بشكل عليها التعرف

 رمزا   لون كل يحمل إذ وتقنية برمجية عالقات إلى استنادا   بداية األلوان هذه Netscape متصفح مبرمجو وضع

 وأصبحت تقريبا   المتصفحات كافة في تستخدم األلوان هذه أصبحت ثم, المتصفح قبل من عليه التعرف يتم رياضيا  

 .اإلنترنت شبكة على للون معيارا  
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 بعض يستخدم أن ويمكن, منخفضة دقة وذو متقطع لون نشوء إلى المجموعة هذه خارج من ألوان استخدام يؤدي

  49.غالبا   محبب غير ولكنه معين بصري تأثير لخلق ذلك المصممين

 الرابط  ألوانLink Colors : 

 تسبق لم التي للروابط األزرق يستخدم ما عاد    ولكن المستخدم المتصفح إلى نسبة االفتراضي الرابط لون يختلف

  .زيارتها تمت التي للروابط واألرجواني النشطة, للروابط واألحمر زيارتها,

 من الكثير يشير ولكن الموقع في استخدامها المصمم يختار التي األلوان من العديد مع األلوان هذه تتصادم قد

 في سيؤثر األلوان هذه فتغيير الموقع في األلوان تناسق منظور من التباين هذا إلى النظر عدم ضرور  إلى الخبراء

 من جزء هي بل فقط جمالية داللة كونها تتخطى األلوان هذه تعطيها التي الداللة ألن وذلك الصفحة استخدام سهولة

 الداللة على المستخدم اعتاد إذ, البصرية المستخدم ذاكر  من وجزء تقريبا   المتصفحات جميع بين مشترك تنقل نظام

 أهمية أكثر تعتبر والتي الصفحة استخدام سهولة في سيؤثر تغييرها فإن وبالتالي رابط كل لون إليها يشير التي

 50 .األلوان تناسق من للمستخدم

 
 Google. ألوان الروابط في موقع 21الشكل
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 وهذا بنفسجي بلون -أحمر بمستطيل المحاط - األول الرابط وَيظهر, غوغل صفحة في البحث نتائج الشكل يبين

 على دليل وهو أزرق بلون -برتقالي بمستطيل المحاط– الثاني الرابط يظهر بينما, مسبقا   زيارته تمت قد أنه يعني

 .قبل من له المستخدم زيار  عدم

 :and Illustrations  Graphicsالويب صفحات في والرسومات الصور .3

 في وتأثيرها المقروء  النصوص دور عن أهمية يقل ال هاما   دورا   الحديث العصر في البصرية والرموز الصور تلعب

 دخلت الويب تصميم تطور ومع, المقروء أهمية تفوق أهمية األحيان بعض في البصري للجانب أصبح بل, المتلقي

 إغناء أجل من منها البد ضرور    وجودها وأصبح وظيفية أم جمالية قيمة ذات أكانت سواء المجال هذا في الرسوم

 .مالئمة بصرية هوية وخلق المستخدم وجذب بصريا   الموقع

 :الويب في والرسومات الصور أنواع

 , ومنها:الموقع تصميم في معينا   مجاال   منها كل يخدم مختلفة تصنيفات وفق الويب في الرسومات تصنف

 والتي Raster Graphics النقطية الرسوم هو األول, نوعين إلى الويب ضمن الرسوم تنقسم :التقنية الناحية من

 إلى جنبا   اجتماعها يؤدي معينة لونية بيانات على  pixelكل ويحتوي pixels تسمى النقط من شبكة من تتكون

 .الصور  لتشكيل جنب

 

 Raster Graphics النقطية الرسوم .20الشكل
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 مثل األساسية الهندسية األشكال إلى تستند والتي ,Vector Graphics المتجهيةالرسوم  هو الثاني النوع أما

 سلسلة شكل على الصور  تخزين يتم بل منفصلة بيكسالت وفق هنا الصور تتحدد ال, والمنحنيات والخطوط النقاط

 الصور تفقد فيما حجمها تكبير عند دقتها على  vectorنوع من والصور الرسوم تحافظ. الرياضية المعادالت من

 حجم يبقى بينما, المطلوبة الدقة وفق النقطية الصور حجم ويتحدد تكبيرها عند دقتها  raster graphicsالنقطية

 .51دائما   ثابتا   vector صيغة ذات الصور

 

  Vector Graphicsرسوميات متجهية . 22الشكل

, خرائط, منتجات صور مثل, ما نوع من بيانات لتمثيل الويب صفحة في الرسومات تستخدم الغرافيكية الناحية من

 هذه محتوى يكون ما عاد   , متحركة ورسوم ثابتة رسوم إلى الغرافيكية الناحية من الرسوم وتنقسم, وغيرها رسوم

 بصرية بطرق معقد  بيانات تقديم إلى الصور بعض خالل من المصمم يسعى قد ولكن واضحا   منها والهدف الصور

 يساعد بسيط بنص إرفاقها من البد لذلك المستخدمين لبعض بالنسبة الشيء بعض غامضة الصور هذه تكون وقد

 .فهمها في
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 أن يمكن كما الصفحة لزخرفة استخدامها يمكن المثال سبيل على, فقط جماليا   الصور هذه من الهدف يكون وقد

 قد المثال سبيل على, الصفحة ضمن ما لشيء المستخدم انتباه لجذب أو بصريا   التجارية العالمة لدعم تستخدم

 .كالشعارات بصرية رموزا   تكون قد أو جديد منتج أو مهمة لمعلومة االنتباه لجذب الرسوم بعض توضع

 لصفحة المستخدم ترسل والتي برابط المتصلة األيقونات أو األزرار مثل التنقل آلية لدعم تستخدم رسوم توجد كما

  52 عليها. الضغط عند أخرى

, الثابتة والصور الرسومات من إغراء   أكثر وعنصرا   بصري جذب عامل األحيان بعض في المتحركة الرسوم وتعد

  .توظيفها على المصمم لقدر  وفقا   المتحركة الرسوم أهمية وتتوقف

زعاج تشويش مصدر المتحركة الرسوم تكون ما كثيرا    بعض تستخدم فقد للمستخدم جذب مصدر كونها من أكثر وا 

 هذه تأخذ قد ولكن, للمستخدم والمتعة الترفيه من جو إضفاء بها يقصد صفحة وهي, ترحيب صفحات االنترنت مواقع

 كل وفوق صلة بأي الموقع لموضوع تمت وال لها قيمة ال صفحة مجرد تكون وقد التحميل في طويال   وقتا   الصفحات

 بمغادر  يتسبب قد إزعاج مصدر يجعلها مما الصفحات هذه تجاوز إمكانية للمستخدم  المواقع بعض تتيح ال ذلك

 جانب في مزعج وميض ذات متحركة إعالنات بزج الصفحات بعض تقوم كما, غيره عن والبحث للموقع المستخدم

  .جذبه من بدال   المستخدم انتباه يشتت مزعج بشكل الصفحات

 
 Skip Intro زر على الضغط خالل من للموقع والدخول تجاوزها إمكانية للمستخدم الشكل في الترحيب صفحة تتيح. 22الشكل
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 للصفحة المخصص الوقت لينتهي االنتظار عليه يجب بل الترحيب صفحة تجاوز للمستخدم يمكن ال الموقع هذا في. 20الشكل

 على ينبغي أنه إال المستخدم تجربة على تضفيها التي اإليجابية والقيمة المتحركة الرسوم أهمية من الرغم وعلى

 العكسية والنتائج تحميلها يستغرقه الذي الكبير فالوقت, الموقع تصميم ضمن استخدامها قبل جيدا   يفكر أن المصمم

 اختياره في وحكمة وتركيزا   دراسة   المصمم من تستوجب أمور كلها, االنتباه كتشتيت استخدامها سوء عن تنتج قد التي

 قيمة له مدروس بهدف مرتبطا   استخدامها يكون أن يعني وهذا, الموقع ضمن بصري جذب كعنصر الستخدامها

 53 .له المستخدم انتباه لجذب التحميل كزر مهم زر بتحريك يقوم أن للمصمم يمكن المثال سبيل على وفعالة إيجابية

 :Graphics Formatsالويب  في والرسومات للصور البرمجية الصيغ

 عن الثابتة الصور عرض صيغ تختلف كما, الويب مواقع في والرسومات الصور وفقها تعرض التي الصيغ تتنوع

 .المتحركة

o الثابتة الصور لعرض البرمجية الصيغ: 

 : JPGالبرمجية  الصيغة .1

 أي Joint Photographic Experts Group لعبار  اختصار هي JPEG أيضا   تكتب والتي JPG صيغة

 .الصيغة هذه تطوير على القائمة الجهة وهي المشتركة التصوير خبراء مجموعة
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 والتي العالية الدقة ذات الفوتوغرافية الصور مع خاص بشكل استخدامها ويتم الصور لضغط الصيغة هذه ت ستخدم

 09.9 الى وتصل الطبيعية األلوان ذات الصور الصيغة هذه تدعم, والظالل والتدرجات األلوان من الكثير تتضمن

 .المتحركة الرسوم أو الشفافية تدعم ال بينما لون مليون

 
 للدقة متعدد  احتماالت وفق الصور  . ضغط20الشكل

 لصيغة وتحويلها الصور ضغط ويؤدي المصمم يختارها والدقة للجود  متعدد  احتماالت وفق الصور  ضغط يمكن

JPG للصور  أصغر حجم على الحصول يتم الجود  من جزء لفقدان بالمقابل ولكن, جودتها من جزء فقدان إلى ,

 هو منها أي تقرير ثم ومن الضغط أنواع مختلف آثار يرى أن للمصمم يمكن الصور تحرير برنامج وباستخدام

 .54الملف وحجم الصور  جود  بين وسط حال   يشكل والذي األفضل

 :الثابتة للصور GIF البرمجية الصيغة .2

GIF أو Graphics Interchange Format مع أفضل نحو على التنسيق هذا يعمل الرسومات, تبادل تنسيق 

 الكاريكاتورية الرسوم مثل , Solid color األلوان من الخالصة المساحة ذات الخطي التصميم على المرتكز  الصور
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 الشفافية الصيغة هذه تدعم كما Graphic text الغرافيكية النصوص البيانية, الرسوم ,Cartoons المتحركة والرسوم

  .المتحركة موالرسو 

 
 GIF. صور  بصيغة 29الشكل

 الويب مع متناسبة بألوان صور  تحميل المصمم أراد حال وفي, لونا   209 إلى يصل ما تخزن أن GIF لصور  يمكن

 web-safe palette للويب مناسبة تكون ألوان مجموعة تحديد يمكنه األساس هذا على بتصميمها يقم لم ولكنه

 أو آمنة الغير األلوان كل بتبديل تقوم التي الصور تحرير برامج باستخدام وذلك GIF صيغة إلى الصور  تصدير عند

 .الويب في لالستخدام مناسبة تصبح بحيث ممكنة لونية صيغة ألقرب للويب مناسبة الغير

 
 GIFو  JPEGمقارنة بين صيغتي العرض  .27الشكل

JPEG 166 KB.                        GIF 11.1 KB. 
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, لون 209 وهو به المسموح الحد تتجاوز ما غالبا   أنها إذ الصيغة هذه في مشكلة اللونية والتدرجات الظالل تشكل

 ما أكثر إلى الباقية األلوان تحويل ويتم استخداما   األكثر لونا   209 بـ الصور تحرير برنامج يحتفظ الحالة هذه وفي

 .55اإلمكان قدر الصور  بألوان لالحتفاظ لون 209 ضمن يشبهها أن يمكن

 :PNGالبرمجية  الصيغة .3

Portable Network Graphics تم, جودتها ضياع دون البيانات ضغط تقنية توظف نقطية صور صيغة هو 

 PNG صيغة تدعم. المتحركة الرسوم يدعم ال PNG ألن منها المتحركة عدا GIF صيغة لتحسين PNG إنشاء

 الصيغة هذه مكنت كما ,RGBA أو RGB صور إلى باإلضافة RGBA بت 22 أو RGB بت 20 ذات األلوان

 .GIF صيغة من أفضل بشكل الرمادية األلوان تخزين من

 

 

  PNGو  JPEG. مقارنة بين صيغتي العرض 28الشكل
 يمنح مما تعديالت بأي القيام دون خلفية أي على الصور  وضع من المصمم تمكن إذ الشفافية الصيغة هذه تدعم

 .56الخلفية لون أو شكل اختلف مهما الصور وضع في والسهولة الحرية من المزيد المصمم
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o المتحركة الرسوم لعرض البرمجية الصيغ: 

 المتحركة الرسوم تصميم في استخداما   األكثر هي Flash وفالش Java Script , GIFسكريبت جافا صيغ تعد

 .الويب ضمن

 :JavaScript (JS)سكريبت  جافا البرمجية الصيغة .1

 تساعد كما الويب متصفحات ضمن التطبيقات تصميم في تستخدم ديناميكية برمجة لغة هي (JS) سكريبت جافا

 المصمم يستطيع خاللها ومن, متحركة وعناصر أزرار إضافة خالل من تفاعلي موقع إلى الويب موقع تحويل على

 .وتحريكها حجمها كتغيير للصور البصرية الخصائص ببعض التالعب أيضا  

 المستخدم تحركات بمتابعة تقوم فهي للمستخدمين الصفحات تخصيص على أيضا   سكريبت جافا برمجيات تساعد

 معلومات عليه لتعرض التحركات هذه عن الناتجة البيانات وحفظ وروابط أزرار من عليه بالنقر يقوم ما خالل من

 .57ألولوياته وفقا   الصفحة ضمن المعلومات لترتب أو باهتماماته ترتبط

 :المتحركة للصور GIF البرمجية الصيغ .2

 وتتكون, الصيغة هذه تدعم التي الصور تحرير برامج معظم في GIF صيغة باستخدام متحركة صور إنشاء يمكن

 البعض بعضها فوق توضع  bitmapped النقطية الصور تنسيق وفق مخرجة صور عد  من المتحركة GIF صور 

 التالعب يمكنه كما الحركة تكرار مرات عدد تحديد للمصمم ويمكن الحركة لمحاكا  تسلسل في الصور تشغيل يتم ثم

  .إعاد  كل تشغيل وزمن للحركة المكونة الصور من صور  كل تشغيل بزمن

 وقتا   الصور هذه تتطلب لذلك كبيرا   الملفات حجم يكون بيكسالت من المكونة bitmapped الصور طبيعة وبسبب

 تفقد قد ولكن تحميلها سرعة حيث من مالءمة أكثر لتصبح الصور حجم تغيير للمصمم ويمكن للتحميل طويال  

 .حجمها تغيير عند جودتها من جزءا   الصور
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 : Flash Animationفالش رسوم .3

 حجما   أصغر النهائية والملفات الصور تجعل والتي vector صيغة وفق فالش برنامج في والصور الرسوم تشكيل يتم

 GIF رسوم من أكثر مضغوطة بأنها فالش بصيغة والمخرجة المصممة الملفات تتصف لذلك, النقطية الصور من

  58 .حجمها تغيير تم حال في جودتها على للحفاظ قابلية أكثر أنها كما المتحركة

  :الويب في والرسومات الصور معالجة أدوات

 من سواء االنترنت بيئة مع تتناسب لكي الصور خصائص بعض في للتعديل األحيان بعض في المصمم يضطر قد

 :ومنها, وتعديلها الصور معالجة في تساعده وأدوات طرق لعد  المصمم ويلجأ, البصرية خصائصها أم حجمها حيث

 الصور تنعيمAnti-aliasing : 

, المستخدم يراها التي الصور  مجتمعة تشكل البكسالت من مجموعة من االنترنت شبكة ضمن الصور بعض تتكون

 المصممون يريده ال ما وهو المجرد  بالعين رؤيته يمكن أحيانا   كبير حجم ذات البكسالت هذه تكون وقد

 خطوط على تحتوي التي الرسومات في واضح بشكل البكسالت هذه تظهر ما وغالبا  , سواء حد على والمستخدمون

 .وأقواس منحنية

 
 Anti-aliasingالصور تنعيم .26الشكل
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 وذلك ,Abode Fireworks مثل الصور وتحرير المواقع تصميم برامج بعض باستخدام المشكلة هذه عالج يتم

 وبالتالي, والخلفية الشكل بين االنتقالية األلوان من بيكسالت أو صغير  قطع بإضافة يقوم الذي التنعيم أمر باختيار

  .59الصور طرف على تظهر قد التي الخشونة وتختفي الخلفية لون مع تدريجيا   الحواف تمتزج

 الصور  شفافيةTransparency: 

 األحيان بعض في المصمم يرغب قد ولكن, المربع أو المستطيل هو االنترنت شبكة ضمن للصور المقبول الشكل إن

 فإذا الصور  خلفية بلون بالتالعب المصمم يقوم الحال هذه وفي, دائرية أو منتظمة غير أشكال ذات صور بوضع

 بذلك فتبدو الخلفية لون مع تماما   ليتناسب خلفيتها لون تغيير المصمم على يجب مثال   دائري شكل ذا الصور  كانت

 ال قد إذ تبدو كما بسيطة   الطريقة هذه ليست ولكن, الصفحة على مباشر  موضوعة دائرية صور  وكأنها الصور 

 الويب متصفح بواسطة إنشاؤه تم الذي اللون نفس مع الصور تحرير برنامج في للخلفية وضعه تم الذي اللون يتطابق

 الخلفية تكون قد أو, الشكل حول مستطيل لظهور اللوني الفارق هذا وسيؤدي متطابقة, األلوان رموز كانت ولو حتى

 الصور تحرير برنامج في وضعها سيتم التي الزخرفات مطابقة صعوبة بسبب وذلك أكبر مشكلة سيخلق وهذا مزخرفة

 الفراغات بملء المصمم يقوم أن من فبدال   الشفافية آلية استخدام أهمية تأتي وهنا, ويب صفحة على الخلفية نمط مع

 خاصة برامج باستخدام شفافة مساحة أنها على الفراغات هذه بتصميم سيقوم الخلفية للون مماثل بلون الشكل حول

 في األساسية الخلفية ستمأل فيما دائري بشكل تظهر سوف المتصفح على الصور  تحميل عند وبذلك, للتصميم

 .60التصميم عند فارغة كمساحة بتحديدها المصمم قام التي المساحة الصفحة
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 :Typography الكتابة. 4

 قدر صحيح بشكل الموقع من الهدف وصول تضمن التي الجوانب بكافة الويب موقع إنشاء عند المصمم يهتم

 الهوية من جزءا   يصبح قد أنه كما البصري للجانب ومكمال   هاما   جزءا   المقروء الجانب ويشكل, للمستخدم المستطاع

 .Harry Potter بوتر هاري فيلم أو كوال كوكا شعار مثل للموقع البصرية

   

 بوتر هاري فيلمو كوال كوكا يشعار .10الشكل

 التي الحرف لنوعية اختيارهم عند تظهر الجانب هذا في المصممون لها يتعرض التي األساسية المشكلة ولكن 

 من العديد ضبط على القدر  عدم في المشكلة هذه وتتجسد, الموقع ضمن المعلومات تقدم التي النصوص بها ستكتب

 الحرف نوعية تعديل إمكانية للمستخدم المتصفحات توفر األحيان من كثير ففي وحجمه كنوعه الحرف خصائص

 ضمن مثبت غير الموقع ضمن المختار النوع كان حال في تلقائي بشكل سيتغير الحرف نوع أن كما وحجمه

 تعديل سيسببها التي وبالتغيرات التصميم عليه سيبدو بما التنبؤ الصعب من يجعل مما الشخصي المستخدم كمبيوتر

 للمصمم تقدم HTM لغة أن كما المشكلة هذه لتالفي الجهود من العديد بذلت وقد التصميم هذا على الحرف نوع

 .المستطاع قدر ومضبوط ثابت تصميم على للحصول الخصائص بعض تحديد له تتيح التي الضوابط بعض

 تقدم المستخدم لدى المطلوب النوع وجود عدم حال في المتصفحات بها تقوم التي الحرف نوع تعديل لمشكلة وكحل

 سيقوم المطلوب النوع وجود عدم حال ففي, للتعديل المتاحة البدائل وتحديد ضبط إمكانية للمصمم HTML لغة

 من مسبقا   المحدد  القائمة ضمن من ولكن آخر حرف نوع عن المستخدم جهاز ضمن بالبحث تلقائي بشكل المتصفح

                                      61.المشكلة هذه وقوع حال في يحدث أن يمكن بما التنبؤ من المصمم سيتمكن الطريقة وبهذه المصمم قبل

                                                                 
61

 McIntire, Penny (2008) Visual Design for the Modern Web, OP.CIT. P.  111  



63 

 

 تكن لم البداية في الحرف نوعية أن هي المجال هذا في والتقنيون المصممون لها تعرض التي األخرى المشاكل ومن

 التي مايكروسوفت شركة منها المشكلة لهذه حل إليجاد شركات عد  سعت وقد الكمبيوتر وأنظمة بيئة مع متناسبة

 .  Verdana (sans serif) و Georgia (serif) هما الخطوط من نوعين قدمت

 
 .Georgia (serif) , (sans serif) Verdan . خطوط20الشكل

مم   المصمم بمساعد  الكمبيوتر شاشة ضمن والتصاميم الويب تصميم في لالستخدام خصيصا   الخطان هذان ص 

 التي البصرية للخصائص نظرا   أكبر بوضوح المعلومات عرض من مكنا وقد,  Matthew Carterكارتر ماثيو

 .الكمبيوتر عرض شاشة مع ذلك اتساق ومدى الحروف وكتلة الحروف بين والتباعد الحجم حيث من بها يتمتعان

 بيانات الشكلين في يوجد المثال, سبيل علىكما يؤثر توزيع النصوص على فهم المستخدم لها وطريقة تفاعله معها, 

 يحمل فيه موجود هو ما كل يجعل مما للعناصر بصري تسلسل يوجد ال األول الشكل في, صورا   تحتوي ال نصية

 أمرا   بكامله اإلعالن قراء  يجعل أن شأنه من وهذا الخط ولون وحجم نوع بنفس مكتوب فالنص, ذاتها البصرية القيمة

 نتيجة قراءتها على المستخدم قدر  لعدم مهمتها المعلومات هذه تؤدي لن وبذلك, للمستخدم بالنسبة وممال   صعبا  

 تبدو إذ والوقت والتاريخ الرئيسية العناوين مثل المعلومات أهم تحديد على قدرته وعدم يصيبه الذي البصري للتشويش

 62.األهمية بنفس المعلومات كل
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 .للمستخدم بالنسبة وممال   صعبا   أمرا   بكامله اإلعالن قراء  . توزيع العناصر دون تسلسل بصري يجعل22الشكل

, وحجمه الخط بنوع التالعب تم ولكن ذاتها األول الشكل في الموجود  المعلومات الثاني الشكل يحتويبينما 

 أسهل المعلومات ويجعل للعين المريح البصري التسلسل من نوعا   يوفر بشكل النص ومحاذا  العبارات بين المسافات

 .ألهميتها وفقا   المعلومات قراء  على القدر  المستخدم يمنح كما للفهم

 

 

 

 

 

 للعناصر.. يظهر الشكل المعلومات ذاتها الموجود  في الشكل األول مع وجود تسلسل بصري 22الشكل

 :frameاإلطارات  .5

 محتواه وي عرض المتصفح نافذ  من جزء , هو screen blueprintالشاشة مخطط باسم أيضا والمعروف اإلطار

 كل تعرض أصغر فرعية نوافذ إلى اإلطارات بواسطة المتصفح نافذ  وتقّسم. فيها الموجود الصفحة عن مستقل بشكل

 . 63األساسية المتصفح نافذ  ضمن األخرى عن ومختلفة محدد  بيانات منها

                                                                 
63

Niederst,Jennifer (2000) Web Design in a Nutshell, OP.CIT. P.(206) 

 ضمن عامة وعالقات تسويق البنك العربي يعلن عن حاجته لمومف
 يتقن، تسويق تخصص جامعية شهادة على حاصل التالية الشروط

 ثالث عن تقل ال التسويق في خبرة ذو، واالنجليزية العربية اللغة
 .العالي التعليم مجال في ويفضل سنوات

 مع المستندات ارسال اعاله المذكورة الشروط علية تنطبق من فعلى

 :االلكتروني البريد عبر تاريخه من اسبوع خالل الذاتية السيرة

AR.admfin@arabou.edu.kw :أو االتصال على األرقام 

0211111112 -  2220121111  

 البنك العربي
 يعلن عن

  :التالية الشروط ضمن عامة وعالقات تسويق حاجته لموظف

 .تسويق تخصص جامعية شهادة على حاصل -

 واالنجليزية العربية اللغة يتقن -

 في ويفضل سنوات ثالث عن تقل ال التسويق في خبرة ذو -

 العالي التعليم مجال

 مع المستندات ارسال اعاله المذكورة الشروط علية تنطبق من فعلى

 :االلكتروني البريد عبر تاريخه من اسبوع خالل الذاتية السيرة

AR.admfin@arabou.edu.kw 

 أو االتصال على األرقام:

1428522890 -  4001842558  

 

 

mailto:AR.admfin@arabou.edu.kw
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 بشكل تتحرك محتوياتها ألن وذلك الصفحة في عرضه المصمم يريد ما على السيطر  من مزيدا   اإلطارات تمنح

 يمكن كما الموقع محتوى ترتيب أو الصفحة تصميم تحديد في اإلطار يساعد أن ويمكن, العناصر باقي عن مستقل

 ظاهر  االختيارات وقائمة الصفحة رأس المصمم يجعل أن يمكن مثال  , الصفحة في التنقل آلية تصميم في يساعد أن

  64 .إليها للوصول الصفحة لبداية مر  كل في للعود  يضطر ال بحيث للمستخدم دائم بشكل

 :Tablesالجداول  .6

 وأعمد  صفوف من مكونة شبكة من أكثر ليست فهي التصميمية من أكثر الوظيفية الناحية من مهمة الجداول تعد

 حدود له ليست- مرئي غير جدول في البيانات وضع يمكن المثال, سبيل على, ضمنها العناصر ترتيب يمكن

 .65نريدها التي بالطريقة العناصر ترتيب أجل من فقط -بصرية

 :إلى لوظيفتها تبعا   الجداول تقسيم ويمكن

 البيانات  جدولData Table: 

 من مزيد على للحصول يستخدم ما وغالبا   نصية بيانات تحوي وأعمد  صفوف من يتكون, للجدول شكل أبسط وهو

 ومحاذاته النص بداية نقطة وتحديد جداول ضمن النص بترتيب يسمح أنه إذ الشاشة في بصريا   المريحة المساحة

 .البصرية بالراحة إيحاء   ويعطي الشاشة في الفضاء من مزيدا   يضفي مما

 
 Data Tableالبيانات  جدول .20الشكل
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 األجزاء  متعددة الصور حاوياتMultipart Image Container: 

 قد الذي الكبير الوقت ولتفادي, الصور من أجزاء تحريك أو للصفحة متحركة صور بإضافة المصممين بعض يقوم

 من التقليل إلى يؤدي وهذا أجزاء إلى بتقسيمها المصمم يقوم المستخدم لدى المتصفح في الصور هذه تحميل يتطلبه

 مما جداول في الصور هذه توضع تقسيمها يتم أن وبعد, التحميل في أكبر سرعة على بالتالي والحصول حجمها

 .للمستخدم شكل بأفضل وتقديمها تماسكها على الحفاظ يضمن

 
 Multipart Image Containerاألجزاء  متعدد  الصور حاويات .20الشكل

 الصفحة  قالبPage Template: 

 تتوضع أجزاء إلى الصفحة وفقه تنقسم محدد هيكل على االعتماد دون عشوائي بشكل الويب صفحة تصميم يمكن ال

 بنية لتحديد كبير  جداول يستخدمون الويب مصممي من العديد فإن لذلك, المختلفة والبيانات العناصر ضمنها

وتشكيل هوية موحد  للموقع كما تساعد هذه  منظم بشكل البيانات ترتيب, ويستخدم المصممون هذه الجداول لالصفحة

 القوالب على بناء آلية التنقل.
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 لقالب الصفحة (0رقم). نموذج 29الشكل

  

 
 لقالب الصفحة (2)رقم. نموذج 26الشكل
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 :الويب في التصميم أسس

في طبيعتها ومضمونها وكيفية  تتوزع العناصر في صفحة الويب وفق مجموعة من األسس وتختلف هذه األسس

 خصائص منها في التصميم المطبوع إذ تتأثر هذه األسس بجملة من العناصر االستفاد  منها في تصميم الويب عنها

من العناصر التي سيتم ذكرها ضمن فقر   وغيرهاوطبيعة ألوان الويب  التي سيتم عرض التصميم عليها الشاشة

 :66هذه األسس , ومن أهمللتصميم التقني الجانب

 :Visual Harmonyالويب صفحة في البصري االنسجام .1

 الحصول وليس, االنترنت شبكة على التصاميم ماليين بين وناجح فّعال تصميم إلى للوصول دوما   المصمم يسعى

 الموقع استخدام بسهولة للمستخدم يوحي الذي الهدوء بين الموازنة المصمم على يجب إذ السهل باألمر ذلك على

 الملل على يبعث الهدوء من فالكثير, رغباته في ويؤثر سلوكه ويوجه المستخدم يحفز الذي الحيوي التكوين وبين

 آخر نحو الموقع المستخدم سيغادر إذ ذاتها الحالتين كال في والنتيجة, بصرية فوضى إلى يؤدي التحفيز من والكثير

 .وظيفته الموقع يؤدي لن وبالتالي

 بعض توجد ولكن, بصريا   ومنسجمة فّعالة لصفحة للوصول المصممون يتخذها التي واإلجراءات الخطوات تختلف

  :ومنها, التصميم عملية أثناء بها االهتداء للمصمم يمكن التي العامة الخطوات

 الصفحة  في العناصر عدد من الحدLimit the number of elements: 

 به تتسبب ما بقدر الموقع هدف بتحقيق حقا   تساهم وال منها فائد  ال وصور نصوص على الصفحات تحوي ما كثيرا  

 والصور النصوص من الفائد  بأن اعتباره في المصمم يضع أن من البد لذلك للمستخدم وتشويش بصرية فوضى من
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نما كثرتها في تكون ال  شرطا   ليس هذا ولكن ,للقارئ توضيحه في وأهميتها المطروح بالموضوع ارتباطها مدى في وا 

 تحتاج المثال سبيل على, منه المستهدفة والفئة الموقع وظيفة على ذلك يتوقف إذ المواقع كافة في اتباعه ينبغي

 ومع, الرئيسية الصفحة على المعلومات من الكثير تقديم إلى طبيعتها بحكم MSN أو Yahoo! ياهو مثل مواقع

 وقدر    بالراحة شعورا   المستخدم ويعطي فيهما البصرية الفوضى من يحد جيدا   تنظيما   منظمان الموقعين هذين فإن ذلك

 .البيانات من الهائل الكم هذا مع والتعامل الفهم على

 
 Yahoo!. الصفحة الرئيسية لموقع 29الشكل

 العناصر  تكرارRepeat elements: 

 والراحة الهدوء من ونوعا   الصفحة على وانسجاما   إيقاعا   ويضفي والتنظيم بالنظام شعورا   العناصر تكرار يخلق

 قد أو, متوازن بشكل ذاتها والخطوط واأللوان األشكال تكرار مثل واحد  صفحة ضمن التكرار يكون وقد, البصرية

, التنقل آلية, الشعارات, الصفحات تصميم, المستخدمة اللونية المجموعة كتكرار ككل الموقع في التكرار يكون

 تصميم للمصمم يمكن المثال سبيل على, الصفحات كافة في زوايا ذات أو منحنية أشكال كاستخدام الرسم وأسلوب



70 

 

 التي البصرية العناصر وتنويع الموقع صفحات كافة عليه ستبدو الذي للمظهر موحد كنموذج تكون فارغة صفحة

 .ملال   وأقل اتساقا   أكثر التكرار يجعل مما تكرارها من بدال   صفحة كل في النموذج هذا ضمن وضعها سيتم

 الخلفية لون في تختلف كأن, الصفحات تنوع لتبين تختلف أن يفضل إذ تماما   متطابقة الصفحات تكون أن يجب ال

 إلى لإلشار  الصفحات باقي عن مختلفة الرئيسية الصفحة تكون ما وغالبا  , الصفحة موضوع مع ليتناسب مثال  

 .أهميتها

 العناصر  محاذاةAlign elements: 

 في يظهر المثال سبيل على, الموقع ضمن التنظيم من ومزيدا   بصرية راحة معين نظام وفق العناصر محاذا  تمنح

 وجود لعدم نتيجة وذلك إليه النظر عند بصريا   تشويشا   ويسبب متقن غير األول يبدو مختلفة نماذج ثالثة األشكال

ذا, عناصره بين محاذا   عنه يبحث ما إيجاد من المستخدم يتمكن لن كامل بشكل صفحة على المثال هذا طبق ما وا 

 .تنظيمها عدم عن الناتج العناصر بازدحام شعوره بسبب

 
 . محاذا  العناصر النموذج األول26الشكل

 في اليسار وهي, واحد  جهة نحو محاذا  وفق مصطفة كلها فالعناصر وتنظيما   هدوء   أكثر فيبدو الثاني الشكل أما

ذا, المثال هذا  ومنظمة بصريا   مريحة مساحات إلى مقسمة الصفحة ستبدو ككل الصفحة على النموذج هذا طبق ما وا 

 .يريد عّما بحثه أثناء مضاعف جهد إلى فيها المستخدم يحتاج لن واضح بشكل

 
 . محاذا  العناصر النموذج الثاني01الشكل
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 بينما اليمين جهة من محاذا  وفق فيه النصوص تصطف إذ, المحاذا  من نمطين الثالث الشكل ويتيح بينما 

 يبقى ذلك ومع النموذج هذا والمصممين الخبراء من الكثير يفضل ال, اليسار جهة نحو محاذا  وفق الحقول تصطف

 مما به المرتبط الحقل من نص كل قرب في تكمن ميزته أن إذ الثاني من تنظيما   وأكثر األول المثال من هدوء   أكثر

 .بأكملها صفحة على تطبيقه تم ما إذا الصلة ذات العناصر بين االرتباط رؤية المستخدم على السهل من يجعل

 
 . محاذا  العناصر النموذج الثالث00الشكل

 الصفحة إعطاء في وتساعد المصمم يحددها واألعمد  الصفوف من مرئية غير شبكة وفق المخططات هذه بناء يتم 

 .الصفحة عناصر بين تربط التي البصرية بالوحد  إحساسه خالل من شعوريا   ال المستخدم يدركه التنظيم من نوعا  

 أبيض  فضاء توفيرwhite space: 

 بل أبيض بلون مساحة توفير يعني ال األبيض والفضاء السلبي, الفضاء أيضا ويسمى مستخدم الغير الفضاء وهو

 . آخر لون أي أم أخضر أم أحمر لونه أكان سواء مستخدم الغير الفضاء على يدل

 

 . الفضاء األبيض في صفحة الويب, ويظهر بلون أسود في الشكل02الشكل
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 على المستخدم يساعد مما الويب صفحة في المتعدد  العناصر بين تنقلها أثناء للعين راحة األبيض الفضاء يوفر

 هذه في األبيض والفضاء الشكل في بصريا كما وهدوء   أنيقا   مظهرا   الصفحة على يضفي كما, أكبر بشكل التركيز

 .67الواقع في أسود لون ذو الحالة

  :Balanceالتوازن  .2

 يقوم فقد آلخر موقع من التوازن أنواع وتختلف, الويب صفحة في العناصر توزيع كيفية إلى البصري التوازن يشير

  .الصفحة يتوسط محور جانبي على متساوٍ  بشكل العناصر فيه تتوضع متناظر توازن وفق الصفحة بتصميم المصمم

 
 . التوازن المتناظر02الشكل

 من نوعا   تضفي التي العناصر بعض بتزويد المصممين بعض يقوم لذلك الملل من جو بإضفاء التوازن هذا يتصف

  .الرسومات بعض أو المثير  األلوان أو المختلفة المالمس كاستخدام الجامد  البنية هذه لتكسر الحركة

 المتناظر التوازن من وحيوية إثار  أكثر بكونه يتصف والذي متناظر الغير التوازن المصممين بعض يستخدم حين في

 من الصفحة بموازنة المصمم قام إذ, الشكل في كما الموقع تصفح في أكبر رغبة المستخدم لدى التوازن هذا ويثير

 أصغر ومستطيل اليمين جهة في األبنية من لمجموعة مختزال   توضيحيا   ورسما   نصا   يحوي كبير مربع وضع خالل

 إضافة تمت كما الصفحة على وحيوية حركة أضفى مما عموديا   ليصبح الرسم بقلب فيه قام اليسار جهة في حجما  
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 التوازن على المصمم حافظ متناظر غير بشكل العناصر توزيع ورغم, الشاشة ضمن الموزعة الرسوم من عدد

 .الصفحة ضمن البصري

 
 , النموذج األول. التوازن الغير متناظر00الشكل

 بشكل العناصر توزيع خالل من واالضطراب التوتر من شعور لخلق عمدا   المصمم يسعى قد الحاالت بعض في

 من معينة فئة تجذب التي والحركة بالحداثة شعورا   عليها ويضفي جذابة الصفحة يبقي بأسلوب ولكن متوازن غير

 .المثال في كما, المستخدمين

 
 , النموذج الثانيالتوازن الغير متناظر. 00الشكل
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 : Emphasisالتركيز .3

 تنتقل بداية كنقطة فيها ترتكز بقعة عن تبحث أن األولى الثواني في عينه تحاول الويب لصفحة المستخدم دخول عند

 البصري المركز وتسمى اليسار نحو وغالبا   الصفحة مركز أعلى في تقع البقعة وهذه, الصفحة باقي لرؤية خاللها من

ن, الصفحة من العلوي الجزء من 2/9 من يقرب ما تمثل وهي  يجذب عنصر اختيار في المصمم ينجح لم وا 

 الموقع وسيفشل يريد عما البحث في سيفشل وبالتالي ضمنها تائه كأنه المستخدم سيشعر البقعة هذه في المستخدم

 طريق عن إليها االنتباه ويثير العناصر بعض أو عنصرا   يختار أن المصمم على يجب لذلك, منه الهدف تحقيق في

 خالل من وهمية أو مرئية التركيز نقطة تكون أن ويمكن. الخ, التوّضع, اللون كالحجم, البصرية بخصائصها التحكم

 .معينة حركة

 وسط في بصري مركز فاختيار, المستخدم لدى ستتركه الذي البصري التأثير للصفحة بصري مركز اختيار يحدد

 به يقوم ما ما حد إلى يشبه بصري مركز واختيار, المتناظر التوازن في كما تماما   بالملل الشعور على يبعث الصفحة

 جعل عن المصورين غالبية يبتعد إذ ,الحيوية من مزيدا   الصفحة يمنح الطبيعية المناظر تصوير أثناء المصورون

 خط يكون ذلك من وبدال   والملل الركود على يبعث ذلك ألن الوسط في, األفق خط وهو للصور  البصري المركز

 يتم إذ, الصفحة مركز اختيار في المصممين بعض يتّبعه ما وهذا الصور  من الثاني أو األول الثلث ضمن األفق

 .68للصفحة البصري المركز لتشكل المناسبة التقاطع نقطة اختيار يتم ثم أثالث إلى وعرضيا   طوليا   الصفحة تقسيم

 
 . اختيار المركز البصري من خالل تقسيم الصفحة.09الشكل
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 :  Contrastالتباين .0

 والعنصر, اللون أو الشكل أو الخط مثل العناصر باقي عن تميزه والتي عنصر خصائص في االختالف هو التباين

 الزوايا ذات األشكال من مجموعة بين بوضوح يظهر مثال   المنحني فالشكل دائما   األوضح العنصر هو المختلف

  .الحاد 

 على يجب لذلك, ألهميتها وفقا   للعناصر بصريا   تسلسال   يمنح كما المستخدم لدى وتركيزا   بصريا   تحفيزا   التباين يخلق

 األهم هو الصفحة إلى الدخول فور العين عليه تقع الذي العنصر يكون بحيث صحيح بشكل التباين توظيف المصمم

 البصرية بالخصائص التحكم خالل من ذلك ويتم, األهمية بنفس الصفحة عناصر كل تبدو أن المصمم يريد فال

 .العناصر باقي لرؤية بعدها ينتقل ثم لتجذبه المستخدم عين على بدورها ستؤثر التي للعنصر

 اضمنه البصرية الخصائص من بالعديد بالتالعب المصمم قام نموذج لتصميم صفحة ويب 06 يظهر في الشكل

    Creative“  عبار  يحوي الذي المستطيل نحو فورا  لتتوجه  العين وذلك بهدف التحكم بحركة والشكل كاللون

Suite 3”  وزن ذو فهو الكبير لحجمه إضافة الصفحة عناصر باقي عن ومختلفة مشرقة ألوانب من خالل وضعه 

 .العناصر بقية من أكبر بصرية وقيمة

 
 التباين في توجيه حركة عين المستخدم.. يظهر الشكل نموذجا  يبين أهمية 06الشكل
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 وتختلف والتركيز واللون كالحجم الصفحة في الموجود  العناصر خصائص من بالعديد يتالعب أن للمصمم يمكن 

 سيخلق ذلك ألن الصفحة ضمن التباين من اإلكثار يجب ال ولكن, العنصر أهمية الختالف تبعا   التباين نسبة

 .عنه يبحث ما إيجاد في المستخدم وسيضيع بصرية فوضى

 : Directionاالتجاه  .5

 ترتيب في البصرية العناصر بعض توضع خالل من الصفحة ضمن المستخدم عين حركة في التأثير يعني وذلك

 طول على الصور يضع قد أو البنود من لغيرها بصرية كداللة توضيحية رسوما   يستخدم فقد, المصمم يختاره محدد

 .الخ المستخدم, عين تجذب معينة حركة ضمن يسير محور

 تنجذب المستخدم عين يجعل كأن الصفحة ضمن الهامة المناطق على للداللة ذلك من يستفيد أن للمصمم ويمكن

 لكن يريده الذي الترتيب وفق الصفحات بين للتنقل المستخدم يقود أن يمكنه أو ضمنها جديد لمنتج ما إعالن نحو

 االستجابة في هاما   دورا   الويب في وخبرته المستخدم مهارات وتلعب, الموقع ضمن بالحرية شعوره يقيد أن دون

 المصمم على يجب لذلك, سواء حد على وللشركة له المرجو  النتائج يحقق الذي بالشكل معه والتفاعل للتصميم

, وهذا ما تختص به تصميم أي بناء قبل الويب ضمن المعرفية خبراتها وتحليل المستهدفة الفئة عين حركة دراسة

 . 090تقنيات التتبع البصري والذي يستم ذكرها بشكل موسع في الفصل األول من الباب الثاني, صفحة 
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 :تصميم الويب عملية أدوات

 يجري والتي المنفصلة والبيانات األدوات من مجموعة باستخدام الموقع تصميم يتم التصميم عملية مراحل خالل

 أولية نماذج , site mapsالموقع خرائط األدوات هذه ومن النهائي, بالشكل للمستخدم لتقدم بعد فيما جمعها

prototypes, جاهز  نماذج  mockups, وغيرها.. 

 بين التواصل تدعم إذ, الموقع تصميم في المشاركين األفراد مختلف بين التواصل تسهيل على األدوات هذه تساعد 

 خالل من وذلك التصميم فريق خارج المصلحة أصحاب من غيرهم مع تقنيين ومنفذين مصممين من الفريق أعضاء

 .المختلفة التصميم لجوانب تفصيلية بيانات من تحويه ما

 : Site Mapالموقع خريطة .1

 سيتم التي والمعلومات الصفحات لمحتويات وصفا   ويتضمن الموقع بنية يبين تخطيطي رسم عن عبار  الموقع خريطة

 العمل لتنظيم فقط التصميم فريق قبل من عاد    الموقع خرائط وت ستخدم. بينها التنقل آلية يوضح كما ضمنها, إدراجها

 الموقع ضمن الخرائط هذه عرض يتم األحيان بعض وفي, الموقع أهداف بشأن اآلراء في توافق على والحصول

 تحوي ال إذ, العمل تنفيذ أثناء المستخدمة تلك عن قليال   مختلفة تكون ولكنها عليها االطالع من المستخدم ليتمكن

 على األساسية الخرائط تحوي حين في التصميم مراحل عن بسيطة فكر  المستخدم تعطي عامة معلومات سوى

 .ضمنها التنقل وآلية الصفحات تصميم حول كتفاصيل دقيقة تفاصيل

 :Storyboardsالعمل  لوحات .2

  تسمى عملية في رقمي شكل في أو الورق على للصفحات أولي تخطيط لوضع المصمم يحتاج التصميم عملية أثناء

storyboarding  تمثيال   العمل لوحة وتتضمن صفحة كل محتويات عن محدود  تفاصيل العمل لوحات تعكس 
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 سيناريو شكل على وتكون, الصفحات تصميم عند فيها سيسير التي الخطوات لتوضيح المصمم يريده ما لتسلسل

 69 .معين تسلسل عبر الموقع من صفحة ضمن إنجازها المستخدم سيحاول معينة مهمة مثال   يصور

 النصوص العمل لوحة تتضمن وال لون, وجود دون واألسود باألبيض رسم هو العملية هذه من األولى المرحلة

نما الموقع ضمن وضعها المراد والصور  من يسعى المصمم أن إذ ضمنه وضعها سيتم الذي الفراغ تحديد فقط يتم وا 

  70.عام بشكل وتخطيطها الصفحة هيكل لتحديد العملية هذه

 
 storyboardingمثال عن التخطيط األولي لموقع الويب  .09الشكل

 عمل لوحة وهي الثانية للمرحلة المصمم ينتقل األولى العمل لوحة خالل من مقنع أولي لتصميم الوصول يتم أن بعد

, الويب مصممو يفضل إذ المرحلة هذه تنفيذ طريقة في المصممون ويختلف, للصفحة مبدئي كنموذج تكون ملونة

 برمجيات وفق صفحة مخطط إنشاء من بدال   الصور تحرير برامج استخدام, األولى بالدرجة فنانون هم والذين

HTML    هذه بين الربط في الفشل ولكن, للمصمم الحرية من المزيد وتوفر أسرع الطريقة هذه تكون ما وغالبا 

 القيود االعتبار في المصمم ي بقي أن يجب لذلك التصميم فشل إلى يؤدي قد HTML لغة إلى وترجمتها التصاميم

 .فعال لتصميم للوصول HTML برمجيات تفرضها التي
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 الذي الوقت من الرغم وعلى HTML برمجيات باستخدام الصفحات بناء التقنيون المصممون يفضل حين في

 برمجيات تفرضها التي بالقيود علم على المصمم تبقي أنها إال السابقة للطريقة نسبة   الطريقة هذه تستغرقه

HTML.71 

 :  Schematicsالمخططات  .3

 تكون ما عاد   , معينة صفحة ضمن يظهر أن يجب ما حول, بصريا   ال, مقروءا   تمثيال   يتضمن للمحتوى شرح هي

 فيه توضع أن يجب الذي المكان إلى واختصارات عناوين خالل من تشير ولكنها الصور من خالية المخططات

  .الصور

 للصفحة المعلومات تصميم في المختصون يستخدمها بل الغرافيكيين المصممين قبل من المخططات هذه تستخدم ال

 المعلومات مهندس يحدد إذ الغرافيكي والمصمم المعلومات مهندس بين لالتصال كوسيلة تستخدم وهي, فقط

 واضحة بطريقة المحتويات هذه تقديم كيفية الغرافيكي المصمم يحدد ثم ومن المخططات باستخدام الصفحة محتويات

 .بصريا وجذابة

 :Mockupsالجاهزة  التصميم نماذج .4

 لتساعد بدقة مصممة هيكلية نماذج بأنها Mockups تعريف يتم  ,Webster’s Dictionary,وبستر لقاموس وفقا  

 .نهائي بشكل المقدم النموذج عرض أو اختبار دراسة, علمية في

 يفترض الذي الشكل تماما   يوضح والذي الويب لصفحة الدقة عالي تمثيل هو mockup اإلنترنت مواقع تصميم في

 إذ تفاعلية ليست وهي, فوتوشوب مثل الرسوم تطبيقات أحد باستخدام إنتاجها يتم ما عاد   , عليه تبدو أن للصفحة

 .72خاللها من النهائي الموقع مع المستخدم تفاعل كيفية شرح أو تعديلها من المصمم تمكن دون هي كما تستخدم
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. 

  Mockups . نموذج عن تصميم الويب باستخدام 06الشكل

 :Prototypesاألولية  النماذج .5

 الصفحات مخططات  ,site mapالموقع لخريطة تشير فقد, كامل بشكل الموقع نظام النماذج هذه تمثل

schematics,  الجاهز  التصميم نماذج حتى أو mock-ups. 

 تفاعل كيفية بعرض للمصمم تسمح إذ تفاعلية النماذج هذه وتكون, HTML برمجيات وفق النماذج هذه إنتاج يتم

 خالل أي التصميم عملية من متأخر وقت في األولية النماذج إنتاج يتم ما وعاد   , انتهائه عند الموقع مع المستخدم

  .اإلنتاج مرحلة
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 الويب: تصميم عملية مراحل 

 من الموقع على وتأثيرها وأهميتها دورهاها من مرحلة ولكل النهائي للشكل هوصول قبل مراحل تصميم الموقع بعد  يمر

 .يوميا   تصدر التي المواقع ماليين بين أهمية وذو فعاال   وجعله ألجلها تصميمه تم التي للمهمة تأديته حيث

 :التالية المراحل من عام بشكل الموقع حياة دورة وتتكون, الموقع حيا  دور اسم  يطلق على هذه العملية

 
 ولتوضيح هذه المراحل يتم تقسيمها للخطوات التالية:

 االكتشاف  مرحلةDiscovery: 

 ورغباتهم, يستهدفها التي الفئة حيث من نطاقه وتوضيح الموقع من الهدف تحديد هو االكتشاف مرحلة من الغرض

 .لها وفقا   األهداف وتعديل بناء سيتم والتي واحتياجاتهم وخصائصهم

 إضافة, فيها والضعف القو  نقاط تحديد أجل من المنافسة للمواقع ومسوحات تحاليل إجراء المرحلة هذه تتطلب

 .توفرها الواجب والبيانات المستخدمين احتياجات الكتشاف ودراسات مقابالت إلجراء

دراسة الجدوى 
وقابلية التنفيذ 
Feasibility 

إجراء تحليالت 
Analysis 

 تصميم الموقع

Design 

إنشاء واختبار 
 الموقع

Construction 

& Testing 

 إطالق الموقع

Launch 
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 االستكشاف  تصميمDesign Exploration: 

نتاج االستكشاف مرحلة في تحديدها تم التي للمشاكل ممكنة حلول وضع يتم االستكشاف تصميم مرحلة خالل  عد  وا 

  .للموقع أولية تصاميم

 وقد إليها التوصل تم التي الحلول على بناء التصميم عليه سيكون الذي للشكل متعدد  أفكار الرحلة هذه في تتولد

 البيانات عرض وأسلوب تستخدم قد التي والرسومات الصور اللون, عن األفكار بعض األولية التصاميم هذه تحدد

 .وغيرها التنقل آلية لتصميم إضافة بها المرتبطة والمعلومات

 التصميم  تنقيحDesign Refinement: 

 في المصممون يبدأ التصميم استكشاف مرحلة في قدمت التي األولية النماذج من التصميم فكر  اختيار يتم أن بعد

 به ستكتب الذي الخط وحجم نوع تحديد مثل المرحلة هذه خالل الدقيقة التفاصيل من العديد تحديد يتم إذ, تطويرها

 من وغيرها استخدامها المراد األلوان لدرجات إضافة عرضها وطريقة والرسوم الصور أحجام والعناوين, النصوص

 .التفاصيل

 تنقسم حين في, الصفحات لبقية كأساس يكون واحد  لصفحة نموذج بتصميم المواقع بعض في المصممون يكتفي

 من صفحات رئيسية, لصفحة الموقع تقسيم يمكن المثال سبيل على الصفحات من مختلفة فئات إلى أخرى مواقع

 خاص محتوى ذات وصفحات ألهميتها, وفقا   الموقع يتضمنها التي والمعلومات البيانات تحتوي الثاني المستوى

 لتمثيل منها نوع لكل مفصل نموذج تقديم من للمصمم البد الحالة هذه مثل في, ما حدث عن اإلعالن كصفحات

 .واضح بشكل التصميم

  اإلنتاجProduction: 

 بشكله التصميم لتجسيد البرمجيات تطوير فريق إلى التصميم نموذج تسليم فيها يتم التي المرحلة إلى اإلنتاج يشير

 تجعله التي التفاصيل فيه تحددت مقنع مستوى إلى وصل قد تصميمه بأن المصمم يشعر عندما يكون وذلك النهائي
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 أن المصمم على والميزانية المواعيد تفرض عندما أو, ألجلها صمم التي مهامه بتأدية له يسمح بشكل للتنفيذ قابال  

 .73التصميم بتنفيذ البدء أجل من ينتهي

 على حدودها تفرض التي اإلجراءات من العديد هناك الوقت ذات وفي, الويب لتصميم مطلقة قاعد  هناك ليست 

 المستخدمين من عدد أكبر إلى يصل الموقع لجعل يسعى أن المصمم على يجب التصميم اختلف فمهما, المصمم

ال  .جيد بشكل هدفه يحقق لن وا 

  :تصميم الويب لعملية الجمالي الجانب 

 Webster’s New Collegiate الجديد الجامعي وبستر لقاموس وفقا   الويب موقع جمالية مفهوم يشير

Dictionary  ,اللون: وهي, البصري التأثير أو المظهر حيث من البصري االتصال خصائص يملك شيء أي إلى ,

  74 .التنقل ونظام الم دخالت,, الكتابية الخطوط, الرسومات التصميم,

 استيعاب في فعال بشكل دوره أخذ من المصمم الحالي العصر في المعلومات تكنولوجيا مجال في التنمية مكنت

 التقني الجانب إهمال دون جمالية تجارب شكل في والبيانات االتصاالت تلقي في الراغبين المستخدمين فئات مختلف

 الجمالية الوسائل خالل من التواصل لكيفية فهمه من يزيد أن المصمم على التنمية هذه فرضت كما, لها والوظيفي

 .فقط التقني بالجانب االهتمام من بدال   البصرية والرموز

 صعبا   أمرا   يزال ال والجمالي التقني الجانبين بين الربط أن إال التقني الجانب عن أهمية الجمالي الجانب يقل ال

 من التقنيون الخبراء إليه يطمح ما وبين جهة من الغرافيك مصممو له يطمح ما بين الفجو  بسبب وذلك الشيء بعض

 من سواء الموقع أهمية تحديد في يؤثر فكالهما الجانبين أحد عن االستغناء يمكن ال عام بشكل ولكن, أخرى جهة
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 والبصري الجمالي الجانب ألهمية ونظرا   75.أجلها من صمم التي للوظيفة تأديته حيث من أم المستخدم نظر وجهة

  :ومنها, الموقع من متعدد  جوانب على تأثيره يمتد إذ, الويب موقع تصميم في وتأثيره دوره إدراك من البد

 :البصرية الهوية دعم في الجمالي الجانب دور .1

 وال, مفردا   شخصا   أم شركة أكانت سواء   للموقع المالكة للجهة بصرية هوية خلق في هاما   دورا   الجمالي الجانب يلعب

ن حتى يقدمه وما الموقع اختصاص باختالف البصرية الهوية أهمية تتأثر  النصية المعلومات بتقديم مختصا   كان وا 

 مصداقية تعزيز في ومساهمتها مجددا   للموقع العود  من تمكنه للمستخدم بصرية ذاكر  خلق في ألهميتها وذلك فقط

 تصميم ذو بها خاص ويب موقع DSB الدنماركية الحديدية السكك مؤسسة أنشأت المثال, سبيل على .ككل الشركة

 تكتفي إذ السكان من واسعة شريحة خدمة تستهدف التي المنظمات عاد    به تقوم ما عكس على وحديث متميز

 .للمستخدم معلومات بتقديم تهتم ما بقدر والجمالية البصرية القيم على فيه تعتمد ال بسيط بتصميم

 
 DSB الدنماركية  الحديدية السكك . الموقع الخاص بمؤسسة01الشكل 
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 جيدا   تنظيما   منظمة الشركة أن عن واضح بشكل يعبر ديناميكي منّظم تصميم بخلق DSB شركة اهتمت وقد

 .76المسَتخَدم الخط ونوع الصور ذلك في بما التفاصيل كافة دراسة وتمت, المعاصر الحيا  نمط مع يتماشى

 :الوظيفي والجانب المحتوى دعم في الجمالي الجانب دور .2

 الجانب دعم على دوره يقتصر الذي الجمالي للجانب نسبة باألولوية الوظيفي الجانب يتمتع المواقع من العديد في

 المعلومات على الحصول هو منها األساسي الهدف يكون التي المواقع في خاصة ذلك ويظهر, فقط الوظيفي

 .www.google.com موقع في المثال سبيل على الحال هو كما ممكن وقت بأسرع المطلوبة

, والبصري الجمالي الجانب أهمية من يقلل ال أنه إال المواقع هذه مثل في الوظيفي الجانب أهمية من الرغم وعلى

 لالستخدام سهولة أكثر تكون المواقع أن كما المستخدم إدراك على التأثير في كبير  أهمية البصرية الرموز فالستخدام

 المشرقة األلوان استخدام يعد المثال سبيل على, والتفاعل التنقل وظائف تدعم بصرية عناصر على تحتوي عندما

 الرسوم استخدام أن كما, الصفحة من معينة أجزاء إلى وتوجيهه المستخدم انتباه لجذب فعاال   واألصفر كاألحمر

 .المعلومات من طويلة أو معقد  مقاطع لشرح مفيدا   يكون أن يمكن التوضيحية

 والتأثيرات الوسائل تختلف المثال سبيل على, الموقع يقدمه ما مع والجمالية البصرية التأثيرات تتالءم أن يجب, أيضا  

 هذه تتناسب أن يجب لذلك إضافة  , المعلومات عن للبحث موقعٍ  في عنها الترفيه مواقع في المستخدمة البصرية

, األعمال لرجال المقدمة تلك عن الشابة للفئة المقدمة المواقع تختلف إذ المستهدفة الفئة مع والرموز التأثيرات

 77..الخ
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 :تصميم الويب لعملية التقني الجانب

 على تفرض المتنوعة الكمبيوتر وأنظمة فشاشات أخدها بعين االعتبار المصمم على يجب تقنية إجراءات ويتضمن

 :ومنها بالشكل المطلوب, وظيفته التصميم يؤدي لن إهمالها تم ما إذا والتي الحدود بعض المصمم

 : File Sizeالملفات  حجم  .1

 كافة حجم الملف بحجم ويقصد, تحميلها ليتم الصفحة ستستغرقه الذي الزمن معه ازداد الملف حجم ازداد كلما

 .وغيرها HTML وملفات وفيديو وصوت صور من الموقع في الموجود  الملفات

 الملفات فإن بالمقابل ولكن, الصفحة تحميل سرعة على كبير بشكل تؤثر ال مضغوطة غالبا   النصية الملفات تكون

 .التحميل مشاكل تسبب التي هي والفيديو والصور الصوتية

, للصفحة معين حجم على اتفاق يوجد ال تستخدمها التي الفئات واختالف االنترنت مواقع أهداف الختالف ونظرا  

 الحجم جعل الصعب فمن المشاكل من العديد أيضا   تظهر وهنا, 011K إلى الصفحة في 21K بين تتراوح فهي

21K للمصمم البد الوقت نفس وفي, الدقة عالية بصرية ورموز تصاميم ذات صفحة يريد المصمم كان ما إذا فقط 

 اإلنترنت بشبكة االتصال سرعة تكون أو بسرعة صبرهم ينفذ فقد المستخدمين من المستهدفة الفئة على التركيز من

 في أكبر سرعة ذات أخرى لصفحة الصفحة سيغادر المستخدم ألن فائد  بال التصاميم هذه تكون وبذلك لديهم ضعيفة

 .المعلومات تحميل

 التحميل يتم حتى باالنتظار لديها مشكلة وال الصفحة بمحتوى جدا   مهتمة   المستهدفة الفئة تكون قد أخرى جهة من

 .78للمصمم مشكلة   الصفحة حجم يشكل ال وهنا كامل بشكل
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  :Display Size and Resolutionالعرض  شاشة ودقة حجم .2

 دقة ازدادت كلما أكبر الشاشة في البيكسالت عدد كان وكلما فيها ,pixel البيكسل عدد الشاشة في العرض دقة تعني

 بجانب تجمعها من الصور وتتكون العرض, شاشة على اإلضاء  من ضئيلة مساحة والبيكسل, الشاشة في العرض

 وتشير, االعتبار بعين الشاشة عرض دقة يضع أن المصمم على يجب التصميم عمليةالبدء ب قبل, و البعض بعضها

 :مختلفين معنيين إلى العرض دقة كلمة

 مثل الكمبيوتر, لشاشات محدد  أبعاد وهناك, بالبيكسل تقاس وهي بأكملها العرض شاشة وعرض ارتفاع 

 .1280×1024 أو 911×  911

 PPI pixels per inch  011-62 يستخدم ما وعاد  بوصة, لكل بكسل PPI  يتم ولكن عامة, كقاعد 

 حجم مع الكمبيوتر على العرض وخصائص إعدادات وربط دراسة طريق عن الحقيقي PPI قياس تحديد

 .الشاشة

 الويب صفحة فإن وبذلك األعلى, الدقة ذات الشاشات في بعضها من قربا   وأكثر حجما   أصغر البكسالت تكون

 العالية الدقة ذات الشاشات على حجما   أصغر تبدو سوف مكوناتها وجميع

 سيكون فكذلك ,0911×  0211 الدقة ذات الشاشة على أصغر البيكسالت أن وبما الشكل, في المثال, سبيل على
 .والصور النص

 
 تغير حجم الصور  في شاشتين متفاوتتين في الدقة يبينمثال  .00الشكل 
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 وقام بوصة 06 وأخرى بوصة 00 شاشة مثال   الشاشة حجم بتغيير قمنا ولكن الدقة على حافظنا إذا آخر مثال وفي

 األكبر الشاشة في أبعد بينها والمسافة أكبر البيكسالت فستكون البكسالت عدد بنفس الصور نفس بعرض الجهازين

 .79األكبر الشاشة على أكبر الصفحة في عنصر كل وسيظهر

 
 الشاشة حجم وتغيير الدقة إذا تمت المحافظة على الصور مثال يبين تغير حجم  .02الشكل 

  : Browsersالمتصفحات  .3

 المظهر لتحديد ذلك يكفي ال ولكن, الويب صفحة في ستظهر التي المرئية العناصر حجم الشاشة وحجم دقة ت حدد

 فيها سي عرض التي بالمتصفحات معرفة على يكون أن للمصمم البد إذ للمستخدم الموقع فيه سيبدو الذي البصري

.                                             مستمر بشكل المتصفحات على تطرأ التي المتالحقة للتطورات وتبعا   المستخدمين لفئة تبعا   تختلف وهي الموقع

 متصفح ولكل المتصفحات من العشرات حاليا   وهناك الوثائق وعرض واسترجاع طلب في المتصفح مهمة تتلخص

 الذي األسلوب في, ذاته المتصفح إصدارات األحيان بعض وفي, المتصفحات هذه وتختلف, اإلصدارات من العديد

.                                                                    وغيرها Google chrome, Mozilla Firefox مثل المختلفة الوثائق فيه تعرض

 هذه في تقديمه يريدون ما ألهمية وذلك ذاتها الصفحة من نسخ عد  لتصميم أحيانا   المصممين بعض يلجأ قد

ن, الموقع المستخدمون عليها يستعرض قد التي المتصفحات وتنوع الصفحة  ومضيعة شاقا   عمال   يعتبر ذلك كان وا 

 .للمصمم بالنسبة للوقت
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 المتصفحات بعض عرض طريقة تختلف إذ فقط الحد هذا عند المتصفحات في واالختالف التنوع يتوقف وال

 على تجربته أيضا   يجب عديد  متصفحات على الموقع تجربة لضرور  إضافة لذلك, الكمبيوتر أنظمة باختالف

 تقريبا   خالٍ  موقع لتقديم وذلك, يونيكس Unix و ماكنتوش,  Mac ويندوز, Windows مثل, مختلفة كمبيوتر أنظمة

 ونوع بالموقع المهتمين المستخدمين فئة لمعرفة تحليلية دراسة إجراء يجب أيضا   األخطاء نسبة ولتقليل, األخطاء من

 .يستخدمونها التي واألنظمة المتصفحات

 توافقا   أكثر المتصفحات أصبحت إذ للمتصفحات المستحدثة اإلصدارات بين الفجو  من المستمر  التطورات قلصت لقد

 والجهد الوقت ويختصر الصمم على العبء من يخفف مما الويب صفحات خاللها من تستعرض التي البرمجيات في

 80 .المستطاع قدر وتصميمه الموقع شكل على للمحافظة محاولته في سيبذله الذي

  :Page Sizeالويب  صفحة حجم .4

جراء الشاشة وحجم دقة تحديد بعد  البد المختلفة المتصفحات برمجيات مع الموقع ليتماشى الالزمة التعديالت وا 

 في احتواؤه يتم أن من أكبر الصفحة عرض كان حال ففي, تصميمه قبل الموقع صفحة قياس تحديد من للمصمم

 أجزاء كافة إلى الوصول من الزوار ي َمكن أفقي تمرير شريط تلقائيا   المتصفح فسيوفر المستخدم لدى الكمبيوتر شاشة

 عملية أن إذ األفقية التمرير أشرطة يفضلون ال غالبا   فهم للمستخدمين جيدا   خيارا   ليس الحل هذا ولكن, الصفحة

 المستخدمين من الكثير يفضل حين في للمستخدم مملة عملية تعتبر قد لنهايته السطر بداية من وتكرارا   مرارا   التنقل

 منفصلة صفحات بين االنتقال من أكثر يفضلونها بعضهم أن وحتى, العمودية التمرير أشرطة ذات الصفحات

 .حدى   على محتواها تحميل ليتم صفحة كل وانتظار

 إبقاء في تفيد فهي عمودية أم كانت أفقية التمرير أشرطة ذات الصفحات بعضهم يفضل, للمصممين وبالنسبة

 أن قبل فسيفكر منفصلة صفحات ذو لموقع دخوله عند المستخدم ألن وذلك أطول لفتر  الصفحة في المستخدم
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 هذه ليحمل كافية تحميل سرعة يملك هل أو بالمتابعة جدير  هي هل, أخرى لصفحة للذهاب زر أي يضغط

 وللفئة الصفحة ألهمية تبعا   يختلف ذلك ولكن التمرير ألشرطة استخدامه عند ذلك في يفكر لن حين في, الصفحة

 81 .تستخدمها التي

  محتوى صفحة الويب: .5

 يمكن تصنيف المواقع تبعا  لمحتواها إلى نوعين:

 الساكنة المواقع Static Website: 

 .HTMLوهي صفحات ذات محتوى ثابت غير قابل للتعديل, يتم تصميم هذه الصفحات وفق لغة الترميز 

, أو متحركة قد تكون ثابتة وغرافيكية نصية مواد إلى باإلضافة, والصور النصوص بعض على المواقع هذه تحتوي 

 HTMLفهي تقدم كملفات ثابتة بصيغة  بأن بياناتها غير قابلة للتعديل والتحديث الفوريوتتصف هذه المواقع 

 إعاد  العود  للمصمم والمبرمج وتعديل لغة البرمجة وفقا  للتغيير المطلوب ثم صور  أو معلومة أي تغيير يتطلبو 

كما ال يمكن للمستخدم التفاعل معها كإضافة , وهو أمر معقد ويتطلب وقتا  طويال  , أخرى مر  اإلنترنت على نشره

 أو تحميل صور , فهي فقط صفحات يمكنه تصفحها لرؤية ما تحويه من معلومات. تعليق على معلومة

 المواقع تصميم يتم ما غالبا  يمكن االستفاد  من هذا النظام في التصميم في المواقع الصغير  ذات المحتوى البسيط و 

تعديل الصفحات أسهل  يجعل هذاو  templates قوالبال باستخدام الصفحات من الكثير على تحتوي التي الثابتة

 ثابت تخطيط توفير على أيضا ويساعد واحد, وقت في صفحات عد  تحديث الممكنبالنسبة للمصمم إذ يصبح من 

 .الموقع أنحاء جميع في
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 الديناميكية المواقع Dynamic Web Site: 

يتم تخزين معلومات وبيانات الموقع ضمنها بشكل  Data Base بيانات قاعد  بوجود المواقع من النوع هذا يتميز 

 التغيرات إجراء إدارتها عن المسؤولين أو المواقع هذه ألصحاب منفصل وباستخدام لغات برمجة متعدد  مما يتيح

دخال واإلضافة كالحذف بشكل سريع وفوري والتحديثات , الصور وترتيب البيانات وتحديث, الجديد  المعلومات وا 

( BBC) وتليفزيون( CNN) محطة مواقعمثل , محدد  لساعات حتى أو, يوميا   المستمر التحديث إلى باإلضافة

 .وغيرها

يتيح هذا النوع من المواقع للمستخدم التفاعل مع الموقع وفق مستويات  متعدد  تحددها الشركة بناء  على الهدف من 

يتيح الموقع  للمستخدم تحميل الصور, المشاركة بمقاالت, الموقع والخبر  التفاعلية للفئة المستهدفة, مثال  يمكن أن 

 تغيير ترتيب بعض العناصر ضمن صفحته الخاصة وغيرها.

  :الويب لصفحات المرن والتصميم الثابت التصميم  .6

, الصفحة تصميم في المصممين آراء اختلفت المتصفحات برمجيات وتنوع الشاشات وحجم دقة في لالختالفات نتيجة

 والبرمجيات األنظمة مختلف مع ليتكيف Flexible بالمرونة يتمتع أن يجب الصفحة تصميم أن يرى من فمنهم

 والقدر  الصفحة أبعاد على السيطر  من مزيدا   المصمم ليمنح  Fixed ثابتا   يبقى أن يجب التصميم أن يرى من ومنهم

 .المستخدم لدى استعراضها عند عليه ستبدو الذي بالشكل التنبؤ على

 الثابت  التصميمFixed Design:  

 الشركات تسعى كما, يصمونها التي الصفحات على السيطر  درجات أقصى على بالحصول المصممين بعض يرغب

 لذلك, البصرية هويتها على والمحافظة الشركات باقي بين مركزها لتدعيم وذلك لعمالئها نفسها عن ثابتة صور  لتقديم

 حجم على يطرأ تغيير أي عن النظر بغض للصفحة ثابت عرض على يحافظ الذي الثابت التصميم هؤالء يفضل

 .المستعرض نافذ  حجم أو الشاشة
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 العناصر عالقة على الحفاظ مثل المطبوع التصميم مبادئ على اإللكترونية المواقع تصميم في النهج هذا ويستند

  .الصفحة وفقها صممت التي الشبكة وعلى ببعض بعضها

, محدد  قياسات وفق الصفحة فيها تنقسم Tables جداول في المحتويات كل وضع خالل من الصفحة إنشاء يتم

 لذلك ونتيجة منها األجزاء بعض ي خفي مما المصممة الصفحة من أصغر المتاح المتصفح نافذ  تكون أحيانا   ولكن

 أمام عائقا   األفقي التمرير يعتبر  ولكن, مريئة الغير العناصر برؤية للمستخدم ليسمح أفقي تمرير شريط يظهر قد

 على المحتوى ترك إلى المصممين بعض يلجأ لذلك استعماله المستخدمين غالبية يفضل ال إذ االستخدام سهولة

 تغير بسبب المتصفح نافذ  في المتكون الفراغ لملء خلفية وضع مع ,(االفتراضي) المضبوط بالحجم الصفحة

 اآلخر البعض يفضل فيما, الشاشة من األيمن الجانب من فقط الخلفية هذه وضع المصممين بعض ويفضل, الحجم

 .الزائد  الخلفية يتوسط المحتوى جعل أي الشاشة, ضمن المحتويات توسيط

 82 .المستخدم يراها عندما الصفحة عليه ستبدو الذي الشكل من ما حد إلى واثقا   يكون أن هنا للمصمم يمكن

 المرن  التصميمFlexible Design: 

 المتصفح نافذ  شكل تأخذ HTML صيغة ذات والملفات فالنصوص, افتراضي بشكل مرنة الويب صفحات تعتبر

 تلقائيا   العناصر هذه شكل يتغير الشاشة حجم عن النظر فبغض المتاحة, المساحة كل تمأل بحيث ضمنها تكون التي

  .الجديد  األبعاد مع لتتكيف المتصفح نافذ  حجم تغيير يتم عندما

 الذي بالتغيير للتنبؤ الكافية الخبر  يملكون ال الجدد المصممين فبعض, مختلفة ألسباب النوع لهذا المصممون يلجأ

 نافذ  حجم تغيير عند أو آلخر متصفح من االنتقال عند الصفحة شكل عليه سيبدو وبما العناصر على سيطرأ

 أمام الصمود من الصفحة تتمكن حتى التصاميم من النوع لهذا اللجوء المصممين بعض يقرر فيما, ذاته المتصفح

 .المتصفح لحجم تحدث التي التغيرات
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 من قراءته الصعب من سيصبح بكسل 911-011 من أكثر إلى النص تمدد إذا أنه هو التصميم هذا مشكلة ولكن

 السطر بداية إلى السطر نهاية من االنتقال عند بسهولة الطويل الكتابة مسار تتبع لعينه يمكن ال إذ المستخدم قبل

 يصعب لذلك, العرض نافذ  حجم تقليص بضرور  المستخدم إحساس على باالعتماد إال ذلك حل يمكن وال التالي

  83 .المستخدم يراها عندما الصفحة عليه ستبدو الذي بالشكل التنبؤ ما حد إلى المصمم على

 تماسكا أقل التصميم يجعل مما بعضها عن ستتباعد إذ كبير  الشاشات على تطفو وكأنها ستبدو العناصر أن كما

 قيمتها العناصر من العديد وستفقد الصغير  الشاشات في مكتظة العناصر ستبدو وبالمثل, لالستخدام صعوبة وأكثر

 .متسق وغير مزعج بشكل تقاربها نتيجة البصرية

 من أعمد  إلنشاء الجداول تستخدم إذ,  framesواإلطارات   tablesالجداول استخدام يمكن مرن تصميم وإلنشاء

 شكل على السيطر  إلى ذلك من المصمم ويهدف, منطقية أقسام إلى خاللها من الويب صفحة ت قّسم النصوص

ن الصفحة  تظل ضمنها والعناصر األعمد  ولكن المتصفح نافذ  حجم تغير مع الجدول حجم يتغير إذ حجمها تغير وا 

 عند الصفحة شكل عليه يكون أن يمكن بما التنبؤ على أكبر قدر  المصمم يعطي وهذا البعض بعضها مع متناسبة

 .حجمها تغير

 
 .يوضح الشكل تغير حجم صفحة الويب بشكل يتماشى مع حجم الشاشة .02الشكل 
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 وثابت  المشترك, مرن التصميم ذات الصفحاتCombination Pages: 

 المستخدم ينتظر قد التي المتعدد  المطالب يحقق اإلمكان قدر متكامل موقع لخلق دائما   الويب مصمم يسعى

 نمطي بعضهم يجمع بل فقط المرن أو الثابت بالتصميم المصممون يتقيد ال لذلك,  إليه دخوله عند عليها الحصول

 على وقدرته الموقع فاعلية من ويزيد التصميم على السيطر  في أكبر قدر  يمنحها مما ذاتها الصفحة في التصميم

  .منه المتوقعة الوظائف تحقيق

 الجدول توسيط يجب ولكن ,table الجداول باستخدام للتصميم ثابت مخطط إنشاء وهي واحد  بتقنية النمطان يشترك

 في كما الجدول حجم معها ليتغير الصفحة تتمدد فلن الكبير  الشاشات على عرضه عند متوازنا   ليكون الصفحة في

 المتكون الفراغ تمأل خلفية فوق الجدول وضع الممكن من يعد لم بأنه تكمن األخرى المشكلة أن كما, المرن التصميم

 قدر  رغم مكانها في ثابتة تبقى الخلفية هذه ألن الثابت التصميم في كما الحجم تغير بسبب المتصفح نافذ  في

 .الشاشة حجم تغير مع موضعه تغيير على الجدول

 والنسبي المطلق الحجم ذات األعمد  من مزيج من تتكون إطارات أو جداول باستخدام المصممين بعض يقوم لذلك

 يتغير بينما الحجم بنفس المصمم يحدده الذي اإلطار أو العمود يبقى النافذ  حجم تغيير يتم عندما الطريقة وبهذه

 84 .الجديد  المساحة لملء البقية حجم

 : Usabilityاالستخدام  سهولة  .7

 تلبية في تساعده التي الخيارات من العديد المستخدم لدى أصبح االنترنت شبكة على المواقع ماليين وجود مع

, ممكنة طريقة بأسهل رغباته وتحقيق المستخدم رضا لنيل مستمر وتنافس سباق في المواقع هذه جعل مما متطلباته

 استخدام يحقق أن يمكن مدى أي إلى خاللها من يتحدد متعدد  إجراءات خالل من ذلك لتأمين المصممون ويسعى
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 سهولة يسمى ما إلى تؤدي اإلجراءات وهذه, وكفاء  بفعالية للمستخدمين محدد  أهداف المحدد النظام أو المنتج

 .المستخدم نظر وجهة من والنظم المنتجات جود  االستعمال سهولة وتصف ,Usability االستعمال

 ,ISO International Organization for Standardization للمعايير الدولية المنظمة عرفت0669 عام في

 خاللها من والتي satisfaction والرضا ,efficiency والكفاء  ,effectiveness الفعالية بأنها االستخدام سهولة

  . معينة بيئات في محدد  أهداف معين مستخدم يحقق

 في محدد  أهداف تحقيق من المستخدمين تمكن والتي الموقع منض والتكامل الدقة effectiveness الفعالية تحدد

 85 .معينة بيئات

 ,المحققة االهداف واكتمال دقة لتأمين المستخدمة الموارد إلى efficiency الكفاء  تشير فيما

 .(ISO 1998) ككل العمل لنظام وارتياحه المستخدم اقتناع مدى على فيدل satisfaction الرضا أما

 :Usability Principlesاالستخدام  سهولة خصائص

 العثور هي المستخدمين لغالبية أساسي بشكل الويب وظيفة أن نالحظ المستخدم نظر وجهة من للويب النظر عند

 كانت وكلما, التصفح أثناء اكتشافها أو مباشر  عنها البحث خالل من سواء المطلوبة والخدمات المعلومات على

 مر    للموقع عودتهم فرصة وازدادت زوارها عدد ازداد كلما للمعلومات تقديمها أسلوب في وسرعة سهولة أكثر المواقع

 رغبات تحقيق في وفعاليته التصميم كفاء  مدى خاللها من يتحدد خصائص إلى االستخدام سهولة وتستند, أخرى

  :86يلي ما الخصائص هذه وتشمل, أخرى جهة من له المقدمة الخدمة عن المستخدم رضا ومدى جهة المستخدمين
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 الفهم  على القدرةlearn-ability: الموقع محتويات لفهم الويب لمستخدمي بالنسبة السهولة مدى تعني وهي 

 التطبيقات باستخدام والخدمات المحتويات في البحث عملية وخالل الرئيسية الصفحة إلى الدخول لحظة من بدءا  

 .لها فهمه ومدى المعلومة على للحصول وصوال   المتوفر 

 أن يجب بل, للمستخدم بالنسبة الفهم سهلة وبيانات معلومات من تحتويه بما الصفحات تكون أن فقط يكفي وال

 إليها الوصول في المستخدم ينجح لم إن المعلومات من فائد  فال, أيضا   الفهم سهلة الموقع في التنقل آلية تكون

 .التنقل آللية فهمه عدم نتيجة

  الكفاءةefficiency: ال بسرعة وبيانات معلومات من عنه يبحث ما على بالحصول المستخدم يرغب  سيغادر وا 

 على المستخدمين قدر  أي, الويب تطبيقات كفاء  تعنيه ما وهذا المطلوبة السرعة تمنحه أخرى نحو الصفحة

 لحجم أيضا   االنتباه المصمم على ويجب, المتوفر  والتطبيقات الروابط عبر بسرعة يريدونه ما إلى الوصول

 من وذلك الموقع ضمن التنقل بطريقة االهتمام ينبغي كما, التحميل سرعة في تؤثر الكبير  فالملفات الملفات

 سرعة في سيؤثر ذلك ألن ألخرى صفحة من لالنتقال المستخدم فيها يضطر التي المرات عدد تقليل خالل

 وسيقوم بالملل سيشعر وبالنتيجة حد  على صفحة كل تحميل النتظار سيضطر إذ المعلومة على الحصول

 87. الموقع بمغادر 

 معامالت أو الدفع كعمليات االنترنت ضمن المعامالت بتسوية الخاصة بالوظائف االهتمام يجب لذلك باإلضافة

 صبره وتفقده المستخدم تزعج قد التي األسباب أكثر وأحد وطويلة معقد  العمليات  هذه تكون ما غالبا   إذ الشراء

 من الكافي المستوى المواقع بعض توفر ال قد كما, ما خدمة على الحصول أو الشراء عملية في سلبا   وتؤثر

 بناء من البد لذلك, الشراء عملية لمتابعة الشخصية بياناته بإدخال للمستخدم يسمح الذي والخصوصية األمان
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 عملية إلتمام والمستخدم الشركة بين ثقة ويبني الوقت نفس في وآمنا االستخدام سهل الموقع يبقي متوازن نهج

 .جديد من التجربة لهذه تكراره تضمن األمد طويلة عالقة وبناء الشراء

 التذكر  على القدرةMemorability: عند ضمنه والتنقل الموقع استخدام على المستخدم قدر  تعني وهي 

 ذلك تحقيق ويمكن, األولى للمر  يستخدمه وكأنه جديد من ذلك لتعلم الحاجة دون الزمن من فتر  بعد استخدامه

 المستخدم ذلك وسيشجع, واالستخدام التعلم سهل واضحا   يكون بحيث الموقع لتخطيط الجيد  الدراسة خالل من

 .احتاجه كلما للموقع العود  على

 خالل من للمواقع المستخدمين غالبية يصل إذ, إليه الوصول وسهولة الموقع على العثور سهولة أيضا   تعني كما

 المستهدفة للفئة مالءمة األكثر البحث محركات دراسة والمختصين المصممين على يجب لذلك, البحث محركات

 والوصول الموقع على العثور السهولة من تجعل والتي البحث محركات عبر التسويق آليات بتطبيق واالهتمام

 نتائج في الموقع وترتيب ظهور على تؤثر والتي",  البحث محركات تحسين"SEO  استراتيجية تطبيق مثل, إليه

 .البحث

 األخطاء نسبة تقليلFew errors أو بحثه عملية أثناء أخطاء في المستخدم يقع األحيان من كثير : في 

 وعالقته بالموقع ثقته على يؤثر قد المطلوبة الخدمة أو للمعلومة وصوله أمام عائقا   يشكل مما للمعلومات تحميله

 والقدر  اإلمكان قدر المتوقع الخطأ نسبة تقليل على القدر  الموقع يمتلك أن يجب ذلك ولتفادي, ككل الشركة مع

رشاده المستخدم مساعد  على  على الحصول يتطلب قد المثال سبيل على, الخطأ في وقوعه حال في للحل وا 

 أن من بدال   بذلك المستخدم تنبيه من للموقع البد وهنا تحميلها يتم حتى ثوانٍ  لبضع االنتظار المعلومات بعض

 بصرية رموز أو متحركة صور استخدام يمكن مثال  , االتصال شبكة أو الموقع في خطأ   هناك بأن يظن يدعه

 .بالتحميل يقوم هو بل معطال   ليس الموقع أن للمستخدم توضح
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 المستخدم  رضاUser’s satisfaction: بنظام باقتناع المستخدم يشعر  الموقع استخدام لسهولة كنتيجة 

 .مستخدميه عدد لزياد  وبالتالي هدفه تحقيق في الموقع لنجاح يؤدي مما ككل العمل

 المعلومات إيجاد في فالسهولة, المستخدم سلوك على المهم التأثير ذات العناصر من العنصر هذا يعتبر

مكانية  من تعد, وغيرها التأمين بطاقات خالل من الدفع كإمكانية اإلنترنت عبر المعامالت ببعض القيام وا 

 أكبر سرعة له توفر التي المواقع عن يبحث أصبح الذي للمستخدم جذب عنصر تشكل والتي الهامة الجوانب

 عين في والرضا الراحة معيار وضع الويب مصممي على يجب لذلك, به يرغب ما لتحقيق أكثر وسهولة

 لهذه ومالئم مؤثر بشكل التصميم في استخدامه كيفية لمعرفة المستهدفة الفئة سلوك على تأثيره ودراسة االعتبار

  .الموقع من وللهدف الفئة

 :Web Navigationالويب  في التنقل آلية  .8

 هذه ولكن المستخدم متطلبات تلبية إلى تهدف التي والبيانات المعلومات من الكثير على االنترنت صفحات تحتوي

 ضمن ضائع بأنه المستخدم يشعر األحيان بعض ففي, إيجادها في المستخدم فشل إذا قيمة ذات تكون لن البيانات

يجاد وجهته تحديد على قادر غير الموقع صفحات  ضمن يريد ما عن ليبحث للمغادر  يدفعه مما عنه يبحث ما وا 

 البصري بالتصميم اهتمامه بقدر الموقع في التنقل آلية بتصميم االهتمام المصمم على يجب لذلك, آخر موقع

 .له والوظيفي

 والسريع المريح فالوصول, سواء حد على الموقع من المستفيد  والفئة للمستخدم بالنسبة مهما   دورا   التنقل آلية تلعب

 .عام بشكل الشركة عمل صيغة على مصداقية ويضفي والمستخدم الشركة بين التفاهم يعزز للمعلومة

 تصميمه إلى استنادا   وذلك إليه بها يصلون التي األولى الثواني في الموقع عن عامة فكر  المستخدمين غالبية يشكل

 بل, فقط ووظيفتها مبدئها حيث من التنقل آلية يدرس أن للمصمم يكفي ال لذلك, فيه نص أي بقراء  البدء قبل وحتى

 يشير ظهورها وكيفية الصفحة ضمن العناصر هذه فتوضع إليها والمشير  المتممة البصرية الرموز يدرس أن يجب
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 بصرية رموز من عليها يدل بما تتصل أن التنقل آلليه البد لذلك .88 بها المستخدم تأثر مدى ويحدد وظيفتها إلى

 بصري توجيه نظام يخلق مما الصفحة عناصر باقي مع بدورها الرموز هذه ترتبط وأن متسق بصري نظام وفق

 .المحتوى لفهم أوسع مجاال   ويوفر الموقع ضمن التنقل عملية يسهل منسجم

 :التنقل لآللية البصري البناء

 البصري التصور ببناء المصمم يبدأ والقوائم التبويب عالمات مثل للموقع البصرية والرموز العناصر تحديد بعد

 لدى االدراك نطاق لتوسيع الكمبيوتر باستخدام المجرد  للبيانات التفاعلي البصري التمثيل يعني وهو للمعلومات

 .المستخدم

 واضحة المعقد  البيانات مجموعات تجعل وبصرية مادية عالقات خالل من المعلومات تمثيل على المجال هذا يقوم

 حيث من للمعلومات البصري التصور معالجة يتم إذ تفاعلية التمثيالت هذه جعل هو ذلك من واألهم, ومفهومة

 .عرضها كيفية حيث من فقط وليس إليها الوصول وكيفية بصريا   توضعها

 كل يكمل بل, للقراء  قابليتها على التأثير أو النصوص على التشويش إلى للمعلومات البصري التصور يهدف ال

 النصية المعلومات تظهر أن يمكن مثال  , ذاتها المعلومة لعرض مختلفة طرقا   البصري التصور يوفر إذ اآلخر منهما

 على للحصول تصغيره أو تكبيره خالل من النص مع التفاعل للناس يمكن كما ما نوع من بياني رسم أو مخطط في

 .أقل أو أكثر تفاصيل

 اختلف مهما ولكن, تستخدمه التي والفئة يطرحه الذي الموضوع باختالف آلخر موقع من التنقل آلية تصميم يختلف

ال فتر  كل تتغير أن يجب ال التنقل آلية بنية أن االعتبار عين في يضع أن المصمم على يجب التصميم  تؤدي لن وا 

 مضطر وبأنه للموقع فيها يدخل التي األولى المر  بأنها المستخدم سيشعر تغييرها ألن وذلك, الصحيح بالشكل دورها

 الوصول أمام عائقا   يشكل قد كما إليه بالنسبة مزعجا   ذلك يكون وقد مر  كل في جديد من عليه التعرف على
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 اختالفات مع أيضا   تتماشى أن يجب أنها إال التنقل آلية على الحفاظ ضرور  رغم و 89.عنها يبحث التي للمعلومة

 :إلى البصرية لبنيتها وفقا   التنقل آليات تصنيف ويمكن,  المعلومة عن البحث في المتنوعة وأساليبهم المستخدمين

 البصرية  المعاني قواميسVisual Thesaurus: 

مكونة من فروع متعدد  ومترابطة من المفردات قاموس المعاني البصرية هو قاموس تفاعلي يقوم بخلق خريطة 

 والمعاني والتي تتصل جميعها بكلمة واحد  أساسية وتنبع منها.

 .له المعلومات من كبير قدر تقديم من بدال   لالستكشاف المستخدم لتشجيع قاموسهذا ال يهدف

 وتعرض الصفحة مركز في الرئيسي الموضوع عرض يتم إذ التنقل آللية كمكمل بصرية المرادفات قاموس ويستخدم 

 والتي التالية الصفحة إلى المستخدم ينتقل حتى مصطلح أي على النقر يتم إن وما الصلة ذات المصطلحات حوله

 90.نقره تم الذي المصطلح حول معلومات تحتوي

 

 Visual Thesaurus البصرية المعاني قاموسنموذج عن  .11الشكل 
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 البصرية  المجموعاتVisual Clusters: 

 فئة كل الستكشاف والتصغير التكبير ذلك بعد للمستخدم ويمكن دوائر ضمن المتماثلة البحث نتائج تجميع فيها يتم

 صفحات عرض يتم كما 91التفاصيل من المزيد لعرض يؤدي مما الدوائر هذه أحد فوق المؤشر تمرير خالل من

 .ذاتها بالطريقة رؤيتها للمستخدم يمكن صغير  كرموز نفسها الويب

 
 Visual Clustersالبصرية  نموذج عن المجموعات .00الشكل

 الموقع تصفح عبر التنقل Paging Navigation: 

 خيارات تكون أن يمكن فقط سهمين وجود من فبدال   إضافية خيارات تحوي ولكنها السابقة اآللية هذه التنقل آلية تشبه

 على الضغط خالل من بينها التنقل للمستخدم يتيح مما الشاشة أسفل في مثال   الصفحات أرقام كوضع متعدد  التنقل

 .غوغل موقع في البحث نتائج صفحات في كما يريده الذي الرقم

 
 Google. آلية التنقل ضمن موقع 09الشكل 
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 الموقع  خرائطSite Maps: 

 وتشكل, الموقع ضمن التنقل آلية في استخدامه الممكن من يجعل بشكل الموقع لبنية تمثيل هي الموقع خريطة

 أن يجب لذلك, وبدقة بسرعة وجهته تحديد من تمكنه المستخدم ذهن في الموقع بنية عن كاملة صور  الموقع خريطة

  .المستهدفة الفئة مع فيها البصرية الرموز أو التسميات تتناسب وأن واضحة بنية ذات الخريطة تكون

 ففي, المعلومات من الكثير وتحوي األجزاء من الكثير إلى تتفرع التي المواقع في الموقع خريطة تستخدم ما وغالبا  

 على المستخدم تساعد بخريطة الموقع تزويد يتم بل المستخدمة التنقل بآلية المصممون يكتفي ال المواقع هذه مثل

 هذه استخدام الضروري من ليس والواضحة المحدد  الوظائف ذات المواقع في أما, أفضل بشكل وجهته تحديد

 .92الخريطة

 
 Site Maps الموقع . نموذج عن خرائط06الشكل

 الشجرية  التنقل آليةTree Navigation: 

 صغير  مساحة ضمن البيانات من كبير  كميات عرض من المصمم ي مّكن هرمي محور ضمن البيانات فيها تعرض

, تحويها التي المعلومات إلى منها كل تشير المجلدات أو العالمات أو الروابط من مجموعة اآللية هذه تعرض, نسبيا  

 فوق الفأر  مؤشر بتمرير المستخدم يقوم أن يكفي التصاميم بعض ففي المحتويات هذه لعرض طرق عد  وهناك

 .أسفلها الصفحة عن منفصلة نافذ  في محتوياته تظهر حتى الشجر  من يريده الذي العنصر
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 Tree Navigation الشجرية التنقل . نموذج عن آلية09الشكل

 وهي مشكلة تظهر وهنا جديد  صفحة فتنفتح يريده الذي العنصر على للضغط المستخدم يحتاج قد أخرى طرق وفي

 بعض لدى المرغوب باألمر ليس وهو الجديد  الصفحة هذه تحميل يتم حتى لالنتظار سيضطر المستخدم أن

 ومعرفة المستهدفة الفئة تحليل يجب لذلك لهم بالنسبة ضروريا   أو مهما   الموضوع يكن لم إن وخاصة المستخدمين

 93.معها  المتناسبة التنقل آلية لتحديد خصائصها

 المخطط هذا يكون وقد الشعاعي, الشجر  تخطيط أيضا وتسمى ,Star Tree النجمة شجر  اآللية هذه عن وتتفرع

 .الموقع لخريطة وحتى, التفرعات ذات أي, الشجري النظام ذات التنقل آللية بديال  

 ينتقل ينقرها أن وبمجرد, للنقر وأسهل الباقي من أكبر تبدو حتى البيانات أحد فوق المؤشر المستخدم يضع إن ما

 .التنقل آللية كمكمل تستخدم تزال ال أنها إال اآللية هذه أهمية من الرغم وعلى, الشاشة مركز في ليصبح البند هذا
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 التنقل  أشرطةNavigation Bars: 

 رأس في الشريط هذا يتوضع ما وغالبا   البصرية الرموز أو الكلمات من مجموعة يحوي الذي األفقي الشريط وهو

 عن منفصال   التمرير شريط المصممون يبقي المواقع من كثير في, الصفحة باقي عن مختلفا   لونه ويكون الصفحة

 ذاته التمرير شريط سيجد المستخدم إليها يذهب صفحة أي ففي الصفحات كافة في وظاهرا   الصفحة عناصر باقي

 .94الموقع ضمن بسهولة التنقل له يتيح مما خيارات من فيه بما

 
 Navigation Bars التنقل . نموذج عن أشرطة06الشكل

 العشوائي الوصول ذات التنقل آلية Random-access Navigation: 

 ضمن عشوائي بشكل الموضوعات تتوزع إذ, بالفوضى غالبا   يتصف بل فعليا   منظما   النموذج هذا اعتبار يمكن ال

 واضحة ذهنية خريطة بناء على قدرته عدم بسبب عنه يبحث ما إيجاد المستخدم على الصعب من يجعل مما القوائم

 مواقع في غالبا   يستخدم بل التجارية أو التعلمية األهداف ذات الويب مواقع في النموذج هذا يستخدم ال. للموقع

 التسلية من المزيد يقدم مما الترفيه من جزءا   التنقل آلية معرفة في المتمثل التحدي بجعل المصمم يقوم إذ الترفيه

 95.الموقع من الهدف يحقق وبالتالي االستكشاف روح ويحفز
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 Random-access Navigation العشوائي الوصول ذات التنقل . نموذج عن آلية91الشكل

 الهرمية التنقل آليةHierarchical Navigation : 

نما الويب تصميم مجال في فقط ليس استخداما   األكثر لكونه أهمية   األكثر هو الهرمي التنظيم يعد  تصوير في وا 

 ترتيب ويتم, وغيرها للشركات اإلداري الهيكل إقامة أو الطبيعة في واألنواع األجناس كتصنيف العالقات مختلف

 لجميع وبسيطا   واضحا   مسارا   يوفر وهذا, األقل نحو أهمية األكثر من ألهميتها تبعا   الهرمي النظام في الصفحات

 96 .إليها الوصول يسهل بشكل الويب صفحات

 
 Hierarchical Navigation الهرمية التنقل نموذج عن آلية. 90الشكل
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 :في صفحات الويب  Interaction Designالتصميم التفاعلي 

وانتشار أجهز   دفعت الخطى المتسارعة التي تشهدها التطورات واالبتكارات الجديد  في مجال تكنولوجيا المعلومات 

انتقال شبكة االنترنت من كونها مصدرا  للمعلومات إلى بيئة تشاركية الكمبيوتر بين عدد كبير من المستخدمين إلى 

 تفاعلية يشكل المستخدم جزءا  هاما  منها بدال  من كونه متلقيا  للمعلومات فقط.

, الذي Interaction Designوضع هذا التطور المصمم أمام مرحلة جديد  من التصميم وهي التصميم التفاعلي  

وذلك حيث تكون أهدافه وما يطمح للحصول عليه من الموقع القو  الدافعة األساسية للتصميم يركز على المستخدم ب

 ضمن حدود الهدف الذي تطمح له الشركة من الموقع.

هو  بشكل أكبريهتم التصميم التفاعلي كغيره من مجاالت التصميم بالشكل والجانب الجمالي ولكن ما يركز عليه 

يقوم به  إلى ماللمستخدم  ايوفرهأن  موقعيمكن للالخبرات التي حويل التركيز من تصميم السلوك التفاعلي, أي ت

على كيفية تفاعل المستخدم والموقع معا  من خالل  وذلك يعني التركيزالمستخدم من أفعال تحدد رد  فعل الموقع, 

 في العملية التفاعلية مثل جهاز الكمبيوتر.وسيط وهو الجهاز المستخدم 

وتصميم التفاعل  Interaction Design 9األحيان يتم الخلط بين مصطلحي التصميم التفاعليفي بعض 

Interactive Design,  ورغم أن االختصاصين يهتمان بالموضوع ذاته من حيث التركيز على المستخدم, إال أن

Interactive Design  ستخدمة, في حين يسعىيهتم بالجانب التقني من عالقة المستخدم باألجهز  واألنظمة الم 

Interaction Design  األجهز  واألنظمة الستخدامها بشكل فعال أي تصميم  لتصميم سلوك منظم للمستخدم نحو

 97المراحل التي تشكل هذا السلوك من الجانب المرئي.
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 التصميم التفاعلي: بدايات

, مدير Bill Moggridge موغريدج, بدأ التوجه نحو منحى جديد في التصميم على يد بيل 0661حوالي عام 

في جوانبه أجزاء  من أسس تصميم االتصاالت, علم الحاسوب  التوجه الجديدللتصميم, وقد حمل هذا  IDEOشركة 

سيطرت عليه فكر  ربط األفراد مع بعضهم من خالل  إذوتصميم المنتج, ولكنه كان بشكل عام مختلفا  عنها جميعا  

 Interactionعلى ذلك اسم التصميم التفاعلي  Moggridge, وقد أطلق وأجهز  ما يستخدمونه من منتجات

design. 

, وسماحها للمستخدم بنشر الوثائق والحصول عليها The World Wide Webمع تطور شبكة الويب العالمية و 

متصفح  وقد قدمنظام تفاعلي أي مكان في العالم, ومع ظهور البريد االلكتروني الحقا  نمت الحاجة لتطوير  من

 أدخل عد  نماذج ألزرار تفاعلية ضمنه مثل زر العود  للخلف إذ 0992موزاييك أولى أشكال التصميم التفاعلي 

back button. 

رافق تطور شبكة االنترنت تطور في جميع التطبيقات واألجهز  التقنية والتي ساهمت بدورها في تسريع هذا التطور 

تعقد شبكة االنترنت تستخدم لتلقي البيانات والمعلومات فقط بل أصبحت بيئة تفاعلية  لم تعد إذوصوال  ليومنا هذا 

كل ذلك دفع , الصفقات ويتم بيع األدوات, تبادل الصور وحتى التعرف على أناس من مختلف أنحاء العالم فيها

 98المستمر .المصممين والتقنيين لتطوير أساليب تفاعلية تتالءم مع طموح المستخدم ومع التطورات 
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 مراحل التصميم التفاعلي:

المصمم أن يزيد يمر التصميم التفاعلي لموقع الويب بدور  حيا  الموقع ذاتها إال أن طبيعة هذا التصميم تفرض على 

المستخدم وذلك ألن المستخدم هنا هو مركز التصميم والقو  هي الجوانب المرتبطة ب بجوانب إضافية هاهتمام من

 وتتضمن هذه المراحل:ه, الدافعة ل

  التركيز على المستخدم: .1

عين ببما أن المستخدم هو العنصر األساسي في التصميم التفاعلي يجب على المصمم أن يحاول رؤية التصميم 

نما يهتم بتحقيق أهدافه  السلعةأو مراحل إنتاج  للموقعالمستخدم أوال , فالمستخدم ال يهتم بكيفية إدار  الشركة  وا 

والحصول على ما يطمح إليه ضمن الموقع, وتشكل هذه االحتياجات والرغبات األسس التي يبني عليها ورغباته 

ثم ومن  معرفة الفئة المستهدفة بداية   ذلك ينبغي على المصمم, لالمصمم  خطواته لدعم التصميم وتطوير الحقا  

 99.احتياجاتها ةوتلبيلخدمة هذه الفئة  النظر للموقع لمعرفة ما يمكنه أن يحقق

  للتصميم: عدة نماذج بناء .2

للموقع تساعد  نماذجو عد  أفكار خلق وتطوير  تتضمن تشكل هذه المرحلة الجانب الرئيسي في عملية التصميم, وهي

 المصمم على الوصول للتصميم األفضل واألكثر فاعلية.

تنقسم هذه العملية إلى قسمين هما الجانب النظري والجانب المادي أو التطبيقي للتصميم, يتضمن الجانب النظري 

موقع القيام به وآلية السلوك الذي سينتهجها في على الإيجاد النموذج المبدئي للموقع وهذا النموذج يصف ما ينبغي 

 تنفيذ متطلبات المستخدم.

لمادي فيهتم بتفاصيل الموقع بما في ذلك األلوان والصور واألصوات المستخدمة, تصميم أما الجانب التطبيقي أو ا

 آلية التنقل وتصميم الرموز البصرية الخ..
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من خالل تطوير خدمة اإلعالنات إذ قام إيرادها  بزياد  Google AdWordsشركة  قامتعلى سبيل المثال, 

بوضع  ين  اإلعالنات النصية المتبدلة والتي تسمح للمستخدمميز بوضع لرغبة المستخدم  متحليله المصممون بعد

الخدمات والمنتجات  حولللحصول على معلومات  اإلعالنات عبر هذهالتفاعل  كما تتيح لهم مإعالنات عن منتجاته

 .وعقد الصفقات وعمليات الشراء وغيرها ضمنهاالمطروحة 

 
 Google AdWordsخدمة اإلعالنات  .92الشكل 

 :التصاميم من تفاعلية نماذج بناء .3

دراك الحلول الختبار األفضل الطريقة وهي المصممة النماذج من فعلية نماذج تنفيذ يعني وذلك , التصميم مشاكل وا 

 التصميم عليها يبنى أن يجب التي األساسية الركيز  لكونه وذلك التصميم اختبار عملية في المستخدم إشراك يتم كما

 .الموقع ضمن التفاعلي والسلوك

 أن قبل النماذج من العديد عن سيتخلى المصمم ألن وذلك نهائي بشكل النماذج تنفيذ التفاعلية النماذج بناء يعني ال

 .التصميم من األفضل للنموذج يصل
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  التصميم: تقييم .4

 من ذلك قياس ويتم, منه المطلوب تحقيق في وكفاءته لالستخدام التصميم قابلية مدى تحديد التقييم عملية تتضمن

 والرموز العناصر أهمية, االستخدام أثناء المستخدم يرتكبها التي األخطاء من عدد منها المعايير من مجموعة خالل

.                                                       وغيرها ثانيا   المستخدم متطلبات تحقيق في نجاحها ومدى أوال   البصرية قيمتها حيث من المستخدمة

 التفاعلي التصميم في التقييم ويتميز األخطاء من نسبة بأقل موقع على الحصول فرصة زياد  في التقييم أهمية تكمن

 وتجاربهم المستخدمين آراء على غالبيته في التقييم يبنى إذ المستخدم يريده وما يراه ما على كبير بشكل باعتماده

 .المصممة للنماذج

 :مناسبة حلول إيجاد .5

 في العملية هذه لدور وباإلضافة, التقييم في إليها التوصل تم التي واآلراء المشاكل على التصميم في الحلول تبنى

 تصاميم في تصميمية مشاكلل ولحل تمكنه من إيجاد خبر    المصمم كسبت  فإنها  للمشاكل التصميمية ولحل إيجاد

نما  كامال   النموذج نسخ يعني ال ذلك ولكن, بوقت أقل وفاعلية أكبر أخرى  إذ أجزائه بعض عمل آلية من االستفاد وا 

 أمازون موقع يشكل المثال سبيل على, لتحقيقها المواقع تسعى التي األهداف تختلف كما المستخدمين فئات تختلف

 .آخر لموقع كامل بشكل التفاعلية بنيته نسخ يمكن ال أنه إال االلكترونية للتجار  ممتازا   مثاال  

  التفاعلي: بالتصميم المرتبطة والتقنية التصميمية الجوانب

 المستخدم تجمع تفاعلية صيغة أفضل إلى للوصول مراحل كلها تشكل متعدد  جوانب على التفاعلي التصميم يحتوي

 تصميم ,user interface design للمستخدم التفاعلية الواجهة تصميم من كل وتندرج, التقنية األنظمة مع

 مظلة تحت ,User Experienceالمستخدم  تجربة ,centered design-userالمستخدم  حول المرتكز

 .التفاعلي التصميم
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  :User interface designللمستخدم  التفاعلية الواجهة تصميم

 البصرية مجموعة من اإلشارات والرموز يتضمن الذي الكمبيوتر نظام من التفاعلي الجزء المستخدم واجهةيقصد ب

 .مرئيةال والمؤشرات كاأليقونات الكمبيوتر ضمن البيانات مع التفاعل للمستخدم تتيح التي

 هو ما كل تصميمها يشمل إذ تفاعلي نظام تصميم عملية من مهمة مرحلة للمستخدم تفاعلية واجهة تصميم يعد

 عملية من جزءا   تكون أن يجب بل التفاعلي النظام عن منفصل بشكل تصميمها يجب وال, للمستخدم بالنسبة مرئي

 .البداية منذ التصميم

  مستخدم:الواجهة التفاعلية للبناء مراحل 

عملية بناء واجهة تفاعلية عملية تصاعدية تبدأ مع أولى مراحل التصميم التفاعلي وتتطور وفقا  للتعديالت التي  تعد

تطرأ على تصميم هذا النظام, لذلك البد للمصمم من بناء العديد من النماذج واختبارها مع المستخدمين للوصول في 

 المحتملة. الخطأالمطلوبة وتخفيض معدالت  النهاية إلى الشكل األنسب لتحقيق الصيغة التفاعلية

 كأسس الستخدامها بناؤه سيتم الذي التفاعلي النظام حول والمعلومات البيانات من العديد وتحليل بجمع المصمم يقوم

 النحو على تقسيمها يتم أن يمكن متعدد  جوانب التحليل هذا ويتضمن, التفاعلية الواجهة بناء في عليها يرتكز

 :100التالي

 :التفاعلية الواجهة تحديد وظائف .1

 التطرق قبلتحديد األسس التي سيرتكز عليها هذا التصميم  مصممينال عند البدء ببناء واجهة تفاعلية ينبغي على

وغيرها, وتختلف هذه األسس باختالف عد  عوامل مرتبطة بالموقع, إذ البد  المستخدم الخط ونوع اللون مثل لتفاصيل

من الناحية التقنية ليتسنى له تحديد مدى مالءمة هذه  النظام وظائف عمل آليةللمصمم أن يحدد مع المبرمج 

ينبغي توفيرها,  ووظائف أوامر من ذه اآلليةبه الوظائف واآللية التفاعلية لخصائص الفئة المستهدفة وبناء ما يتصل
                                                                 
100

 
100

Szekely, Pedro, User Interface Prototyping: Tools and Techniques, Information Sciences Institute, USC. P(2-3) 
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الذي ترغب بتقديمه ومدى  الموقع محتوىكما البد من االهتمام بالهدف الذي تسعى إليه الشركة أو المؤسسة وب

 على اتجاهين هما: التفاعلية الواجهة وظائف تحديدمالءمته كما  ونوعا  للمستخدمين, وبشكل عام يركز المصمم عند 

 :مهام الموقع تحديد .2

 مع تفاعله خالل من الخدمات بعض على والحصول المهام بعض إنجاز يتوقع وهو للموقع المستخدم يدخل

 نوعية تحديد من ليتمكنوا فهمها من للمصممين البد أولى وخطو  أساسية ركيز  المهام هذه وتعد, التفاعلي النظام

 تنفيذ من للمصمم البد المهام هذه ولفهمعليهم,  عرضها وكيفيةللمستخدمين  يقدموها أن يمكن التي الخدمات

 المستخدمين برؤية للمصمم تسمح أنها في االختبارات هذه أهمية وتتجسد, األولية النماذج من العديد واختبار

 في والمشاكل األخطاء تحديد من تمكنه مباشر  فعل ردود على الحصول له وتتيح  النموذج مع تفاعلهم أثناء

 النماذج اختبار نتائج تؤدي األحيان من كثير في, فأكبر بشكل للمستخدم التفاعلي السلوك وفهم التصميم

 يسمح مما مسبقا   تنفيذها من ليتمكن يكن لم مهام بتنفيذ للمستخدم يسمح بشكل النظم بعض في كبير  لتغييرات

 .المصمم النظام ضمن التفاعلية من متقدم لمستوى بالوصول

 :النظام تحديد وظائف .3

 تحديد في تساعد إذ التفاعلية للواجهة البرمجية البنية من مهما   جزءا   تشكل وظيفية متطلبات النظام يتضمن

 المتطلبات وتختلف, المستخدمين متطلبات مع يتماشى بما تقنيا   تعديلها وكيفية عرضها سيتم التي البيانات

 .المستهدفة الفئة وخصائص الموقع من الهدف باختالف للنظام الوظيفية

 بتصميم لهم يسمح مما فيها النظام وظائف بناء دون األولية النماذج واختبار بتصميم أحيانا   المصممون يقوم

 أكبر وقتا   يوفر وذلك النظام وظائف في النظر إلعاد  المبرمجين انتظار إلى الحاجة دون النماذج من العديد

 لواجهة النهائي النموذج اختيار بعد للنظام الوظيفية المتطلبات تحديد يمكن الحالة هذه وفي, لهم بالنسبة

 .وتعديلها وفقا  لسلوك المستخدم التفاعلي في هذا النموذج التفاعلية المستخدم
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 للواجهة التفاعلية: البصري التصميم .4

 الوظائف هذه عرض كيفية يحدد أن المصمم على يجب الموقع ضمن تحقيقها المطلوب والوظائف المهام تحديد بعد

 من ذلك ويتم, بناؤه سيتم الذي البصري والتصميم الموقع ضمن المحدد  المهام بين االرتباط ومدى بصريا   والبيانات

 خالل من للمستخدم التفاعلي السلوك في تأثيرها ودراسة التفاعلية للواجهة البصرية والبنية الشكل تحديد خالل

 .التصميم نماذج على اجراؤها يتم التي والتقييمات االختبارات

 التي االحتماالت من واسعة مساحة يحوي البصري فالجانب والمناقشات التجارب من الكثير العملية هذه تتطلب

 من العديد بناء هي األفضل والطريقة الموقع من والهدف المستهدفة الفئة باختالف تختلف متنوعة تأثيرات تحمل

 .منها األفضل على االتفاق يتم أن إلى النماذج

 :التصميم البصري تحديد مبررات .5

 المصممة النماذج من نموذج لكل منطقي سبب تحديد يجب بل عشوائي بأسلوب تصاميمه المصمم يبني أن يجب ال

 المستخدم واجهة تطوير في أهمية من لذلك لما ومحدد  واضحة علمية ومبادئ أسس وفق التصميم بناء يعني وذلك

 التصاميم استعراض في ذلك يساعد كما, علمية عالقات وفق ومضبوطة واضحة وخطوات ومتسلسل متسق بشكل

 تحديد أيضا   للمصمم ذلك ويتيح مثال   كالشركة العالقة صاحب مع وواضحة صريحة دالئل على بناء   ومناقشتها

يجاد األخطاء  .فاعلية أكثر بأسلوب لها حلول وا 

 :المستخدم ومالحظات فعل تحليل ردود .6

 فعلهم ردود لمالحظة المستخدمين مع باالشتراك العملية هذه وتتم باختبارها المصمم يقوم النماذج تصميم أثناء

 يستغرقه الذي الزمن مراقبة للمصمم يمكن, مثال   ,المصممة النماذج تطوير على تساعد نتائج بشكل وتسجيلها

 التوصل تم ما على بناء تطويره ثم ومن الموقع ضمن ما بصري رمز أو أمر مع والتفاعل لالستجابة المستخدمون

 .وغيرها االستبيانات, الفعلية كاالختبارات متعدد  بوسائل الفعل ردود على الحصول ويتم ,نتائج من إليه
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 .الحاجة عند استرجاعها يمكن بحيث بها االحتفاظ يتم أن يفضل المالحظات هذه ألهمية ونظرا  

 سيحققها التي الوظيفة حول المستخدم ومفهوم نظر وجهة بناء  على التفاعلية الواجهة تصميم ينبغيوبشكل عام 

مكاناته لقدراته وفقا   المستخدم التفاعلية الواجهة تخدم أن يجب كما, المبرمجين نظر وجهةل باإلضافة الموقع ضمن  وا 

 بشكل للمستخدمين والسلوكية المعرفية الخصائص تحديد من للمصمم بدال لذلك, به القيام لآللة يمكن لما وفقا   ال

 مع المستخدم تفاعل بكيفية تهتم األولى, رئيسيتين أمام مشكلتين المصمم, وذلك يضع فعال واجهة بتصميم له يسمح

 .الكمبيوتر وتقديمها للمستخدم عبر نظام المعلومات عرض طريقة في البحث تتضمن والثانية, الكمبيوتر نظام

 :الكمبيوتر نظام مع المستخدم تفاعل

ومن ثم حصوله على استجابة  مدخالت بشكل الكمبيوتر لنظام والبيانات األوامر إصداره يعني المستخدم تفاعل

 يتم متخصصة برمجيات خالل من والمختصين الخبراء على اقتصر ذلك مسبقا   متالئمة مع هذه المدخالت, وقد

 ونماذج أساليب من العديد تطورت المعلومات تكنولوجيا تطور مع ولكن الكمبيوتر نظام مع التواصل بوساطتها

 .االستخدام سهلة التفاعل

 :101 هي رئيسية أنماط خمسة في التفاعلية النماذج هذه Shneiderma شنيديرمان صنف وقد

 :Direct Manipulation التفاعل المباشر -

يمتلك المستخدم في هذا النموذج القدر  على التفاعل مباشر   مع مجموعة من الكائنات والرموز البصرية على 

الشاشة ويتم ذلك من خالل وسيط مثل فأر , قلم, أو شاشة تعمل باللمس, إذ يشير المستخدم إلى الكائن الذي 

                                                                 
101

i.  Sommerville, Ian (2009),SOFTWARE ENGINEERING, Ninth Edition, 6 Pearson Education, Inc., publishing as Addison-
Wesley. All rights reserved. Manufactured in the United States of America, Web chapters, http://ifs.host.cs.st-
andrews.ac.uk/Books/SE9/WebChapters/Chapter 29 Interaction Design, P.6 
ii. J. K. Jacob ,Robert (Revision of 3rd Edition Article by Benshneiderman) USER INTERFACES, article for Tufts University 
Medford/Somerville, Massachusetts, USA. P.(4-7) 
http://web.media.mit.edu/~anjchang/ti01/rjp.html 
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ر فورا  بما يتناسب مع الوظيفة التي قام وبمجرد النقر عليه سيستجيب له جهاز الكمبيوتيريد التفاعل معه 

 هذا النموذج مناسبا  للمستخدمين المبتدئين. يعدلذلك المبرمجون بتحديدها مسبقا  لهذه األيقونة 

 بالنسبة للمستخدم إال أن المصمم يواجه بعض المشاكل أثناء تصميمه وذلك بسبب ة هذا النموذجورغم سهول

ئمة لألوامر والوظائف الموجود  وفي نفس الوقت واضحة سهلة الفهم صعوبة تحديد رموز بصرية تكون مال

 بالنسبة للمستخدم.

 : Menuالقائمة  من االختيار -

 له تتيح قائمة خالل من للمستخدم ومباشر واضح بشكل المتاحة والوظائف األوامر خيارات النموذج هذا يقدم

 ما غالبا   إذ والخبر  التدريب من الكثير العملية هذه تتطلب وال بها, القيام يريد التي للمهمة األنسب الخيار انتقاء

 الرمز اختيار يتم ملف لحذف مثال  , ببساطة مهامه أداء من المستخدم تمكن وسهلة واضحة بلغة الخيارات تكتب

 .الملف لهذا المخصصة الخيارات قائمة من الحذف أمر اختيار يتم ثم, الملف هذا على يدل الذي البصري

, الخطأ نسبة من وتقلل المناسب القرار باتخاذ المبتدئين للمستخدمين تسمح واضحة ببنية النموذج هذا يتميز

 الذين الخبر  ذوي للمستخدمين بالنسبة مزعجا   يعد ما غالبا   أنه إال ووضوحه النموذج هذا سهولة من وبالرغم

 مربكا   النموذج هذا يكون أن يمكن كما, مدرجة خيارات بشكل لرؤيته بحاجة وليسوا اختياره يريدون ما يعرفون

 .الخيارات من كبيرا   عددا   القائمة تضمنت ما إذا وتقنيا   بصريا   للمستخدمين بالنسبة

 
 نموذج عن القوائم المنسدلة .92الشكل 
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 المتعلقة والمصطلحات الوظائف جميع أن من للتأكد دقيقا   تحليال   النموذج هذا يتطلب للمصممين, بالنسبة أما

 .للمستخدم بالنسبة وواضحة مالئم بشكل منظمة بها

 :Fill-in Formالتعبئة  نموذج -

 ببعض ملؤها للمستخدم يمكن حقول على تحتوي التي القوائم بعض التفاعلي النظام يتضمن األحيان بعض في

  .األمر لتنفيذ القائمة بهذه ملحق زر على يضغط ثم ومن المطلوب األمر حول المحدد  البيانات

 
 Fill-in Form التعبئة مثال عن نموذج .90الشكل 

 يجب إذ المستخدم لبَ قِ  من جهدا  أكبر الحقول تعبئة وتتطلب الشيء بعض معقد  النموذج هذا عمل آلية تعد

 الكافية بالمرونة يتمتع أن يجب كما الحقول, تسميات إليها تشير التي الدالالت فهم على قادرا   يكون أن عليه

 .خطأ في وقوعه حال في التنبيه لرسائل لالستجابة

 :Command languageاألوامر  لغة -

 هذا يستخدمإذ  والممارسة التدريب من للكثير يحتاج فهو عالية النموذج هذا في الخطأ معدالت تكون ما عاد   

 للمستخدمين بالنسبة صعبة تكون ما غالبا   لكنها مبهمة وغير موجز  بأنها تتصف برمجة لغات النموذج

 العملية في المبادر  زمام بإمساك شعورا   األوامر لغة توفر المستخدمين من للخبراء بالنسبة أما, المبتدئين
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 الباراميتر هي محدد  معايير من مكونة لغة وفق النظام إلى خاصا   أمرا   المستخدم يصدر, إذ التفاعلية
102parameter  ويكون هذا األمر بمثابة رسالة مؤلفة من مدخالت يفهمها الكمبيوتر ويستجيب تبعا  لها

 .باراميتري كرمز الملف اسم مع الحذف أمر كتابة تتم ملف لحذف مثال  للمستخدم, 

 : Natural Languageالطبيعية اللغة -

 بالنسبة سهولته ورغم, الطبيعية لغته أي, دائم بشكل المستخدم بها يتعامل التي اللغة النموذج هذا يستخدم

 أنظمة فهم أن إذ المشاكل من الكثير على يحتوي يزال ال أنه إال, تدريبا   أو خبر    يتطلب ال كونه للمستخدم

 يضع بدوره وهذا المعلومات تكنولوجيا مجال في التطورات رغم الشيء بعض محدودا   مازال اللغة لهذه الكمبيوتر

 النماذج من غيره من إزعاجا   وربما   بطئا   أكثر النموذج هذا يعدلذلك  المستخدم وأهداف رغبات تحقيق أمام قيودا  

 األخرى. النماذج استخدام ين يفضلونالمستخدم مما يجعل

 المعلومات عبر أنظمة الكمبيوتر: عرض طريقة

 المعلومات بنوعية االهتمام يكفي فال معايير لعد  وفقا   أهميتها وتتحدد, الموقع في وأساسيا   هاما   جزءا   المعلومات تعد

نما فحسب المعروضة  يغني بشكل المستخدم على المعلومات هذه عرض بطريقة االهتمام أيضا من للمصممين البد وا 

 .التفاعلي سلوكه ويحفز تجربته

 ثابتة معلومات الموقع يحتوي أن يمكن المستهدفة إذ وللفئة المعلومات هذه طبيعةل وفقا   المعلومات عرض طرق تتنوع

 واضحة بكونها تتصف علمية الموقع ضمن المعروضة المعلومات تكون أن يمكن كما, متغير  ومعلومات تتغير ال

 للمستخدم وصولها طريقة في ومتسلسلة مباشر  فهي والمحتوى المستخدم بين للتفاعل تفرضها التي القواعد حيث من
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 بين أكبر لتفاعل المجال يفتح مما, ورغباته وميوله ه وبيئتهمعتقداتب يتأثر إدراك المستخدم لها أدبية تكون قد أو

 103.أخرى جهة من المحتوى وبين وبينهم جهة من المستخدمين

 رسوم خالل من إما المعلومات تقديم يمكن إذ وكميتها نوعها مع المعلومات عرض طريقة تتماشى أن يجب كما

 الضغط يؤدي برابط مرفقة توضيحية رسوم أو, قليلة معلومات يحوي النص كان ما إذا بها مرفق ونص توضيحية

 أن يمكن أو, المعلومات من كبير  كمية وجود حال في وذلك بالصور  المرتبط النص لفتح صفحة جديد  تحتوي عليه

 قليلة مساحة النصوص تحتلفي هذه الحالة يتم تحميل الصفحات بسرعة أكبر إذ و  فقط كنصوص المعلومات متقدَّ 

 .الصور توفرها التي ذاتها بالسرعة المستخدم جذب يمكنها ال ولكن الصفحة حجم منجدا  

 حول معلومات تحوي رسائل خالل من المستخدم مع بالتواصل النظام يقوم, الموقع في المعروضة للمعلومات إضافة  

 فيسارع عملهم أثناء المستخدمين بعض قبل من خطأ ينتج قد إذ, فيه تنشأ قد التي األخطاء حول أو النظام حالة

  104.الخطأ حول لهم شرح وتقديم لتنبيههم رسالة إلرسال النظام

 مسبقا   المحددة للقيود وفقا   منها األنسب واختيار تحديدها يتم االستراتيجيات من عددا   العرض طريقة وتتضمن

 :وهي..( , الخ, المعلومات نوعية, المستهدفة الفئة)

 تقديم فيها ويتم الشيء بعض العامة المكتبات نظام المرجع استراتيجية تشبه :المرجع استراتيجية 

 قدر أكبر لتوفير االستراتيجية هذه تسعى, الفهارس نظام خالل من مفصل بشكل للمستخدم المحتوى

 الملل للمستخدم. تسبب قد لكنها المعلومات من ممكن
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 بهدف  المستخدمين مع الشخصي والتفاعل التواصل أسلوب االستراتيجية هذه تتبع :التحفيز استراتيجية

 من وليس لديهم العاطفية االستجابة تحفيز خالل من ويتم, الموقع ضمن معين بنشاط للقيام دعوتهم

 .واقعية بيانات خالل

 وتفاعال   تواصال   وتتطلب, المتصفحين فئة استقطاب إلى االستراتيجية هذه تتجه :الترفيه استراتيجية 

 .ما تفاعل أو نشاط في المباشر  إذ يمكن من خاللها دعو  المستخدمين للمشاركة معهم أكبر

تريده  ما ألداء لجذبه البصري التحفيز أو للمستخدم العاطفية االستجابة على االستراتيجية هذه تعتمد

 105 .وسريعة ممتعة الشركات أو المؤسسة المستفيد  من الموقع بطريقة

 : User-Centered Designالمستخدم  حول المرتكز التصميم

 والحدود, احتياجاته, المستخدم رغبات فيها تكون التصميم في فلسفة UCD المستخدم حول المرتكز التصميم يعد

 .التصميم مراحل من مرحلة كل في األساسية الركيز  هي تقيده التي

 أمرا   يعد وهو التصميم تجاه المستخدم سلوك فهم المصممتفرض على  المراحل متعدد  تصميمية عملية UCD وتعد

 البد بل, التصميم عند تفاعله مع المستخدم سيكونها التي الخبراتب بالتنبؤ المصمم يقوم أن يكفي الإذ  الصعوبة بالغ

 التصميم وتطوير صحيح بشكل للتصميم مواستجابته الفعلي المستخدمين سلوك قياسو  لمراقبة اختبارات إجراء من

 106.نتائج من إليه التوصل يتم ما على بناء
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 على المصممون فيها يعتمد المراحل من عدد إلى UCD المستخدم حول المرتكز التصميم عملية تقسيم يمكن

 المستخدم, حول مرتكزة تطبيقية عملية منهجيات إلى للوصول بداية   وضعها تم التي النظرية والتنبؤات األفكار

 : 107المراحل هذه وتشمل

 .النهائي التسليم, التصميم من التحقق التصميم, التحليل, ,الموقعتوجهات  تحديد

 الصيغة إلى النهاية في للوصول بينها فيما وتتشابك تتداخل إذ متسلسل بشكل المراحل هذه تسير أن يشترط وال

 .للمستخدم األنسب التفاعلية

 :Scopeتوجهات الموقع  تحديد .1

 وضع من أيضا   للمصمم البد أنه إال المشروع مجاالت غالبية تحديد في األساسي العنصر هو المستخدم كون رغم

 المصمم بين مشتركة قاعد  إنشاء من البد لذلك, االعتبار عين في الموقع من المصلحة أصحاب ومنظور أهداف

 إجراؤها تم التي والتحليالت البحوث ونتائج طرحه سيتم الذي الموقع مفهوم بين الجمع تتضمن المصلحة وأصحاب

 فعل ردودو  استخدامها سيتم التيوالمعلومات  التوضيحية الرسومات, المتاحة التصميمية اإلمكانات حيث من

 األهداف تحديد يمكن ال عام وبشكل, للتصميم أساسية خطو  تشكل بيانات قاعد  على للحصول وذلكالمستخدمين, 

نما المرحلة هذه في مفصل بشكل والمعوقات  أعمال جدول لوضع النوعي المستوى على ومناقشتها وضعها يتم وا 

 للمرحلة التي تليها وهي مرحلة التحليل.

 :Analyseالتحليل  .2

 تظهر وهنا, الموقع مالكي قبل من المفترض السلوك عن الفعلي المستخدمين سلوك يختلف األحيان من كثير في

 اآلراء من يحد وهذا لهم الفعلي السلوك المستخدمين على المطبقة التحاليل نتائج توضح إذ التحليل مرحلة أهمية

 .التصميم في المستخدم رغبة عن بعيدا   واالنحراف الشخصية
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 وتصنيفها استكشافها إلى تحتاج التي والبيانات النتائج من لمجموعة كبير  الوصول إلى التحليل عملية تؤدي

 .التصميم لمرحلة الالزمة المدخالت لتوفير ومعالجتها

 :Designالتصميم  .2

 بصرية نتائج إلى التحليل مرحلة في إليها التوصل تم التي والنتائج األفكار بتحويل المرحلة هذه في المصمم يقوم

 .للمستخدم التفاعلية الواجهة تصميم مع المستخدم حول المرتكز التصميم يلتقي وهنا, ملموسة

 مثل, إليها التوصل تم التي للنتائج وفقا   بالموقع المتعلقة التصميمية والتفاصيل المفاهيم بتحديد بداية   المصمم يقوم

 األفضل الصيغة, العمل سير خطوات, للتخطيط العامة الهيكلية, تطرحها التي التفاعلية والضوابط الشاشة خصائص

 المصمم يقوم إذ المناسب البصري بالتصميم المفاهيم هذه تعزيز يتم ذلك وبعد, وغيرها التفاعلية الواجهة لتصميم

  .الخ, والزخارف الرموز الخط, نوع المالمس, األلوان, مثل التصميم لقرارات مرئية تمثيالت تعد نماذج بتصميم

 النماذج من العديد ببناء المصمم يقوم إذ الموقع وتطوير بناء عملية مع متدرج بشكل البصري التصميم مرحلة تسير

 .النهائي للنموذج الوصول قبل وتطويرها وتجريبها

 :Validateالتصميم  اختبار .4

 من للتأكد اختباره يجب نموذج كل تصميم من االنتهاء فعند, النماذج تصميم مرحلة مع بالموازا  العملية هذه تسير

 هذه تفيد كما, ضوئها في صمم التي للمعايير مطابقته ومدى المقرر  األهداف تحقيق في ونجاحه فاعليته مدى

 المرجو  األهداف تحقيق عن الموقع تبعد التي والثغرات التصميم في والضعف القو  نقاط معرفة في المصمم المرحلة

 إذ له وفهمه المستخدم واستجابة التصميم استخدام سهولة مدى تحديد التصميم اختبار, ويمكن أيضا  من خالل منه

المرحلة المصمم على الوصول للنموذج النهائي , وبذلك تساعد هذه المستخدم بعين التصميم رؤية للمصممين تتيح

 للتصميم بأقل نسبة من األخطاء.
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 :Deliver تسليم التصميم .5

 .النهائي بشكله لتنفيذه للتقنيين التصميم مرحلة في إليه التوصل تم الذي النموذج تسليم المرحلة هذه في يتم

 تفاعلية نماذج بتقديم المصممين بعض يقوم أن يمكن إذ, النهائي للنموذج تسليمهم أسلوب في المصممون يختلف

 والبصرية الهيكلية للخصائص موجز بوصف وملحقة شاملة تفاعلية نماذج تقديم يمكن أو الطبيعي بالحجم جاهز 

 .للتصميم والسلوكية

 النماذج تقديم يتم التي والصيغة المبرمجين عمل آلية بين لالختالف نتيجة واألخطاء التغيرات من الكثير تحدث قد

 المصمم بإمكان أصبح إذ التصميم لتسليم حديثة تقنية تطوير تم تنتج أن يمكن التي والتغييرات لألخطاء وتفاديا  , فيها

 خاصة برمجية ورموز تعليمات خالل فمن, للتعديل قابلة ورموز وثائق مجرد من أكثر والتقنيين المبرمجين إعطاء

 المصممين ذلك ي َمكِّن. التصميم عليه سيبدو الذي الشكل تحدد برمجية لغة وفق النموذج تسليم المصمم يستطيع

 الضغط من يخفف مما ذاتها البرمجية للغة العود  بمقدورهم أصبح إذ أفضل بشكل التواصل من والمبرمجين

 التفاعلي السلوك عليه سيبنى الذي للنموذج البصري التصميم على للحفاظ المحاولة في المبرمجين على المفروض

 المزيد المصمم الطريقة هذه تمنح كما, الموقع برمجيات تصميم على أفضل بشكل بالتركيز يسمح وذلك, للمستخدم

 .إليها التوصل تم التي النهائية النتيجة وفق الموقع تنفيذ وضمان البصرية الخصائص على السيطر  من

 : User Experienceالمستخدم تجربة

 الخبرات من مجموعة لديه تتشكل مقصودا   أم عشوائيا   تصفحه أكان سواء االلكترونية للمواقع المستخدم تصفح أثناء

 القرارات هذه وتتجمع, تصفحه أثناء باتخاذها يقوم لقرارات نتيجة مباشر غير أو مباشر بشكل والسلوكية البصرية

 لديه خبر  توليد في الداخلة العمليات كل المستخدم تجربة تشمل, و المستخدم تجربة وتطور لتكون األخرى تلو الواحد 

 وتحديد انطباعاته تكوين في يؤثر ما كل تعنى الويب في المستخدم فخبر  معين, تكنولوجي لنظام استخدامه عند

 .وغيرها قراءتها وسهولة النصوص االلوان, الصور, الموقع, واجهة مثل الموقع استخدام عند فعله ورد  سلوكه
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تتصل و  , الموقع وفقها يبنى التي والمخططات المراحل من سلسلة نتيجة المستخدم لتجربة المكونة القرارات تتشكل

بالمرحلة التي تسبقها وكل قرار يتخذ ضمن مرحلة ما يجب أن يكون له أساس في من هذه المخططات كل مرحلة 

سيتم تحديده في المرحلة الالحقة, ولكن هذا ال يعني أن القرارات غير  المرحلة السابقة وسيؤثر أيضا  بدوره على ما

عاد  تقييم المرحلة السابقة  قابلة للتعديل ففي حال تم التوصل لحل أفضل أثناء بناء مرحلة ما يقوم المصمم بتعديل وا 

دم سواء بشكل مباشر بما يتناسب مع التوجه الجديد, وتساهم كل مرحلة من هذه المراحل في تشكيل تجربة المستخ

من خالل المظهر البصري أو غير مباشر عبر طريقة تصميم آلية التنقل مثال  أو عبر ما يتم تحديده من مواصفات 

 108 :من المستخدم تجربة المساهمة في تكوين المخططات وتتضمن وظيفية للموقع وغيرها.
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 The Surface Plan مخطط السطح 

 

 Skeleton Plan المخطط الهيكلي

 

البنائيالمخطط   Structure Plane 

 

الموقع مجال   Scope Plan 

 
 

Strategy Plan المخطط االستراتيجي 
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 :The Strategy Planاالستراتيجي  المخطط .1

 بدورها ستساهم والتي بالموقع المتعلقة الجوانب كافة عليها ستبنى التي األولى الخطوات االستراتيجي المخطط يحدد

غناء المستخدم خبر  بناء في  الجوانب ضمن تحديده يتم ما عبر عليه التأثير خالل من التفاعلي وسلوكه تجربته وا 

 .سواء حد على والبرمجية البصرية

 والتي الموقع من المصلحة أصحاب وأهداف المستخدمين احتياجات بين الموازنة على االستراتيجي المخطط يعمل

 شركة ترغب قد المثال سبيل على, ضمنهالعالقات التفاعلية  وتحديد الموقع جوانب كافة لبناء األسس مجتمعة   تشكل

 التي اآللية سيحدد الذي االستراتيجي المخطط دور يأتي وهنا سنة فتر  خالل اإلنترنت شبكة عبر مبيعاتها برفع ما

 .المطروح الهدف ضوء في الشركة تطلعات لتحقيق اإليجابية تجربته وتعزيز المستخدم تحفيز من خاللها يمكن

  :The Scope Plan الموقع نطاق مخطط .2

, يحتويها التي والوظائف للميزاتلألهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها من خالله و  وفقا   الموقع أو نطاق مجال يتحدد

 أو بتصفحها قاموا التي الكتب عناوين حفظ من همتمكن مستخدمينلل خدمة الكتب بيع مواقع بعض توفر مثال  

 .جديد من عنها للبحث الحاجة دون أخرى مر  إليها العود  يمكنهم بحيث مسبقا   عليها االطالع

يبدأ المصمم بنقل  الموقع نطاق مخططمن خالل  تمي إذ االستراتيجي المخطط مع الموقع نطاق مخطط يرتبط

 تحديده يتم ما خالل منالمجال التطبيقي وذلك  إلى االستراتيجي المخطط في إليها التوصل تم التي األفكاراألسس و 

 عناصر لمختلف المقدم الوصف خالل ومن الموقع ضمن الخدمات بها ستتمتع التي للميزات وظيفية مواصفات من

 .الوظيفية المتطلبات ضمن مطلوبة ستكون التي الموقع ومكونات المحتوى
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 :The Structure Planeالبنائي  المخطط .3

 من الموقع نطاق مخطط يقدمه ما على اعتمادا   الموقع في تفاعلي سلوك لبناء األسس البنائي المخطط يحدد

 إيجابية تجربة تشكيل في ويساهم الوظيفية المتطلبات مع يتالءم السلوك هذا لجعل وذلك وظيفية مواصفات

 .للمستخدم

 وصول آلية بتحديد يهتم إذ وتفصيال   شموال   أكثر بأمور االهتمام نحو البنائي المخطط ينطلق األسس هذه خالل ومن

 يؤثر كما الموقع من خروجه بعد المستخدم وجهة في يبحث أن أيضا   ويمكن منه خروجه وكيفية للموقع المستخدم

 فعله رد  حيث من النظام عمل آلية يحدد إذ التفاعل تصميم خالل من التقني الجانب على البنائي المخطط

 .للمستخدم واستجابته

 ووظائف ميزات وفقها تنسجم التي الطريقة خاللها من تتحد بصرية كونها من أكثر تقنية لناحية يميل فهو وبذلك

 .معا   الموقع

 : The Skeleton Planالهيكلي  المخطط .4

لكل صفحة يحدد من خالله الشكل النهائي للموقع الذي سيتفاعل معه  مخطط يقوم المصمم في هذه المرحلة بوضع

ترتيب مختلف العناصر  المخططهذا  خالل من المصمم يحاول, و هيكليويدعى هذا المخطط بالمخطط ال المستخدم

 النصية والكتل الصور أماكن التبويب, عالمات األزرار, مواضع مثل المتاحة المساحة ضمنالبصرية للموقع 

 .والفعالية التأثير من ممكن قدر أكبر تحقيق بهدف , وذلكوغيرها

 األول القسم يهتم, الموقع تصميم جوانب من جانب في منها كل يؤثر أقسام ثالثة إلى الهيكلي المخطط ينقسمو  

سهلة  واضحة بطريقةالنصية وفقا  ألهميتها  المعلوماتبتوزيع البيانات و  وفيه يقوم المصمم ,المعلومات تصميم بعملية

التصميمية والرموز وربطها مع البيانات والوظائف  عناصرالصور وال ترتيب في الثاني القسم يؤثر بينماالقراء , 

 يحاول مثال  بسهولة وسرعة  النظام مع التفاعل من هنمكِّ ي   بشكلالنصية التي يوفرها الموقع للمستخدم  المعلوماتو 
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 يضع أوبسرعة,  عليه والتعرف تذكره على المستخدم يساعد بحيث مميز مكان في الموقع لوغو وضع المصمم

 بصريا   التنقل آلية تصميمب فيهتم الثالث القسمأما , إيجاده يسهل واضح مكان في مثال   التحميل كزر المهمة األزرار

 .الموقع ضمن المستخدم تحرك كيفية على يؤثر بشكل

 :The Surface Planالسطح  مخطط .5

 من تحويه بما الواجهات هذه وتساهم الويب صفحات من مجموعة عبرها المستخدم يرى التي الواجهة بالسطح ويقصد

 .الموقع تجاه فعله رد  وبناء التفاعلي المستخدم سلوك تحفيز في وصور نصوص

 تفاعليا   بعضها يكون فقد المستخدم تجربة على تأثيرها طريقة في وتختلف الواجهة ضمن المرئية العناصر تتنوع

 تؤدي ال فقط توضيحية رسوم وبعضها, الموقع ضمن آخر لمكان عليه النقر بمجرد ينتقل أن مثال   للمستخدم يمكن

 أو الموقع رمز مثل ما معلومة توضيح في تساهم أو البصرية المستخدم ذاكر  في تؤثر أن يمكن ولكن تفاعليا   دورا  

 .معين بنص ملحقة علمية صور 

 ضمن المستخدم تجربة على تؤثر قد التي المختلفة المجاالت فهم على الخمس المخططات أو المراحل هذه تساعد

 في اإلضافية العوامل من العديد تتدخل إذ فقط عليها يقتصر ال وتجربته المستخدم سلوك وتعزيز بناء ولكن, الموقع

 الموقع تصميم كان فمهما, content المحتوى العوامل هذه ومن, وشموال   غنى   أكثر بصور  التجربة هذه وتشكيل رسم

 رغباته تحقيق على قادرا   التصميم هذا ضمن المقدم المحتوى يكن لم ما المستخدم لدى قيمة أية له تكون لن مميزا  

 .وخدمات معلومات من عليه الحصول يريد ما ومنحه

 وتشكيل خلق في المحتوى عن أهمية التكنولوجيا تقل فال, التكنولوجيا أيضا   المستخدم تجربة في المؤثر  العوامل ومن

 مع تفاعله وسيلة عبر للمستخدم المقدمة الخبر  طبيعة تحديد يمكن األحيان من كثير وفي المستخدم تجربة
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 الحسية التجربة عن المستخدم تعويض التكنولوجيا بإمكان أصبح المجال هذا في المتالحقة التطورات ومع, 109الموقع

 الفقر  التالية من البحث., والذي سيكون موضوع االفتراضي بالواقع يسمى ما وهو ومختلفة متنوعة تقنيات خالل من

 Virtual Realityاالفتراضي  والواقع التفاعلي التصميم

 الواقع تطبيق انتشار التطور هذا على وساعد التفاعلي التصميم مجال في كبيرا   تطورا   األخير  الفتر  شهدت

 االتصاالت, التعليم, االقتصاد, مثل متنوعة مجاالت في استخداماته وتوسع متزايد نحو على, VR االفتراضي

 .وغيرها التسويق

 تخيلية أو حقيقية لبيئات الحاسوب ضمن حسية محاكا  تقديممتنوعة تعمل على  تطبيقات إلى افتراضي كلمة تشير

 وسائل عبر استخدام البيئات هذه مع المستخدم , ويتفاعلالملموسة المادية ألشياءوا الفيزيولوجية الوظائف لبعض أو

 تجربة لتعزيز وذلك استشعار بأجهز  مزود  قفازات أو داخلها بشاشة مزود  خوذ  مثل خاصة الكترونية وأدوات

 .اإلمكان قدر الواقعية الحسية التجربة عن والتعويض المستخدم

 :االفتراضي الواقع لتكنولوجيا التاريخي التطور

, متعدد  مجاالت في شائعا   استخدامها وأصبح ملحوظا   تطورا   األخير  العقود في االفتراضي الواقع تكنولوجيا شهدت

 من العديد والمختصون العلماء طور إذ نسبيا   بعيد  لفتر  تمتد االفتراضي الواقع ومفهوم تكنولوجيا جذور أن إال

 .اآلن عليه هو لما وصل حتى االفتراضي الواقع منها انطلق وأسس بدايات شكلت التي واألجهز  التقنيات

 مصطلح استخدام شاع وقد, الطاقة أو القو  تعني التي Virtus الالتينية الكلمة من Virtual افتراضي كلمة تأتي

 أيضا   االفتراضي الواقععلى  ويطلق, 0691 بدايات في Jaron Lanier النير جارون قبل من" االفتراضي الواقع"

 .110االفتراضية البيئة أو المصطنع الواقع أو االفتراضي العالم

                                                                 
109
 (11-11)المرجع السابق نفسه، ص: 
110

. السعودية العربية المملكة، سعود الملك جامعة، المستمر والتعليم كبار تعليم – تربوية سياسات، االفتراضي الواقع، نورة، خثران بن هللا عبد الرحمن عبد

 (1-1.)ص
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 الكمبيوتر استخدام فيها يتم التي التكنولوجية المستحدثات أحد بأنه االفتراضي الواقع( 2112) الحصري ويعرف"

 المعايشة من الفرد تمكن األبعاد ثالثية تخيلية بيئة إنشاء في متكاملة كمنظومة والبرامج األجهز  بعض الى باإلضافة

 ويتفاعل يتعايش أنه كما الفرد هذا يشعر بحيث األخرى األدوات وبعض حواسه خالل من معها والتعامل والتفاعل

 الواقع يتيحها التي والمعايشة والتفاعل واالستغراق الواقعية درجة ويختلف أبعاده بكل الحقيقي الواقع مع ويتعامل

  "111 .ذاته االفتراضي الواقع نمط باختالف للفرد االفتراضي

112  هيليغ مورتوناآللة التي اخترعها  االفتراضي الواقع بتكنولوجيا المرتبطة االختراعات أوائل ومن
Morton 

Heilig والتي أطلق عليها اسمSensorama السينما إذ  مجال . كانت هذه اآللة ابتكارا  وخطو  جديد  من نوعها في

 تم حسية محفزات خالل من وذلك التقليدية بالطريقة الفيلم مشاهد  من بدال   الحواس متعدد  تجربة للمتفرجقدمت 

 .اهتزاز وأنظمة أصوات, روائح, األبعاد ثالثية مشاهد تضمنت الوسائط متعدد  تكنولوجيا باستخدام تطويرها

 
 Sensorama .90الشكل 

                                                                 
111
 السنوي العلمي المؤتمر والمأمول، الواقع المدارس في التعليم تكنولوجيا منمومة( : 1000) احمد ، عن مرجع: الحصري،1المرجع  السابق نفسه، ص. 

 . الوفاء دار المنصورة، التعليم، لتكنولوجيا المصرية للجمعية السابع
أطلق عليه  0606عام  Sensoramaكان من الرواد في مجال الواقع االفتراضي  باإلضافة لكونه فيلسوفا , مخترعا , ومخرجا  سينمائيا , وبعد اختراعه آللة   112
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Morton_Heilig. 0692" "أبو الواقع االفتراضي" ونال براء  اختراع Father of Virtual Realityاسم "

http://www.mortonheilig.com/InventorVR.html   

http://en.wikipedia.org/wiki/Morton_Heilig
http://www.mortonheilig.com/InventorVR.html
http://www.mortonheilig.com/InventorVR.html
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حساسا  و  الحواس متعدد  تجربةالمستخدم   Sensoramaتمنح   عرضه يتم الذي المشهد أو الفيلم بيئة في بوجوده ا 

وكانت مخصصة  أفالم خمسة كما أنها احتوت االفتراضية البيئة هذه مع التفاعل على القدر  تمنحه لم ولكنها

  .بيعها الصعب من كان جدا   المرتفعة لتكلفتها نتيجة, و فقط واحد لمستخدم

 Ivan سذرالند إيفان قام إذ, لألمام خطو  االفتراضية البيئة أنظمة دفعت أخرى تجربة ظهرت 0699 عام في

Sutherland
 على مركب عرض نظام وهي, االفتراضية البيئة ضمن تفاعلية تجربة اعتباره يمكن ما أول بتقديم, 113

 .The Sword of Damocles ديموقليس سيف اسم عليها اطلق",  " HMD head-mounted display الرأس

من رسومات وكائنات أم من حيث بنيتها  فيهاكانت هذه األدا  بدائية سواء من حيث تصميم واجهة المستخدم بما 

  كانت أثقل من أن يتم ارتداؤها على الرأس لذلك كانت تعلق على السقف. إذوتصميمها الخارجي 

 

 The Sword of Damoclesاطلق عليه اسم سيف ديموقليس  HMDنظام عرض مركب على الرأس  .99الشكل 

مكن هذا الجهاز الرقمي الشبيه بالخوذ  من تتبع حركة المستخدم ومن ثم تحريك البيئة المحيطة المعالجة رقميا  وفقا  

لحركة عين المستخدم وجسده, ويتم تعقب الحركة من خالل أجهز  حساسة وماسحات ضوئية تلتقط الحركة مباشر   
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ق هذا الجهاز ثور  في مجال التصميم التفاعلي عززت من أثناء عملية تفاعل المستخدم مع هذا المحيط, وقد أطل

 التجربة التفاعلية في البيئة االفتراضية. 

تطبيقا  يسمى "حرب  ,The NASA Ames Research Center, أنشأ مركز بحوث ناسا أميس 0660في عام 

طالق النار على اآلخرين, تمكن المستخدم من السير عبر متاهة ثالثية األبعاد وا   , والتي"Maze Warالمتاهة" "

   114 ضمن البيئة االفتراضية وكأنه موجود فيها فعال . من التحركالمستخدم  ولقد كان هذا التطبيق خطو  جديد  مكنت

 االتصاالت طبيعة فيه وتطورت تغيرت جديد منحى إلى االفتراضي الواقع تجارب انتقلت االنترنت شبكة تطور ومع

 الشبكات االتصاالت, المعلومات, إدار  التجارية, األعمال مجال في جيد  نظم تطوير في ساهم مما التفاعلية

 .هذا يومنا حتى التطورات من العديد يشهد المجال هذا يزال وال, وغيرها والتعليمية الثقافية المجاالت االجتماعية,

 :االفتراضي الواقع لتكنولوجيا التطبيقية بعض المجاالت

 :Virtual Prototyping االفتراضية النماذج .1

 كل في مستمر بشكل ضمنها الموجود  األخطاء وتصحيح تصاميمهم اختبار للمصممين االفتراضية النماذج تتيح

 .التصميم تطور مراحل من مرحلة

 الواقع تطبيقات السيارات وتصميم المعمارية الهندسة مثل مختلفة مجاالت في والمهندسون المصممون يستخدم

 الفضاء وكالتا قامت المثال سبيل على, الواقعي العالم في للتطبيق قابليتها مدى وتحديد نماذجهم الختبار االفتراضي

 .الصناعية األقمار واختبار وتطوير لخلق االفتراضي الواقع باستخدام للمصممين بالسماح CISIو CNES الفرنسية

 

 

                                                                 
114

Lau’, Lau et-al, Hiu-fai, Kung-wonget-al (2013), The Future of Virtual Environments: The Development of Virtual 
Technology, Horizon Research, Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, 
Kowloon, Hong Kong, People’s Republic of China. P.(42-43) 
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 :Simulators and Training والتدريب المحاكاة أجهزة .2

 الحركية ومهاراته المعرفية قدراته توظيف على القدر  المستخدم منح هو االفتراضي الواقع خصائص أهم إحدى

 قابال   لدى المستخدم يكون بعضها خبراتال مما يؤدي لتشكل مجموعة من االفتراضية البيئة مع للتفاعل والحسية

 بناء في ذلك من االستفاد  تم وقد, الحقيقي العالم ضمن يمكن االستفاد  منها فعلية وتجارب خبرات إلىللتحول 

 المجاالت في استخدامها تم كما, القياد  أو الطيران على التدريب مثل متعدد  مجاالت ضمن تدريب نظم وتشكيل

 .الجراحية عمليات على كالتدريب الطبية

 :Telepresence and Teleoperationبعد  عن المهام وتأدية المرئي الحضور .3

 مثل إليها للوصول قدرته عدم أو فيها للخطر تعرضه الحتمال نتيجة   المهام بعض تأدية أحيانا   اإلنسان على يصعب

 روبوتات إرسال أيضا   يمكن وال, الكواكب ضمن األبحاث أو المتضرر  النووية الطاقة محطات في الصيانة عمليات

 تدخل األمر سيتطلب لذلك تامة باستقاللية لتعمل الكفاية فيه بما ذكية تكون لن فهي المطلوبة بالعمليات للقيام

يجاد مناسب بشكل المهام لتأدية المختص  غير ظروف أو مفاجئة تغيرات حدوث حال في ومالئمة سريعة حلول وا 

 .متوقعة

 البيئة في المختص وجود لمحاكا  يهدف والذي بعد عن الحضور إمكانية االفتراضية البيئة توفر الحال هذه وفي

 عن الروبوتات على السيطر  مهام وتنفيذ العمل سير على اإلشراف عملية يسهل مما ضمنها المهام تأدية المطلوب

 البيئة من مختلفة وجهات تعرض الوسائط متعدد  عرض بصيغة المختص االفتراضي الواقع واجهة تزود إذ, بعد

 الروبوت بحركة التحكم خالل من المطلوبة العملية بسير خاللها من التحكم يمكن ضمنها المهمة تأدية المطلوب

عاد   المنطقة مراقبة على القدر  المختص الوسائط متعدد  التقنيات تمنح كما, المهمة أولويات لتغير وفقا   ضبطها وا 

البيانات ومن خالل هذه التقنيات يصل إلى المختص كمية كافية من , بالروبوت متصلة كاميرات عبر المطلوبة

اإلمكان  لمحاكا  الوجود الفعلي قدرتمكنه من إصدار ردود فعل مناسبة يتحكم من خاللها بحركة الروبوت الحسية 
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 المسمى الروبوتهذه التطبيقات  على األمثلة منو  ل إدار  وتأدية المهمة المطلوبة.في هذا الموقع البعيد بشكل يسه

Robonaut وذلك بتشغيله يقوم الذي الشخص حركات كل بتقليد الروبوت هذا يقوم, ناسا الفضاء وكالة قدمته الذي 

 اليد وحركات والرأس الذراع بحركة التحكم خاللها من يمكن الوسائط متعدد  وأنظمة استشعار وأجهز  حساسات عبر

  115. الروبوت في

 
 Robonautالروبوت  .96الشكل 

 :   Augmented Realityالمدمجة  الحقيقة .4

 فهي, للمستخدم مركبا   مشهدا   تولد بحيث الحقيقي العالم مع االفتراضي العالم دمج على المدمجة الحقيقة نظم تقوم

, إضافية بمعلومات الحقيقي المشهد إلغناء الحاسوب يولده الذي االفتراضي والمشهد الحقيقي المشهد من مزيج

 في ساهم مما العرض وتقنيات والفيديو الصور ومعالجة تحرير وبرمجيات أنظمة في متزايد اهتمام ظهر ومؤخرا  

 الحقيقة أنظمة استخدام دخل وقد, الحقيقي العالم مع ودمجها االفتراضي العالم ضمن البيانات عرض طرق تطوير

 .وغيرها والثقافية الهندسية الطبية فيها بما متعدد  مجاالت في المدمجة
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http://robonaut.jsc.nasa.gov/R1/sub/telepresence.asp 
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مزود   وهي أجهز جيش األمريكي لل هاللتكنولوجيا ببيعقامت شركة أركين الكندية  أجهز  تدريبومن األمثلة على ذلك 

بتقنية الحقيقة المدمجة يرتديها الجندي على رأسه ويمكن من خاللها رصد تحركات العدو وجمع معلومات عن 

المنطقة وعدد المركبات العسكرية والمدرعات وغيرها, وهناك أيضا  أجهز  أخرى يمكن وصلها عبر األقمار 

 116طيار.كم بالطائرات من دون االصطناعية للتح

  المستخدم على في التأثير Interaction Design التفاعلي دور التصميم :الثاني الفصل

 البدء قبل عليه والتعرف المستخدم تحديد الضروري فمن لذلك, المستخدم على جوهره في التفاعلي التصميم يرتكز

 .التصميم بعملية

 موقعا   ويقصد مسبقا   وجهته يحدد من فمنهم, عليه الحصول يريدون لما وفقا   تصفحهم طريقة في المستخدمون يختلف

 بعض يقوم حين في, وسرعة بكفاء  المعلومة على الحصول المستخدم هذا يريد ما وغالبا   بعينها معلومة   أو

 النوع هذا ينجذب ما وغالبا  , تحركاتهم يوجه محدد هدف أو مقصد وجود دون المواقع بين بالتصفح فقط المستخدمين

 .117المحتوى قبل البصري للتصميم المستخدمين من

ونتيجة لوجود هذا االختالف يتباين تأثير التصميم التفاعلي على المستخدمين, ويمكن تحديد مجاالت التأثير ضمن 

 : 118هي ثالثة جوانب

 :المستخدم سلوك على النفسي الجانب تأثير .1
 ,الذي يتفاعل معه الموقع خلق ثقة لدى المستخدم من خالل تعزيز تجربته اإليجابية مع على النفسي الجانب يركز

ومن العوامل الهامة في تعزيز ثقة  ,والمستخدم الموقع بين ناجح تفاعل لبناء أولى وخطو  مهما   جانبا   الثقة وتعتبر

وجود هوية واضحة للشركة فبيئة االنترنت االفتراضية تجعل المستخدم في قلق دائم حيال مصداقية الجهة  المستخدم
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التي يتعامل معها وبالتالي فإن وجود هوية واضحة بما فيها من معلومات االتصال وبيانات حول الشركة تشجع 

لمقدمة للعمالء مثل سرعة الرد على المستخدم على التفاعل معها وهذا باإلضافة لالهتمام بنوعية الخدمة ا

 يتعرض ما فكثيرا  , والموقع المستخدم بين التعامالت في الطمأنينة من ا  نوع يضفيالبيانات  حماية استفساراتهم ونظم

 تفقد والتي االنترنت على واالحتيال الكاذب والبريد القرصنة, مثل لموضوعات للمواقع دخولهم عند المستخدمون

 فهم والتقنيين  المصممين على يجب لذلكالشخصية,  معلوماته سالمة إزاء دائم خوف في وتجعله ثقته المستخدم

 .المستخدمين سلوك في تأثيرها وكيفية المجاالت هذه

 :المستخدم سلوك على الجمالي الجانب تأثير .2

وقدرتها على  البصرية والرموز المعلومات عرض أسلوب خالل من المستخدم سلوك في للموقع البصري المظهر يؤثر

 البصرية الهوية أساسيا  في دعم دورا   الجمالي الجانب يلعب كما ,معه والتفاعل الموقع الستكشاف المستخدم تحفيز

 .المستخدم لدى الموقع مصداقية على كبير بشكل تؤثر والتي للشركة

 المستخدم فيها يدخل التي األولى اللحظات منذ سلبية أو إيجابية فكر  خلق في والجمالي التصميمي الجانب يساهم

 كثيرا   أن كما, معلوماته على اطالعهم قبل تصميمه إلى منجذبين الموقع يدخلون قد المتصفحين من كثير, فللموقع

 البصرية وهويته غامض تصميمه ألن فقط الموقع يغادرون قد عنه يبحثون ما مسبقا   يحددون الذين المستخدمين من

 .والمعلومات البيانات عرض في التنظيم عدم بسبب أو واضحة غير

 نظاميساهم التصميم والجانب الجمالي أيضا  في دعم تصميم آلية التنقل, إذ ترتبط آلية التنقل برموز بصرية وفق 

بصري متسق, وترتبط هذه الرموز بدورها مع باقي عناصر الصفحة, مما يخلق نظام توجيه بصري منسجم ويسهل 

 .المحتوى لفهم أوسع مجاال   ضمن الموقع ويوفر عملية التنقل
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 تأثير سلوك المستخدم على عملية تصميم نظام تفاعلي: .3

 الدراسات نتائج وتشكل, التفاعل آلية من جزء كونه تفاعلي موقع تصميم عملية من هاما   جزءا   المستخدم يشكل

 وتقوم, التصميم أثناء االعتبار عين في أخذه المصمم على يجب أساسا   المستخدمسلوك  على تبنى التي والتحليالت

 :119وهي, التصميم مراحل في تأثيره وكيفية بالمستخدم تتعلق التي االعتبارات بعض النتائج هذه على

 التفاعلية الواجهة على السيطرة إمكانية المستخدم منح: 

 يتفاعل ومعلومات بصرية رموز من تحويه ما خالل من والموقع المستخدم بين الوصل صلة التفاعلية الواجهة تشكل

 بهذه التحكم على القدر  المستخدم منح المصمم على وينبغي, الموقع ضمن فيه يرغب ما لتحقيق المستخدم معها

 باكتشاف ورغبته بالتفاعلية إحساسه يزيد مما الوظائف بعض على بالسيطر  شعوره لتعزيز معينة حدود ضمن الرموز

 وبشكل بسرعة, بمهامهم للقيام والمرونة التحكم من قدرا   المستخدمين منح التفاعلية الواجهة على ينبغي كما, الموقع

 .عالية وكفاء  مريح,

 كخيار ذلك يكون أن بشرط ولكن, التنقل آلية حول ضمنه للمستخدم توجيها   يقدم أن للموقع يمكن المثال سبيل على

 كان إذا أما, مثال   معين شيء عن البحث أراد إن أو مبتدئا   مستخدما   كان حين في يختاره أن للمستخدم يمكن

 .الموقع ضمن السيطر  من بنوع سيشعر وبذلك التوجيه رؤية في يرغب فلن بالموقع جيد  دراية وعلى خبيرا   المستخدم

 المستخدم ذاكرة على العبء تقليل: 

 على جدا   الصعب من يصبح تحويها التي المعلومات من الهائل والكم االنترنت شبكة على المواقع لكثر  نتيجة

 تساعد بحيث التفاعلية الواجهة تصميم يجب لذلك, ذاكرته في البصرية والرموز المعلومات هذه وحفظ تخزين اإلنسان
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 التي والوسائل اآلليات من العديد وتوجد, لحفظها اضطراره من بدال   واسترجاعها المعلومات تذكر على المستخدم

 :ومنها, المستخدم ذاكر  على العبء تخفيف من المصمم خاللها من يتمكن

 األمد قصيرة ذاكرة تتطلب التي العمليات من التقليل: 

 ولكن, جدا   قصير  زمنية فتر  حدود في واسترجاعها المعلومات حفظ على المستخدم األمد قصير  الذاكر  تساعد

 ذاته الوقت في واحد   مهمة من أكثر المستخدمون يؤدي ما فغالبا   للمستخدم بالنسبة فعالة الطريقة هذه تعتبر ال

 على الواجهة تصميم في االعتماد يفضل لذلك, قصير  لفتر  ولو ذاكرتهم في حفظها الصعب من يجعل مما

 استعراض مثال   األسهل فمن, حفظها من بدال   المعلومات على بالتعرف للمستخدم تسمح التي األمد طويلة الذاكر 

 .المناسب الحقل في لكتابته الصحيح البند تذكر محاولة من بدال   عنصر لتحديد قائمة

 الموقع ضمن واضحة بصرية دالالت توفير: 

, به القيام يمكنه بما وتعريفه الموقع ضمن وجهته تحديد على دائما   المستخدم التفاعلية الواجهة تساعد أن يجب

 مثل الموقع ضمن تنقلهم أثناء للمستخدمين مرجعية نقاط بمثابة تعد والتي البصرية الدالالت خالل من ذلك ويتم

 بشكل المستخدم انتباه تجذب التي األخرى البصرية والوسائل العناوين شريط, التنقل خرائط الصفحات, عناوين

 .يريده ما تنفيذ في وتساعده مستمر

 الموقع ضمن موحد سياق على الحفاظ: 

 :مستويات ثالثة إلى السياق وينقسم

 في ومتماثلة متوازنة بصرية بطريقة والبيانات المعلومات يرى أن يجب المستخدم أن يعني وهو :العرض -

 .الموقع أجزاء جميع
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 وال, الموقع أنحاء جميع في ذاته باللون عرضها فيجب أزرق بلون الثابتة النصية المعلومات كانت إذا مثال

 .العناوين في النص لون كتغيير واضح سبب وجود دون ذلك تغيير يجب

 تفاعل المستخدم يتوقع إذ, ذاتها بالطريقة الموقع ضمن الكائنات تتفاعل أن يجب :التفاعل في االتساق -

ال ذاتها بالطريقة مثال   بالفأر  عليها الضغط عند الموقع ضمن المتماثلة الكائنات  بآلية المستخدم سيشك وا 

 .يريد لما الوصول من ذلك يعيقه وقد الموقع سلوك

 :جزأين إلى بدوره وينقسم :السلوك -

.. الخ القوائم, األزرار مثل التفاعلية الكائنات جميع تعمل أن يجب إذ :المستخدم واجهة سلوك في االتساق

 الموجود  القوائم جميع في الخيارات ذات المنسدلة القوائم كاستخدام الموقع أنحاء جميع في ذاتها بالطريقة

ال الواجهة سلوك في المستخدم يتفاجأ أن يجب ال إذ, الموقع ضمن  كيفية تذكر على قدرته في ذلك سيؤثر وا 

 .الصفحات ضمن والتنقل المعلومات استرجاع

 آلية تغيير إلى الحاجة دون المهام إنجاز على قادرا   المستخدم يكون أن يجب :المستخدم سلوك في االتساق

 لوحة باستخدام المهمة بدء قد المستخدم كان إذا مثال  , اإلدخال أنماط بين التبديل أو الموقع مع تفاعله

 .المفاتيح لوحة باستخدام المهمة إكمال على قادرا   المستخدم يكون أن ينبغي المفاتيح,

  بتصميم الويب: وعالقته البصري اإلدراك مفهوم

 من جزءا   تعد والتي العين خالل من ذلك ويتم به المحيطة البيئة من مرئية معلومات مستمر بشكل اإلنسان يتلقى

 الرؤية عملية وتعد, بالرؤية لإلنسان يسمح مما بدوره يحللها الذي للدماغ لينقلها الحسية المدركات يستقبل حسي نظام

 ثم مقلوب بشكل ولكن المخ إلى الصور الحساسة العين أعصاب تنقل إذ, للغاية ومتقدم معقد البصري لنظام نتاجا  

 .العادي بشكلها نراها كي بتصحيحها المخ يقوم
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 وحدها البصر فحاسة, الفيزيائية العملية هذه تالزم التي والوجدانية الذهنية الترابطات من بجملة الرؤية عملية ترتبط

, الحسية المعطيات وفهم تفسير بعملية المخ يقوم لذلك, واأللوان والحجوم لألشكال الحقيقي للمعنى الوصول يمكنها ال

 مع المدرك الشكل بربط الذاكر  تقوم حيث, المناسب بالشكل لفهمه يراه ما لمعالجة اإلنسان يحتاج الرؤية تتم أن وبعد

 بالموضوع المرتبطة والمهارات البصرية والمعارف الخبرات استدعاء خالل من وذلك الفرد لبيئة البصرية الذاكر 

 الموضوع يتأثر كما, معا   والعقل العين بواسطة البصري اإلدراك يتم وبذلك البصري باإلدراك يعرف ما وهذا, المرئي

 .اإلنسان ضمنها يعيش التي والبيئة الثقافة باختالف ذاته المرئي

  المحيطة البيئة معطيات لفهم األول المصدر هي العين كون, الغرافيكي التصميم من هاما   جزءا   البصري اإلدراك يعد

 بيئة حول بدراسات قيامه بعد معين نظام وفق المرئية العناصر بترتيب المصمم يقوم التصميم مجاالت كافة ففي

 على المتلقي يساعد مما البصرية ألهميتها وفقا   التصميم أولويات تحديد أجل من وخصائص المتلقي التصميم

 .120ممكنة بصرية صيغة بأفضل التصميم استيعاب

 اإلدراك عملية على التأثير في هاما   دورا   والوجدانية الذهنية للعوامل باإلضافة الفيزيائية العوامل بعض تلعب

 الموجود  الفيزيائية وبالعوامل المرئي الجسم فيه يتوضع الذي البصري بالمجال اإلنسان يراه ما يتأثر إذ, البصري

  :121العوامل هذه ومن, المجال هذا ضمن

 :السطوع درجة .1

 البصري اإلدراك في السطوع درجة وتحدد, المرئي الجسم من العين إلى تصل التي الضوء كمية السطوع درجة تمثل

 .يدركه الذي الناظر عين نحو المرئي الجسم من المنعكسة الضوء كمية
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 فال, ضمنه يتوضع الذي والمكان المرئي الجسم من الصادر الضوء على البصري اإلدراك في السطوع درجة تعتمد

 والفضاء عليه تتوضع الذي والسطح اإلضاء  ونوع بلون األجسام تتأثر إذ, محيطها عن بمعزل األجسام رؤية يمكن

 هذا وخصائص الناظر عين إلى يصل الذي الضوء نسبة مجتمعة تحدد التي العوامل من وغيرها فيه توجد الذي

 .الضوء

 الضوء نسبة الجسم منها صنع التي الماد  تحدد حيث, نفسه المرئي الجسم بخصائص السطوع درجة تتأثر كما

 .العين في تأثيره ودرجة عنه المنعكس

 والمحيط جسم لون بين يحصل الذي التفاعل يؤثر مثال  , لألجسام المتلقي إدراك كيفية في السطوع درجة تؤثر

 التزامني بالتباين يسمى ما وهو, له العين إدراك وكيفية الجسم هذا عن المنعكس الضوء ولون كمية على له المجاور

Simultaneous Contrast ,إدراك سيتأثر مختلفين محيطين في السطوع درجة نفس لهما جسمين وضع حال ففي 

 .الشكل في كما, الجسمين لهذين المتلقي

 

 

 
 

 لألجسام المتلقي إدراك كيفية على السطوع درجة تأثير يبين الشكل .99الشكل 

  (:الحجم ثبات)المعرفة المسبقة  .2

دراكه المرئي الجسم تمييز على القدر  هو  التغيرات عن النظر وبغض منها رىي   التي والزاوية المسافة اختالف رغم وا 

 .والمنظور البصرية الزاوية المسافة, بعد بسبب العين شبكية صور  في
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 مثال  , العالم عن مستقر  نظر وجهة يوفر مما الذاكر  من السابقة المعرفة استدعاء على اإلنسان قدر  إلى ذلك يرجع

 في المخزنة للمعرفة نتيجة وذلك جدا   صغير بحجم لها رؤيته رغم الشمس حجم كبر طبيعي بشكل اإلنسان يدرك

 أو المسافة بتأثير عليه تبدو الذي الحجم عن النظر بغض الصحيح بحجمها األجسام بإدراك له تسمح والتي ذاكرته

 .الذاكر  في المخزنة والخبرات المعلومات باختالف القدر  هذه تختلف لذلك, األخرى العوامل من غيرها أو المنظور

 :التباين .3

 تختلف, إدراكه على المتلقي قدر  وتزيد حوله عما تميزه والتي المرئي للجسم البصرية الخصائص في االختالف هو

 الجهاز لقدر  تبعا   وذلك األجسام هذه إدراك على القدر  معها وتختلف, تباينها درجة حيث من بنا المحيطة األجسام

  اإلدراك على القدر  زادت كلما التباين نسبة زادت فكلما,  ثانيا   التباين هذا ونسبة أوال   التباين تمييز على البصري

 المتلقي نظر لتوجيه عمدا   التباين المصمم يخلق ما غالبا   إذ, التصميم عن المدرك العالم في التباين نسبة تختلفو 

 ونسبة المحيطة بالبيئة المدرك العالم في التباين يتأثر حين في, معينة نتيجة المصمم به يريد معين لنظام وفقا  

 .األحيان بعض في بصريا   تشوشا   تسبب قد والتي اإلضاء 

 اللون: .4

دراك, عنها ترتد التي الضوئية للموجات تبعا   بنا المحيطة البيئة في األجسام لون يختلف  يتم األلوان لهذه اإلنسان وا 

 الحساسة الخاليا مع للعين الداخل الضوء تفاعل عن الناتجة والمحفزات المؤثرات إلى الدماغ استجابة خالل من

 االختالف وبسبب, األجسام تعكسها التي الضوئية للموجات العين إدراك هو فاللون, والمخاريط العصي وهي للضوء

 211 بين الموجات هذه طول تتراوح, المختلفة األلوان بين التمييز من اإلنسان يتمكن الموجات هذه طول في

  .لألحمر 611 و البنفسجي للون  مليمكرون

 عند المتلقي ذاكر  في يؤثر كما, انتباهه لجذب فعالة أدا  ويشكل, المتلقي مع بالتواصل للمصمم اللون يسمح

 .ما شركة أو لمنتج البصرية الهوية تصميم في استخدامه
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 أن يمكن كما, التصميم في المطروح والموضوع المستهدفة للفئة تبعا   التصميم في واستخداماته اللون داللة تختلف

 ألوان اختيار للمصمم ينبغي لذلك, وثقافتها وتقاليدها البيئة باختالف تختلف وتاريخية ثقافية بدالالت اللون يرتبط

 .قيمته التصميم تفقد خاطئة رسالة وصول أو سلبي لتأثير تؤدي ال لكي بدقة تصاميمه

 الويب صفحة بناء في البصري اإلدراك أهمية

 مع الصفحات تصميم تطور وقد, معها تفاعله وطريقة لها المستخدم إدراك في الويب لصفحة المرئي المظهر يؤثر

 العناصر ترتيب له تتيح التي واآلليات الخيارات من العديد للمصمم مقدما   المعلومات لتكنولوجيا المتسارع التطور

 .معه والتفاعل المحتوى إدراك على المستخدمين يساعد بشكل

 اإلدراك مرحلة من أولى وخطو  هاما   جزءا   إليه دخوله فور الموقع حول المستخدم يشكله الذي األول االنطباع يعتبر

 ويتحدد, آخر موقع نحو سيغادره أم الموقع في سيبقى المستخدم كان إذا ما االنطباع هذا يحدد ما وكثيرا  , البصري

 إدراك في يؤثران واللذان والمظهر الجمالي للصفحة, البصري التعقيد هما أساسيين عاملين وفق االنطباع هذا

 إدراك نحو المستخدم يتجه األول االنطباع من الموقع عن إيجابية فكر  تشكيل فبعد, ككل للموقع البصري المستخدم

 .122أيضا   ذلك في هاما   دورا   للموقع الجمالي والمظهر البصري التعقيد ويلعب, بكليته الموقع

 :المظهر الجمالي للموقع 

 وكيفية سلوكه وتحديد البصري إدراكه بناء في دورا   تلعب التي العوامل من بالعديد للموقع دخوله عند المستخدم يتأثر

 على المستخدم يطلقها التي األحكام خالل من يتحدد منها هاما   جزءا   الجمالي الجانب ويشكل, الموقع ضمن تفاعله

 المرئية والصور التجارب استرجاع على وقدرته معها تفاعله خالل من تظهر والتي الموقع في البصرية العناصر

 .الصلة ذات السابقة
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 Michailidou, Bechhofer and others, Eleni, Sean and others (September 22–24, 2008), Visual Complexity and Aesthetic 
Perception of Web pages, Information Management Group, School of Computer Science, The University of Manchester, 
Manchester, UK. P.(215). 
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 مثل البصرية بالمكونات التالعب خالل من ضمنها وسلوكه للصفحة المستخدم إدراك كيفية في التأثير للمصمم يمكن

 المستخدم تفاعل طريقة على البصرية العناصر وترتيب تصميم يؤثر إذ, وغيرها الصور, الخط وحجم نوع, اللون

 بعض تزيد أن يمكن كما, إدراكه على المستخدم قدر  في عليها يوضع التي والخلفية النص لون يؤثر مثال  , معها

, وهو ما تم التوسع بها الملحق للنص المستخدم إدراك من الصور بعض تزيد قد فيما, الشراء في الرغبة من األلوان

 .92صفحة  -الويب تصميم لعملية الجمالي الجانب-به مسبقا  في فقر  

, اإلنترنت شبكة في المستخدم على وتأثيرا   أهمية األكثر الجمالية األبعاد من للموقع البصري والغنى الوضوح يعتبرو 

 للعناصر المتناظر والتوزيع البسيط التصميم عن البصري الوضوح يعبر إذ, خصائصها في األبعاد هذه وتتفاوت

 بشكل  التصميم قواعد وكسر واإلبداع للحركة البصري الغنى يشير فيما المستخدم لعين والراحة الهدوء يوفر الذي

 .123المزعج البصري للتشويش الوصول دون ولكن اهتمامه ويثير المستخدم انتباه يجذب

 البصري التعقيد: 

 التعقيد تحديد ويعتمد, المرئية للصور  لفظي وصف توفير في الصعوبة مدى بأنه البصري التعقيد تعريف يمكن

 إدراك على بالقدر  عنه ويعبر, الصلة ذات السابقة والمعارف البصرية المستخدم ذاكر  على مرئية لصور  البصري

 ..الخ, التماثل, التناظر, كاللون المدرك الجسم خصائص

 في والشكل المحتوى من كل ويؤثر, بالمحتوى وعالقته للشكل المستخدم بإدراك الويب لموقع البصري اإلدراك يتأثر

 الحمل عن ينتج بصري تعقيد إلى المحتوى يؤدي فقد, إدراكها على المستخدم وقدر  للصفحة البصري التعقيد مستوى

 والترتيب التنقل آلية, المستخدم واجهة تصميم من يتضمنه بما الموقع لشكل يمكن كما, الصفحة في للمعلومات الزائد

 .له المستخدم إدراك على وبالتالي للموقع البصري التعقيد مستوى على يؤثر أن للعناصر البصري

                                                                 
 (126المرجع السابق نفسه ص.)  
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 مجموعة بالتنوع ويقصد, البصري التعقيد مستوى تحديد في أساسيين جانبين المرئية للعناصر والكثافة التنوع يشكل

, تقديمها يتم التي والصور والروابط النصية المعلومات مثل الموقع صفحات في الموجود  المختلفة المرئية العناصر

 الصفحة فقط واحد  في المختلفة المعلومات من الكثير يقدم الذي  Manchester مانشستر موقع المثال سبيل على

 .124غيرها الكثيرو  والطقس المحلية واألحداث األعمال معلومات مثل

 
   Manchester مانشستر موقع المرئية ضمن في العناصر يوضح الشكل التنوع .96الشكل 

.. الخ, الجداول, الروابط, اإلعالنات تكرار مرات عدد مثل الويب صفحة ضمن عنصر كل تكرار فتعني الكثافة أما

 125.للموقع البصري التعقيد نسبة زادت المرئية للعناصر والتنوع الكثافة مقدار زاد وكلما, ذاتها الصفحة في
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 (127-126المرجع السابق نفسه. ص.)  
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 Michailidou, Eleni (February 2008), Determining Users’ Perception of Web Page Visual Complexity and Aesthetic 

Characteristics, Human Centred Web Lab, School of Computer Science, University of Manchester. P.(2-10). 
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 :البصري اإلدراك على عملية تأثير خصائص المستخدم

 للمستخدم البصري اإلدراك على التأثير في وظيفيا   أم جماليا   سواء الصفحة تصميم يلعبه الذي المهم الدور رغم

 خبر  تؤثر إذ, أهمية يقل ال بالمستخدم المرتبطة المختلفة الجوانب به تقوم الذي الدور أن إال, الويب موقع ضمن

 في المستهدفة الفئة خصائص تؤثر كما, الموقع حول إدراكه تكوين في ثقافته ومستوى البصرية وذاكرته المستخدم

 الخاصة البصرية الرموز فهم كالطب بحتة علمية مجاالت في المختصين على يصعب مثال  , اإلدراك على قدرتها

 .صعبا   أمرا   بالفن الخاصة البصرية العناصر إدراكهم سيكون وبالتالي, بالفن

 االختبارات خالل من وذلك, جيد بشكل المستهدفة الفئة خصائص وتحديد المستخدم سلوك فهم المصمم على يجب

 المصمم يظن فقد, إدراكها على المستخدم قدر  وتحديد تصاميمه فاعلية مدى لدراسة المصمم بها يقوم التي العديد 

 طرح بعد المستخدم من المطلوبة الفعل رد  على يحصل ال ولكنه النهائي للتصميم وصل قد أنه األحيان بعض في

 لذلك بسرعة هدفه تحقيق في يساعده صحيح بشكل التصميم إدراك من المستخدم يتمكن ال فقد, لالستخدام التصميم

 التي البصرية الوسائل إدراك على قدرته حيث من خصائصه وتحديد المستخدم لسلوك بدراسة القيام من للمصمم البد

 .126خاللها من الموقع رسالة إليصال المستخدم يسعى
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 Tuch, Presslaber and others, Alexandre, Eva and others (17 August 2012),  The role of visual complexity and 
prototypicality regarding frst impression of websites: Working towards understanding aesthetic judgments, aUniversity of 
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 وأهميته التفاعلي التصميم

 االلكتروني التسويق مجال في 
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 االلكتروني التسويق مجال في وأهميته التفاعلي التصميم         

 موجها   االهتمامأصبح مع ظهور وتطور االنترنت بدأ التسويق يأخذ منحى جديدا  مختلفا  عما كان عليه مسبقا  إذ 

كما أثرت بيئة االنترنت على السوق الذي أصبح أكثر توسعا  وشموال  ليشمل كافة  ,المستهلك جذب نحوبشكل أكبر 

التي بدأت تسعى إليجاد موقع لها ضمن هذا السوق الجديد من خالل تحديا  بين الشركات أنحاء العالم مما خلق 

بدأ التوجه لدراسة العالقة بين رغبات المستخدمين وسلوكهم, وهنا  جديد  تتماشى مع البحث عن آليات تسويق

اإلنسان والكمبيوتر بشكل أوسع بهدف تحديد سلوك المستخدم وتوجهاته وخبراته التفاعلية لتحقيق أكبر تأثير ممكن 

 للتسويق عبر االنترنت على المستهلك.

ثير على وفي الفصل األول من هذا الباب سيتم التطرق لموضوع التفاعل اإلنساني الحاسوبي ودوره في التأ

 المستهلك, وفي الفصل الثاني سيتم طرح موضوع التسويق االلكتروني بشكل أوسع.

 HCI الحاسوبي اإلنساني التفاعل مفهوم: األول الفصل 

 بين العالقة عن ,Human-Computer Interaction يسمى ما أو الحاسوبي اإلنساني التفاعل مفهوم يعبر

 على إليه ينظر ما وغالبا   جوانبها بجميع العالقة هذه وتصميم وتخطيط دراسة ويتضمن(, الكمبيوتر) واآللة اإلنسان

 .واحد آن في والتصميم السلوكية والعلوم الحاسوب علوم تقاطع أنه

 على واقتصر الحاسوب بعلوم معنيا   بدايته في وكان الكمبيوتر ظهور مع تلقائيا   الحاسوبي اإلنساني التفاعل ظهر 

 اإلنساني التفاعل مجاالت توسيع المتالحق التكنولوجي التطور فرض ثم, وتقنيين مبرمجين من المختصين فئة

 بعد للمستخدم التكنولوجية التطورات منحتها التي للخصوصية نتيجة وذلك بالمستخدم اهتمامها ناحية من الحاسوبي

 برامج مثل وتطبيقات برمجيات من فيها بما العشرين القرن من السبعينات بداية في الشخصية الكمبيوتر أجهز  ظهور

 .وغيرها التفاعلية الكمبيوتر وألعاب البيانات, وجداول والصور النصوص تحرير
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 من الثمانينات بداية في ظهر فقد Human computer interaction الحاسوبي اإلنساني التفاعل مصطلح أما

 نيويل وألن, Thomas P. Moran موران توماس, Stuart Card كارد ستيوارت يد على 0692 العشرين القرن

Allen Newell ,والحاسوب اإلنسان بين التفاعل نفس علم كتابهم في. 

 والحاسوب:  اإلنسان بين التفاعل وأسس مبادئ

 وعلوم جهة, من االجتماعية والعلوم النفس علم بين التقاطع نقطة HCI والحاسوب اإلنسان بين التفاعل يعد

 منها كل ويحدد جوانبال بهذه تتصل المعايير من جملة يتضمن بذلك وهو, أخرى جهة من والتكنولوجيا الكمبيوتر

 .مختلفة نظر وجهة من بالحاسوب المستخدم عالقة

 :الحاسوبي اإلنساني التفاعل تصميم في النفسية االعتبارات

 النفس علم على البداية في مرتكزا   االهتمام وكان نشأته منذ النفسي بالجانب باالهتمام الحاسوبي اإلنساني التفاعل بدأ

 النهج وتحليل البشرية الخصائص دراسة من االستفاد  إمكانية في للنظر النظم مطوري وتوجيه تحفيز أي, البرمجيات

 .التفاعلية والنظم البرمجيات تصميم تطوير عمليات في للمستخدم السلوكي

 هما: أساسيين بجانبين البرمجيات نفس علم يهتم

 .التقنية الناحية من والبرمجيات النظم تطوير -

 نظم لتطوير والبرمجيات النظم مع المتفاعلين المستخدمين خصائص دراسة في النفس علم من االستفاد   -

 .االستخدام سهلة تفاعلية
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 خالل من الحاسوب ضمن والبرمجيات النظم تطوير على HCI الحاسوبي اإلنساني التفاعل تصميم ويقوم

 :هما, مفهومين

  الوظيفيةFunctionality:  

 الكمبيوتر وبين بينه التنسيق خالل من المهام أداء على القدر  للمستخدم الحاسوبي اإلنساني التفاعل يوفر

 بالعديد والتقنيون المصممون يقوم إذ, الوظيفية مفهوم يعنيه ما وهذااآلليات التفاعلية  عبر أداؤها المراد والمهمة

ودراسة مدى  بصرية ورموز تصاميمبما فيها من  تفاعلية وصيغة آلية ألفضل للوصول والتحليالت الدراسات من

 وسلوك والتصميم الكمبيوتر عمل نظام بين وانسجام تناسق ارتباط هذه الرموز بالوظيفة المراد أداؤها بهدف خلق

 أم الوظيفة تحقيق آلية حيث من سواء المطلوبة للوظيفة أداء أفضل على للحصول وذلك التفاعلي المستخدم

 .وجود  فاعلية أكثر النتيجة كانت كلما العناصر هذه بين أكبر االنسجام كان وكلما, منها المنتظر  النتيجة

 إذ المهمة تنفيذ في المشاركة للكفاءات وفقا   األداء صيغة وتتحدد الوظيفية في هاما   عنصرا   المهمة أداء آلية تعد

 مع التفاعل نطاق في بنتها التي والخبر  واهتماماتها تفكيرها أسلوب في المستخدمين من فئة كل تختلف

 المستخدم قبول مدى يحدد إذ األداء في المؤثر  العوامل من أيضا   للمستخدم النفسي العامل ويعد, الكمبيوتر

 satisfaction ستخدمالم رضا يسمى ما وهو معها تفاعله طبيعة تجاهها فعله ورد  المطروحة للتكنولوجيا

user’s ,للنظام استجابته وكيفية المطروحة للرموز وفهمه المصممة للواجهة المستخدم تقبل مدى دراسة ويشمل 

 127 .عام بشكل

 لتنفيذ المطلوبةالتفاعلية  الصيغة توفير على قادرا   المسَتخَدم النظام كان إذا ما دراسة الوظيفيةتتضمن  كما

 يحتاج لذلك المستخدم مع عام بشكل توافقه وكيفية التصميم بنيةل التقني الجانب مع توافقه ومدى المهمة
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 السلوكية, والعلوم الحاسوب, علوم بين والتناسق االنسجام لتوفير التحاليل من بالعديد للقيام والتقنيون المصممون

 128.واحد آنٍ  في والتصميم

 االستخدام  سهولةUsability الحاسوبي اإلنساني في التفاعل:  

 مقدار فهي تساعد على تحديد الحاسوبي اإلنساني التفاعل تطوير في الرئيسية العوامل من االستخدام سهولة تعد

, االستخدام من محدد سياق في معينة هدافأل همتحقيق عند المستخدمين من محدد لفئة  والرضا والكفاء  الفعالية

 التصميم, أسس الهندسة, الفيزيولوجيا, النفس, لعلم والتقنيين المصممين فهم على االستخدام سهولة وتنطوي

 .التفاعلية والواجهة المستخدم بين العالقة شكل تحدد التي المجاالت من وغيرها

 عرض آلية في التنويع هو الحاسوبي اإلنساني التفاعلفي مجال  االستخدام سهولة في المهمة ومن الجوانب

تاحتها البيانات  فقد, إدراكها المتفاوتة المعرفية والخبرات القدرات ذوي للمستخدمين يمكن بحيث مختلفة بأشكال وا 

يفضل  اآلخر والبعض البيانية, الرسوم يفضل والبعض جداول, إلى الواجهة تقسيم المستخدمين بعض يفضل

من خالل شاشة  التفاعل مع البيانات من خالل الفأر  بينما قد يفضل البعض استعراض البيانات والتحكم بها

لضمان وصول البيانات ألكبر قدر ممكن من  العرض آلية في التنويع يؤدي عام وبشكل تعمل باللمس,

 129المستخدمين مهما تفاوتت رغباتهم وقدراتهم.
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 :الحاسوبي اإلنساني التفاعل تصميم في الفيزيولوجية االعتبارات

 للمصممين البد لذلك, معه يتفاعل الذي الجهازبين و ه بين الوصل صلة والفيزيولوجية الحسية المستخدم قدرات تشكل

 المصممون ويحاول, الحاسوبي اإلنساني التفاعل آليات تصميم أثناء االعتبارعين  في وضعها من والتقنيين

 التصميم يسمى ما وهو المستخدمين من ممكن نطاق ألوسع لالستخدام قابلة تفاعلية آليات تصميم غالبا   والتقنيون

 فرص توفير إلى يشير والذي , accessibility للمعوق واالستخدام المعرفة سهولة أو universal design العام

 130 .البدنية قدراتهم عن النظر بغض المستخدمين جميعل

 :يلي ما وفق والفيزيولوجية الحسية االعتبارات وتقسم    

  :الرؤية .1

 تلقي من تمكنه إذ, تصاميم من يعرضه وما الكمبيوتر وبين بينه العالقة في مهما   وسيطا   اإلنسان عين تشكل

 .معها والتفاعل إدراكها ليتم للدماغ نقلها ثم ومن المرئية المعلومات

 بالشكل التفاعل على المستخدم قدر  أمام عائقا   البصرية القدرات بعض في والضعف األمراض بعض تشكل قد

 عمى مرض من المستخدمين بعض يعاني قد المثال سبيل على, لها حلول توفير على المصمم يعمل لم إذا الصحيح

 يجعل التباين من معين قدر توفير على المصممون يعمل لذلك, اللونية الدرجات لبعض تمييزهم يعيق الذي األلوان

 بالنسبة حتى اإلدراك سهلة يجعلها كما األلوان بعمى للمصابين بالنسبة وضوحا   أكثر الصور وحتى النصوص

 بشكل ضعف أو السن في التقدم مع الرؤية في ضعف من األشخاص بعض يعاني قد أيضا  , العاديين للمستخدمين

 كتكبير الرؤية خيارات بتعديل للمستخدم تسمح إضافية خيارات توفير على المصممين بعض يعمل لذلك مرضي

 .ككل الصفحة حجم أو الخط حجم
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 يبين الشكل تأثير اللون على الرؤية لدى المصابين بعمى األلوان .61الشكل 

 المستخدم رؤية في تؤثر أخرى عوامل في أيضاَ  التفكير والتقنيين المصممين على الحاسوبي اإلنساني التفاعل يفرض

, الشاشة منها ت رى التي العرض زاوية, والشاشة المستخدم بين المسافة بعد مثل, معه التفاعل على وقدرته للتصميم

 ونسبة المتحركة األشكال ظهور كيفية, بصريا   توازنها ومدى األشكال حجم, سطوعها ودرجة الشاشة توهج مقدار

  ISOمثل والدولية المجتمعية المنظمات من العديد وضعت وقد, العوامل من وغيرها المستخدم لعين بالنسبة سرعتها

 .عليها االعتماد للمصمم يمكن بذلك خاصة معايير

ن ويوضح يشكل األخضر واألحمر معاً مشكلة لبعض المصابين بعمى األلوا

.المربع باللون الرمادي كيفية رؤية المصابين له  

يشكل األخضر واألحمر معاً مشكلة لبعض المصابين بعمى األلوان ويوضح 

.المربع باللون الرمادي كيفية رؤية المصابين له  

اللونين معاً لن يستطيع المصاب تمييز القيمة اللونية في حال تم وضع هذين 

 وستمهر جميع الدوائر باللون ذاته
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  :السمع .2

 يمكنها عليها الضغط زياد  حال وفي تحمله الممكن الضغط لمقدار حدودا   الحواس من كغيرها السمع حاسة تمتلك

 التفاعل تصميم ويفرض, مهامه أداء عليه سيصعب وبالتالي واإلدراك التركيز على اإلنسان قدر  في تؤثر أن

 السمع حاسة له تتعرض الذي الضغط كمية اعتبارهم في يضعوا أن والتقنيين المصممين على الحاسوبي اإلنساني

 دراسة المصممين على يجب لذلك, المستخدم فيها يعمل أو معها يتعايش التي للبيئة ووفقا   المحيطة للعوامل نتيجة

 وغيرها ترحيب كوسيلة أو للموقع كخلفية إدراجها يتم قد التي الموسيقية والمقاطع, الفيديو مقاطع, الصوتية المقاطع

زعاج تشويش مصدر ال للمستخدم جذب عامل تكون بحيث المستهدفة للفئة وفقا    .له وا 

  :اللمس .3

, الفأر , المفاتيح كلوحة وسيط خالل من وذلك المرئية والعناصر الرموز مع التفاعل من المستخدم اللمس حاسة تمكن

 أو معها التعامل يفضلون التي الوسيلة في المستخدمون ويختلف, األخرى الوسائل من وغيرها للمس الحساسة الشاشة

 فئة توافق مدى دراسة والتقنيين المصممين على يجب لذلك, المعرفية وقدراتهم لخبراتهم تبعا   وذلك خاللها من التفاعل

دراكهم المهام لتنفيذ المحدد  اآللية مع المستخدمين  مع اآللية هذه انسجام مقدار ودراسة جهة من عملها لطبيعة وا 

 االختيار على للمستخدم القدر  توفير والتقنيون المصممون يحاول ما وغالبا  , أخرى جهة من تحقيقها المراد الوظيفة

 131. الكمبيوتر مع والتفاعل البيانات إلدخال وسيلة من أكثر بين
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  :الحاسوبي اإلنساني التفاعل لياتآ

 العناصر التفاعل آليات أبحاث وتدرس, الحاسوبي اإلنساني التفاعل أبحاث من أساسيا   جزءا   التفاعل آليات تمثل

, التفاعلية التطبيقات من واسعة مجاالت في منها االستفاد  يمكن والتي والكمبيوتر اإلنسان بين العالقة في الوسيطة

خراج إدخال ألجهز  متطور  تقنية ذات جديد  أساليب إضافة هو عام بشكل الدراسات هذه من والهدف  المعلومات وا 

 .كفاء  أكثر لمستويات التفاعلية الصيغة ونقل والكمبيوتر اإلنسان بين العالقة تطوير شأنها من

 طبيعتها إلى واستنادا  , الكمبيوتر مع التفاعل من المستخدمين تمكن اتصال قنوات  الفيزيولوجية االعتبارات وتشكل 

 :الفئات من عدد إلى HCI تفاعل آليات تقسيم يمكن المختلفة

  :Audio-Based HCIالصوت  على القائم النظام .1

 النظام هذا يقومو  ,المختلفة الصوتية اإلشارات تحليل من عليها الحصول يتم التي المعلومات مع النظام هذا يتعامل

, عليها التعرف للكمبيوتر يمكن رقمية بيانات إلى وتحويلها الصوتية الترددات على بالتعرف معين جهاز خالل من

 :التالية األجزاء إلى النظام هذا في البحث مجاالت تقسيم ويمكن

 الكالم على التعرف. 

 المتكلم على التعرف. 

 الصوتية اإلشارات خالل من العواطف تحليل. 

 (وغيرها والبكاء, الضحك, تنهد,) المستخدم عن الصادر  األصوات.  

 البشرية العواطف بدمج االهتمام بدأ ثم المتكلم على والتعرف الكالم على التعرف على الباحثين تركيز اقتصر سابقا  

 اإلشارات عبر العواطف تحليل على بالقدر  الكمبيوتر تزويد خالل من واإلنسان الكمبيوتر بين التفاعل عملية في

 مما وغيرها الضحك, كالتنهد, المستخدم عن الصادر  واألصوات الكالم نبر  تمييز على لقدرته باإلضافة الصوتية

 أو أزرار على الضغط من فبدال  , المستخدم مع التواصل على قدر    وأكثر ذكاء   أكثر HCI نظم تصميم على ساعد
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 تماثل فعل رد  على والحصول الكمبيوتر مع التحدث للمستخدمين يمكن الكمبيوتر شاشة ضمن رموز مع التفاعل

 .الطبيعية الفعل رد 

 يحول الذي Edue Speak Speech Recognition Toolkit الكالم على برنامج التعرف ذلك على األمثلة ومن

 تعليمي كنظام استخدم وقد, ومسموعة مقروء  رقمية لبيانات صوتية إشارات من ميكروفون في المنطوقة الكلمات

 لفظه تصحيح على ومساعدته المستخدم يقوله ما على بالتعرف البرنامج قيام خالل من اللغات تعّلم على يساعد

 .المحادثة على مقدرته وتنمية

 

 Edue Speak Speech Recognition Toolkit الكالم على برنامج التعرف .10الشكل 

 يمكنه والذي, Dragon Systems of Newton ماساشوستس نيوتن,, التنين أنظمة طورته الذي التنين وبرنامج

 أداء من عندها وسيتمكن الشخصي جهازه على تحميله للمستخدم يمكن كما نص إلى وتحويله الكالم على التعرف

 .صوتية األوامر باستخدام اإلنترنت في والبحث اإللكتروني البريد في البحث مثل المهام من العديد

 عن البحث يتم ثم ومن المستخدم عن الصادر الصوت بالتقاط مختصة أجهز  تقوم المتكلم على التعرف نظام في أما

 أو الهامة للمباني أمن كجهاز أمنية ألغراض غالبا   النظام هذا ويستخدم, مسبقا   مسجلة بيانات ضمن الصوت هذا

 .المصرفية المعامالت في
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 أنظمة تتطلب إذ الصوت على القائم التفاعل لنظام ممتازا   تطبيقا   ATC الجوية الحركة لمراقبي التدريب نظام يمثل

 الذي الحوار يحاكي صوتي حوار في التحكم وحد  مع ينخرط وأن الطيار شبه بمثابة يكون أن المتدرب من التدريب

 خالل من الكالم على بالتعرف االلكترونية التحكم وحد  وتقوم, الواقعية الحاالت في الطيارين مع التحكم وحد  تجريه

 بالرد تقوم ثم ومن التحكم وحد  عليها تتعرف رقمية بيانات إلى المتدرب صوت تحويل يتم إذ ضمنها مخزنة بيانات

 عليه.

 :Sensor-Based HCIاالستشعار  أو اللمس على القائم النظام .2

 الكمبيوتر مع التفاعل على المستخدم قدر  هو بينها المشترك القاسم يعد التطبيقات من مزيج من النظام هذا يتشكل

 مستمر بشكل والتقنيون المصممون ويقوم بسيطة أو معقد  آلية ذو الجهاز يكون أن يمكن, للمس حساس جهاز عبر

 :ومنها, جديد  أجهز  واختراع األجهز  هذه بتطوير

 المفاتيح لوحة و الماوس. 

 التحكم عصا Joysticks  . 

 الرقمية البيانات ومحول الحركة تتبع جهاز Digitizers   . 

  للمس حساسة أجهز. 

  للضغط حساسة أجهز. 

  الرائحة/  للطعم حساسة أجهز. 

إدخال البيانات مكنت المستخدم من من أوائل الوسائل التي  Joysticksلوحة المفاتيح والفأر  وعصا التحكم  تعد

 الرقمية البيانات ومحوالتmotion capture  الحركة تتبع أجهز  تعتبر في حين ,مع الكمبيوتر والتفاعل

Digitizers الفيديو وألعاب الفن المتحركة, الرسوم الفيلم, صناعة في ثور  أحدثت التي التطبيقات أحدث من. 
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 Avatarفي فيلم  motion capture استخدام أجهز  تتبع الحركة .62الشكل 

 المستخدم بين والتفاعل التواصل درجات أعال لتحقيق هدفت التي التطور مراحل من بالعديد األجهز  هذه مرت وقد 

 حركة بتتبع تقوم مجسات على يحتوي لالرتداء قابل قماش بشكل الحركة تتبع أجهز  تأتي قد مثال  , الكمبيوتر وجهاز

 .الكمبيوتر خالل من منها واالستفاد  استخدامها يمكن رقمية لبيانات الحركة مسار وترجمة الجسم

 

 
 .للضغط الحساسة األجهز نماذج عن أجهز  تتبع الحركة و  .62الشكل 
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 يحوي إذ االفتراضي والواقع الروبوتات مجال في خاصة أهمية والضغط للمس الحساسة االستشعار أجهز  تملك

 تسمح لرقمية المستخدم من الصادر  الحسية البيانات ترجمة بإمكانها والضغط للمس استشعار أجهز  الروبوت

 العمليات في األجهز  من األنواع هذه مثل تستخدم أن ويمكن, بالتحكم يقوم الذي المستخدم حركة بمحاكا  للروبوت

 .132الطبية الجراحية

 :Visual-Based HCIالمرئية  الحركة على القائم النظام .3

 بسبب وذلك HCI بحوث مجال في انتشارا   األكثر هو المرئية الحركة على المرتكز الحاسوبي اإلنساني التفاعل يعد

 .وتطبيقاته مجاالته تنوع

 من حركة هو أو, للتعبير كوسائل أطرافه أحد أو الجسم حركات استخدام بأنها اآللية هذه وبستر قاموس يعرف

 .سلوكي موقف أو نفسية حالة, فكر  عن تعبر أطرافه أحد أو الجسم

 التي المهام تحاكي مهام تنفيذ في الجسم حركة لتوظيف والتقنيون المصممون يتطلع الحاسوبي اإلنساني التفاعل في

 تعريفها يمكن التي البشرية لالستجابات المختلفة الجوانب بدراسة الباحثون يقوم إذ, الطبيعية الحيا  في بها يقوم

 .معه يتعامل الذي الجهاز مع تفاعله آلية وتحدد المستخدم عن تصدر مرئية كإشار 

 الحيز ضمن الحركة مسار بتتبع تقوم كالكاميرات متخصصة مراقبة نظم بوساطة المرئية اإلشارات هذه التقاط يتم

  :ومنها, معها والتفاعل فهمها الكمبيوتر يستطيع رقمية لرموز المسار هذا تحويل يتم ثم ومن والزماني المكاني

 الوجه تعابير تحليل. 

 مثال (. الشفاه حركة كتتبع مختلفة أجزاء حركة تتبع يمكن) الجسم حركة تتبع 

 العيون. حركة تتبع 
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 المستخدم فعل رد  باألحاسيس والمقصود, بصريا   والعواطف األحاسيس تمييز على القدر  الوجه تعابير تحليل يتناول

 الناتجة للمستخدم والسلبية اإليجابية النفسية الجوانب تحديد التحليل هذا خالل من المصمم ويستطيع, يراه ما تجاه

 التصميم تطوير خالل من نفسيا   المستخدم في التأثير على القدر  من الدراسات هذه وتزيد, التصميم مع تفاعله عن

 .نتائج من إليه التوصل يتم لما تبعا  

 بين المباشر التفاعل ودراسة لتحليل الفيزيولوجي بالجانب الغالب في الجسم حركة وتحليل تتبع نظام ي عنى فيما

 مثل والبرامج التطبيقات من كثير في الوجه تعابيرو  الجسم حركة تتبع أنظمة متخدِ است   وقد, والكمبيوتر اإلنسان

 .وغيرها االجتماعية والروبوتات الذكية, االستشعار وأجهز  لألطفال, الذكية التعليم أنظمة

 هذه تزويد تموقد , The eye toy لعبة Sony PlayStation ستيشن بالي سوني شركة أطلقت المثال سبيل على 

 الرموز من لتيار وتحولها المستخدم عن الصادر  واإليماءات الحركات على تتعرف للحركة حساسة بكاميرا اللعبة

 من الفيديو ألعاب ضمن المرئية العناصر مع بالتفاعل اللعبة هذه في المستخدم ويقوم, الجهاز نظام يفهمها الرقمية

 .جسمه حركات خالل

 
 Sony PlayStation ستيشن بالي سوني شركةمن  The eye toyلعبة . 60الشكل

 متخصص مراقبة ونظام كاميرات خالل من يلتقط الذي ,The AIBO robot ايبو الروبوت األخرى التطبيقات ومن

 موضوعة مصابيح خالل من المشاعر هذه بإظهار يقوم ثم ومن أمامه اإلنسان بها يقوم التي الحركاتتعابير الوجه و 

 .جسمه حركة خالل من أو رأسه في
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 The AIBO robot ايبو الروبوت .60الشكل 

 مجال في منها لالستفاد  األبعاد ثالثية أو ثنائية نماذج بناء في الوجه تعابير تحليل أنظمة من االستفاد  يتم كما

 لهذه وفقا   نموذج بناء ويتم الوجه حركة في الرئيسية النقاط بالكمبيوتر متصلة كاميرا تلتقط إذ, المتحركة الرسوم

 .النقاط

 

 يوضح الشكل كيفية االستفاد  من أنظمة تحليل تعابير الوجه في بناء نماذج ثنائية أو ثالثية األبعاد .69الشكل 

 متفاجئ غاضب سعيد مشمئز حزين
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 وتسمى آلية التتبع البصري, والكمبيوتر المستخدم بين التفاعل دراسة أشكال من شكال   أيضا   العيون حركة تتبع يعد

 البصرية والمراكز الشاشة ضمن التركيز نقاط وتحديد الصفحة ضمن العين حركة مالحظة للمصمم اآللية هذه وتتيح

 .نتائج من إليه التوصل تم ما على بناء   تفاعلية واجهة تطوير ثم ومن المستخدم انتباه تجذب التي

 واجهات لتصميم الحاسوبي اإلنساني التفاعل بحوث من مهما   جزءا   العين حركة على القائمة التفاعل تقنيات وتعد

133 البصري التتبع مفهوموفي فقر  , للمستخدم تفاعلية
Eye Tracking .سيتوسع الباحث في الحديث عن هذه اآللية 

  :Multimodal HCI Systemsالوسائط  متعددة HCI نظم .4

 إلى النظام وفقها يستجيب التي اآللية تحدد ووسائل طرائق من لمزيج الوسائط متعدد النظام مصطلح يشير

 البصر,: حواسه أي اإلنسان لدى االتصال سبل خالل من تتحدد التي االتصال قنوات باآللية ويقصد المدخالت,

 .الجهاز مع التفاعل أنماط من جزءا   القنوات هذه وتشكل, والذوق الشم, اللمس, السمع,

 الذي للجهاز تبعا   الوسيط هذا ويختلف, والكمبيوتر اإلنسان بين التفاعل عملية في وسيطا   الوسائط متعدد النظام يعد

 من إما مكونا   اإلدخال أساليب من مزيجا   المتعدد  الوسائط نظم تتضمن إذ معه سيتعامل الذي وللمستخدم به سيلحق

 كالجمع مختلفة لنظم تابعة مختلفة أجهز  من أو, مثال   صرالب على القائم كالنظام النظام لنفس تابعة مختلفة أجهز 

 البصر على المرتكز النظام من الشفاه حركة تتبع جهاز استخدام يمكن مثال  , والبصر اللمس على القائم النظام بين

 المستخدم سلوك على التعرف عملية لتسهيل معا   الصوت على المرتكز النظام من الكالم على التعرف جهاز مع

 .محدد تطبيق تجاه

 الناجمة القيود بعض من يعاني اليزال مختلفة نظم بين الجمع أن إال المجال هذا في الحاصل الكبير التطور ورغم

 إلى ينظر وال, النهاية في نتائجها بين والجمع حد  على منها كل استخدام إلى اللجوء يتم لذلك التقنية المشاكل عن
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 ضمن المدخلة البيانات هذه تعالج لذلك ذاته المستخدم سلوك نتاج فهي بعضها عن مستقلة باعتبارها النتائج هذه

 .فعله ورد  المستخدم سلوك تحليل على قائم منطقي بشكل بينها فيما يجمع محدد سياق

 بنقل للمستخدم التطبيق هذا يسمح”, put that there" “هناك هذا ضع" تطبيق الوسائط متعدد النظام تطبيقات من

 الذي للمكان اإلشار  ثم ومن بإصبعه إليه باإلشار  قيامه بمجرد الشاشة على تظهر خريطة على آلخر موقع من جسم

 يسمى للعقارات نظام التطبيق هذا استخدم وقد”, put that there“ لعبار  قوله أثناء الخريطة على فيه وضعه يريد

Real Hunter األسئلة بطرح يبدأ ثم ومن أعجبه الذي للمنزل يشير أن للمشتري يتيح والذي هنتر ريل 

 .134المنزل هذا عن واالستفسارات

 :Emotion Recognition Multimodal Systemsالنفسية االنفعاالت على المرتكزة الوسائط متعددة النظم .5

دراك تفسير على قادر  نظم تطوير نحو المختصون اتجه التفاعلية النظم في التطورات زياد  مع  التي األوامر وا 

 السلوكية اإلشارات بتتبع الكمبيوتر أجهز  تقوم وفي هذه النظم, ضمنية أم صريحة أكانت سواء المستخدم يصدرها

 معقد  عملية وهي, النفسية حالته لمعرفة وتحليلها.. الخ جسمه حركات, صوته خالل من المستخدم عن الصادر 

 عن والكشف المستخدم نوايا تحديد من خاللها من والمصممون التقنيون يتمكن التي التحليالت من العديد على تقوم

 .الحالي سلوكه أساس على القائم المستقبلي سلوكه

 على القائمة النفسية االنفعاالت لتحليل تبعا   السلوك عن الكشف على القائم النظام نتائج أن المختصون يؤكد

 يعد حين في, فقط الجسم أو الوجه على المرتكز التحليل من أفضل والوجه الجسم عن الصادر  السلوكية اإلشارات

 القدر  حيث من األفضل والجسم الوجه عن الصادر  السلوكية لإلشارات باإلضافة الصوت نبر  على القائم التحليل

 .135المستقبلي سلوكه عن والكشف المستخدم نوايا تحديد على
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 :الحاسوبي اإلنساني التفاعل نظم في الحديثة التوجهات .6

 من مباشر  التواصل نظام هو جديد نظام ابتكار إلى الحاسوبي اإلنساني التفاعل مجال في األخير  الدراسات توصلت

 واشنطن جامعة في الحاسوب وهندسة علوم في الباحث ,Rajesh P.N. Raoراو راجيش قام إذ, العقل خالل

University of Washington، ستوكو اندريا زميله يد في بالتحكمAndrea Stocco أول في عقلة بواسطة 

 عبر Stocco عقل إلى Rao عقل من أ رسلت إشارات خالل من ذلك تم وقد, مباشر  العقل إلى العقل من تواصل

 .اليمنى يده بتحريك وتسببت االنترنت

 
 العقل خالل من التواصل نظامأثناء قيامهما بتجربة Stocco و Raoالباحثان  .66الشكل 

 االتصال ببرنامج اتصال خالل من Raoو Stocco كمبيوتر جهازي ربط تم البدء في, مرحلتين وفق التجربة تمت

هذا البرنامج على جهازه وذلك لكي ال يتمكن من رؤية  نافذ  منهما كل يرى أن دون ولكن Skype االنترنت عبر

 بوساطة الكمبيوتر شاشة على بسيطة فيديو بلعبة باللعب Rao قام األولى المرحلة في, زميله على شاشة الكمبيوتر

 فعندما, الكمبيوتر يفهمها لرموز ليحولها اإلشارات هذه يستقبل بالكمبيوتر متصل جهاز عبر عقله من إشارات إرسال

 على يتحرك المؤشر جعل مما يده تحريك عدم على حرصه مع ذلك عقله في تخيل الهدف على النار إطالق أراد

 .النار ويطلق الزر ليضغط الكمبيوتر جهاز
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 األذن سماعات Stocco ارتدى إذ, Stocco و Rao بين العقلي االتصال تضمنت التجربة من الثانية المرحة أما

 سبابته Stocco حرك النار بإطالق بالتفكير Rao قيام وفور, الكمبيوتر شاشة في ينظر يكن ولم الضوضاء إللغاء

 لو كما أمامه المفاتيح لوحة على المسافة شريط على وضغط عضلي بتشنج أصيبت وكأنها إرادي ال بشكل اليمنى

 .النار إطالق زر يضغط أنه

 بحيث عقله بتدريب ذلك قبل Rao يقوم أن البد فكان, السهل باألمر الباحثين عقلي بين التواصل عملية تكن لم

 الكمبيوتر ليتمكن الكفاية فيه بما واضحة تكون الكمبيوتر إلى عقله من اليمنى يده تحريك حول إشارات إرسال يمكنه

 كمبيوتر إلى االنترنت عبر األول المستخدم من اإلشارات إرسال يتم ذلك وبعد, الصحيح بالشكل عليها التعرف من

 على قادرا   يكون بحيث اآلخر الشخص رأس على الجهاز هذا يتوضع, للدماغ مغناطيسي تنبيه بجهاز متصل آخر

 مجاله يتغير الجهاز لهذا اإلشارات وصول وفور, اليمنى باليد تتحكم التي الدماغ من البقعة نفس على التأثير

 .اليد فتتحرك العصبية الخاليا ليثير المخية القشر  تحفيز بوساطته يتم كهربائيا   تيارا   مرسال   المغناطيسي

 عنها التعبير خالل من إال الوظائف على التعرف على قادر  غير للعقل العقل من للتواصل المستخدمة الطريقة تزال

 ربطها ثم ومن عليها التعرف من اآلخر الشخص عقل ليتمكن عليها والتدرب مسبقا   تحديدها تم محدد  بكلمات

 مجال ذو التواصل هذا لجعل األعصاب علوم مع الحاسوبي اإلنساني التفاعل علوم وتسعى, تمثلها التي بالوظيفة

 التعبير يصعب التي المعقد  الحركية المهارات كل تخيل يستطيع المستخدم أن أي التخيل عملية خالل من أوسع

 .136بالكلمات عنها
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 :Eye Tracking البصري التتبع مفهوم

 المراقبة خالل من الدراسات هذه تتم وكانت, 0211 حوالي العين حركات بدراسة االهتمام أشكال أولى ظهرت

 عام Louis Émile Javal جافال إميل لويس أبحاث مع باريس في بدأت متنوعة آليات عبر للعين المباشر 

0219
 التفكير بعمليات الحركةالذي راقب حركة العين أثناء القراء  وأشار في دراساته إلى مدى ارتباط هذه , 137

بين فيه  0991 عام بحث له في هذا االرتباط بشكل أكبر Alfred L. Yarbus ياربوس ألفريد كما وضح ,البشري

 الموضوع يثيرها التي لألهمية وفقا   العين تحرك كيفية موضحا   المستخدم عين حركة على المطروح الموضوع تأثير

 لما البصري بالمظهر فقط تتأثر ال القارئ عين حركة أن بين إذ, صور  أم نصا   أكان سواء القارئ نظر وجهة من

 138.أيضا   الصور  من يتلقاها أن يتوقع التي بالمعلومات بل تراه

دخلت آلية التتبع البصري في مجال التفاعل اإلنساني الحاسوبي وأتاح استخدام الكمبيوتر للباحثين  0691في عام 

 تطبيق النتائج التي تم التوصل إليها في دراسات التتبع البصري بشكل فعلي والتحقق من مدى صحتهاوالمصممين 

تحديد الجانب السلوكي للمستخدم وكيفية استجابته للجوانب البصرية في التصميم بشكل أفضل, على مما ساعدهم 

مستخدمين وكان لذلك أهمية كبير  في تصميم الواجهات التفاعلية وكذلك األنظمة التفاعلية المخصصة لمساعد  ال

 139ذوي االحتياجات الخاصة.

 الذي المكان تحديد الباحثون خاللها من يستطيع والتي العين حركات ترصد التي التكنولوجيا البصري بالتتبع يقصد

 هذهوتوفر , آلخر مكان من تنتقل عندما العين حركة وفقه تسير الذي والتسلسل معين وقت في الشخص إليه ينظر

 البيئة من المرئية المعلومات العين تستقبلحركة العين إذ  دراسة خالل من للبيانات موضوعي مصدر التقنية
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 .البصرياتوله العديد من الدراسات في مجال  باريس في ولد فرنسي عيون طبيب Louis Émile Javal جافال إميل لويس
 

138
 والرؤية العين حركاتومن مؤلفاته في هذا المجال كتاب  العين حركاتفي مجال دراسة  2260 و 2210كانت له أبحاث مهمة بين عامي  الروسي النفس عالم

Eye Movements and Vision. 
139

C. Richardson and J. Spivey, Daniel and Michael (2004), Eye-Tracking: Characteristics and Methods\ Eye-Tracking: 
Research Areas and Applications, OP.CIT. P.(3-7) 
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 في تنوعا   يسبب مما وبيئته وثقافته وغيرها من العوامل الرائي الهتمامات وفقا   المعلوماتهذه  قيمة تختلفو  المحيطة

 بهذه الحركات مرتبطة وفيزيولوجية نفسية جوانب عن كشفالمصممون والباحثون في ال يستفيد منه العين حركات

علم األعصاب والطب النفسي  اتأهمية كبير  في دراسفهي ذات منها في مجاالت مختلفة  الستفاد وتحليلها ل

 النفسية البحوث من العديد البصري التتبع على القائمة والتحليالت الدراسات أغنتكما  140 ,واإلعالن والتصميم

 ما لشخص السلوكي النهج وراء الكامنة األسباب معرفة من والسلوكية النفسية بالجوانب والمختصين العلماء ومكنت

 من العديد وفهم تفسير أتاح ممرا   العين حركات إلى المستند  التحليالت وفرت إذ, عينه حركة تحليل خالل من

 .للمستخدم السلوكية والجوانب الفعل ردات عليها تبنى التي اإلدراك جوانب

 اتآلي تطوير على HCI الحاسوبي اإلنساني التفاعل مجال في والمصممين الباحثين التكنولوجيا هذه وتساعد

كما  عام بشكل للموقع التفاعلي النظام تصميم وعلى االستخدام سهولة على بدورها تؤثر والتصميم والتي العرض

 ويمكن أيضا   ,المستهدفة للفئة مالءمتها مدى وتحديد الويب مواقع تصاميم تقييم عملية فييستفيد منها المصممون 

 اإلشارات خالل من مباشر    التفاعلية الواجهة مع بالتفاعل للمستخدم تسمح تحكم كوسيلة العين حركات استخدام

 .الفأر  أو المفاتيح كلوحة لوسيط الحاجة دون عينه حركة من الملتقطة

 :على مرحلتين رئيسيتينالمرتبطة بحركات العين وتنطوي عملية استنتاج المعلومات والبيانات 

 عين المستخدم لتحديد المراكز البصرية التي يركز عليها ضمن الشاشة حركة مراقبة. 

  دراسة حركة العين ضمن هذه المراكز. 

على سبيل المثال يطلب من مجموعة من المستخدمين المشاركين في عملية تحليل الواجهة البحث عن أيقونة ما 

أليقونة بحاجة إلى إعاد  ضبط خصائصها ضمن الصفحة فإذا كثرت تحركات العين ضمن الصفحة فهذا يعني أن ا
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 i. C. Richardson and J. Spivey, Daniel and Michael (2004), Eye-Tracking: Characteristics and Methods\ Eye-Tracking: 

Research Areas and Applications, Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical Engineering Wnek. G. & Bowlin, G. (Eds.). 

P.2                                                                                  

 ii. J.K. Jacob, Robert, Eye Tracking in Advanced Interface Design, Human-Computer Interaction Lab, Naval Research 

Laboratory, Washington, D.C.Office of Naval Research. P.( 2-3 ) 
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البصرية لتتمكن من جذب العين بسرعة أكبر, أما إذا طالت فتر  النظر أي التثبيت على األيقونة بعد إيجادها أكثر 

لى أي وظيفة تشير وهي بذلك تحتاج أيضا  إلعاد   من الالزم فهذا يعني أن المستخدم لم يفهم المعنى من شكلها وا 

 141لوظيفة بالمظهر البصري.تصميم لربط ا

 ضمن تنقلها أثناء عموما   بسالسة تحرك ال العين أن إذ تراه لما وفقا   البصري المجال ضمن العين حركات وتتنوع

, ثانية ميلي 021-21 حوالي تستغرق والتي المفاجئة والحركات القفزات من بسلسلة تقوم بل معين بصري مجال

 يثير وما الرائي نظر لوجهة وفقا   الجزء هذا ويتحدد, البصري المشهد ضمن المطلوب الجزء نحو العين لتوجيه وذلك

 .البصري المجال في الموجود  لألجسام البصرية للقيمة ووفقا   اهتمامه

 ومن أهم حركات العين في دراسات التتبع البصري: 

 التثبيتات Fixation: حركتها في نسبي استقرار فتر  هناك تكون معين جسم على العين تركز عندما 

 تقوم بل تماما   ثابتة العين تبقى ال التثبيتات ضمن حتى ولكن, Fixation التثبيتات أو الثبات فتر  وتسمى

 العين بها تقوم التي الحركات عن وشدتها سرعتها حيث من الحركات هذه وتختلف صغير  وحركات بقفزات

 .البصري المجال ضمن تنقلها أثناء

يكون يختلف تفسير التثبيتات وفقا  للسياق أو الموضوع الذي تنظر إليه العين, وبالنسبة لصفحات الويب 

ارتفاع وتير  التثبيت على منطقة معينة دليال  إما على اهتمام المستخدم بما ينظر إليه أو يمكن أن يكون 

 إشار  على صعوبة فهم المستخدم لما يراه نظرا  لتعقيد محتواه.

 الحركة السلسة Smooth Motion:  البصري المجال داخل متحرك لجسم العين متابعة عند تظهروهي 

 .ثابتة أجسام يحوي بصري مجال ضمن تنقلها عند العين حركة من بكثير أبطأ الحركة هذه وتكون
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J. Ball and Poole, Linden and Alex, Eye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Current Status 
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 الرأرأة nystagmus: الرأس لدوران كاستجابة الحركة هذه وتحدث, الالإرادي السريع المقلتين تذبذب وهي 

 داخل الكائن تتبع سلسة بحركةوفق حركتين, تبدأ  الرأرأ  في العين تتحرك, ومتحرك متكرر نقش مشاهد  أو

 يكون إذ رؤيته من والتمكن التالي العنصر لتحديد المعاكس االتجاه في سريعة حركة تليها البصري المجال

 .البصري المجال ضمن يبقى أن من أبعد أو أسرع بشكل تحرك قد األول العنصر

 حين الداخل نحو العين مقلتا تقترب إذ, المرئي والجسم العين بين المسافة باختالف العين مقلتي حركة تختلف وقد

 حركات وهناك, بعيد جسم رؤية عند الرؤية بزاوية متساويتان العين مقلتا تكون بينما, العين من جدا   قريب جسم رؤية

 142. العوامل من غيرها أو الرقبة ميالن زاوية دراسة تحديدها ويتطلب واضحة تبدو ال

 في التفاعل اإلنساني الحاسوبي Eye Tracking البصري التتبع أهمية

     األوامر على قائم الغير أو موجه الغير التفاعلي للنظام نموذجا   العين حركة على القائمة التفاعل تقنيات تعد

non-command style ,اإلدخال وسائل عبر محدد  لمعلومات المستخدم إطالق على النظام هذا يعتمد ال 

 له ويستجيب المستخدم به يقوم ما بمالحظة متخصصة أنظمة وفق ذلك من بدال   الكمبيوتر يقوم بل, التقليدية

 ومن معينة لفتر  إليه النظر طريق عن المؤشر تحريك المثال سبيل على للمستخدم يمكن, ذلك مع متوافقة استجابة

 هذه من االستفاد  تمت وقد, الرمش خالل من أيقونة على الضغط يمكن كما فيه يرغب الذي للمكان تحريكه ثم

, الكمبيوتر مع أيديهم عبر التفاعل يستطيعون ال ممن الخاصة االحتياجات لذوي المصممة األنظمة في التطبيقات

 بعض يسبب مما إرادي ال بشكل تتم العين حركات بعض ألن وذلك مشاكل من تعاني التقنيات هذه تزال ال ولكن

 على تعتمد عالية حساسية ذات تقنيات اختراع التفاعل من النمط هذا يتطلب لذلك, التفاعل عملية في األخطاء

 .فيها المرغوب غير باالستجابات المستخدم ازعاج لتجنب بعناية الحركات هذه وتفسير تحليل
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 اإلنساني الحاسوبي المعتمدة على التتبع البصري: ومن أهم تقنيات التفاعل

  :عنصر ضمن واجهة المستخدم اختيار .1

 من ملف كاختيار, الشاشة على أمامه المعروضة العناصر بين من لعنصر المستخدم اختيار على التقنية هذه تقوم

 العنصر إلى باإلشار  المستخدم يقوم إذ الفأر  باستخدام عاد    األمر هذا يتم, ما صور  اختيار أو ملفات عد  بين

 ذلك من وبدال   البصري التتبع آليات ضمن الحركة لهذه نظير يوجد ال ولكن, عليه الضغط ثم ومن الفأر  بمؤشر

 تتبع أجهز  فتقوم المطلوب العنصر إلى النظر على يقوم أحدها العنصر الختيار طريقتين استخدام للمستخدم يمكن

 هذا استخدام يريد المستخدم بأن خالله من الكمبيوتر يفهم أن يستطيع رموز لتيار الحركة بتحويل العين حركة

 بالنظر المستخدم فيها يقوم الثانية الطريقة أما, اختياره لتأكيد المفاتيح لوحة على زرا   يضغط ثم ومن العنصر

, االختيار لتأكيد ذلك يكفي إذ الزر على للضغط يحتاج لن ووقتها األولى الطريقة من أطول لفتر  ولكن للعنصر

 كافية فتر  ولكنها المستخدم يكشفها يكاد ال قصير  فتر  هي النظام واستجابة العين حركة بين الفارقة الزمنية والفتر 

 .ويحددها المستخدم رغبة على النظام ليتعرف

 الطريقة في المفاتيح لوحة في زر على الضغط أن أي, األسلوب لنفس صيغتين مجرد هما الطريقتين هاتين إن

 والفكر , الثانية الطريقة في الطويلة النظر فتر  باختصار المستخدم رغب حال في استخدامه يمكن اختياري هو األولى

 .الكمبيوتر مع عالقته في والسيطر  بالحرية الشعور من نوعا   المستخدم إعطاء هي ذلك من

  :العنصر تحريك .2

 هذه وتنقسم, عينه حركة بوساطة العرض شاشة على يختاره الذي العنصر تحريك من المستخدم التقنية هذه تمكن

 أن يمكن إذ, منفصل إدخال بجهاز المراحل هذه من مرحلة كل ربط ويمكن والتحريك االختيار هما لمرحلتين التقنية

 يمكن كما, مثال   الفأر  كاستخدام اليد عبر بالتحريك يقوم جهاز استخدام يتم ثم ومن العين بواسطة االختيار يتم

 إليه النظر طريق عن يريده الذي العنصر تحديد خالل من وذلك عينه بواسطة ويحركه العنصر يختار أن للمستخدم
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 بعملية الملحق الجهاز يقوم وال, المفاتيح لوحة أو كالفأر  بالكمبيوتر ملحق إدخال جهاز زر على الضغط ثم ومن

 للجهة العنصر وصول وبعد العنصر معها فيتحرك عينه يحرك الزر على بالضغط المستخدم يقوم فبينما هنا التحريك

 .الجديد مكانه في العنصر فيثبت الضغط عن المستخدم يتوقف المطلوبة

  :تمرير شريط تحريك .3

 تحريكه يمكن تمرير شريط يظهر لذلك الشاشة نطاق ضمن يعرض أن من أكبر المحتوى يكون األحيان بعض في

 .الصفحة ضمن العناصر كافة لرؤية

 ينظر أن يكفي نص قراء  عند فمثال  , الشريط على العين تحريك خالل من التقنية لهذه وفقا   التمرير شريط تحريك يتم

 تنظر والذي الشريط على الموجود السهم اتجاه بنفس النص ليتحرك األسفل أو األعلى باتجاه الشريط على المستخدم

 .الحركة عن النص يتوقف حتى للنص وينظر التمرير شريط عن نظره المستخدم يزيل إن وما, العين إليه

  :األوامر قائمة .4

 ويتم, فيها البصري التتبع آلية تطبيق يتم أن يمكن التي التفاعل تقنيات من األوامر قائمة من االختيار تقنية تعد

 القائمة جسم فيظهر معينة لفتر  المنسدلة القائمة لرأس المستخدم ينظر إذ المنسدلة القوائم في غالبا   التقنية هذه تطبيق

 وما, إليها النظر خالل من بينها والتبديل القائمة ضمن الموجود  الخيارات رؤية للمستخدم يمكن ثم ومن الشاشة على

 طريقة استخدام ويمكن, القائمة وستختفي األمر هذا تنفيذ سيتم ثانية من أطول لفتر  ما أمر إلى المستخدم ينظر إن

 وفي, لتنفيذه زر ضغط ثم ومن فقط لتحديده األمر إلى النظر يمكن طويلة لفتر  النظر من فبدال   األمر لتنفيذ أخرى

 .143أمر أي تنفيذ دون القائمة ستختفي معينة لفتر  القائمة هذه خارج المستخدم نظر إذا الحالتين
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 البصري التتبع آللية التطبيقية المجاالت

 :الويب تصميم في Eye Tracking البصري التتبع آلية استخدام .1

 متعدد  والمحتويات والصور كالنصوص بصرية مؤثرات من تحويه وما تصميمها حيث من الويب صفحات تختلف

 إدراك بسبب اختالف مستويات وينتج هذا االختالف في التأثير العين حركةفي تأثيرها على  وغيرها الوسائط

 المستخدمين رؤية كيفية تحديد من البد كان لذلك, ملديه المتفاوتة المعرفية للخبرات تبعا   المؤثرات لهذه ينالمستخدم

 على تعمل التي البصري التتبع دراسات وهو ما تقوم به ضمنها سلوكهم وتحديد لفهم اإلنترنت شبكة على للمواقع

 .الكمبيوتر وبين بينه التفاعلية العالقة تطوير بهدف الحركي عينه وسلوك للمستخدم البصري التركيز تحليل

  :144طرق عدة عبر البصري التتبع تقنيات خالل من الويب صفحة وتحليل دراسة وتتم

 العين لحركة المباشر التتبع أسلوب: 

 ذلك ويمّكن, مباشر    الويب صفحة ضمن العين حركة مراقبة إمكانية البصري التتبع في الحديثة النظم تتيح

 المؤدية واألسباب الفعل ردات ومالحظة فور حدوثه المستخدم عين سلوك وتحليل دراسة من والتقنيين المصممين

 لهذا السلوك.

 تدرس فهي للتعميم قابلة غير تكون ما غالبا   ولكنها مباشر بشكل السلوك تقيس فهي بالمرونة األبحاث هذه تتميز

 الشاشة ضمن معين لعنصر النظر بتكرار المستخدم قام ما إذا المثال سبيل على, محدد  ظروف ضمن معينة حالة

 خالل من أو السبب عن مباشر  سؤاله خالل من إما الفور على السلوك سبب وتحديد ذلك مالحظة للباحثين يمكن

 ينظر آخر مستخدما   سيجعل الذي السبب ذاته هو السبب هذا يكون أن بالضرور  وليس, فعله ردات مالحظة

 .والمعرفية اإلدراكية وقدراتهم وميولهم المستخدمين لخبرات تبعا   ذلك يختلف إذ ذاته للعنصر

 
                                                                 
144

Manhartsberger and Zellhofer, Martina and Norbert (2005), Eye tracking in usability research: What users really see, 
Empowering Software Quality,Interface Consult GmbH, Vienna, Austria. P.(1-4) 



171 

 

 الضوئي المسح مسار: 

 الضوئي المسح مسارات تسمى والنقط الخطوط من سلسة خالل من المستخدم عين حركة بتمثيل اآللية هذه تقوم

 تقوم عنصر عند العين توقفت وكلما, العين حركة الخطوط تمثل بينما العين تثبيتات المسار ضمن  النقاط وتمثل

 ازدادت وكلما, بها المستخدم اهتمام نتيجة المنطقة هذه في العين تثبيت عن تعبر دائر  برسمأجهز  التتبع البصري 

 .الدائر  هذه تكبر التثبيت فتر 

 البيانات استخدام يمكن إذ, االستخدام وسهلة فّعالة تفاعلية واجهات تصميم على المصممين التقنية هذه تساعد

 مالئم بشكل العناصر بترتيب يسمح مما الشاشة من المهمة البقع تحديد في الضوئي المسح مسارات عن الناتجة

 تصميم تطوير في الدراسات هذه تساعد كما, الصفحة ضمن للعناصر إدراكه في ومؤثر المستخدم سلوك مع ومتالئم

 إلعالن اهتماما   يبدي ال المستخدم أن الضوئي المسح مسارات تكشف قد المثال سبيل على, مسبقا   مصممة واجهات

 إلعاد  بحاجة اإلعالن هذا أن يعني مما عنده التثبيت دائر  حجم صغر خالل من يظهر وذلك الصفحة ضمن مهم

 .أكبر بشكل المستخدم يجذب بحيث تصميم

 

 الضوئي المسح مسار. 71الشكل
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 الحرارية  المخططاتHot Spot: 

 البيانات بجمع متخصصة أجهز  تقوم إذ, حرارية خرائط خالل من اإلجمالية وحركتها العين تثبيتات التقنية هذه ت ظهر

 .البيانات هذه على بناء   خريطة بخلق التقنية هذه تقوم ثم ومن المستخدمين من لعدد البصري التتبع من الناتجة

 
 Hot Spot الحرارية نموذج عن المخططات .66الشكل 

الناتجة  بياناتال فيه ترسم الحمراء تحت باألشعة يعمل تصوير نظام وهو Hot Spot نظام وفق ويتم جمع البيانات

 األكثر األلوان ذات المناطق وتكون الضوئي الطيف ألوان ضمنها تتدرج حرارية خريطةبشكل  العين حركة تتبع عن

 عين تثبيت ازداد فكلما, التثبيتات مناطق أي المستخدم قبل من االهتمام من قدر بأكبر حظيت التي هي حرار 

 .األحمر من اللون اقترب ما منطقة ضمن المستخدم

 عين حركة الحرارية المخططات توضح إذ السابقة التقنية مثل الويب مواقع تصميم في أيضا   التقنية هذه تفيد

 سهولة يحقق فعال بشكل العناصر ترتيب على المصممين يساعد مما اهتمامهم تثير التي والمناطق المستخدمين

 .االستخدام
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 : Usabilityاالستخدام سهولة مجال في البصري التتبع تقنيات استخدام .2

 بدال   البيانات إلدخال كوسيلة تستخدم إذ, الموقع ضمن معينة مهام تأدية في البصري التتبع تقنيات من االستفاد  تتم

 .المفاتيح ولوحة كالفأر  التقليدية اإلدخال وسائل من

 يتم البيانات إلدخال كوسيلة لالستخدام قابلية أكثر المستخدم عين حركة تحليل من الناتجة البيانات جعل أجل ومن

 اإلنساني التفاعل عملية في لالستخدام القابلة الرموز من تيار إلى التعقب عملية من الصادر  المخرجات تحويل

 إدار  نظام في المختصون يعمل ثم, مثال   المفاتيح كلوحة التقليدية البيانات إدخال طرق تشبه طريقة في الحاسوبي

 مع الرموز هذه منرمز  كل ربط على, UIMS( ,user interface management system) المستخدم واجهة

 الناتجة المتوقعة الخطأ نسبة لخفض وذلك خاصة حسابات وفق معينة حركة أو للعين, fixation معينة تثبيت مد 

 ضمن العين حركة تحدد دورية تقارير بتقديم المستخدم واجهة إدار  نظام يقوم وبعدها, للعين الالإرادية الحركات عن

 صيغة لتحديد وذلك, بها تهتم ال التي واألخرى طويلة لفتر  بالتثبيت العين فيها تقوم التي المناطق حيث من الموقع

 .145الصفحة من جزء كل في التفاعل في األنسب اإلدخال

 العناصر ترتيب عدم مثل التصميمية األخطاء بعض بسبب االستخدام سهولة في مشاكل األحيان بعض في تنشأ قد

 يشتت مما, بها المتعلقة والوظائف البصرية الرموز بين صحيح بشكل الربط عدم أو واضح بشكل الصفحة ضمن

 التتبع دراسات أهمية تأتي وهنا, المعلومات بعض إيجاد أو المهام بعض تنفيذ عن عاجزا   ويجعله المستخدم انتباه

 التتبع اختبارات نتائج تفيد إذ, االستخدام سهلة واضحة مواقع تصميم على المصممين قدر  في تؤثر التي البصري

 التفاعل على وقدرته ضمنها المستخدم سلوك توضيح خالل من المصممة النماذج نجاح مدى تحديد في البصري

 .عنها يبحث التي للمعلومة ووصوله مهامه تحقيق في فشله أو ونجاحه معها
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 الرئيسية وعناوينها البصرية الصفحة ببنية خاص بشكل التفاعلية واألنظمة عام بشكل الويب مستخدمو يهتم ما غالبا  

 الرئيسية المعلومات عن والبحث لفحصها الصفحة ضمن أعينهم تتجول إذ, نصوص من تحويه فيما النظر قبل أوال  

 مستواهم, والجنسية العمرية لفئتهم تبعا   المستخدمين اهتمامات وتختلف, مفصل بشكل لقراءتها االلتفات قبل فيها

 خالل من االهتمامات في التنوع هذا البصري التتبع دراسات وتوضح, وغيرها للصفحة دخولهم من والغرض الفكري

 وسهلة مالئمة تفاعلية واجهة لتصميم األبحاث بهذه المصممون يهتم لذلك البصري المستخدمين سلوك توضيح

 قيمة يمنحه بحيث فيه يضعه الذي المكان معرفة عليه يجب مهم نص وضع في مثال   المصمم رغب فإذا, االستخدام

 .بقراءته ليقوم المستخدم عين لجذب مناسبة وأهمية بصرية

 HCIالحاسوبي  االنساني التفاعل في التصميم أهمية

 إليه توصلت ما تعكس التكنولوجية األنظمة من جديد  أنواع وتصميم ابتكار نحو الحاسوبي اإلنساني التفاعل يتجه

 جزء التصميم يعدو , واآللة اإلنسان بين المطلوبة التفاعلية الصيغة يحقق ملموس تطبيقي إطار في النظرية الدراسات

 تطبيق هناك يكن لم ما النظرية للبحوث قيمة فال HCI الحاسوبي اإلنساني التفاعل مجال في وضروري أساسي

 االنساني التفاعل في والتصميم البحث مجالي من كل ويرتبط, وفاعليتها نجاحها مدى يوضح لها ملموس عملي

 الخطأ نسبة وتقليل وأعمالهم بحوثهم من الفعلية للقيمة الوصول على والباحثين المصممين تساعد بروابط الحاسوبي

 .المتوقعة

 هنا التصميم يتأثر إذ األخرى الفنية المجاالت في التصميم عن الحاسوبي اإلنساني التفاعل في التصميم يختلف

, الحاسوبي اإلنساني التفاعل لدراسة الباحثون بها قام التي والدراسات البحوث يتضمن نظري تقني أحدهما بجانبين

 .ملموس بشكل النظرية الدراسات تنفيذ على يقوم عملي واآلخر

 والجوانب البصرية للقضايا إضافية بقضايا لالهتمام بحاجة الحاسوبي اإلنساني التفاعلفي  وبذلك فإن المصمم

 وفعاليته النموذج هذا كفاء  مدى لمعرفة التصميم نموذج مع تفاعله وكيفية المستخدم سلوك دراسة مثل التصميمية
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 توظيف من البد إذ فقط والورقة بالقلم النماذج هذه تصميم ويصعب, والكمبيوتر المستخدم بين العالقة تطوير في

 اختبارات في تجربة هذه النماذج خالل من, و لالستخدام قابلة نماذج لتصميم مختلفة وبرمجيات تقنياتأدوات و 

 .التصميم في المشاكل عن الكشف والتقنيون المصممون يستطيع بشكل فعلي المستخدم فيها يشارك

 :والتصميم البحث مجالي بين العالقة

 عن ظاهريا   بعيد  تبدو قد التي المجاالت في حتى تقريبا   البحثية المجاالت كافة في هاما   دورا   التصميم يلعب

 وأبحاثهم لتجاربهم عملي تصميم خلق من السلوكية أو الطبيعية العلوم في للعلماء البد المثال سبيل على, التصميم

 بيئة ضمن متغيرات جملة لخلق الباحث يضطر فقد, صحتها مدى من والتأكد نتائجها تحليل من تمكنهم قبل النظرية

 .التجربة ضمنها تجري أن يجب التي البيئة لتصميم يضطر قد حتى أو ما نظرية صحة من للتحقق الدراسة

 تحديد من ليتمكنوا نماذجالعديد من ال لتصميم بحاجة الحاسوبي اإلنساني التفاعل مجال في الباحثين فإن وكذلك

 البد النظرية بالدراسات القيام فبعد, والكمبيوتر اإلنسان بين العالقة تطوير في وابتكاراتهم أفكارهم فاعلية مدى

 وفقا   نماذج وبناء بتصميم المصممون يقوم إذ, التصميم دور يأتي وهنا فعليا   األفكار هذه وتقييم اختبار من للباحثين

 هذه نتائج دراسة تتم ثم ومن المستخدمين من المناسبة المجموعة على وتجربتها الدراسات في المطروحة لألفكار

 .فاعلية أكثر تكون بحيث الدراسات لتطوير التجارب

 اإلنساني التفاعل دراسات مجال في األهمية من القدر نفس على األكاديمي والباحث المصمم من كال   فإن وبذلك

 تفاعلية صيغة أفضل لخلق البحوث مجال في والمصمم التصميم في األكاديمي الباحث يشترك إذ الحاسوبي

 146. للمستخدم
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التي تحدد ماهية  االتجاهاتتتحدد العالقة بين المصمم والباحث في التفاعل اإلنساني الحاسوبي تبعا  لعدد من و 

على التطبيق العملي لنظريات  هفي طريقة تأثير  اتجاهكل  ويختلفالتصميم والعالقة بين البحوث النظرية والتصميم, 

 .يقوم به المصممون أثناء عملية التصميم لما وفي نظرته وبحوث التصميم التفاعلي

 :The Conservative Accountالمحافظ  االتجاه .1

 حل أي, فيه مرغوب آخر إلى فيه مرغوب غير وضع ومعالجة تحويل على المحافظ االتجاه في التصميم يقوم 

 من مستمد  أسس إلى يستند وهندسي علمي منهج باعتباره هنا التصميم إلى وي نظر, معين وضع ضمن ما مشكلة

 .عقالنية أسس ذات تصميم فلسفة لرسم والرياضية الطبيعية العلوم

 التطبيقي الجانب إلى النظري الجانب أي, المجرد من تدريجي بشكل التصميم عملية تتطور االتجاه لهذا وفقا  

 محدد  عقالنية منهجية خطوات وفق التصميم عملية وتسير, لالستخدام القابل الفعلي التصميم في المتمثل الملموس

 .ومنظم واضح بشكل وموصوفة

 الموصوفة للمشكلة حل بإيجاد المصمم ويقوم حال   تتطلب ما مشكلة وجود يفترض المحافظ االتجاه فإن وبالتالي

 المشكلة لهذه النظري الوصف ويكون, النظرية الدراسات في المحدد  المتطلبات وخصائص مواصفات حدود ضمن

 قضايا ذلك في بما المشروع حدود ضمن وتنفيذه لها ملموس عملي حل إليجاد المصمم وفقه يسير مخطط بمثابة

 مع يبدأ التصميمية المشاكل لحل عقلي نشاط بكونه يتصف االتجاه هذا في التصميم فإن وبذلك, والوقت التكلفة

 .النظرية الدراسات إطار في وينحصر المشكلة ظهور

 بوصفه للمصمم ينظر إذ المحافظ االتجاه في التصميم عملية أساس هي والعقالنية المنظمة المنهجية األسس تعد

 .الفردية مهاراته على التركيز من بدال   العمل لتنفيذ المقرر  الخطوات ضمن السير على دوره يقتصر باحثا   أو مهندسا  

 التصميمية المشاكل لحل أدا  مجرد وجعلهم الفردية المصممين مهارات إلغاء الخطأ من أنه المصممين بعض يعتبر

 الكسندر والمصمم الكاتب يرى المشكلة هذه ولحل, النظرية الدراسات في تحديدها يتم التي الخطوات وفق
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Alexander كتابه في Notes on the Synthesis of Form ,إلى للمشكلة حل تصميم عملية تقسيم إمكانية 

 توليف عملية في المصمم إشراك والثانية المشكلة تحليل عملية في المصمم إشراك تتضمن األولى, رئيسيتين خطوتين

 بكافة معرفته خالل من للمشكلة حل إيجاد المصمم على تسهل تصاعدية عملية العملية هذه وتعد, المشكلة لهذه حل

 يتم أن يجب ترتيب وبأي أداؤها الواجب األنشطة تحديد من الباحثين مع يتمكن وبذلك ظهورها منذ وأجزائها مراحلها

 .147مسبقا   محدد  خطى   على السير من بدال   إليها التوصل تم التي المعلومات على بناء األنشطة هذه تنفيذ

 : The Romantic Accountالرومانسي  االتجاه .2

 تدفع التي وقدراته بمهاراته يهتم فهو المصمم لدور أكبر أهمية الرومانسي االتجاه يعطي المحافظ لالتجاه خالفا  

 في كما عالم أو كمهندس إليه النظر من بدال   هائلة قدرات ذو مدبر وعقل مبدع كفنان إليه ينظر إذ التصميم عملية

 .العلم ال المصمم به يحتذي لكي األفضل النموذج هو هنا فالفن, المحافظ االتجاه

 أو عقليا   ليس وهو بالمصمم مرتبط باطني عنصر التصميم عملية لعناصر يضاف بأن الرومانسي االتجاه يقترح

 المصمم سيفقد فربما عنه للكشف ضرور  توجد ال إذ, ذلك من العكس على بل المحافظ االتجاه في كما للتفسير قابال  

 في االتجاه هذا وصف ويمكن, التصميم بعملية قيامه وكيفية تصاميمه منشأ في كثيرا   فكر ما إذا التركيز على قدرته

 األقل على أو, قادرا   ليس لكنه إبداعية تصاميم خلق على قادر شخص هو فالمصمم األسود بالصندوق التصميم

 .نشوئها كيفية بتوضيح, مهتما   ليس

 الحاسوبي اإلنساني التفاعل في التصميم يكون لذلك ,جمالية فلسفية نظر  على االتجاه هذا في التصميم تقييم يعتمد

 علم وعلى, والعقالنية المنظمة المنهجية األسس سيطر  من بدال   المصمم وتفرد إبداع على مرتكزا   االتجاه لهذا وفقا  

 .148المقيد المنطقي التفكير من بدال   اإلبداعية والنظر  الجمال
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Fallman, Daniel (April 5-10, 2003),  Design-oriented Human—Computer Interaction, OP.CIT. P.226. 
148
 (117-116ه، ص.)المرجع السابق نفس 
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 : The Pragmatic Accountالبراغماتي  االتجاه .3

 لالتجاه ووفقا   .الحديثة الفلسفة نظريات إحدى وهي ,المعرفة بعد الحكم أي, األحكام بصواب البراغماتية ت عنى

 أن يمكن ال التصميم أن يرى فهو وحالته التصميم بيئة في المصمم انخراط على التصميم عملية تقوم البراغماتي

 .ما بهدف حتى أو, معينة نفسية بحالة, بمكان, بشخص سواء ما بحالة مرتبط فهو بيئته عن مستقال   يكون

 يعتمدها التي العفوية وللصيغة اليومية للحيا  فهم على تعتمد فلسفية نفسية قاعد  على البراغماتي االتجاه يقوم

 هو فالتصميم, التصميم عملية لفهم ومفاتيح للمعرفة رئيسية كعناصر منها واالستفاد  المعتاد  مهامه أداء في اإلنسان

 ونظم ونفسية سلوكية وممارسات عناصر من فيه بما المستخدم يعيشه الذي وللواقع ضمنها ينشأ التي للبيئة نتاج

 .التصميم عملية في تدخل تكنولوجية

 سعي في وتتجسد معنى وخلق تفسير على تقوم تأويل عملية شكل هنا التصميم عملية تأخذ والفن للعلم وخالفا  

 ضمن المطروحة والعناصر ضمنها تشكيله تم التي للحالة وفقا   آثار من عليه سيقوم وما  التصميم لتفسير المصممين

 هذه من لالستفاد  السعي ثم ومن التصميم بيئة ضمن المتوفر  والمواد األدوات تحديد يتم إذ, فيها تشكل التي البيئة

عاد  األدوات  .149المطروحة الحالة ضمن به تقوم أن يمكن الذي الدور صياغة وا 

 :الحاسوبي اإلنساني التفاعل في البحوث تصميم

, التصميم لعملية مرافق كنشاط البحوث تصميم ظهر الحاسوبي اإلنساني التفاعل في التصميم عملية لتعقيد نتيجة

 المصممون فيها يشترك تصميمية عملية خالل من والكمبيوتر اإلنسان بين العالقة وتطوير تنظيم على يقوم وهو

 تركيزه يكون واحد كفريق المصممين مع البحوث تصميم على والبرمجيون الباحثون يعمل إذ البرمجيات ومطورو

 .المستخدم احتياجات على الرئيسي

                                                                 
149
 117المرجع  السابق نفسه، ص.  
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 هذه وتكون الباحثون يقدمها التي والدراسات البحوث على ترتكز التفاعلي للنظام نماذج ويقصد بتصميم البحوث بناء

 المجال من تحويلها خالل من للمستخدم البحوث هذه ينقل وممر النظرية للبحوث ملموس تجسيد بمثابة النماذج

 التركيز أن إال تفاعلي نظام تطوير عملية من مهما   جزءا   يشكل البحثي الجانب أن ورغم, التطبيقي للمجال النظري

 .المعرفة توسع في تساهم بحثية كعملية وليس فعلية كممارسة التصميم على أكبر بشكل يكون

 تطوير أو جديد  تكنولوجيا خلق أجل من للمصممين المتوفر  والتقنيات الفرص تحديد في البحوث تصميم يساهم

 والبحوث الدراسات في الفجوات عن بدورها تكشف التي التصميم مشاكل تحديد في يساهم كما, المتاحة التكنولوجيا

 عليها المترتبة اآلثار عن والكشف التصميم نماذج أداء تقييم في البحوث تصميم يساهم عام وبشكل, النظرية

 التصميم توافق مدى وتحديد االستخدام سياق لتحسين التصميمي أو البحثي للجانب سواء حلول تقديم في والمساعد 

 .150المستهدفين المستخدمين مع مجموعة

 :151منها المعايير من جملة البحوث تصميم عملية تتضمن

 يعتمد وال, التفاعلية العملية تصميم في الداخلة البحوث نوعية تقييم في المرحلة هذه تساهم :التصميمية العملية .1

 بهم يؤدي نموذج لتكرار يسعون ال فهم مسبقا   محدد  تصميمية خطوات استنساخ على فيها والباحثون المصممون

 ومن النظرية والدراسات البحوث مع متناسبة تصميمية خطوات بتحديد يقومون بل, ذاتها النتائج على للحصول

 ألسسلو  التصميم عملية في المختار األسلوب تطبيق لدقة وفقا   وتقييمها التصميمية العملية سير معالجة ثم

 .النظرية الدراسات في تحديده تم ما على بناء األسلوب هذا وفقها اختير التي المنطقية

                                                                 
150

Evenson, Forlizzi, et-al, Shelley, Jodi, et-al, Research through design as a method for interaction 
design research in HCI, OP.CIT. P.(5-6) 

151
 (1-7المرجع السابق نفسه، ص.) 



180 

 

 العملية تطوير إلى تؤدي جديد  ابتكارات على الحصول في البحوث تصميم عملية تساهم أن يجب :االبتكار .2

 جديد  قيم تطوير أي, الخالق التطوير يعني مصطلح هو عام بشكل واالبتكار, والكمبيوتر اإلنسان بين التفاعلية

 .والتقليد المحاكا  عن ا  بعيد والتجدد باألصالة تتميز

 التفاصيل هذه وتحدد, التصميم مرحلة تفاصيل كافة بتحديد البحوث تصميم عملية في والباحثون المصممون يهتم

 من التكامل هذا ويتم ,التكنولوجيا مجال في جديد  ابتكارات إلى الوصول بهدف العمل صيغة في التكامل مدى

 في المقدمة التفاصيل تكون بحيث التصميم عملية في والتطبيقية النظرية الجوانب مختلف بين االنسجام خالل

 المجالين لتطوير بدورها تؤدي جديد  ابتكارات على للحصول المصممون منه ينطلق أساسا   النظرية الدراسات

 .والتصميمي البحثي

 نحو, مسبقا   محدد  قواعد وفق النظر أي, صحيح هو ما على التركيز من تحوال   المفهوم هذا يشكل :المالءمة .3

 .والدراسة التحليل قيد للوضع التصميم مالءمة مدى أي, حقيقي هو ما على التركيز

 من اثنين إعطاء تم ولو فحتى الحاسوبي اإلنساني التفاعل في التصميم بنتيجة قاطع بشكل التنبؤ يمكن ال

, نفسها للنتيجة وصولهم يعني ال فهذا لها المحدد  األساسية الخطوط نفس حتى أو المشكلة نفس المصممين

 .المختار  للحالة مالئمته مدى هو التصميم فاعلية معيار يكون أن ينبغي لذلك

 االستفاد  على القدر  يعني وهو, البحوث تصميم عملية نجاح مدى على للحكم النهائي المعيار وهو :الصالحية .4

 لتوسيع عنها الناتجة المعرفة من االستفاد  أو مستقبلية تصاميم في سواء التصميم من المستمد  نتائجال من

 القو  نقاط من االستفاد  بل ذاتها النتيجة على والحصول التصميم خطوات تكرار يعني ال وهذا, البحثي المجال

 .فيه تحديدها تم التي الضعف نقاط وتجنب
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 الفصل الثاني: التسويق االلكتروني في الويب

وتنوع وسائل التواصل وطرق الحصول على المعلومات في كافة المجاالت أصبح الوصول  إلنترنتا شبكةمع انتشار 

للمستهلك والتأثير فيه بالطرق التقليدية للتسويق أمرا  بالغ الصعوبة, ونتيجة  لذلك اتجهت أنظار المسوقين نحو شبكة 

ك, وقد أدى اهتمام المسوقين بهذه البيئة الجديد  االنترنت كسوق جديد  ذات نطاق أوسع وتأثير أكبر على المستهل

من ضرور  و المختلفة التسويقية األنشطة والعمليات جزءا  أساسيا  من  حتى أصبح التسويق االلكتروني لتنامي دور

 .ضرورات نجاح المنظمات الحديثة

, ففي السابق كانت من خاللهاتسويق والكيفية التي تنفذ ال في آلياتاالنترنت المسوقين يعيدون النظر  جعللقد 

أما في التسويق الكتروني أصبح االهتمام موجها   عملية اإلنتاج وما تقدمه الشركة من منتجاتالعملية مرتكز  حول 

نحو جذب المستهلك ومعرفة رغباته مما دفع أصحاب الشركات لجعل المستهلك في بعض األحيان بشكل أساسي 

سويقية من خالل اختبارات ودراسات تكون نتائجها ذات أهمية في فهم جوانب الخطة جزءا  مشاركا  في بناء الخطط الت

 152التسويقية بشكل يحقق اكبر فائد  ممكنة للمستهلك والشركة.

 :التسويق مصطلحالتطور التاريخي ل

 الالتيني المصطلح وهذا السوق يعني الذي Mercatus الالتيني المصطلح من مشتقة Marketing تسويق كلمة إن"

وقد تنوعت آراء المختصين في مجال التسويق , 153"المتاجر  تعني التي  Mercari الالتينية الكلمة من مشتق بدوره

في كتابه تاريخ الفكر  154Robert Bartels التسويق, إذ يقترح روبرت بارتلز حول تحديد البداية لظهور مصطلح
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 Beneke, malczyk et-al, Justin, Anna et-al, Internet Marketing, GetSmarter Internet Marketing textbook, Chapter 1, 
Introduction to Internet Marketing. P.(4-7) 

153
امعة البلقاء التطبيقية، جامعة الزرقاء (، أسس التسويق المعاصر، دار صفاء للنشر والتوزيع.، الطبعة األولى، ج2110-1002مصطفى عليان، ربحي )  

 11الخاصة، الجامعة األردنية، عمان. ص.
154

من وجهة نمر  التسويق مناقشة منها المواضيع من واسعة مجموعة أبحاثه غطت، التسويق في مجال إنتاجاً  األكثر الباحثين من واحدة بارتلز روبرت كان  

 . المقارن والتسويق الدولي والتسويق االئتمان إدارة التسويق، ومجال طبيعةالعلم، 
التي نالها كتابه في نمريات التسويق  2212 عام في Paul D. Converse كونفيرس د. بول حصدت أبحاث روبرت العديد من الجوائز ومنها جائزة

Marketing Theory and Metatheory  عن:  .التسويق علمب النهوض في لمساهمته 

D. Tamilia and H. Shaw, Robert and Eric(December 2001), Robert Bartels and the History of Marketing Thought Journal of 

Macromarketing, Vol. 21 No. 2, Sage Publications.P.156 
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أي -أن مصطلح التسويق استخدم ألول مر  كاسم , The History of Marketing Thought 1988 التسويقي

ه "أدلة تفي مقال Brussière , فيما يذكر آخرون أمثال العالم0600و 0619بين عامي  -كتسمية لممارسة معينة

 Evidence of a marketing"  على وجود المؤلفات التسويقية الدورية داخل رابطة االقتصاد األمريكية

periodical literature within the American Economic Association"  أن مصطلح التسويق قد ذكر في

في منشورات رابطة االقتصاد األمريكية أن مصطلح التسويق قد استخدم  Brussière  , إذ وجد0619كتابات قبل 

  .0966155فعليا  في 

أضافت التسويق لبرنامجها  ومن أوائل الجامعات التي, العشرين القرن أوائل في دراسي كمقرر التسويق ظهر

 التوزيعية الصناعات اسم تحت التسويق حول مقرر بتدريس, والتي قامت 0612 ميشيغان جامعة التعليمي

 تم 0601 عام وفي ,المنتجات توزيع عنوان تحت التسويق والتي طرحت 0619أوهايو جامعة وكذلك ,والتنظيمية

 أساليب بتدريس Butler Ralph Starr156قام عندما دراسي لمقرر كمسمى صريح بشكل التسويق مصطلح استخدام

 .Wisconsin157 جامعة في التسويق

رافق ظهور مصطلح التسويق وتزايد نسبة إدراك مختلف فئات المجتمع لألنشطة المرتبطة بهذا المصطلح ظهور عد  

التعاريف التعريف الذي  تعاريف حاول من خاللها المختصون تحديد المفهوم العام لهذا المصطلح, ومن أوائل هذه

وهي الرابطة  -National Association of Marketing Teachers  التسويق ألساتذ  الوطنية الرابطة قدمته

 :158والذي نص على 0626-0620بين عامي  - A.M.Aللتسويق األمريكية جمعيةالسابقة لل

                                                                                                                                                                                                                             
  

155
 Brussière, D. (1000) ‘Evidence of a marketing periodical literature within the American  

Economic Association, 1895–2216’, Journal of Macromarketing, 10(1): 217–43 
156

وبداية للمهور التسويق  كان منهجه في التدريس أساسا للعديد من األبحاث والنمريات في مجال التسويق ،2201 عام في ميشيغان جامعة من Butler تخرج  

 http://www.advertisinghall.org/members/member_bio.php?memid=566كما هو بمفهومه الحالي. 
157

 Ellis, Fitchett et-al, Nick, James et-al (2011 ), Marketing: A Critical Textbook, SAGE Publications Ltd, chapter1: 
Introducing the History of Marketing Theory and Practice. P.(21) 
158

i.  T. Gundlach, Gregory (Fall 2007), The American Marketing Association’s 1001 Definition of Marketing: Perspectives on 
Its Implications for Scholarship and the Role and Responsibility of Marketing in Society, American Marketing Association. 
Journal of Public Policy & Marketing. P(243) 
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 business“ "االستهالك إلى اإلنتاج من والخدمات السلع تدفق المساهمة في التجارية األنشطةالتسويق هو "

activities involved in the flow of goods and services from production to consumption” 

 أداءالتسويق هو  "ولكن مع تعديل طفيف أجري عليه ليصبح:  ,0691و 0609وتم اعتماد هذا التعريف بين عامي 

 the performance of“ "المستهلكين إلى المنتجين من والخدمات السلع تدفق توجه التي التجارية األنشطة

business activities that direct the flow of goods and services from producers to 

consumers”. 

 مثل التسويقية األنشطة من وللعديد للمستخدم السلوكية للجوانب إهماله بسبب االنتقادات من الكثير التعريف هذا لقي

 عام في للتسويق جديد تعريف بوضع األمريكية الجمعية قامت لذلك.., الخ, والتخطيط والتسعير السوق دراسة

 :على ينص 0690

 عملية إلتمام الالزمة والخدمات والسلع األفكار وتوزيع ترويج, تسعير, تنفيذ, بتخطيط الخاصة العملية هو التسويق

  .المنظمات أهداف وتحقيق األفراد ورغبات حاجات إشباع إلى تؤدي التي التبادل

 خدمات وتقديم التواصل خلق عمليات من ومجموعة تنظيمية وظيفة: ليصبح 2110 في التسويق مفهوم تعديل تم ثم

دار  للعمالء قيمة ذات  . 159المصلحة وأصحاب المنظمة على بالنفع تعود التي السبل في معهم العالقات وا 

 ليصبح: 2007ومن جديد تم تطوير التعريف في 

 مضافة قيمة ذات عروض وتبادل ,تقديم تواصل, خلق, وعمليات المؤسسات, من مجموعة نشاط هو التسويق

 .ككل والمجتمع والشركاء والعمالء ,للزبائن
                                                                                                                                                                                                                             
 ii. Wilkie, W.L. and Moore, E.S. (1006) ‘Macromarketing as a pillar of marketing thought’, Journal of Macromarketing, 
26(2): 224–32 
iii. F. Lusch, Robert (1007), Marketing’s Evolving Identity: Defining Our Future, American Marketing Association, Journal of 
Public Policy & Marketing, Vol. 26 (2). P.( 262) 
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 i. Wilkie, W.L. and Moore, E.S. (1006) ‘Macromarketing as a pillar of marketing thought’, Journal of Macromarketing, 

26(2): 224–32 
. OP.CIT. P.(14-17) 
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Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, 

delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, 

and society at large 

 مراحل تطور التسويق:

 .0611و 0901 عامي بين تقريبا   المرحلة هذه امتدتو  اإلنتاج مفهوم نحو بداياته في التسويق اتجه

 والتطورات االبتكارات من العديد لظهور مهدت والتي المتحد  الواليات في الصناعية الثور  المرحلة هذه في انطلقت

 التكنولوجيا هذه مكنت وقد, وغيرها اإلنتاج تضخم الحديدية, بالسكك النقل الكهرباء, توليد مثل مختلفة مجاالت في

 الجود  ذات السلع من المزيد إنتاج من الشركات العاملة اليد تقسيم في الجديد  والطرق اآللة استخدام في الحديثة

  .المرتفعة

يميلون  المستهلكين أن افتراض على المرحلة هذه بنيتو  ,التجار  أو التوزيع مسمى تحت الفتر  هذه في التسويق ظهر

 نحو متجها   األكبر والمؤسسات الشركات تركيز كان لذلك ,المعقولة واألسعار المرتفعة الجود  ذات المنتجات لشراء

 160.المستهلكين من ممكن قدر ألكبر المنتج وصوللضمان  هاتوزيع طرق وتطوير منتجاتهم تحسين

 بالمفهوممما أدى لظهور توجه جديد اهتمت الشركات فيه بشكل أكبر  التطورات من العديد اإلنتاج مرحلة شهدت

اإلنتاج جود  متجها  نحو  هاكان التركيز فيو  0621و 0611 عامي بين المرحلة هذه امتدت. المنتج فلسفةو  السلعي

لم تلتفت الشركات إلى ف رأي المستهلك في عين االعتبار أخذتم تطوير المنتجات دون  إذالمستخدم, رغبة من  أكثر
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 i. A. Keelson, Solomon (2012), The Evolution of the Marketing Concepts: Theoretically Different Roads Leading to 
Practically Same Destination!, Volume 1, Issue 2, Takoradi Polytechnic, School of Business, Department of Marketing, 

Takoradi, Ghana. P. 36   
ii. F. Lusch, Robert (2007), Marketing’s Evolving Identity: Defining Our Future, Journal of Public Policy & Marketing , Vol. 26 (2),  American 

Marketing Association. P. (261- 263) 
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نتاج منتجاتها وذلك نتيجة لكثر  الطلب وعدم وجود بدائل لهذه المنتجات  التشاور مع المستهلكين حول تصميم وا 

 161معرفة المستخدمين الحتياجاتهم بشكل جيد في هذه المرحلة المبكر  من نشأ  السوق.إضافة لعدم 

مما أدى لتشكل فائض في البضائع  ازدادت كمية المنتجاتنحو مفهوم اإلنتاج  بشكل أساسي نتيجة لتوجه الشركاتو

ق ضرور  لظهور مرحلة مهد لظهور تنافس بين الشركات التي كانت تسعى لبيع كل ما تنتجه تقريبا , كل ذلك خل

 جديد  هي مرحلة البيع.

نحو فكر  إنشاء قسم  وقد اتجهت, 0601انتشرت على نطاق واسع حتى عام و  0621بدأت هذه المرحلة حوالي 

 قسام بعملية إنتاج السلع.األمختص ببيع منتجات الشركة في حين تهتم بقية 

ولدوره في تلبية  ألهميته مدركيندون أن يكونوا افترضت هذه المرحلة أنه ال يمكن للمستهلكين شراء منتج 

من المنتجات باإلضافة لضرور  وفي نفس الوقت كان اهتمام الشركات مرتكزا  على بيع أكبر قدر ممكن  احتياجاتهم,

نحو استخدام تقنيات جديد  مثل اإلعالن والبيع وذلك دفعهم , تدعيم مركزهم في السوق بين الشركات المنافسة

وبخصائصه التي تميزه عن غيره من  من خالل إقناع المستهلك بهوذلك من بيع أي منتج  هممكنت ,الشخصي

 .المنتجات المنافسة

ترى  ,تي بقيت مستمر  حتى الوقت الحاضربدأت مرحلة جديد  بالظهور هي مرحلة التسويق وال 0601بحلول عام 

 وأاحتياجات البائع  المستهلك وليس ورغبات هي احتياجات يةهذه المرحلة أن نقطة االنطالق ألي عملية تسويق

 .تم صنعهوتقوم هذه المرحلة على فكر  أنه يجب على الشركات صنع ما يمكن بيعه وليس بيع ما  ,جالمنتِ 

يعد مفهوم التسويق ذو منظور خارجي, أي أنه يبدأ بعملية تحديد السوق الخارجي والتركيز على احتياجات المستهلك 

ومن ثم يقوم بتحديد جميع األنشطة التسويقية التي تؤثر على المستهلكين المستهدفين بهدف صنع منتجات ضمنه 
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تتناسب مع رغباتهم وتطلعاتهم, ويتم تحقيق األرباح من خالل كسب رضا المستهلك وخلق عالقة إيجابية بينه وبين 

 162الشركة.

  التسويق االلكتروني:

تتجه نحو نمط جديد من  األنظاربدأت  0662فبحلول  بداية القرن العشرين,بدء النشاط التسويقي على االنترنت في 

أن مفهوم االنترنت اقتصر في البداية على  إذالتسويق عبر شبكة االنترنت, ولكن أدى ذلك لبعض الصراعات 

م تجاوز هذه الصراعات وتمكنت الشركات من استخدام الجوانب الغير تجارية كالجوانب العلمية والثقافية إال أنه ت

,  Yahoo,amazon مثلومن ثم تم اطالق العديد من البرامج التسويقية  ,0660االنترنت ألغراض تجارية بحلول 

من بين المواقع األكثر أهمية حتى الوقت  تعدوغيرها من المواقع التي , eBay, googleموقع البيع اإللكتروني 

, بعد ذلك اتجهت يم شكل جديد من الخدمات للمستهلكدخول التسويق لإلنترنت وتقدبالحاضر والتي ساهمت 

 أصحاب بين العالقة نقل في المواقع هذه وساهمتالشركات نحو تصميم مواقع خاصة بها ضمن شبكة االنترنت 

جديد ينطوي على قدر كبير من المصداقية والسرعة في الخدمة من خالل تأمين  لمستوى والمستهلكين الشركات

 .آخرين ومستهلكين المستهلكين بين أو ينكوالمستهل الشركات بين مباشر  تفاعلية اتصاالت

 مع العالقة تطوير على يركز الذي التفاعلي المفهوم هو جديد لمفهوم االلكتروني التسويق انتقل 2110 عام في

 من المزيد المستخدم منحت والتي الفتر  تلك في ظهرت التي التفاعلية البرمجيات من االستفاد  خالل من المستخدم

تغييرا  جديدا  في مجال التسويق وكان ذلك نتيجة  2119حتى  2110شهدت الفتر  من نهاية و , والراحة الحرية

شبكة االنترنت من التواصل بشكل أفضل كما  مكنت مستخدمي التيلظهور شبكات ومواقع التواصل االجتماعي 

منحتهم نوعا  من الخصوصية في تحديد ما يرغبون في رؤيته وكان على الشركات أن تبدأ بدخول هذه الشبكة 

 الجديد  للتواصل مع المستخدم بشكل أفضل.

                                                                 
(11-17المرجع السابق نفسه. ص)   
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  :اإللكتروني التسويق أنواع

 والجمهور المتبعة التسويقية للخطة تبعا   األنواع هذه وتختلف, االنترنت عبر التسويق أنواع من العديد هناك

 .الشركة به تقوم الذي العمل ونوع المستهدف

 :أهمها ومن, األنواع من للعديد الستخداماته وفقا   التسويق تصنيف ويمكن

 :البحث محرك عبر التسويق .1

 التسويق ويعمل, المتنافسة المواقع ماليين بين االنترنت شبكة ضمن لها ثابت مركز لتأمين دائما   الشركات تسعى

 الصلة ذات البحث محرك نتائج صفحات في ظهورها فرصة زياد  خالل من للمواقع الترويج على البحث محرك عبر

 .المستخدم عنه يبحث بما

 :هما اساسيين شكلين إلى البحث محرك عبر التسويق ينقسم 

 PPC (Pay Per Click) للتسويق تدفع فيه الشركات لمحرك البحث هو نظام و  النقر: خالل من الدفع

الذي يعرض إعالنها وفقا  لعدد النقرات التي يتلقاها اإلعالن من المستخدمين, وتظهر هذه اإلعالنات تبعا  

للكلمات التي يكتبها المستخدم والمرتبطة بالموضوع الذي يبحث عنه, وكلما ازدادت النقرات كلما ارتفع 

ضمن موقع  Google AdWordsمثال  تستخدم الشركات برنامج  ,من الصفحةاإلعالن نحو الجزء العلوي 

Google .لوضع إعالناتهم ومن ثم تدفع للموقع تبعا  للنقرات التي تلقاها اإلعالن 

 
 Googleالنقر في موقع  خالل من الدفعنموذج عن  .91الشكل
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التسويق نسبة للفئة المستهدفة ومدى صلة الموقع  عملية يستفاد من هذه الطريقة في قياس مدى نجاح

   163من خالل قياس معدل النقر على اإلعالن. ,بالفكر  التي يبحث عنها المستخدم

 SEO (Search Engine Optimizationتحسين ) عملية تؤثر على ظهور  هيو  :البحث محركات

ويتم تكليف شركات خاصة للقيام بهذه العملية, وتفيد هذه  مدفوعة الغير وترتيب الموقع في نتائج البحث

كانت  في حال نتائج البحث األولىظهور الموقع ضمن جذب عدد أكبر من الزوار عن طريق العملية في 

كلمات البحث التي زود المستخدم محرك البحث بها مطابقة للكلمات المفتاحية المرتبطة بموقع  الشركة, 

المفهوم أنواع مختلفة من البحث, بما في ذلك البحث عن الصور, والبحث عن الفيديو, قد يستهدف هذا و 

 164البحث األكاديمي, والبحث عن األخبار.

 التسويق عبر البريد االلكتروني: .2

خيار تقوم الشركة بتزويده من خالل غالبا  بين الشركة وعمالئها, وتتم هذه العملية  الثقةيعتبر هذا النوع وسيلة لتعزيز 

, وتطلب الشركة من خالل هذا الخيار من المستخدم أن يقوم بتزويدها تسجيل الدخولضمن الموقع الخاص بها وهو 

معلومات وخدمات  وعند حصول الشركة عليه سيصبح بإمكانها إرسال ببعض المعلومات عنه منها بريده االلكتروني,

لة بآخر تطورات الشركة وما تقدمه, ويمكن منح هؤالء العمالء عروض خاصة على صه بشكل مستمر يبقي للمستخدم

 التعامل مع الشركة بشكل أكبر وجذب مستهلكين آخرين. وخصومات والعديد من المزايا األخرى لتشجيعهم على

 االجتماعي: التواصل مواقعتسويق   .3

حتى أصبح  وال تزال في نمو متسارعواحد  من الوسائل األكثر نموا  في هذا العقد,  االجتماعي التواصل مواقعتعد 

سيتجاوز قريبا  عدد األشخاص الذين يستخدمون محركات  االجتماعي التواصل مواقعمن المرشح أن عدد زوار 

 البحث.
                                                                 

, http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click, Pay per click, Wikipedia, the free encyclopedia  
163

41,2,3,41.. 
 

164
(, التسويق االلكتروني وعالقته بمحركات البحث, عن االنترنت, 3,44السيد كردي، أحمد ) 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/321005 ,41,2,3,41. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/321005
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التسويق في العصر  آلياتمن  مثل فيسبوك, يوتيوب, تويتر وغيرها, تشكل جزءا  هاما   االجتماعي التواصل مواقعإن 

تعريف أكبر قدر ممكن من المستخدمين بالشركة وخدماتها بسرعة وبأقل تكاليف الحديث لما لها من دور هام في 

وسيلة تفاعلية تمكن الشركة والمستهلكين من  مواقع مجاني فضال  عن كونهفتأسيس صفحة للشركة ضمن هذه ال

 التواصل مواقع عبر التسويق استراتيجية فقر  " التوسع في هذا الموضوع ضمنوسيتم التواصل بشكل سريع ومريح, 

 هذا الفصل. في "االجتماعي

 .والفيديو والصور وغيرها 165أنواع مختلفة من تقنيات الويب مثل المدوناتالتسويق ضمنها من خالل استخدام  ويتم

 مراحل التسويق االلكتروني:

تختلف مراحل التسويق االلكتروني تبعا  للعديد من العوامل مثل الفئة المستهدفة ونوع المنتج وغيرها, وقد قام بعض 

 البد منها لبناء خطة تسويقية صحيحة وفعالة قدر اإلمكان أساسيةالباحثين بتقسيم مراحل التسويق إلى خطوات 

 بغض النظر عن االختالفات.

 وتنقسم إلى:لتسويق اإللكتروني, بدور  اتسمى هذه المراحل 

   :مرحلة إجراء البحوث التمهيدية .1

الشركات من جمع المعلومات المطلوبة لوضع خطة  الحديثة االتصالمكن التطور التكنولوجي وظهور وسائل   

 ماألسواق والمنتجات التي تتصل اتصاال  مباشرا  بعمله عن المعلومات جمع عملية تيسرتتسويقية بسهولة وسرعة, إذ 

 أصبح بإمكانهمكما  مباشر  عبر االنترنت,األطراف ذات الصلة من عمالء وموزعين وغيرهم  أخبار واستقصاء
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 إلدارة نمام خالل من يعمل االنترنت، تطبيقات من تطبيق والمدونة. الشبكة سجل بمعنى اإلنجليزية blog لكلمة قبوال األكثر التعريب هي مدونة كلمة نإ  

 المدخالت ألرشفة آلية تصاحبها تصاعدياً، زمنياً  ترتيباً  مرتبة و مؤرخة( مدخالت) مدونات عليها تمهر وب صفحة عن عبارة صوره أبسط في وهو المحتوى،
 الصفحة في متاحة تعود ال عندما الحق وقت في معينة تدوينة إلى الرجوع من القارئ يمكن نشره لحمة منذ يتغير ال دائم عنوان منها مدخل لكل يكون و القديمة،
 .للمدونة األولى
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بشكل أسرع التعرف على المنافسين في السوق ومعرفة أخبارهم وخططهم المستقبلية وأسعار منتجاتهم ومواصفاتها 

 166.ذي قبلوأدق من 

  التخطيط االستراتيجي للتسويق اإللكتروني: .2

 البحوث إجراء في مرحلة تتطلب عملية التخطيط القيام بتحليل استراتيجي لنتائج البحوث والدراسات التي تم القيام بها

, فحتى يتم التخطيط للموقع اإللكتروني الذي سيمثل نقطة انطالق النشاط التسويقي يجب إجراء تحليالت التمهيدية

لتحديد عد  جوانب منها الفئة المستهدفة والسوق المستهدف, التعرف على من بيانات أولية مبنية على ما تم جمعه 

 تشكل أساسا  لبناء استراتيجية تسويق إلكتروني فعالة.المنافسين, تحديد اإليرادات المتوقعة وغيرها من العوامل التي 

حجم الموقع  عبرالمزيج التسويقي المناسب لنتائج الدراسات والذي سيترجم فيما بعد  تحديدكما يتم في هذه المرحلة 

لى وتصميمه وما يحتويه من معلومات وطريقة الترويج له واالتصال بالعمالء وتوصيل المنتجات وتحديد األسعار وا

 167ما هنالك من جوانب سيتم تنفيذها في المراحل التالية.

نشاء الموقع وتكوين صورة ذهنية له .3   :مرحلة تصميم وا 

تعد العالقة اإليجابية بين المنتج والمستهلك والثقة المتبادلة بينهما من االعتبارات الهامة التي تسعى الشركات 

من الوسائل الهامة لتعزيز  بكافة أجزائه ومحتوياتهلتحقيقها بوسائل مختلفة, ويعتبر الموقع االلكتروني للشركة 

الصفحة األولى على سبيل المثال تعد , وتشجيعه على التفاعل معها بها مصداقية الشركة لدى المستهلك وزياد  ثقته

والتنقل بين صفحاته,  ت هذا الموقعودفعه الكتشاف محتوياالمستهلك انتباه أهمية كبير  في جذب  ذاتالموقع  من

 عام,بشكل  الشركة عن رسالةواضحة وتقدم فكر  انطباعا  أوليا  إيجابيا   تعطي بتصميمها بحيثلذلك يجب االهتمام 

باإلضافة لذلك يجب تزويد الموقع بمعلومات وبيانات للتواصل مع الشركة مثل أرقام الهاتف والعنوان مما يزيد من 

 مصداقيتها.
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يمكن المستخدم من إيجاد المعلومات كما يجب االهتمام بترتيب ووضوح المحتوى والتنظيم البصري للعناصر بشكل 

أعطى ذلك للمستخدم سببا  لالستمرار في زيارته اد االهتمام بتصميم الموقع كلما وكلما ازدوفهمها بسرعة وسهولة, 

 168والعود  إليه مر  أخرى.

  :له الزائرين وجذب للموقع الترويج مرحلة .4

ولكن شراء المنتجات لن يبدأ إال بزيار  الموقع  وهنا  ,شراءه لمنتجاتها ال يعنيإن مجرد زيار  العميل لموقع الشركة 

تكمن أهمية جذب الزوار لموقع الشركة, وحتى ينجذب أكبر عدد ممكن من الزوار للموقع ال بد من تسجيله لدى 

, فعدم االنتماء لهذه المواقع yahooو  Googleواحد أو أكثر من مواقع البحث الشهير  على االنترنت مثل 

%  من مستخدمي االنترنت يصلون للمواقع المختلفة عبر مواقع  90ملية الوصول للموقع حيث أن سيصعب من ع

 البحث .

وبشكل عام يجب الترويج للموقع االلكتروني بمجرد إنشائه سواء أكان ذلك باألساليب الترويجية اإللكترونية أو 

وتتعدد الوسائل المقدمة للمساعد  في  .يو أو التلفازبالطرق التقليدية مثل الترويج للموقع ضمن حملة إعالنية في الراد

هذا المجال إذ تعرض العديد من الشركات المتخصصة تقديم هذه الخدمة بحيث تضمن توجيه الموقع للفئة والسوق 

من خالل ر إيجابي بأقل وقت ممكن , كما يمكن رعاية مناسبات وأحداث خاصة ييحقق أفضل تأث بشكلالمستهدفين 

عاية دور  رياضية واالهتمام بوضع أخبارها بشكل مستمر فور حدوثها, أو تقديم هدايا أو عينات أو خدمات كر  الموقع

 169من الوسائل الهامة التي تؤثر بشكل إيجابي على المستخدم وتحفز رغبته بالدخول للموقع. مجانية وغيرها

  مرحلة تحويل الزائرين إلى مشترين: .5

تكمن المشكلة التسويقية في قدر  الموقع على تحويل زواره إلى عمالء ومشترين دائمين ومتفاعلين مع الشركة ولحل 

هذه المشكلة تتبع نظم إدار  التسويق اجراءات مختلفة يتم تحديدها بناء على العديد من العوامل مثل الفئة المستهدفة, 
                                                                 

168
 بتصرف 21المرجع السابق نفسه، ص.  
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يخلق لدى الزوار رغبة في تصفح باقي صفحات الموقع ويزيد  مغرٍ نوع المنتج وغيرها, إذ يمكن للشركة وضع عرض 

كأن تقدم شركة طيران عرضا  خاصا  لسعر تذاكر رحلة معينة أو تقدم سعرا   ن,إلى مشتري ممن احتمالية تحويله

 تدعيم اسمها بين منافسيها.مما يساهم في مخفضا  لفتر  محدد  

المستخدم سيغادر الموقع إذا ما تطلب فتر  طويلة للتحميل أو لم يتمكن كما يجب االهتمام بسهولة استخدام الموقع ف

 170بشكل صحيح. ضمنه من إكمال مهمته

   :مرحلة إتمام عملية الشراء وتسليم المنتج .6

بعد النجاح في تحويل الزائر إلى مشتري البد من إرشاده إلى كيفية إتمام عملية الشراء سواء من حيث طريقة السداد, 

ويجب أن تكون مراحل الدفع أو طلب المنتج عبر الموقع بسيطة وواضحة, ويتأثر ذلك المنتجات وغيرها,  استالم

ببنية الموقع وآلية التنقل ضمنه ففي حال لم يتعرف المستخدم على الزر الخاص بطلب المنتج أو كانت الخطوات 

الشركة مجددا , ويتوقف بناء وتصميم هذه غير واضحة لن يتابع عملية الشراء وقد ال يرغب في التعامل مع 

طبيعة ونوع المنتج اإلجراءات على دراسة الفئة المستهدفة وسلوكها التفاعلي مع شبكة االنترنت, كما يتحدد ذلك وفقا  ل

أي التي يمكن إتمام تسليمها إلكترونيا  كاالستشارات والبرامج الجاهز  -المنتجات إلكترونية  كانت ففي حال ,المباع

إذا استكمل ذلك بنظام دفع  يمكن االستغناء تماما  عن أي احتكاك مادي خاصة   -واألفالم والمعلومات وغيرها

الجهة المسؤولة عن التوزيع المادي في المشتري و  بينالسلع مادية فالبد من التنسيق  كانت أما في حال ,إلكتروني

 عملية الشراء.إلتمام  الشركة
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   :العالقات مع العميل لتكرار الشراءمرحلة تكوين ودعم  .7

تحسين خدمة العمالء و  إدار  العالقات مع العميلاالهتمام بكيفية من الموضوعات الهامة في التسويق اإللكتروني 

وتساهم في بناء عالقة طويلة األمد بينه وبين  فالبد من وضع استراتيجية مناسبة في هذا المجال ترضي العميل

 للشركة. وتحقق الربح والنجاح الشركة

إدار  العالقات مع رغبات المستهلكين واألهداف العامة للشركة بشكل  نظم آليات توافق مدىذلك من خالل قياس  يتم

ويمكن االستفاد  من كافة , يسمح بحل جميع مشاكل العمالء بصور  فوريةو خدمة إلكترونية على مدار الساعة  يوفر

 ية منها كاالتصال بالهاتف مثال .صل مع المستهلك وحتى التقليدالوسائل الممكنة للتوا

   :مرحلة التقييم والتطوير .8

 تتناول عملية التقييم مجالين هما تقييم الموقع وتقييم العالقة مع العمالء ودرجة النجاح في إرضائهم.

 تقييم الموقع: 

بمجرد انطالق الموقع تبدأ عملية متابعته بشكل مستمر للتعرف على نقاط القو  والضعف فيه بهدف تطويره, ويتم  

ذلك من خالل تقديم التوصيات والمقترحات الممكنة للمختصين والمصممين بناء على نتائج تحليل المعلومات التي 

نجاح الموقع  مدى فالمتابعة أمر ضروري للتأكد منلسلوك المستخدم ضمن الموقع,  عنبشكل مستمر تم جمعها ي

 خالل فتر  معينة. ضمنه بإجمالي عدد الزوار والتي تقاساإلقبال عليه  ونسبة

 تقييم العالقة مع العمالء:  

أي مقترحات حول  وأتساعد عملية التغذية الراجعة واستطالع آراء العمالء حول المنتجات التي حصلوا عليها 

ويتطلب تحقيق ذلك توفير عمليات اتصال  ,المستهلكالعالقة مع وتطوير في توثيق  خدمة العمالء,آليات تحسين 

وقد قدمت التكنولوجيا الحديثة العديد من آليات التفاعل التي تسهل هذه العملية  والفئة المستهدفةمباشر  بين الشركة 

للمستهلكين شخصية المعلومات الات تجمع وهي برمجي   Cookieما يطلق عليه على سبيل المثال يمكن استخدام
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 تلقيلمكان معين ضمن الموقع تحديد تخصيص بريد خاص للعمالء أو  يمكنأو  الذين يقومون بزيار  الموقع,

 بشكل مستمرمراجعة اآلراء والمقترحات والشكاوي  من وتمكن هذه الطرق المختصين, الشكاوي واالقتراحات

ومن ناحية أخرى تفيد  للموقع وآليات التسويق, المتواصلةواالستفاد  منها في عمليات التطوير مباشر   واالستجابة لها 

 171.فهي تؤكد لهم قدر  الشركة على تلبية متطلباتهم واالستجابة لرغباتهمهذه الطريقة في تدعيم ثقة العمالء بالشركة 

  MixMarketingأثر التسويق اإللكتروني في تطور المزيج التسويقي 

الذي اقترح أن يتم تحديد  James Culliton172من قبل كوليتون  0609مزيج التسويقي في عام ال ظهرت فكر 

 .Neil Hقام نيل بوردن  0602بناء  على مزيج من العناصر, وفي العام  يةالتسويقللخطة  المكونة المراحل
173Borden -بإطالق اسم  -رئيس نقابة المسوقين األمريكيين في ذلك الوقتMarketing Mix  على هذه

 174العناصر.

بهدف بناء  المنتجة شركةالالسيطر  عليها من قبل التحكم بها و المزيج التسويقي هو مجموعة العوامل التي يمكن و 

مزيج يشير الأو الخدمة المقدمة, و  تجاه المنتجوردود فعلهم خطة تسويقية تستخدم للتأثير على سلوك المستهلكين 

التي تستخدمها الشركة لتعزيز عالمتها التجارية أو منتجاتها وخدماتها  التسويقي لمجموعة اإلجراءات أو التكتيكات

 في السوق, وتنقسم عناصر المزيج التسويقي إلى المنتج, السعر, التوزيع والترويج.
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  James Culliton  المتحدة. الواليات رؤساء الثنين تجاري مسؤولك عملو ،2210 في نوتردام جامعة في األعمال إدارة كلية عميدشغل كوليتون منصب 

عن االنترنت  .هناك األعمال إدارة كليةل اً عميد أصبحو نوتردام إلى للذهاب 2212 عام في غادر ثم سنوات، لعدة هارفاردو بوسطن جامعتي فيكوليتون  درس 

http://articles.chicagotribune.com/2004-01-25/news/0401250357_1_harvard-business-school-tariff-commission-notre-
dame 

173
   NEIL H. BORDEN لجمعية سابق رئيس الجوائز على أبحاثه ومنشوراته وهو من العديد حصد. لألعمال هارفارد كلية في واإلعالن التسويقفي  أستاذ هو 

 . التسويق علوم معهد على العام والوصي األمريكية االقتصاد جمعية كان عضواُ في. األمريكية التسويق
 .2211 عام الذي نشر واإلعالن للدعاية صاديةاالقت اآلثار The Economic Effects of Advertisingمن كتبه 

174
 H . Borden, Neil (September 1984), The Concept of the Marketing Mix, journal of advertising research, Volume II, 

Cambridge university. P.7  
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بيئة  إذ فرضت المستهلك,آلية عمله وتأثيره على يختلف التسويق اإللكتروني عن التسويق التقليدي من حيث 

ويحقق  مع هذا السوق الجديدضرور  تغير آلية عمل عناصر المزيج التسويقي بشكل يتالءم االنترنت االفتراضية 

 .كفاء  أكبر في القدر  التفاعلية بين المستهلك والشركة

 :Productأثر التسويق اإللكتروني على المنتج  .1

 175للمزيج التسويقي وكافة العناصر األخرى ترتكز عليها وتتمحور حولها.المنتجات هي أحد العناصر األساسية 

والمنتج هو مزيج من المكونات المادية والغير مادية التي يشتريها المستهلك من أجل إشباع حاجة وتلبية رغباته, 

 واستخدامه له.ويقصد بالمكونات الغير مادية مجموعة المنافع التي يتلقاها المشتري نتيجة حصوله على المنتج 

تمر دور  حيا  المنتج بعد  مراحل وهي التقديم, النمو, النضج, االنحدار, وتختلف كل مرحلة من هذه المراحل من 

حيث حجم المبيعات, األرباح المحققة, التكاليف, ونسبة المستهلكين والمنافسين, والفائد  من دور  حيا  المنتج بالنسبة 

 بها المنتج. يمرمرحلة التي لل مالئمةرسم استراتيجية تسويقية لتي تمكِّن من تحديد األسس اللشركة تكمن في 

غير ملموس يمكن تبادله بشكل آلي تماما  بمعنى أنه  غير مادي يتصف بكونهينقسم المنتج إلى نوعين فهناك منتج 

أي مكان دون الحاجة ومن  من خالل جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم يمكن إتمام عملية البيع والشراء كاملة  

إذ يتم تداول المنتج عبر شبكة اإلنترنت دون تأثير للذهاب للشركة أو لقاء أي من مندوبيها إلتمام عملية الشراء, 

المنطقة الجغرافية الحدود الجغرافية عليه , فعلى سبيل المثال يمكن شراء استشار  طبية من طبيب في خارج أو داخل 

 مثال   بينهما سوى لغة التعامل أحيانا  أو يمكن شراء برنامج جاهز من شركة ميكروسوفتدون وجود أدنى فرق للعميل 

 وتحميله مباشر  على جهاز الكمبيوتر.
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والنوع الثاني من المنتجات هي المنتجات المادية, ويؤمن التسويق االلكتروني للمستخدم إمكانية التعرف على 

وقد تتيح بعض المواقع إمكانية الدفع الكترونيا  ومن ثم تقوم الشركة خصائص وصفات هذه المنتجات ومن ثم شرائها, 

 176بإرسال المنتج للمستهلك وفقا  للبيانات التي يرسلها المستهلك للشركة.

 :Placeأثر التسويق اإللكتروني على التوزيع  .2

تهدف إدار  قنوات التوزيع إلى  إذتعتبر إدار  قنوات التوزيع  من العناصر األساسية لنجاح التسويق االلكتروني, 

والوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة, وباستخدام شبكات  ةتوصيل المنتجات للمواقع المناسبة وفق الكميات المطلوب

شركائها من الموردين والمصنعين وبائعين  التواصل بسرعة وبشكل مستمر معاإلنترنت أصبح بإمكان الشركات 

 ضمان تحقيق أفضل النتائج.و داء العمل التجزئة للمشاركة في تحسين أ

تكاليف  أدى النخفاض ساهم التوزيع المعتمد على شبكة اإلنترنت باختصار الكثير من قنوات التوزيع األمر الذي

اإلنتاج والسرعة في الرد على طلبات العمالء, إذ أن اختصار قنوات التوزيع كان من شأنه تخفيض عدد الموظفين 

أصبحت العالقة مباشر  مع المستهلكين فلم يعد هناك حاجة للعدد الكبير من الموظفين  مثال  إذكما في شركة أمازون 

% من الصفقات من 91يق االلكتروني في بيع الورود بحيث تم عقد لتصريف األعمال, وكذلك اعتمدت هولندا التسو 

خالل اإلنترنت فأصبحت الورود تصل إلى المستهلك في أميركا في الوقت المناسب, األمر الذي ساهم بزياد  

 177المبيعات وسرعة خدمة الزبائن.

 :Promotion الترويج على اإللكتروني التسويق أثر .3

وتوسيع نطاق إدراكهم  بالمستهلكين االتصال تحقيق على تساعد أن يمكن التي الوسائل مختلف الترويج يشمل

 على التعامل مع الشركة. ومعرفتهم بالشركة أو أحد منتجاتها بهدف التأثير في سلوكهم الشرائي وتحفيزهم
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معينة  فكر  أو خدمة أو سلعة حول بمعلومات المستهلك إمداد التي تعمل على التسويقية الجهود من مجموعةوهو 

قناعه بها اهتمامه بهدف إثار   االستمرار ثم بشرائها قرار اتخاذ إلى دفعه وبالتالي احتياجاته إشباع على بمقدرتها وا 

 178 .مستقبال   باستعمالها

 النشر, المبيعات, اإلعالن, تنشيط الشخصي, في التسويق التقليدي يضم الترويج عددا  من العناصر وهي البيع

طبيعة المعامالت واالتصاالت في  نتيجة الختالف اإللكتروني الترويج في األمر يختلف ولكن العامة, والعالقات

 عناصر أخرى مثل أهمية بوضوح تزداد بينما الشخصي كالبيع بعض العناصر االنترنت, إذ يختفي أو يتقلص دور

 . المبيعات وتنشيط اإلعالن

 أثر التسويق االلكتروني على عناصر الترويج: .4

 اإلعالن على اإللكتروني التسويق أثر: 

وسيلة غير شخصية لتقديم السلع واألفكار والخدمات وترويجها عّرفت جمعية التسويق األمريكية اإلعالن بأنه 

عالن باعتباره فنا  يتطلب قدرا  كبيرا  إلى اإلتنظر النظم التسويقية و , جهة معلومة مقابل أجر لحساب شخص أو

ودفعه إلى القيام بسلوك توجيه تفكيره خالله تحقيق أثر محدد يتمثل في إقناع المستهلك و  من المهار  ويمكن من

معين مثل الشراء أو التعامل مع الخدمة المعلن عنها ويتم ذلك باستخدام وسائل االتصال المتاحة والمالئمة للفئة 

ا نظم المعلومات إذ تنوعت آليات المستهدفة, ولقد استفادت صناعة اإلعالن من التطور الذي حدث في تكنولوجي

 اإلعالن ضمن شبكة االنترنت واختلفت تبعا  للفئة المستهدفة والسلعة المعلن عنها.

مكانية بالمرونة تتميز التكاليف منخفضة وسيلة اإلنترنت عبر اإلعالن يشكلكما   المنتجات لتطور تبعا   التعديل وا 

 على الحصول أصبح بإمكان الشركات عد  برامج وخدمات ضمن شبكة االنترنت خاللومن  والخدمات,
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 7المرجع السابق نفسه، ص.  
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معه ووصف نتيجة إحصاء عدد المستخدمين المتفاعلين وذلك من خالل  اإلعالن نجاح حول إحصائية معلومات

 179.هذا التفاعل

 اإلنترنت عبر الشخصي البيع: 

 االتصال خالل ويتم من ما, منتج بشراء العمالء إلقناع البيع رجل بها يقوم التي العملية هو الشخصي البيع

 والزبون. البيع المباشر بين رجل الشخصي

ساهم وجود شبكة اإلنترنت في تقليص دور البيع الشخصي نتيجة الختصار المسافة بين المؤسسة المسوقة 

الشركات نحو  إذ توجه نظر والعمالء وجعل ذلك عملية التواصل بين الشركة والعميل أكثر حيوية وفعالية,

أغنت التواصل ومنحت  برامج الوسائط المتعدد  والصوت والصور  الحية التيو استخدام التقنيات الحديثة 

 180متميز  ومعرفة موسعة بالشركة وما تحويه من منتجات وخدمات.المستخدم تجربة 

 والدعاية النشر: 

 بواسطة للمستهلك والخدمات السلع عن األفكار أو المعلومات لتقديم شخصية غير هي وسيلة الدعاية أو النشر

 معلومات إذ تقدم للنشر أساسي ومصدر مهمة شبكة االنترنت في الوقت الحاضر وسيلة وتعد معلومة, جهة

   .االقتصادي الخ... أو السياسي الصعيد على سواء النواحي جميع في العالم في يدور ما أهم عن مستمر 

 المبيعات تنشيط:  

 المتعلقة الوسائل واآلليات من العديد تم تطوير المباعة, ولقد الكميه زياد  إلى تهدف التي الترويجية األنشطة هي

والخدمات والعروض المميز   الهدايا مثل المستهلك بشكل رئيسي على عبر االنترنت والتي تركز المبيعات بتنشيط

ويشجعه على متابعة التصفح ضمن الموقع التي يتم عرضها ضمن الموقع بشكل واضح يجذب انتباه المستهلك 

 ويحفزه على التعامل مع الشركة.
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 ( بتصرف1-7، مرجع سبق ذكره، ص)اإللكتروني التسويق(، 1022) أحمد، كردى السيد  
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  Pricing:التسعير  على اإللكتروني التسويق أثر .5

 مكونات أحد الخدمة, وهو أو السلعة على حصوله مقابل المشتري يدفعها التي العينية أو النقدية التسعير هو القيمة

 قيمة تحديد هو الشركة, والسعر تتحملها نفقات العناصر هي بقية بينما للشركة موردا   التي تقدم التسويقي المزيج

  للجود . معيارا   يكون ما وغالبا   منفعة من تحققه لما وفقا   بالنقود السلعة

 بين بالمفاوضات إما األسعار حددتوت بأنه أكثر مرونة وأقل ثباتا  من التسويق التقليدي اإلنترنت عبر التسعير يتصف

لطبيعة التسوق ضمن  يعود والسبب منخفضة غالبا   اإلنترنت على األسعار بالمزادات, كما تكون أو والمستهلك البائع

 للمستهلكين حرية أكبر اإللكتروني التسويق إذ يوفربيئة االنترنت والذي يفرض وجود تنافس أكبر بين الشركات 

 أيضا   للمنتجين والمقارنة فيما بينها الختيار األفضل واألقل سعرا  كما يتيح  المنتجات أسعار على للتعرف والعمالء

 181.المنافسة والمنتجات  منتجاتهم تكاليف بين أن يقارنوا

ونتيجة لطبيعة التسويق االلكتروني المختلفة عن التسويق التقليدي تمت إضافة بعض العناصر على المزيج 

 :182آلية التعامالت ضمن االنترنت, وهيالتسويقي لجعله أكثر مالءمة لصيغة و 

 :Peopleاألشخاص  .1

يشير هذا المصطلح في التسويق االلكتروني إلى جميع األشخاص المعنيين بالخطة التسويقية من منتجين 

ومستهلكين, إذ يجب أن تهتم الشركة بالموظفين وصفاتهم وجود  العمل الذي يؤدونه سواء أكانوا موظفي مبيعات, 

وذلك من خالل التحقق من كفاءتهم في أداء عملهم ومدى انسجامهم كفريق الخ..., العمالء, مسوقين  خدمة موظفي

حول المنتج  لهخلق صور  إيجابية تعزيز ثقة المستهلك بالشركة ضمن بيئة االنترنت االفتراضية و  عمل وقدرتهم على
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  “Marketing and the 7Ps:A brief summary of marketing and how it works”, 2005, Chartered Institute of Marketers,UK. 
P.4 

182
 (7-6المرجع السابق نفسه، ص.) -2  

i. The marketing mix 7 Ps of the marketing mix, a framework for complete marketing, internet, 2005 Clarity Marketing Ltd, 
http://www.clarity-in-communication.com/getattachment/5efd93e3-cdf7-489e-a0b6-9cb5fb19cf2d/7-Ps-of-the-
marketing-mix.aspx  
ii. 7Ps of Services Marketing, internet, Continuum Learning Pte Ltd. 
http://www.continuumlearning.com/Customer%20Services_7Ps%20of%20Services.pdf 



200 

 

كما سيؤثر على رضا المستهلك وبالتالي  والشركة بشكل عام فذلك سيؤثر على نجاح كافة مراحل الخطة التسويقية

 تحفيزه للقيام بعملية الشراء.

كما يجب أن تقوم الشركة بتحديد الفئة المستهدفة بشكل واضح ودراسة خصائصها لمعرفة مدى مالءمة الخطة 

 التسويقية لمتطلباتها, ولتحديد اآلليات التسويقية المتناسبة مع خبراتها التفاعلية.

 :Physical Evidenceوالحضور المادي  الدليل .2

عند بيع السلع في التسويق التقليدي يمكن أن يسمح البائع للمستهلك بتجربتها قبل قيامه بعملية الشراء, وتختلف 

طبيعة هذه التجربة تبعا  لنوع المنتج فبعض المنتجات يمكن لمسها وبعضها اآلخر يمكن شمه في حين أن بعض 

مبنية على  والشركةفقط, ولكن في مجال التسويق االلكتروني تكون العالقة بين المستهلك المنتجات يمكن رؤيتها 

الثقة إذ ال يتسنى للمستهلك التعرف على المنتج إال من خالل الصفات والخصائص التي توفرها له الشركة, كما 

تج يجب على الشركة تقديم يحتوي االنترنت على منتجات غير مادية كالخدمات والبرامج, ومهما اختلف نوع المن

أكبر قدر ممكن من الدالئل التي تؤكد مصداقيتها وتعزز ثقة المستهلك بها من جهة وتثبت جود  المنتج وتوضح 

 خصائصه وصفاته من جهة أخرى. 

فاألدلة المادية بذلك تشير إلى جميع الخصائص والمواصفات التي يمكن للمستهلك أن يتعرف عليها من خالل 

لتفاعلية بينه وبين الشركة ومستوى خدمة الموظفين وسرعة استجابتهم الستفسارات العمالء, إضافة لما تقدمه العالقة ا

المثال, إذا ما أراد أحد العمالء الحجز في فندق  سبيل الشركة في موقعها من صور ومعلومات حول المنتج, على

سهولة استخدامه, كمية المعلومات والتفاصيل تصميم الموقع, فسيتأثر سلوكه بعد  جوانب منها عبر االنترنت 

 توى الخدمة التي يقدمها الموظفون.والصور المعروضة, إضافة لمس
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 :Processالعملية  سير .3

 واآلليات واألنشطة التي يتم من خاللها تقديم الخدمة للمستهلك, وهي عاد  يشير هذا العنصر إلى جملة اإلجراءات

 .العمالء قبل من تقييمها يتم التي الخدمة عملية تشكل مجتمعة الخطوات من سلسلة على تنطوي ما

 االنتظار كوقت فأمور, العميل على مهم ذات تأثير عوامل هي تقديمها على القائمين وسلوك الخدمة تقديم عملية إن

تحقيق رضا من شأنها  عوامل كلها للعمالء الموظفون يقدمها التي المساعد  ودرجة المطروحة المعلومات ودقة ونوع

 وبناء عالقة طويلة األمد بينه وبين الشركة. العميل

للعمالء  خدمة جيد  تحقيق وذلك لضمان األهمية بالغ بما فيها من تفاصيل أمرا   الخدمات تقديم يعد تخطيط عمليةو 

وال يهتم العمالء بكيفية سير العملية بل يهتمون بالقيمة المحققة والمنبثقة منها  ,ومتوافقة مع خصائصهم ورغباتهم

 والمجسد  في نوع وجود  الخدمة المقدمة لهم.

 لكتروني على المستهلكأثر التسويق اإل 

الخدمة والذي تتوجه  أو المنتج يستخدم الذي الشخص في عملية التسويق فهو ذلك فاعال   ا  عنصر يعد المستهلك 

 ما وغالبا  , الجهود التسويقية نحوه بغية إرضائه والتأثير على نواياه ورغباته لتحويلها إلى سلوك يتجسد بعملية الشراء

 إلى المنتج للمنتج فهو غالبا  ال يعطي أو يبيع األخير  المحطة ألنه" النهائي المستخدم"اسم  المستهلك على يطلق

المشتري ليس بالضرور  المستخدم النهائي للمنتج إذ يمكن أن يكون يختلف المستهلك عن المشتري, ف, و آخر طرف

فقد يقوم أحد  مستهلكا   يكون أن للمشتري فردا  أو مؤسسة صناعية أو تجارية تقوم بشراء المنتج من البائع, كما يمكن

 األشخاص بشراء كمبيوتر ليكون جهازه الخاص من أجل تأدية أعماله.

مشتريا  فقد يقوم أحد األشخاص بشراء كمبيوتر ليقدمه لفرد من أفراد أسرته  يكون المستهلكأن  بالضرور  ليس وأيضا  

 أو أحد أصدقائه ليقوم باستخدامه فبذلك يكون المستهلك هو الشخص الذي حصل على الجهاز دون أن يقوم بشرائه.
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في العصر الحديث وكان في سلوكه  لطبيعة اإلنسان المرنة وقدرته على التأقلم ظهرت العديد من التغيرات ونتيجة  

ضحا  في وا التغير في السلوك هذابدا و  من أحد أهم أسباب هذه التغيرات انتشار التكنولوجيا الحديثة وشبكة االنترنت,

 مجال التسويق االلكتروني.

 سلوك المستهلك, وتعد دراسة وفق عد  نواحفي التسويق التقليدي عنه في التسويق االلكتروني  المستهلكسلوك يتغير 

العوامل المؤثر  اسية في مجال التسويق االلكتروني, إذ يدرس المختصون سلوك الفئة المستهدفة و األسمن االهتمامات 

ضمن الويب وفهم دورها كمدخالت تساهم في عملية  المستهلكمن خالل تحديد مكونات وعناصر خبر  وسلوك فيها 

ى الجهود التسويقية لتشكيل عناصر ذات قيمة لها القدر  على التأثير في التركيز علمن ثم صنع القرار لديه أوال  و 

على المرجو  وتوفير مواقع فعالة ذات أهمية بإمكانها تحقيق أعال درجات التأثير  بتطوير ثانيا   مما يساهم سلوكه

 المستخدم.

  في التسويق االلكتروني: دراسة تجربة المستهلك

تجربة  إذ تساعدفي التسويق التقليدي,  المستهلكعبر االنترنت مسألة أكثر تعقيدا  من تجربة  المستهلكتعتبر تجربة 

ومنتجاتها ومن ثم بناء سلوكه  حول الشركةبوقت قصير انطباعه على تحديد في التسويق االلكتروني  المستهلك

 التفاعلي معها.

 هي: في التسويق االلكتروني وفق ثالث جوانب, تجربة المستهلك ويمكن تحديد الجوانب المساهمة في بناء

 الجانب الوظيفي:

لعوامل التي تعزز تجربة المستهلك, واآلليات التي تساعد على خلق تفاعل إيجابي بينه وبين الشركة, ويتضمن ا

 وينقسم الجانب الوظيفي إلى مجالين هما:

 على المعلومات والمواقع نظم تعد سهولة االستخدام معيارا  هاما  لتحديد جود  Usabilityاالستخدام  سهولة  -

اإلنترنت, وتعتبر الراحة في استخدام الموقع, سرعة تحميل الصفحات, أسلوب تنظيم المعلومات  شبكة
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وغيرها, من العناصر التي تعزز تجربة المستخدم ضمن الموقع, ويتم تحديد هذه العناصر في ضوء 

ات ورغبات المستخدم وخبراته اإلدراكية والمعرفية وذلك لبناء موقع سهل االستخدام ومتالئم مع الفئة احتياج

 المستهدفة, وقد تم شرح سهولة االستخدام بشكل موسع في الفصل األول من الباب األول.

ساهمت مكنت آليات التفاعل ضمن المواقع أصحاب الشركات من تقديم خدمات أكثر تخصصا   التفاعل:   -

بتعزيز تجربة المستهلك وتسهيل التفاعل بينه وبين الشركة وبينه وبين مستخدمين آخرين, ويضم التفاعل 

 الشبكي. الشخصي, والتواصل والربط الطابع عنصرين هامين هما التخصيص أو إضفاء

األفراد وخلق شعور لدى كل فرد من  بين االختالفات الستيعاب التكنولوجيا استخدام التخصيص يشمل

المستخدمين بأهميته لدى الشركة, ويتم ذلك من خالل دراسة الشركة لسلوك األفراد, وبخاصة األكثر تعامال  

 تعريف ملفات-  cookie183مع الشركة, باستخدام العديد من الوسائل مثل جمع بيانات عن سلوكهم من 

لهم,  الضمنية والتفضيالت السلوك أساس إلعالنات علىالخاصة بهم ومن ثم عرض بعض ا -االرتباط 

 على بالفعل موجود محتوى تخصيص النص, أو أو الصور مثل محتوى أي إدراج يشمل ذلك أن ويمكن

 ."قد تهمك! لفيلم االقتراحات بعض لدينا هيثم, مرحبا" المثال سبيل

المصالح  ذات والجماعات األفراد بين والخدمات المعلومات لتبادل إلى نظام الربط الشبكيفيما يشير 

مما يساهم ببناء تجربة ذات طابع إيجابي للمستهلك وذلك من خالل تقليص الشكوك والتنافر المشتركة, 

 المعرفي الناتجين عن المعامالت االفتراضية عبر االنترنت.
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  cookie   مستعرض في وحفمها إرسالها ثم ومن االنترنت شبكة على موقع بواسطة إنشاؤها تم التي البيانات من صغيرة كمية هو االرتباط تعريف ملف 

 الموقع إلعالم server الخادم إلى  cookie االرتباط تعريف ملف المستعرض يرسل الموقع بتحميل المستخدم يقوم مرة كل وفي، بالمستخدم الخاص الويب

 .ضمنه للمستخدم السابق بالنشاط

 من الموقع في يهمهم قد ما أكثر عليهم تعرض أن من بالتالي لتتمكن المستخدمين حول بمعلومات الويب مواقع تزود موثوقة آلية لتكون الكوكيز صممت وقد
 من المستخدم رغبة على ليتعرف الكوكيز أمازون موقع يستخدم المثال سبيل على، المستخدم خدمة في التخصيص مفهوم يخدم ما وهذا إعالنات أو معلومات

 .باهتماماته المرتبطة الكتب من مجموعة عليه ليعرض اشتراها أو تصفحها التي الكتب  مجموعة خالل

http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 
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بينهم سواء أكانت عمليات لشراء تساهم هذه العناصر بتعزيز العالقة بين المستخدم والشركة وتسهيل المعامالت و  

غالبا  ما يتم ربط نجاح الموقع و  منتجات أو الحصول على خدمات أو اإلجابة عن استفسارات وشكاوي المستخدمين.

أو فشله مع سهولة استخدامه وقدرته التفاعلية, فمواقع الويب ذات التصميم الضعيف أو القدر  التفاعلية السيئة ستدفع 

 .184ن بديلالمستخدم للبحث ع

 الجانب السيكولوجي )النفسي(:

يشكل الجانب النفسي جزءا  هاما  من المعامالت بين األفراد في مختلف مجاالت الحيا , ويعتبر الجانب النفسي من 

أيضا  في مجال المعامالت ضمن شبكة االنترنت إذ يلعب دورا  هاما  في مساعد  المستخدمين على  الجوانب الهامة

بينهم, وذلك من خالل ما  فعليالتعامل مع البائعين أو العمالء اآلخرين عبر مواقع االنترنت دون وجود اتصال 

 الشركاتمخاوفه حول التعامل مع يتمتع به الموقع من مصداقية وهوية واضحة تشجع المستخدم على التغلب على 

 185ضمن بيئة االنترنت افتراضية. 

 عناصر الجانب النفسي:

 ينقسم الجانب النفسي إلى جملة من العناصر الواجب توافرها في الموقع لضمان نجاحه, ومنها:

  الثقة: .0

 فشل أو نجاح الثقة أحد أهم العناصر التي تؤثر في سلوك المستخدم وتعامله مع الموقع, وكثيرا  ما تقترن مع تعد

موظفي ه وبين العالقة في التعامل بينومن العوامل الهامة في بناء ثقة المستهلك وضوح  ,االنترنت على المشاريع

إحساسه بأمن وسالمة بياناته  ول المنتجات, وكذلكمثل سرعة الرد ووضوح المعلومات المقدمة ح خدمة العمالء

 الخاصة وغيرها هي العمالء وسوء استخدام بيانات المواقع بيانات قواعد في فالقرصنة الشخصية التي يقدمها للموقع,

وتبعدهم عن التعامل مع  الشخصية وبياناتهم معلوماتهم سالمة إزاء بالغ بقلق ينالمستخدم تشعر متكرر  حوادث
                                                                 
184

  Constantinides, Efthymios (2004), Influencing the online consumer’s behavior: the Web experience, OP.CIT. P.(227-118) 
185

 221المرجع السابق نفسه، ص.  
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دارية مناسبة تضمن سالمة بيانات  الشركة, ويفرض ذلك على المسوقين البحث عن طرق إلنشاء بنية تكنولوجية وا 

 186منحهم قدرا  كافيا  من الخصوصية واألمان يشجعهم على التعامل مع الشركة.تالمستخدمين و 

ورغم الجهد الذي تبذله بعض الشركات لبناء موقع جيد إال أن منافسة الشركات ذات العالمة التجارية القوية قد تؤثر 

بشكل سلبي على الشركات الناشئة, إذ غالبا  ما يميل المستهلكون للتعامل مع شركات معروفة وهذا ما يفرض على 

المنافسين وتقديم العديد من التسهيالت والعروض لجذب الشركات الناشئة بذل جهد مضاعف لتدعيم مركزها بين 

 المستهلكين. 

 تأثير الجانب الجمالي ومحتوى الموقع: .2

الصلة بالعملية اإلبداعية ضمن موقع الويب, وتمارس هذه العناصر تأثيرا   يشير هذا العامل إلى العناصر ذات

تخطيط هذه العناصر ودراستها كجزء من المزيج التسويقي ويتم مباشرا  وفعاال  في تعزيز التجربة التسويقية للمستخدم 

بهدف بناء خطة تسويقية تستخدم للتأثير على وفقا  لرغبات وحاجات المستخدمين المستهدفين  والذي يتم تحديده

 187.المطلوب والشركة ككل تجاه المنتج همسلوك

تهلك ويظهر ذلك واضحا  في التنوع والتنافس يدرك التجار في التسويق التقليدي أهمية الجانب الجمالي في جذب المس

, وآليات عرضها ووسائل اإلعالن عنها المنتجات المطروحة وفي تعليبالمحالت ومراكز البيع  تصاميمالمقدم في 

وال تختلف أهمية الجانب الجمالي في التسويق التقليدي عنها في التسويق االلكتروني إذ يعد الجانب الجمالي ذو 

خاص على سير العملية التسويقية ويضم مجموعة من العناصر اإلبداعية والفنية التي تهدف لخلق  أهمية وتأثير

 شعوٍر مرٍض وتأثير إيجابي لدى المستخدم.

تشكل اللحظات األولى التي يدخل فيها المستخدم للموقع أهمية كبير  في تحديد مدى فاعلية الموقع ونجاح تصميمه 

الشركة, كما تؤثر جود  التصميم عموما  ومدى ارتباطه بالموضوع المطروح على في جذب المستهلك للتعامل مع 
                                                                 

186
 222المرجع السابق نفسه، ص.  
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االنطباع الذي يبنيه المستخدم حول الموقع, إذ تشكل األلوان واألشكال والتخطيط العام للصفحة حافزا  يدفع المستخدم 

إذ أن التصميم الجيد يساهم  للدخول إلى الموقع واستكشافه, فضاّل عن تأثير الجانب الجمالي في مصداقية الموقع

 في تقديم هوية بصرية واضحة تشجع المستخدم على التعامل مع الشركة وتساهم في بناء ثقته بها.

 التسويق االلكتروني: على عملية تأثير خصائص المستخدم .2

المتسوقين تدل توجهات المستهلكين على استعداد وميل عام نحو القيام بفعل التسوق وتختلف خصائص وتوجهات  

والنفسية والمعتقدات والرغبات  والمستهلكين ضمن شبكة االنترنت تبعا  لعوامل متنوعة, إذ تؤثر العوامل الديموغرافية

 المتصلة بها على تجربة المستهلك وتوجهاته أثناء تسوقه ضمن االنترنت. 

 :188ويمكن تحديد توجهات المستهلك من خالل عد  فئات منها

وهو التوجه الذي يكون المستخدم فيه مهتما  بالسعر وبشراء منتجات بأقل سعر والحصول على  :التوجه االقتصادي □

 أفضل قيمة وخدمة مقابل ما يتم دفعه من مال.

 الموظفين والشركة.وبين التخصيص: وهو يشير إلى توجه المستخدم بناء  على طبيعة العالقة بينه  □

ة مشاركة عالية, بينما يتصف آخرون بأنهم غير مباليين, أي غير نشاط المستهلك: فهناك مستهلكون يتميزون بدرج □

نشطين, في تعاملهم وتفاعلهم مع الشركة مما يؤثر على طبيعة توجهاتهم ونشاطاتهم ضمن الموقع أو السوق 

 االفتراضية.

ه الرغبة إلى التوجه الترفيهي: ويقصد به رغبة المستهلك في التمتع بالتسوق بغض النظر عما إذا كانت ستتحول هذ □

 سلوك )أي القيام بشراء منتج( أم ال.

 التوجه القائم على الراحة: أي الموجه نحو الحصول على الخدمة بأسرع وقت وأقل جهد. □
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 Merisavo, Marko(June 2008), The interaction between Digital Marketing Communication and Customer Loyalty: An 
Integrative Model and research Propositions, OP.CIT. P.(23-24) 
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 االجتماعية الخاصة بالمستهلك وفقا  لمعتقداته وبيئته. االجتماعي: أي التوجه المرتكز على الدوافع التوجه □

تخدم ضمن االنترنت أحد المحاور المحدد  لسلوكه في التسويق التفاعلي تجربة المستخدم: تعد تجربة المس

اإللكترونية, مثال  بينت الدراسات أن المستهلكين الذين يملكون خبر  ومهار  في التعامل مع  للتجار  والستخداماته

ل خبر   وهذا ما يجعل التطبيقات ضمن الويب يكونون أكثر نشاطا  وتفاعال  أثناء قيامهم بالتسوق من األشخاص األق

 تجربتهم أغنى وذات مردود إيجابي سواء بالنسبة لهم أم للشركة.

 التسويق بين الثقافات المختلفة:

أدى التوسع الكبير في شبكة االنترنت وانتشارها في مختلف أنحاء العالم إلى انتقال الشركات والمسوقين لالهتمام 

 بالتسويق الخارجي وتوجيه أنظارهم نحو السوق العالمي بشكل أكبر. 

لمستهلكون العالمة يعبر التسويق عن مجموعة من القيم تتعدى القيمة الشرائية للمنَتج بالنسبة للمستهلك, إذ يقدر ا

نما كمجموعة بشرية ذات قيم حضارية وثقافية واجتماعية  التجارية التي تقدرهم وتحترمهم ال كمستهلكين فقط, وا 

وغيرها, لذلك تبذل المواقع جهدا  كبيرا  في تمثيل معتقدات واهتمامات الفئة المستهدفة ضمنها بشكل متسق يعكس 

سويقية ويزيد من مصداقيتها, ومن منظور التسويق يجب أن يردك المسوقون صور  إيجابية عن الشركة وجهودها الت

أن كون العالمة التجارية عالمية يعني أن كل جزء من السوق المستهدف يجب أن يحظى بالقدر ذاته من األهمية 

األلمان أن للموقع, على سبيل المثال يحق للمستخدمين  األصليالذي يتمتع به الجزء األساسي الذي يمثل الموطن 

يحظوا بنفس القدر من األهمية التي يحظى بها المستخدمون لنفس الموقع من البريطانيين مثال  وذلك ألنهم يدفعون 

 القدر ذاته من المال للحصول على المنتج أو الخدمة ذاتها.

ي يجب إقناع وكخطو  أساسية لتطبيق مفهوم العالمية الذي تتمتع به العالمة التجارية ضمن السوق االلكترون

المستهلكين المستهدفين بداية  بأهمية المنتج المطروح بالنسبة لهم بأسلوب يتماشى مع معتقداتهم وثقافتهم, وسيحتاج 

 المحلية في كل منطقة. الثقافة أولويات المسوقون لتوضيح ذلك من زوايا متنوعة تحددها
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حملة تسويقية أو موقع على شبكة االنترنت بلغة  وبشكل عام فإن كل ما سبق يعني أنه ال ينبغي بناء وتطوير أي

واحد  تكون أساسية له, كاإلنجليزية مثال  التي تسود معظم المواقع, ومن ثم ترجمتها للغات أخرى, إذ لن ينجح ذلك 

مالئم كما لن ينجح في خلق الوعي اإليجابي للعالمة  نحو البلدان على مختلف في المستخدمين في تلبية احتياجات

جارية الذي تتطلع الشركة لتحقيقه في ضوء التنوعات المختلفة التي تشملها الفئة المستهدفة, وبدال  من ذلك يجب الت

أن تكون ترجمة الموقع مرحلة أساسية من مراحل التخطيط لبناء الموقع أو تشكيل الحملة تتم منذ البداية مع المراحل 

دأ من معرفة معمقة للمتطلبات المحلية ومن ثم معالجة هذه األولى التي تشمل الدراسة والبحث والتخطيط, وتب

 القائمة والهدف األساسي من الموقع. المحلية المتطلبات واالحتياجات في إطار الثقافية

 أعمق مستويات الثقافية على إدراك العالمة التجارية والتفاعل معها في الختالفاتل وفقا  كما تؤثر ترجمة الموقع 

اللغة  وعلم النفس فحسب, مثل التفاعل اإلنساني الحاسوبي والتصميم المرتكز على المستخدم وعلماللغة  من بكثير

وغيرها مما يتطلب اهتماما  مبكرا  من المختصين والمهنيين ذوي الخبر , ويمثل ذلك ضرور  البد منها في الوقت 

ء مهم وأساسي من حاجات ورغبات الحاضر نتيجة لالنفتاح الكبير على األسواق االلكترونية واحتاللها لجز 

 189المستهلك.
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 de Bortoli, Mario et-al (2003), Cross-cultural Interactive Marketing & Website Usability, Euro RSCG London & 
amberlightPartners. P(3-4) 
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  111 – 120:  األول الفصل

            121 - 110: الثاني الفصل

 

 التفاعلي التصميم توظيف

 االلكتروني التسويق في

    الباب الثالث
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 التسويق االلكترونيعلي في التفاتوظيف التصميم          

 السعر ذو األفضل المنتج عن بالبحث يكتفي المستهلك يعد لم التسويق في والمتطور  الجديد  للتوجهات نتيجة

, التسوق عملية من وأساسيا   بل هاما   جزءا   يعيشها التي التسويقية التجربة أصبحت بل فقط حاجته ليشبع األنسب

 تضمن بحيث للعمالء ومميز  مرضية تجربة تخلق تفاعلية صيغة ذات تسويق آليات بناء وبدأت الشركات تميل نحو

, وفي هذا الباب سيتم توضيح مفهوم التسويق التفاعلي من المستهلكين الجدد ممكن قدر أكبر وتجذب مجددا   عودتهم

االنترنت, ومدى تأثير هذه المواقع على وآلياته التي أصبحت جزءا  أساسيا  من تصميم العديد من المواقع ضمن شبكة 

 سلوك المستهلك ورغباته.

  في صفحات الويب Interactive Marketingعلي الفصل األول: التسويق التفا

 ورغباته سلوكه وعلى والشركة المستهلك بين العالقة طبيعة على أثرت متعدد  طرقا   الحديثة التكنولوجيا وفرت

 توفير على مبنية متكاملة تسويقية تجربةالقدر  التي وفرتها التطبيقات التفاعلية على خلق  من خالل وذلك ,وأولوياته

 وسلوكه نواياه بلور  في تساهم للمستخدم والبصرية والحسية السمعية الجوانب على مؤثر  بصيغ متعدد  مباشر تواصل

 . المطروحة الخدمة أو المنتج تجاه الشرائي

  :عليمفهوم التسويق التفا

 ,دايتونجون  John Deightonما يسمى التسويق التفاعلي كاتجاه متطور في مجال التسويق وقد عرفه  ظهر

 بقوله: أستاذ إدار  األعمال في كلية هارفارد لألعمال, 

والقدر  على تحليل وجمع وتذكر استجابة  ,التسويق التفاعلي هو القدر  على إشراك المستهلك في العملية التسويقية

 نتائج استجابته السابقة مع أخذإشراك المستهلك في العملية التسويقية مر  أخرى  ومن ثم, لهذه العملية هذا المستهلك

 بعين االعتبار.
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لنشر بعض االنترنت فاإلنترنت هو فقط وسيلة  عبرللتسويق  مرادفا   ليسبأن التسويق التفاعلي  ,Deightonويذكر 

 190.تطبيقاته وتسهيل وصولها لعدد كبير من المستخدمين

يرتكز التسويق التفاعلي حول بناء العالقات ال الميديا, وذلك يعني أن التسويق التفاعلي ومجاالت تطوره ستكون 

 مستوى إلى تسمح بالوصولن الشركة والعميل بي محادثة يهتم ببناء فهو ,العمالء مع عالقاتالمرتكز  حول تمكين 

العديد من اآلليات يمكن من من خالل وذلك عمقا  من المعرفة المحدود  التي تشكلها تجربة التسويق التقليدي  أكثر

وبناء على هذه المعلومات  حول شخصية هذا العميل وميوله ورغباته موسعة معلومات خاللها أن تقوم الشركة بجمع

تساعد على تدعيم ثقته بالشركة وبناء  خطة تسويقية متالئمة مع هذا العميل أو منتج تشكيلللشركة أن تقوم بيمكن 

 .عالقة طويلة األمد بينهما

دوات التفاعلية آثار كذلك فإن لأل السائد في المعامالت التسويقية,نمط الكما أن للتسويق التفاعلي دور في تغيير و 

فقد أصبحت تؤثر في مجاالت الحيا  المختلفة كالعلمية  ,وتحفيز السلوك الشرائي تفوق كونها وسائل للتواصل

في اهتمامات األطفال وقدرتهم على إلى التأثير  التفاعليةتقنيات لل أدى االنتشار الكبيرواالقتصادية والثقافية, مثال  

على جذبهم, كما ساهمت  ولها القدر  الجديد إدخال أساليب تدريس جديد  تتماشى مع اهتماماتهم  تطلبالتركيز مما 

  191مواقع عديد  مثل فيسبوك وتويتر بدور فّعال في العديد من األحداث االجتماعية والثقافية.
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 Ferry, Lees, How to Develop an Interactive Marketing Strategy, Arizona grand canyon state, P.(1-2) 
 
191

 Belousova and Virvilaite, Rima and Belousova (2005), Origin and Definition of Interactive Marketing, No 1, Kauno 
technologijos universitetas, Kaunas. P(.70-71) 
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 الجوانب األساسية المرتبطة بمفهوم التسويق التفاعلي:

أي مكان طالما و في أي وقت عبره مكن للمشترين والبائعين أن يجتمعوا خلق التسويق التفاعلي نظام سوق جديد كليا  ي  

يمكنهم الوصول إلى اإلنترنت, ويشمل هذا النظام جوانب متعدد  تشكل مجتمعة  ما يسمى بالتسويق التفاعلي, ولفهم 

 ماهية التسويق التفاعلي ال بد من تحديد هذه الجوانب المرتبطة به, وتتضمن ما يلي:

  :االتصاالت التسويقية التفاعلية .1

االتصاالت على جملة هذه تشير االتصاالت التسويقية التفاعلية إلى العالقة بين المنتج والمستهلك, وال تنحصر 

 عديد  وتأثرت بتطوردراسات وأبحاث على المدى القصير بل هي استراتيجية طويلة األمد جاءت نتيجة دراسات 

هذه التطورات تغييرا  في  سببتوقد  قة للتكنولوجيا الحديثة,وبالتطورات المتالحالعالقة بين البائع أو المنتج والمستهلك 

 فلسفة العمل أصبح فيها المستهلكون والمنتجون شركاء في العملية التسويقية.

ذو  قد يكون ,أطرافعد  بين  ا  حوار  يتضمنيوصف االتصال في التسويق التفاعلي بأنه اتصال متعدد االتجاهات 

, وفي كلتا ينيكون بين اتجاهات متعدد  أي بين عدد من المصادر والمستقبل قد وأ اتجاهين بين المصدر والمتلقي

 يكون المستخدم جزءا  أساسيا  من عملية االتصال وليس متلقيا  للمعلومات فحسب. الحالتين 

إمكانية الحصول على تغذية راجعة وردود فعل مباشر  من جميع األطراف  تقدم االتصاالت التسويقية التفاعلية

 تعديل اقائمين عليهلل يتيحالداخلة في عملية التفاعل وبذلك يمكن تحقيق قياس دقيق لنتائج العملية التسويقية 

 192وتطوير صيغ وآليات التفاعل بشكل يحقق فاعلية أكبر في العملية التسويقية.بشكل سريع مشكالت واألخطاء ال
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  :تخصيص العالقات .2

بالتخصيص, أي التوجه نحو فرد بعينه وذلك يعني تكيف االتصال من  تتصف االتصاالت في التسويق التفاعلي

 حيث الشكل والمضمون مع كل مستخدم بشكل فردي.

مع المستهلك, بما في  تواصلهافي مثل هذه العالقات تضفي الشركة طابعا  شخصيا  على كل جانب من جوانب و 

حقيق عالقات مربحة طويلة األمد بين الشركات تمما يسمح ب لتسويق, المنتج والسعر والتوزيعذلك االتصال وا

 والمستهلكين على أساس التفاهم المتبادل بينهما, 

النفسية ذات كفاء  عالية بإمكانها تلبية حاجات وتوقعات و يتطلب تخصيص العالقة كوادر مختصة بالجوانب اإلدارية 

 التي قد تحدث فيمن التعقيد والمشاكل المستهلكين المتزايد  الناجمة عن التفاعل المباشر إضافة إلى الحد 

 193.التواصل

 الخصوصية ونظم حماية المعلومات الشخصية: .3

 يكونأن ال  الحق فيفي عدم الكشف عن هويته,  الحق اإلزعاج,الحق في عدم بيمكن تعريف خصوصية المستهلك 

 من الشركة.المقدمة استخدام المعلومات  والحرية فيالسيطر   في منحهتحت المراقبة, والحق 

 أن من الرغم فعلى التي تهم مستخدمي االنترنت حاليا ,المواضيع  أكثر تعد الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية من

تنامي قلق  إلى واالتصاالت ساعدت على العمل بحرية أكبر إال أنها أدت المعلومات التطورات في تكنولوجيا

 الوصولإذ مكن التطور التكنولوجي الشركات من  الشخصية, خصوصيته وسالمة معلوماته وبياناته المستخدم بشأن

من خالل مراقبة أنشطتهم والبيانات التي يقومون بتحميلها دون وجمعها المعلومات الخاصة بالمستهلكين  منللعديد 

نما طريقة استخدام  أن يكونوا على علم بذلك حتى, وليس جمع المعلومات هو ما يهدد خصوصية المستهلك فقط, وا 

 الشركة لها والمجاالت التي يتم استخدام هذه المعلومات ضمنها, فمثال  يمكن للمستخدم إدخال بياناته الشخصية لنظم
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 إساء  حال والتي تمكنهم من الحصول على مساعد  طبية مالئمة, ولكن في PERSالشخصية  للطوارئ االستجابة

 شديد. لخطر المستهلك خصوصية تتعرض أن المعلومات يمكن هذه استخدام

للشركة وبالتالي على رغبته في التفاعل  لتقديمها استعداده على التي تتعرض لها بيانات المستهلك التهديدات تؤثر

كما أن شعور المستخدم بأنه يتعامل مع أشخاص مجهولين ضمن بيئة افتراضية قد يقوده لتزويد الشركة  معها,

نظم  تطوير الشركات ذلك على العملية التسويقية, ويفرض بمعلومات خاطئة وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا  على

وتشريعات لحماية معلومات والبيانات المستخدمين الخاصة وضمان سير العملية التفاعلية من خالل الثقة المبنية بين 

 194الشركات والمستهلكين.

 التفاعل: وتحليل التفاعل أطر .4

دار  لتطوير  كل مع التفاعل أطر تعقب يجب على الشركات المستهلكين مع الشخصية والعالقات التفاعالت وا 

المستخدم في عملية  الجهاز أي-التفاعل  التفاعل, وسائل ومد  وقت وتضم هذه األطر: بشكل منفرد, مستهلك

 التفاعل, موضوع من التفاعل, المصلحة , أصحاب-صيغة المعامالت واالتصاالت أي- التفاعل نوع ,-التفاعل

راٍض عن العملية التفاعلية ككل  غير راض أم التفاعل وهل المستهلك ونهاية بداية في المستهلك سلوك ورد  فعل

 التفاعل. هذا وتكاليف التفاعل, المتوقعة من وعن النتيجة التي حصل عليها, العائدات

المستهلك, يساعد جمع وتحليل هذه البيانات الشركة على بناء اقتراحات وفرضيات لتطوير الصيغة التفاعلية مع 

قد  إذالشخصية  المعلومات حماية ونظم الخصوصيةويرتبط هذا الجانب بالجانب الذي تم ذكره في الفقر  السابقة وهو 

مما قد يؤثر على العالقة المستقبلية بينه الخاصة به وبتجربته التفاعلية المعلومات بال يرغب المستهلك بتزويد الشركة 
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استخدمت الشركة هذه المعلومات دون علمه, لذلك يجب أن تضمن موافقة المستخدم وبين الشركة وخاصة في حال 

دار  جمع في  .195 الشخصية لضمان الحصول على ثقته وبالتالي إمكانية تعامله مع الشركة مجددا   المعلومات وا 

 مقاييس التسويق التفاعلي

ظهرت مقاييس جديد  نظام متعدد االتجاهات يتضمن عد  جوانب تشكل بنيته األساسية نظرا  لكون التسويق التفاعلي 

 اللها مدى كفاء  وفاعلية التسويق.يتحدد من خترتبط بكل جانب من هذه الجوانب و 

تعمل هذه المقاييس بشكل متناسق ويبني المسوقون من خالل النتائج المستمد  منها خططا  تسويقية فعالة ومناسبة 

196:وتتضمن هذه المقاييسة المستهدفة, للفئ
  

 :Reach Metricsمقاييس الوصول والمتصلين  .1

توفر هذه المقاييس بداية جيد  للتسويق التفاعلي وهي من أبسط اإلجراءات المنفذ  عبر االنترنت, ويشير هذا 

مظاهر سلوكهم  ودراسةالمقياس إلى قيام المسوق بتتبع عدد من األشخاص المحتمل استهدافهم من الحملة التسويقية 

للموقع, عدد مرات تفاعلهم مع أحداث معينة  ضمن الموقع, على سبيل المثال يمكن قياس عدد مرات دخولهم

 جيد  لبناء عملية التسويق التفاعلي. انطالق نقطة ضمنه, وغيرها من مظاهر يمكن اعتبارها

 ويتميز هذا المقياس بجملة من الخصائص, وهي:

   تكاليفه منخفضة ويمكن تحقيق عملية التتبع ضمنه بسهولة وذلك بسبب التطبيقات المجانية المتوفر

والتي تسمح  Yahooومحرك البحث في موقع  Google Analyticsضمن شبكة االنترنت مثل برنامج 

الموقع وعدد األشخاص القادرين  في المرور حتى ألصحاب المشاريع التسويقية الصغير  بتتبع حركة

 على الوصول إليه اعتمادا  على كلمات البحث المدرجة ضمن محركات البحث.
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  الحيوية للحمالت اإلعالنية مما يسمح للمسوقين  البيانات بعضيمكن لمقاييس الوصول أن تكشف عن

وتحديد نقاط الضعف والقو   اآلخرين مع وتأثيره على الفئة المستهدفة برنامجهم التسويقي أداء بمقارنة

 .لتطوير الحملة

 ن هذه المقاييس المسوقين من المقارنة بين إمكانية المقارنة بين نتائج التسويق التفاعلي والتقليدي: تمك

عدد المستهلكين المستجيبين للحملة من خالل نشرها و عدد المستهلكين المحتملين ضمن شبكة االنترنت 

تلفزيوني مثال  أو مجلة ذات اختصاص معين, وذلك يسمح  ضمن وسائل التسويق التقليدية كبرنامج

 الفئة المستهدفة.بتحديد أي الطرق أكثر فاعلية للتعامل مع 

 النسبية لقنوات التسويق: الفعالية قياس Efficiency Metrics;الكفاءة  مقاييس .2

تعد مقاييس الكفاء  أكثر تعقيدا  من مقاييس الوصول, فهي ال تكتفي بقياس ما يفعله المستخدمون فقط بل تحاول 

المزيج التسويقي  في قنا  لكل النسبية الفعاليةعن  فكر  التنبؤ بما يدفعهم للقيام بذلك, كما تتيح للمسوقين تكوين

 ويتم ذلك من خالل: ,بالنسبة للمستهلك

 ومدى رضاهم عن الخدمات ضمن الموقع: المستهلكين مواقف تحليل 

 الجهود أو المنتجات حول المبني المستهلكين إحساس عن مباشر  غير رؤية الكفاء  للمسوقين مقاييس توفر

دخول أحد المستخدمين لموقع ما مدى اهتمامه بما يقدمه هذا  نسبة المثال تمثل سبيل على التسويقية المقدمة,

للموقع ومد  بقائهم قبل المغادر  مدى رضاهم عن مستوى الخدمة  مغادر  المستخدمين نسبة الموقع, وتمثل

 المقدمة لهم, فخروج المستخدمين بسرعة يعني فشل الموقع في تحقيق الهدف المتوقع منه.

  نة فعالية القنوات المختلفة من حيث التكلفة: مقار 

وتشمل قيام المسوقين بقياس فعالية الجهود التسويقية من خالل تحليل تكاليف قنوات التسويق والمقارنة بينها, 

 اإلعالنات وغيرها. للشراء التقليدي النموذج نقر , واإلعالن عبر محركات البحث, ومن هذه القنوات التكلفة لكل
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 ألف لكل التكلفة  - CPMs - impressions cost per thousandالمسوقون ما يسمى  ما يستخدمغالبا  

مقارنة بين تكاليف وسائل النشر والتسويق للحملة أو الموقع من حيث قياس التكلفة لل وذلك انفعال مع الموقع 

 العمالء في كل منها. من العدد نفس إلى المستحقة للوصول

 cost per click لكل نقر  المقارنة بين التكلفة السلوكية مثل بين التكاليف عبر المقاييسكما يمكن المقارنة 

(CPC )إجراء  لكل التكلفة أوcost per action (CPA), حيث بين وسائل النشر من تتيح المقارنة والتي 

 .التكلفة المستحقة للوصول لهدف معين ضمن الحملة في كل منها

  البيانات لقياس الكفاءة:أتمتة عملية جمع  

المقاييس التي يريدون استخدامها يمكنهم استخدام أدوات تحليلية  الختياربعد قيام المسوقين بوضع خطط أولية 

, لقياس فاعلية القنوات المختار , إذ Unica 198أو يونيكا  197اومنيتيور Omnitureتوفرها بعض الشركات مثل 

شهرية  أو تلقائي للمقاييس التي تم اختيارها وتقديم تقارير يومية, أسبوعية,تقوم هذه الشركات بتوفير خدمة تتبع 

 بها لدراسة كفاء  قنوات التسويق.للمسوقين تسهل عملية التحليل التي يقومون 

  التسويقية: للمؤثرات االستجابة دراسة ;Consumer Metricsالمستهلك  مقاييس .3

 كما استنتاجها من بدال   التسويقية للجهود من خالل تحليل استجابتهم الفئة المستهدفة سلوك المستهلك مقاييس تدرس

 ويتم ذلك من خالل:. الكفاء  مقاييس تفعل
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 :تحليل استجابة المستهلك للعوامل المؤثرة والكشف عن نواياه 

 خاللالمسجلة من  فعلال ,المقابالت ومراقبة ردود االستقصائية من خالل الدراسات تكشف مقاييس المستهلك 

ومستوى إدراكه وتفاعله مع المؤثرات  عن التغيرات التي تطرأ على سلوك المستهلك الموقع, حول تدار استطالعات

 ضمن الموقع والتحوالت في النية الشرائية الناتجة عن التأثر بالجهود التسويقية.

فهي تساعد المسوقين على فهم سلوك المستهلك من خالل تحليل  ,تربط هذه المقاييس التسويق بالناحية النفسية

انفعاالته النفسية مثل رضا المستهلك ومدى رغبته بالتعامل مع الشركة على المدى الطويل وغيرها, بدال  من دراسة 

 ثال .المستهلك في ضوء اإلجراءات التي تدفعه العملية التسويقية لتأديتها, أي كعدد النقرات التي قام بها م

 :تعزيز والء المستخدم مع مرور الوقت 

 بتتبع المستهلك تقيس المقاييس السابقة النتائج المترتبة على عامل واحد فقط كالتكلفة مثال , فيما تقوم مقاييس

طوال فتر  تعامله مع الموقع, ويتم ذلك من خالل قياس جوانب مختلفة من سلوكه مثل الجّد   سلوكه في التغيرات

recency ;  أي الوقت الذي بدأ فيه المستهلك بالتعامل مع المسوق, التواترfrequency ;  ,كل متى يقوم بذلك

وغيرها من الجوانب التي تعطي المسوقين فكر  جيد   changes in purchase sizeالشراء  حجم في التغيرات

تمكنهم من تطوير و حول الخصائص السلوكية والجوانب النفسية والمستوى اإلدراكي للمستهلكين في الفئة المستهدفة 

على سبيل المثال يمكن إرسال دعوات خاصة  لهؤالء المستهلكين,وتخصيص التفاعل والخدمات والرسائل الموجهة 

إلى العمالء األكثر زيار   وتعامال  مع الموقع, في حين يتم إرسال رسائل عبر البريد االلكتروني للمستهلكين  لحدث ما

الذين يترددون للموقع بشكل بسيط حول خصم ما عن أحد المنتجات التي تبين أنهم مهتمون بها من خالل مراقبة 

 .سلوكهم ضمن الصفحة, وذلك لحثهم على القيام بعملية الشراء
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 : Cross-Channel Metricsمقاييس القنوات المشتركة  .4

في النشاط بين قنوات مختلفة  التوافق وهو من مقاييس التسويق التفاعلي األكثر تطورا , يحدد هذا المقياس أوجه

 .من الجهود التسويقية المرجو  النتائج القنوات على لهذه القنوات, ويقيس التأثير المشترك متعدد  حملة ضمن

, حول تطور التسويق أن الجمع بين Rex Briggs199بريغز  على سبيل المثال, تظهر الدراسات التي قدمها ريكس

اإلعالن المطبوع, اإلعالن في التلفاز واإلعالن على شبكة االنترنت يرفع من الوعي والمعرفة بالعالمة التجارية 

 مما قد تفعله كل قنا  على حدى.المعلن عنها ويحفز النية الشرائية لدى المستهلك بشكل أفضل 

 وتشمل مقاييس القنوات المشتركة ما يلي:

 التسويقية: األهداف من العائد 

بناء  مثل للحملة, المحدد  ضمن األهداف التسويقية ما تقدمه الجهود فاعلية وكفاء  هذا الجانب مدى يتناول

 معين. مبيعات لمنتج ما ضمن موسم تنظيم أو جديد منتج حول الوعي وتعزيز

بشكل مالئم للدراسات التي بنيت  محدد  الخطة التسويقية أهداف أن من ويركز هذا الجانب على ضرور  التأكد

وأن العملية التسويقية تسير منذ بدايتها وفق خطى واضحة نحو هذه األهداف, وتتنوع األهداف وفقا   وفقها الحملة

 النية الشرائية وغيرها. تحفيز مثل سلوكية أو سبة المبيعات,الرغبة في زياد  ن مثل مالية لعد  معايير قد تكون

 (التسويقي المزيج نماذج) التسويقي بالنشاط وعالقتها اإليرادات: 

 المبيعات وحجم التسويقي النشاط بين االرتباط دراسة وتعتمد على اإلحصائية, األساليب المنهجية هذه تستخدم

 للحملة على العائدات. العناصر الترويجية أو تأثير إحدى قنوات اإلعالنلمعرفة 
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 عبر اإلعالنات طريق عن التي تم تحصيلها اإليرادات بين مبلغ المقارنة بالتسعير للمختص يمكن المثال, سبيل على

 والراديو التلفزيون آثار تحديد باإلعالنات للمختص يمكن حين في التقليدية, الترويجية العروضوبين  اإلنترنت

 .المطبوعة في المستهلك وفي نسبة اإليرادات المحققة اإلعالناتو  واإلنترنت

 الربحية: المقاييس 

من خالل تحليل سلوك المستخدم  والربحية المباشر  القيمة على االتصال التفاعلية قنوات تأثير تحليل للمسوقين يمكن

دراكه لها وقياس  على يكونوا أن المسوقين المقاييس من والقيم المحققة منها, وتتطلب هذه المبيعات حجم ضمنها وا 

 األعمال. المتوقعة من والخطط التسويقية والعوائد بمخططات االستثمارات علم

 :المستهلك التأثير علىفي  عليتسويق التفادور ال

يسعى التسويق التقليدي لكسب رضا المستهلك من خالل جود  الخدمات والمنتجات التي يقدمها يتجه في حين 

يسعى لتشكيل ارتباط عاطفي وحسي بين الشركة أو المنتج والمستهلك, التسويق التفاعلي خطو   أبعد من ذلك إذ 

والتأثير المستهلك ر على تشكيل تفضيالت فالعناصر الحسية أو العاطفية للتجربة التسويقية التفاعلية ذات قدر  أكب

في سلوكه من الطرق التقليدية المستخدمة في عرض سمات المنتج أو الخدمة والترويج لها, فهي تعمل على إغناء 

وتحفيز سلوكه الشرائي كما تساهم في تكوين ما يسمى والء العمالء الذي يخلق عالقة المستهلك التجربة الحسية 

لشركة والمستهلك, وكلما كانت التجربة الحسية التي توفرها الشركة أغنى كلما حفز ذلك المستهلك طويلة األمد بين ا

 200على التعامل مع الشركة بشكل أكبر.
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 Sweet, Patrick et-al, internet article, Interactive Market Learning Systems: Creating Customer Value through High-
precision Product Development and Market Communication, P.(1-2) 
http://www.enersearch.com/company/knowledgebase/publications/by_project/ISES/ises1/communication/communicatio
n.pdf  
ii- Chen, Jashen et-al (2008),  Virtual Experiential Marketing on Online Customer Intentions and Loyalty,  
Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences. P.(1) 
iii- Lee, Ethel (May 2013), Impacts of Social Media on Consumer Behavior: Decision Making Process, Bachelor's thesis, 
International Business, Bachelor of Business Administration (BBA), TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. P.(6-8) 

http://www.enersearch.com/company/knowledgebase/publications/by_project/ISES/ises1/communication/communication.pdf
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 ويق التفاعليالعناصر الحسية للتجربة التسويقية في التس

 السلوك والنية الشرائية: .1

 the theory of reasonedالمبرر  السلوكية وفقا  لنظرية الفعلتؤكد الدراسات النظرية الداعمة لتحليالت النوايا 

action (TRA)201محدد  يمكن أن  , على أن النوايا السلوكية المتشكلة خالل موقف معين تجاه عناصر ومعايير

 والفرص المتوفر , وهذا يعني أنه كلما كانت النية السلوكية المتشكلة تجاه تؤدي إلى سلوك فعلي تحدده الموارد

 ينوي الشخص كان العناصر المتوفر  أكبر كلما زادت فرصة تحولها لسلوك فعلي, وبذلك فإن النية توجه السلوك فإذا

 .ذلك ولكن شريطة وجود المحفزات المالئمة أنه سيفعل المرجح فمن بالسلوك القيام

الخبرات  خالل السلوك منهذا  ويتحدد بها مدى اهتمامه يعكس عناصر محدد  تجاه إن موقف المستهلك وسلوكه

سلوك وتجارب سابقة ومن الخبرات المعرفية والثقافية والمعتقدات المستمد  من الثقافة والبيئة المحيطة,  المستمد  من

وتنقسم نوايا المستهلك في التسويق لقسمين فهي إما نوايا موجهة نحو تصفح موقع الشركة وذلك لتلبية رغبته في 

نوايا موجهة نحو شراء منتج أو  هيبالشركة وخدماتها ومنتجاتها, أو  ية أو توسيع المعرفةالمتعة والترفيه والتسل

 202خدمة, وقد تتحول نية التصفح إلى نية شرائية في حال توفرت المحفزات المالئمة.

 :203وهي ونيته الشرائية,ويمكن تحديد خمسة جوانب لتوضيح تأثير التسويق التفاعلي على سلوك المستخدم 

 :التجربة الحسية للتسويق التفاعلي 

في التسويق التفاعلي, ونتيجة  لغياب الخبر  والتجربة المادية الفعلية, تلعب الخبر  المرتبطة بالجوانب الحسية التي 

توفرها العناصر التفاعلية دورا  هاما  في تحديد تجربة المستخدم والتأثير على إدراكه وقدرته على تشكيل معرفة كافية 
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 .أو سلوك ما حول موقف والتنبؤات التوقعات من تمتد والتي السلوكية، بالنية للتنبؤ نموذج هي(TRA)  المبرر الفعل نظرية 

 باعتبارها بدأت التي سابقة بحوث من مستمدةهي و Icek Ajzen 1975 1980اكيك اجزن   و Martin Fishbein فيشبين مارتن قبل من نمرية ههذ وضعت

 .والسلوك الموقف لدراسة ثم اتجهت ،سلوكية  نمرية

http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_reasoned_action 
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 - Chen, Jashen et-al (2008),  Virtual Experiential Marketing on Online Customer Intentions and Loyalty, OP.CIT. P.(2-3) 
(1-1المرجع السابق نفسه، ص.) 
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منتجات والخدمات المعروضة ودفعه من خالل المحفزات التي يتم تشكيلها ضمن البيئة االفتراضية لتحويل نواياه بال

 السلوكية لسلوك فعلي ملموس.

وبذلك فإن التسويق التفاعلي يهدف لخلق تجربة حسية من خالل محفزات ومنبهات تؤثر على حواس المستهلك 

 الشراء ثانيا . أو ويحفز نواياهم سواء للتصفح بشكل يعوضه عن التجربة الواقعية أوال  

 :التفاعل 

غناء خبرات المستخدم وخلق   تؤثر الخصائص والميزات التفاعلية المقدمة في عملية التسويق التفاعلي على تعزيز وا 

 مجددا .هذا التفاعل  تكرارتجربة إيجابية تشجعه على 

يمكن للتسويق التفاعلي أن يتم بين شخصين أو بين شخص وآلة وفي كلتا الحالتين يمكن قياس فاعلية التسويق من و 

خالل تحديد مدى تمّيز وتفّرد التجربة التفاعلية التي تم تقديمها للمستخدم والقدر  الممنوحة له في التحكم بالمحتوى 

 .تهاحتياجاو  مع رغباتهوتعديله وتخصيصه بما يتناسب 

 :المتعة 

توصف المتعة في التجربة التفاعلية بأنها االستجابة العاطفية المجسد  بدرجة الرضا والسعاد  التي يشعر بها 

 المستهلك نتيجة لتفاعله مع المثيرات والمحفزات التي تقدمها الشركة عبر ما توفره من تطبيقات تفاعلية.

إيجابيا  يشجعه على تكرار تجربته التفاعلية مع الشركة, ونتيجة ألن يمكن أن تخلق التجربة الممتعة للمستهلك موقفا   

التأثير العاطفي هو التأثير األكبر ضمن التسويق التفاعلي يمكن لكمية المتعة التي حصل عليها المستخدم من 

ساسها التفضيالت تتحدد على أ التجربة المميز  والفريد  التي قام بها أن تساعده في ترتيب أولوياته وتشكيل تقييمات

 في معامالته وتجاربه التفاعلية الالحقة, وهو ما يتشكل على أساسه والء المستخدم للشركة أو العالمة التجارية.
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 :التدفق 

يمكن وصف التدفق بأنه تسلسل سلس من االستجابات التي يتم تسهيلها عبر آليات التفاعل, فهي حالة من  

لقاها, وهو داللة على حالة يتنان لذاته في االستجابة للمحفزات المتتالية التي االستمتاع يطلق فيها المستخدم الع

 تخلق تحفيزا  داخليا  يظهر من خالل سلوك المستخدم ورغبته في استكشاف المزيد. 

عند دخول المستخدم لإلنترنت والتنقل بين صفحاته تعمل المثيرات المالئمة على جذبه فيصبح منشدا  للبحث عن 

والمزيد من المعلومات والصفحات, كما يتحكم التدفق في عملية التنقل ضمن الموقع إذ يقوم المصممون بخلق  المزيد

محفزات من شأنها إمتاع المستهلك وتحفيز رغبته باالنتقال لصفحات أخرى بهدف اكتشاف المزيد, وقد يؤدي التدفق 

 الشراء. في النهاية لتحويل عملية التصفح إلى سلوك أي القيام بعملية

 المجتمعية: العالقات 

يؤثر وجود الشخص ضمن بيئة أو مجموعة أو مجتمع ما في عملية تحديد وتطوير مواقفه السلوكية وتوجهاته, إذ 

تحيط المجتمعات أفرادها بإطار ثقافي واجتماعي يمكنهم ضمنه تبادل اهتمامات معينة تحقق أهدافا  شخصية 

 بانتمائه للمستهلك مع اهتمامه  مرضيةبة تجر  يقدمومجتمعية في آن واحد وبالتالي فإن الموقع التفاعلي الذي 

على تكرار تجربته التفاعلية ويعزز ثقته بالموقع كما  هذا المستهلك المجتمعي يساهم في تشكيل تأثير إيجابي يشجع

لبعض الشركات والعالمات التجارية التي تقدم خدمات مرتبطة بتحقيق مصالحه  المستهلكيؤثر ذلك على والء 

 اجاته ومع البيئة التي يوجد ضمنها.ومتناسبة مع احتي

 العمالء: والء .2

يمكن تعريف والء المستخدم كالتزام يبديه للتعامل مع عالمة تجارية معينة بشكل مستمر لفتر  ممتد  في المستقبل 

القدر  التسويقية ذات  والجهود الظرفية منتجات بالرغم من التأثيرات أو تقدمه من خدمات نتيجة شعوره بالرضا تجاه ما

 سلوكه والتأثير في رغباته. على تبديل
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 ويشمل هذا الوالء بعدين:

عملية الشراء أو التفاعل  تكرار البعد السلوكي: وهو يعني السلوك المتكرر الصادر من العميل تجاه الشركة مثل -

 مع الشركة أو أحد خدماتها.

 في , والثقة التي تشكل ارتباط عاطفي قويإيجابية عالقة على الحفاظ في والرغبة مثل االلتزامالبعد النفسي  -

 .التجارية والعالمة الزبون العالقة بين

وبذلك فإن والء العميل يتشكل من خالل حصوله على خدمات مميز  تعزز وتغني تجربته وتحفز رغبته في تفضيل 

خدمات تفاعلية من شأنها  هذه العالمة التجارية عن غيرها, وباإلضافة لذلك فإنه كلما كان الجهد المبذول في توفير

ذلك على دعم المزايا التنافسية للشركة وتدعيم مركزها في السوق إضافة  أن تزيد من والء العمالء أكبر كلما ساعد

 204إلى الحفاظ على المكاسب التجارية.

  :social mediaوسائل التواصل االجتماعي  التسويق التفاعلي من خالل

 التطبيقات ضمن واجهات من االجتماعي إلى طرق للتواصل بين األفراد متمثلة بمجموعةتشير وسائل التواصل 

تمكن المستخدمين سواء أكانوا أفراد, جماعات أو منظمات من خلق وتبادل ومناقشة وتعديل األفكار  تفاعلية

 والمعلومات التي يقدمونها.

مزيد من التفاعلية واالنفتاح على سوق جديد  ضيقت فيها لم يكن التسويق بعيدا  عن هذه التغيرات إذ بدأ يتجه نحو 

وسائل التواصل االجتماعي الفجو  بين المستخدمين والشركة والمسوقين من خالل نظام الحوار والتفاعل المباشر 

 الذي ساد صيغة المعامالت.

من العملية التسويقية بدال   يقوم التسويق ضمن مواقع التواصل االجتماعي على المشاركة, أي جعل المستهلكين جزءا  

 تضمو من كونهم في موقع المتلقي فقط, وهي الفكر  األساسية التي يجسدها التواصل عبر المواقع االجتماعية, 
                                                                 

204
  1المرجع السابق نفسه، ص.  
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 الخبرات لتبادل ذاتهم العمالء بين تتم التي واألنشطة المحادثاتو , والشركة العميل بين التعاوني النشاط المشاركة

 فيما والتفاهم التعاون يعزز بشكل الشركة موظفي بين مشاركة, باإلضافة للالمنتجات حول والمعلومات والتجارب

 .احتياجاتهم وتلبية للعمالء االستجابة وأسلوب العمل صيغة ويحسن بينهم

 وفهمه للمستهلك لالستماع موظفيها بكافة الشركة تجهيز يشمل االجتماعي التواصل وسائل عبر فالتسويق لذلك

 الشركة قدر  تحسين يضمن مما وشكاويه استفساراته على للرد أم احتياجاته لتلبية سواء حوارات في معه واالنخراط

 عدد بين المنتج نشر عملية التسويقكما يسهل هذا النوع من  ,المطروحة الرغبات مع تتالءم منتجات تطوير على

 هذا المنتج حول عليها حصلوا التي للمعلوماتلتجربتهم و  المستهلكين مشاركة خالل منوذلك  المستهلكين من كبير

 المستخدم يكن لم إذا أما مرضية تجربتهم كانت حال في إيجابي تأثير لذلك يكون وقد, المستهلكين من غيرهم مع

 تتمكن لم حال في الشركة على سلبي بشكل ذلك يؤثر أن الممكن فمن لهم الشركة قدمتها التي الخدمة عن راضيا  

 205 .المشكلة لهذه وسريع مناسب حل إيجاد من

 مواقع التواصل االجتماعي التسويق عبر استراتيجية

 التطابق من درجة تضمن بطريقة وضعها يتم التي المنظمة وأنشطة خطط انهبأيمكن تعريف االستراتيجية بشكل عام 

 206. كفاء  وذات فعالة صور ب ضمنها تعمل التي والبيئة وأهدافها المنظمة رسالة بين

 ألجزاء المنظمة تحديد" بأنها  الذي عرفها كوتلر, مثل من المختصين االستراتيجية التسويقية وقد عرف العديد 

 السوق بجاذبية التسويق استراتيجية , وتعنى.. مكان كل في التنافس من بدال   فعال بشكل خدمتها يمكن التي السوق
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 Evans and McKee, Dave and Jake (2010), Social Media Marketing: The Next Generation of Business Engagement, Wiley 
Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, Published simultaneously in Canada. P.(11-16) 

206
 لنيل مقدمة مذكرة، للناشرين اإللكترونية للمواقع تقييميه ةدراس الجزائر في للكتاب اإللكتروني التسويق استراتيجية(، 1002 – 1020) إبراهيم، مرزقالل 

. صالح العزيز عبد ، حبتور بن عن( 11.)ص، الجزائر، قسنطينة،  منتوري جامعة، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة، المكتبات علم في ماجستير شهادة

 12.ص.1007 المسيرة، دار:  عمان. متغير عالم في جديدة إدارة:  االستراتيجية اإلدارة
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"  بقوله الصميدعي عرفها كما 207"لذلك تبعا   التسويقية البرامج وتطوير المتوقعة والمخاطر  للمنظمة التنافسية والميز 

 متغيرات اتجاه والفعالة السريعة االستجابة أيضا وهي .., والبيئة المنظمة بين الربط أدا  هي التسويق استراتيجية

 208" التسويقية البيئة

المنتج أو الفئة المستهدفة, ولكن ويمر التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي بعدة مراحل قد تختلف باختالف 

االجتماعي بشكل عام من خالل ما  التواصل مواقع يمكن تحديد المراحل األساسية لبناء استراتيجية تسويقية عبر

 :209يلي

 تحديد مرامي وأغراض الحملة التسويقية: .1

مهما اختلفت النتائج النهائية المرجو  من الحملة ينبغي تحديد المرامي التي ستسير في ضوئها الجهود التسويقية سواء 

الفئة قد ترغب الشركة بتعزيز وعي  مثال  ضمن االنترنت أو من خالل الوسائل التسويقية التقليدية المرافقة لها, 

بزياد  عدد المستهلكين أو تعريفهم بمنتج جديد وغير ذلك, وبشكل عام أحد منتجاتها, أو قد ترغب المستهدفة بها أو ب

ال ستضيع الجهود التسويقية وستضل الشركة طريقها في  يجب تنظيم وتحديد األهداف والمرامي بشكل واضح وا 

 الوصول للنتيجة النهائية.

  تحديد السوق المستهدف: .2

لخطة التسويقية, وذلك من خالل القيام بدراسات وتحليالت تبين بعد تحديد األهداف يجب تحديد الفئة المستهدفة من ا

حاجات ورغبات المستهلكين المحتملين والقيمة التي سيحققونها من الخطة التسويقية ومدى مالءمة هذه الخطة 

 االعتبار, وهي: بعين العوامل لحاجاتهم ورغباتهم, ولتحديد ذلك يجب أخذ بعض

                                                                 
207

 Kotler, philip. marketing management :analysis ,planning, implementation  and control. new -delhi: prentice hall of 
India private limited,1997.p.29. 
 

208
 211.ص.1000 ، الحامد مكتبة دار:  عمان. التسويق استراتيجية. محمد حاسم محمود ، الصميدعي  

 
209

 Event Marketing 2.0: How to Boost Attendance Through Social Media, eBook by Cvent. P.(9-11) 
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 الخ الجنسية, الجغرافي, الموقع الجنس, العمر, الديموغرافية: العوامل -

الرئيسية التي تستخدمها الفئة التي قد تكون مهتمة  والمصطلحات العناوين ما الرئيسية: البحث كلمات وعبارات -

 بالخطة التسويقية.

ستجعل  التي األكثر أهمية المواضيع هي وما تستهدفه الشركة, التي السوق يحفز الذي ما االهتمامات: -

 المستهلكين متحمسين وراغبين في الدخول والمشاركة؟.

ضمن مواقع التواصل االجتماعي: كيف تستخدم الفئة المستهدفة مواقع التواصل االجتماعي, وهل  دراسة السلوك -

المستخدمون ضمن هذه الفئة نشطون؟, وذلك يعني هل سيقومون بالنقد أو التعليق على المحتوى الذي سيتم 

 قنوات كتفون بالقراء  دون مشاركة, ويتم تحديد ذلك من خالل مراقبة سلوك هذه الفئة عبرعرضه أم أنهم سي

 التواصل االجتماعي.

  :العمالء أنشطة وتحليل مراقبة .3

 ورغبات اهتمامات تحديد يمكن المواقع بعض توفرها التي المجانية التكنولوجية والوسائل األدوات بعض بمساعد 

 من االستفاد  يتم ثم ومن, االجتماعي التواصل مواقع ضمن وأنشطتهم التفاعلي سلوكهم, المستهدفين المستخدمين

, األساس هذا على التسويقية والجهود الخطة وتطوير المستهدفة للفئة أعمق فهم لتشكيل جمعها تم التي البيانات هذه

 :األدوات هذه ومن

يجمع  بحث محرك عن عبار  وهو (:االجتماعية للمواقع المرجعية اإلشارات) Social Mention بحث محرك -

 .المعلومات من واحد تيار في االجتماعي التواصل ومواقع التفاعلية الشبكات عبر المستخدم ينتجه الذي المحتوى

 يتم إدخال فقط آخر, بحث محرك أي ضمن البحث مثل كبير حد إلى هو Social Mentionمن خالل  إن البحث

, ويمكن استخدامه للبحث عن اإلشارات المرجعية ضمن مواقع Enterالمراد البحث عنها ومن ثم نضغط  العبار 
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التواصل االجتماعي كالتعليقات, األحداث, الصور, األخبار, الفيديو, الصوت وغيرها, كما يمكن البحث عن كل 

 /ww.socialmention.comhttp://wمنها على حدى. 

- Google Alerts  :والشركات األفراد تساعد أن يمكن اإلنترنت شبكة عبر آلي بحث خدمة هيتنبيهات جوجل 

يتم ارسالها لألفراد أو الشركات  إلكتروني بريد تهمهم من خالل رسائل التي واألنشطة التطورات مراقبة على

 الويب, صفحات التي تم إدراجها, مثل مطابقة لكلمة البحثبحث  نتائج جوجل يجد المشتركة بالخدمة عندما

 فيديوهات وغيرها. الصحف, في ومقاالت

-   Hootsuit :هولمز  ريان أنشأه نظام هو هوتسوتRyan Holmes ويتيح هذا النظام إدار  2119 عام في 

 الشبكات حسابات عبر عد  بإدار  للمستخدمين االجتماعية, ويسمح هذا النظام التواصل شبكات ووسائل

 الشبكي بين المواقع التكامل ويدعم هذا النظام معلومات, لوحة فيه شكل المستخدم تأخذ واجهة االجتماعية,

وغيرها.  LinkedIn ,  +Google, MySpaceلينكدين  الفيسبوك, مثل تويتر, االجتماعية

http://signup.hootsuite.com 

 المناسبة: التواصل االجتماعي وأساليب أدوات . تحديد4

بعد مراقبة وتحليل محادثات ونشاطات العمالء يمكن تشكيل فهم كاٍف حول سلوكهم في مواقع التواصل االجتماعي 

للجهود و مما يمنح الشركة القدر  على تحديد أكثر شبكات ومواقع التواصل االجتماعي مالءمة  للفئة المستهدفة 

 التسويقية التي ستقوم بها.

د عدد الشبكات والمواقع التي يتم التسويق من خاللها كلما ساعد ذلك في الوصول تظن بعض الشركات أنه كلما ازدا

لعدد أكبر من المستهلكين, إال أن ذلك سيؤدي فعليا  لتشتيت الجهود التسويقية وربما فشلها, لذلك من األفضل أن يتم 

اعف من تأثيرها, ومن المواقع اختيار عدد قليل من القنوات للتسويق مما يركز الجهود التسويقية بشكل أكبر ويض

 .YouTubeو  Twitter, LinkedIn,  Facebookاألكثر استخداما  

http://www.socialmention.com/
http://signup.hootsuite.com/
http://signup.hootsuite.com/
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األساسية لهذه  وبعد تحديد المواقع األكثر تأثيرا  على المستخدمين المحتملين يبدأ المسوقون والمختصون ببناء البنية

 الحملة أو الخطة التسويقية ضمن المواقع المختار .

 :التسويقية الخطة أو الحملة مراحل جميع في االجتماعي التواصل وأساليب أدوات دمج .5

 األساسي بالموقع القنوات هذه جميع ربط يتم المختار  التسويقية القنوات ضمن للحملة األساسية البنية إنشاء بعد

 الشرائية بالعملية القيام أو الحملة ضمن بالتسجيل الراغب المستخدم عليها يضغط إن ما روابط خالل من للشركة

 .الشراء عملية خطوات يتم أو التسجيل ليكمل الرئيسية الشركة لصفحة تلقائي بشكل ينتقل حتى المعروض للمنتج

 لها يتسنى حتى معا   القنوات هذه دمج من البد األساسي الموقع مع االجتماعي التواصل قنوات لربط وباإلضافة

 المشاركات ربط يمكن المثال سبيل على, وكفاء  فاعلية أكثر بأسلوب المستخدم بخدمة ولتقوم متسق بشكل العمل

 .اليوتيوب على فيديو مع أو تويتر على التغريدات مع الفيسبوك على

 األهداف: تحديد .6

مثال  على جذب  تختلف أهداف الحملة عن الغرض منها فأهداف الحملة هي مقياس لنجاحها, وال تنحصر األهداف

 تحدد مدى فاعلية الغرض من للقياس قابلة المستهلكين بل ينبغي أن تكون هذه األهداف معاييرأكبر عدد من 

 الخطو  األولى. في تم وضعه الذي الحدث

 على سبيل المثال يمكن أن يكون الغرض من الحملة هو زياد  عدد المستهلكين المحتملين بينما يكون الهدف معيارا  

 % بنسبة عن العام الماضي.01 أن عدد المستخدمين قد ازداد الكمي إذ يمكن القول مثال   للقياس

نشاء البنية األساسية لمواقع التواصل االجتماعي المناسبة وربطها معا  ومع  وبذلك, بعد تحديد الجمهور المستهدف وا 

الموقع األساسي يجب تحديد أهداف واضحة تمكن المسوقين من قياس عائدات الحملة بشكل فعال يحدد مدى 

 نجاحها وتحقيقها لألغراض المرجو  منها.
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 :االجتماعي التواصل مواقع ضمن التسويقية الخطة بناء آلية

 بناء تتضمن والتي الثانية الخطو  تأتي المستهدفة وللفئة للحملة مالءمة   االجتماعية والمواقع القنوات أكثر تحديد بعد

 الحدث بهذا الوعي مستوى رفعيو  االستفاد  من ممكن قدر أكبر يحقق بشكل المختار  المواقع ضمن الحملة هذه

 المواقع هذه أكثر ومن, ضمنه التسويقية للخطة األساسية البنية تشكيل آلية حيث من موقع كل ويختلف, التسويقي

  .Twitter LinkedIn, Facebook YouTube واستخداما   شيوعا  

 :Twitterتويتر

 ستون بيز ,Evan Williamsويليامز ايفان , Jack Dorseyدورسي  جاك قبل من 2119آذار في تويتر إنشاء تم

Biz Stone جالس ونوح Noah Glass الموقع إطالق تم ,2119 تموز , وبحلول. 

 مليون 011, 2102اكتسب هذا الموقع شهر  وشعبية كبير  بسرعة في جميع أنحاء العالم, وبلغ عدد مستخدميه عام 

يوميا , ويعد تويتر من أكثر المواقع االجتماعية  210مليون تغريد  201شرون حوالي مستخدم مسجل ضمن الموقع ين

 .الثقافي والتأثير واإليرادات السوقية نجاحا  في العصر الحالي من حيث القيمة

 :211مراحل بناء حملة تسويقية في تويتر

 تويتر: حساب إنشاء .1

مخصص  جديد حساب إنشاء أو للقيام بالعملية التسويقيةالخاص بالشركة  تويتر حساب استخدام إما يمكن للمسوقين 

للحملة أو الحدث المراد تسويقه, ويمكن تحديد ذلك من خالل معرفة نسبة الجمهور المستهدف الغير متتبع لصفحة 

ن الشركة ومقارنته بالجمهور المتتبع لصفحتها ضمن تويتر, فإذا كانت النسبة األكبر من الفئة المستهدفة غير متتبعي

                                                                 

 
210
 041كل رسالة إلى  على مشاركات لمستخدمين آخرين وتصل  ردود أو مشاركات من النص مربع في يكتبه المستخدم ما كلهي  : Tweetالتغريدة  

تمهر تلك التحديثات في صفحة المستخدم ويمكن لألصدقاء قراءتها مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو زيارة ملف . حد أقصىكحرف 
                     عن طريق البريد اإللكتروني، والتغريداتالمستخدم الشخصي، وكذلك يمكن استقبال الردود 
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لحساب الشركة يمكن إنشاء حساب فرعي خاص بالحدث وربطه بالحساب األساسي وبذلك يزيد عدد المشتركين في 

 الصفحة الرئيسية وعدد المشاركين في الحدث إذ لن يقتصر وقتها على الجمهور المتتبع للصفحة الرئيسية فقط.

ؤثر على المستخدمين إذ سيحدث خلط وفي كل األحوال ال ينبغي التسويق لحدث من حساب شخصي ألن ذلك سي

بين التغريدات الخاصة بالحملة التسويقية والتغريدات الشخصية ولن يتمكن المستخدم من التركيز على أخبار الحملة 

 وتتبعها بشكل صحيح, وبالتالي سيؤثر ذلك على الجهود التسويقية بشكل عام.

 :تويتر تعريف ملف صفحة تخصيص .2

 فيها المستخدمة واأللوان الحملة شعار يكون أن يجب إذ التسويقية الحملة من مهما   جزءا   البصري الجانب يشكل

 .عام بشكل للشركة البصرية بالهوية مرتبطة

 

 
 Twitter التعريف في ملف صفحة تخصيصنماذج عن . 90الشكل
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 وضع يمكن مثال   للحملة المخصصة تويتر صفحة لتخصيص والمسوقون المصممون يستخدمها التي الطرق وتتنوع 

 الشركة هوية مع ومتسق مناسب بشكل الصفحة خلفية وتصميم الصفحة في الحساب صور  لتكون الحملة صور 

 الحملة بارتباط شعورا   وسيمنحه بالحملة الخاصة التغريدات تمييز على وقدرته المستخدم وعي من سيزيد مما البصرية

 .تقدمه الذي العمل اتساق وبمدى بالشركة

 :hashtag#تحديد الكلمات الداللية وبيانات التعريف  .3

التعريف  العالمات الداللية وبيانات أشكال من شكل وهي  "#" برمز مسبوقة عبار  أو كلمة هو hashtagالهاشتاغ 

 االجتماعية والشبكات الصغير  المدونات أو في ضمن المنشورات أو البيانات الوصفية, يتم ربط هذا الرمز بكلمات

 قبل الكلمة أو الجملة المكتوبة. "#" وضع  خالل من تويتر بلس, جوجل الفيسبوك, مثل

تجمع الهاشتاغ  جميع الكلمات والمواضيع المتشابهة المرفقة بها ضمن مجموعات يتمكن المستخدم من رؤيتها عند 

حول  التحديثات بمتابعةالضغط على الكلمة المصحوبة بالعالمة أو من خالل البحث عنها, ويسمح له ذلك 

المواضيع التي يريدها, وفي تويتر عندما تصبح أحد المواضيع المرتبطة بالهاشتاغ ذات شعبية كبير  نتيجة لكثر  

المشاركين فيها سواء من خالل قراءتها أو تتبعها أو التعليق عليها تظهر بشكل تلقائي في منطقة من صفحة 

أي المواضيع األكثر رواجا , ويستطيع المستخدم رؤيتها والمشاركة  Trending Topicsالمستخدم في تويتر تسمى 

وفق عد  احتماالت كالمنطقة الجغرافية التي  هذا الجزء من الصفحة يتم تخصيص ظهور المواضيع ضمنو بها 

 ينتمي إليها المستخدم أو من خالل اهتماماته والصفحات التي يتتبعها.

مرتبط بموضوع الحملة بحيث يتمكن المتابعون  hashtagعند التسويق لحملة ضمن تويتر البد من إنشاء و 

والمستخدمون من متابعة المحادثات واألنشطة التي تدور حول هذه الحملة بسهولة سواء من خالل قراءتها أو 

علية هذه العالمات الداللية في أداء لضمان فا المشاركة بها, وقبل إنشاء الهاشتاغ يجب االهتمام ببعض الجوانب

 مهمتها, وتتضمن هذه الجوانب ما يلي:
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 جعل الهاشتاغ قصيرا , سهل الحفظ وقريبا  من اسم الحملة ليسهل على المستخدم إيجاده وحفظه. -

أكد المسوقين القدر  على الت Twubs.comاالستعانة ببعض المواقع قبل تحديد الهاشتاغ للحملة إذ تمنح مواقع مثل  -

من أن الهاشتاغ الذي تم اختياره غير مستخدم مسبقا  في موضوعات أخرى وذلك لتالفي حدوث أي مشكلة من شأنها 

 أن تشوش على المستخدم أو تعيق قدرته على تتبع األخبار بشكل صحيح.

 ة عمله.ال يجب أن يشمل الهاشتاغ على عالمات ترقيم أو عالمات مميز  أخرى ألن ذلك يسبب تشويشا  في آلي -

 

 Twitterضمن موقع  hashtagنموذج عن استخدام الهاشتاغ  .92الشكل 

 الحملة: من المباشرة التغريدات تشجيع .4

شراك الجمهور في الجهود التسويقية, إذ  استخدام الهاشتاغ الخاص بالحملة هو وسيلة مهمة لتوسيع دائر  الحوار وا 

يمكن إنشاء مناقشات تتضمن أسئلة وأجوبة من شأنها أن تزيد الوعي بالحملة التسويقية بالنسبة للمستهلكين وأن تزيد 

مثال  من خالل قيام أحد المستهلكين بإرسال تغريد  مع الهاشتاغ من معرفة المسوقين بالفئة المستهدفة, ويتم ذلك 
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الخاص بالحملة للمسؤولين عن إدار  شؤون المستهلكين الذين يقومون بدورهم باإلجابة عن االستفسار بسرعة من 

 خالل ما يشبه المحادثة كما يمكن عرض هذه األسئلة بشكل يمكن باقي المستخدمين من متابعة ما يتم كتابته

 والمشاركة في المناقشات أيضا .

 :Linked inإن  لينكد 

كانون  في تأسس الشخصية, التجارية أكثر من العالقات مجال الصناعة واألعمال على يركز موقع للتواصل هو

 .2112, وانطلق في أيار2112 األول

 هذا العدد ألكثر منوصل  2102مستخدم, وفي  مليون 21وصل عدد مستخدمي هذا الموقع إلى  2119في عام  

قليما , والموقع بلدا   211مليون مستخدم في أكثر من  206  األلمانية, الفرنسية, االنكليزية, منها لغة 21ب متاح وا 

 التركية وغيرها. الروسية, اليابانية, الرومانية, الدنماركية, السويدية, الهولندية, اإلسبانية, البرتغالية, اإليطالية,

 .!Yahooياهو لشركة التنفيذي السابق , وهو المديرJeff Weinerوينر  جيف هو لينكد إنلموقع  التنفيذي المدير

 :LinkedIn 212في  تسويقية حملة بناء مراحل

 : LinkedIn Events applicationوالفعاليات بالمناسبات الخاص التطبيق استخدام .1

 ثم ومن الموقع خيارات قائمة في, More المزيد أمر اختيار البداية في يتم LinkedIn موقع ضمن حدث لتسجيل

 باقي في به سجل الذي ذاته بالعنوان تسجيله ويفضل, الحدث تسجيل ليتم Events مناسبات األمر اختيار يتم

 .بسرعة عليه العثور من المستخدمون يتمكن حتى, موقع من أكثر في الحملة وجود حال في وذلك, المواقع
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  LinkedIn موقع  ضمن األولى لتسجيل حملة. المرحلة 92الشكل

 ملء يجب ثم ومن, Add more details التفاصيل من مزيد إضافة األمر اختيار يتم الحملة عنوان تسجيل بعد

, وسرعة سهولة أكثر عنها البحث عملية لجعل وذلك بالحملة المرتبطة والبيانات المعلومات من قدر بأكبر الجداول

لى الحملة نوع تحديد مثل الخيارات من العديد الجداول هذه وتحوي  تحديد إلمكانية إضافة تنتمي مجال أي وا 

 بالمواضيع المهتمين المستخدمين بحث نتائج ضمن الحدث هذا بعرض تسمح التي الصلة ذات الوظيفية المسميات

 نحو المستخدمين يقود لكي الحدث ضمن رابط تضمين يجب البيانات كافة تسجيل بعد, و الحملة بمجال المرتبطة

 يفيد لن الرئيسي الشركة بموقع ربطها دون الحملة فوضع, الشرائية العملية بإتمام أو بالتسجيل ليقوموا الرئيسي الموقع

 .فقط بمشاهدتها وسيكتفون فيها التسجيل من المستخدمون يتمكن لن إذ أهدافها تحقيق في

 
 LinkedIn. تسجيل تفاصيل الحملة ضمن موقع 90الشكل
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 في نشر الحملة: مندوبي الشركة والشخصيات المهمة ذات الصلة االستفادة من  .2

من خالل طريقتين رئيسيتين, األولى  LinkedInيقوم المستخدمون بالتعرف على األحداث الجديد  ضمن موقع 

تتجسد باالقتراحات التي يقدمها الموقع لهم ضمن صفحتهم حول ما قد يهمهم من معلومات وأحداث بناء  على 

المعلومات التي قاموا بتزويدها عن أنفسهم, والثانية من خالل األشخاص الذين قام المستخدمون بتتبعهم ضمن 

راقبة ما يقوم بعرضه هؤالء األشخاص ضمن صفحاتهم وما يهتمون به, لذلك فمن المهم الموقع إذ يمكَّنهم ذلك من م

عالمة تؤكد من خاللها  LinkedInأن تضع الشخصيات المهمة ذات الصلة بالموضوع والفعالة ضمن موقع 

تيار كلمة اشتراكها في الحملة, وهذه العالمة تكون من خالل اختيار أحد االحتماالت المرفقة بالحملة مثل اخ

Attending  حضور, مما يساهم في نشرها مع جميع المتتبعين لهم وبذلك سيزيد عدد المشتركين بالحملة والمهتمين

 بها.

 :InMailالتواصل عبر خدمة  .3

هو قدر  المستخدمين على  Event في التطبيق الخاص بالحدث LinkedInمن ضمن الخيارات التي يقدمها موقع 

مهتم, ولكن اختيارهم  interestedوضع إشار  تدل على أنهم مهتمون بهذا الحدث, وهذه اإلشار  تدل عليها كلمة 

لهذه اإلشار  ال يعني بالضرور  أنهم سيحضرون, فقد تكون هناك أسباب متعدد  تؤثر على رغبتهم في الحضور كأن 

دث غير واضحة بشكل كاٍف أو أن الموقع الرئيسي للشركة والمرتبط بالحدث تكون المعلومات المعروضة حول الح

غير متاح في المنطقة الجغرافية التي يقطنها المستخدم, وغيرها من األسباب التي يقع على عاتق المسوقين 

 دث.والمختصين تحديدها إليجاد حل لها وبالتالي تحويل هؤالء المستخدمين من مهتمين إلى مشاركين في الح

من إرسال عدد  LinkedInوهي خدمة تمكن أي شخص ضمن موقع  InMailخدمة ومن أحد حلول هذه المشكلة 

أي غير متتبع لحسابه ضمن محدد من الرسائل الخاصة لشخص آخر رغم كونه غير متصل به بشكل مباشر, 

 حول الحملةتقديم المزيد من التفاصيل و بشكل مباشر مع هؤالء المستخدمين  التواصل بذلك يمكن للمسوقينالموقع, و 
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أو إرسال رقم الشركة في حال لم يتمكنوا من الوصول للموقع الرئيسي لها أو في حال عدم إدراج رقمها ضمن 

التفاصيل الخاصة بالحدث, ويجب االنتباه الستخدام هذه الرسائل بشكل دقيق بحيث ال يخسر المسوق جميع الرسائل 

 لموقع.المجانية المقدمة من ا

 :LinkedInضمن   Groupsاالستفادة من خدمة المجموعات .4

إذ يستطيع المستخدم من خاللها التفاعل مع غيره من المهنيين  LinkedInتشكل المجموعات عنصرا  فعاال  في موقع 

 المنتمين لنفس مجال العمل أو مع المهتمين بالمجال الذي تطرحه المجموعة.

المجموعات وتحوي كل مجموعة على عدد كبير من المهتمين والعاملين بمجال ما قد ويحوي الموقع على آالف 

يكون هو المجال نفسه الذي يدور حوله الحدث أو الحملة, وفي هذه الحالة يمكن االستفاد  من المجموعات من 

التعرف عليه خالل نشر الرابط الخاص للحدث ضمنها مما يتيح المجال ألكبر عدد ممكن من المهتمين لرؤيته و 

 وبالتالي سيزيد ذلك من عدد المشتركين فيه.

 :Facebookفيسبوك 

 على األمريكية الجامعات بعض في الطالب يطلقه كان اسم إلى نسبة   تسميتها جاءت اجتماعية شبكة هو فيسبوك

 .تعليمي دليل

 جامعة في زمالئه من بعض مع ,Mark Zuckerberg زوكربيرج مارك قبل من, 2110 شباط في الفيسبوك تأسس

 االهتمامات قوائم, فيديو, صور من الشخصية معلوماتهم يحوي خاص حساب إنشاء لمستخدميه يتيح وهو, هارفارد

 األصدقاء إضافة لمستخدميه ويمكن, الدراسية والحالة التوظيف حالة مثل المعلومات من وغيرها الشخصية,

 من صفحته على المستخدم يضعه ما مشاهد  هؤالء  ويستطيع, جدد أناس على التعرف أو الشخصية لصفحتهم

  .وغيرها وصور معلومات
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 الجدول أو profile التعريف ملف إما باسم تعرف مؤخرا وأصبحت مرات عد  المستخدم صفحة شكل تجديد تم

 . timelineالزمني

 : Facebookفي  تسويقية حملة بناء مراحل

 االجتماعية المنصة كونه التسويقية الحملة حول المستهلكين وعي لزياد  للمسوقين هائلة إمكانات الفيسبوك يوفر

 الفئة كانت ما إذا وخاصة ضمنه الحدث انتشار بسرعة يتميز كما, الفئات مختلف قبل من استخداما   األكثر

 .الفيسبوك ضمن النشطة الفئات من المستهدفة

 : 213الفيسبوك ضمن ما حملة أو لحدث للتسويق التالية الخطوات تحديد ويمكن

 اختيار طريقة تسجيل الحملة: .1

 يوفره مجاني تطبيق من االستفاد  للمسوق يمكن األولى الطريقة في, مختلفتين بطريقتين حملته إنشاء للمسوق يمكن

 .تويتر مثل أخرى مواقع في المتوفر ذاته وهو Events األحداث تطبيق هو الموقع له

 من فيظهر Events  بكلمة الملحق الرز على بالضغط المسوق يقوم Events األحداث تطبيق ضمن حدث إلنشاء

" جديد حدث إنشاء" خيار على الضغط بعد", Create a New Event" "جديد حدث إنشاء" الخيارات ضمن

"Create a New Event "وصف مثل, الحدث هذا حول والتفاصيل البيانات بعض تزويد الفيسبوك يطلب 

 البصرية بالهوية وترتبط بسهولة عليه التعرف من المستخدم تمكن للحدث صور  وضع, للحدث ومفيد مختصر

 وصول ضمان أجل من للشركة االلكتروني الموقع وضع, الشركة حول معلومات ذكر, عام بشكل للشركة

 .ضمنه التسجيل كان حال في للموقع بالتسجيل الراغبين المستخدمين

سلوكه ويحدد رغبة المستخدم  يوضح كل منهاثالث خيارات بعد نشر الحدث يمكن للمهتمين االشتراك من خالل 

" للداللة Maybe" للتأكيد على رغبة المستخدم بالحضور, "قد يحضر" " Attendingتجاه الحدث, وهي "انضمام"  "
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" للداللة على عدم اهتمام المستخدم Hide" و"اخفاء" على اهتمام المستخدم بالحدث رغم احتمال عدم حضوره له,

 "Invite", ويمكن للمستخدمين إرسال دعو  لمستخدمين آخرين من خالل خيار "دعو " بالحدث وعدم رغبته بحضوره

 ومن ثم يختار المستخدم اسم الشخص الذي يرغب بدعوته وبذلك يتم انتشار الحملة بين عدد كبير من المستخدمين.

 

 
 Facebookاألولى لتسجيل حملة ضمن موقع  الطريقة .90الشكل 

ضمن الفيسبوك, إما أن تكون صفحة  Facebook Pageتتضمن تشكيل المسوق لصفحة  أما الطريقة الثانية

لكامل الشركة ومن ثم يمكن نشر الحدث ضمنها أو أن تكون صفحة للحدث ذاته, وتختلف الصفحة عن ملف 

طلب إرسال طلب صداقة أوال  وال يتمكن المستخدم من رؤية محتواه إال عند قبول التعريف فالدخول لملف التعريف يت

الطرف اآلخر لطلب الصداقة وخاصة  إذا ما كانت إعدادات الخصوصية تمنع غير األصدقاء من رؤية المحتوى 

ها فهي فملف التعريف هو صفحة شخصية أكثر من كونها صفحة إعالنية أو ذات أغراض تجارية يمكن للكل رؤيت
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تتمتع بخصوصية يمكن للمستخدم من خاللها التحكم بكم المعلومات الذي يريد عرضه على باقي المستخدمين سواء 

 أكانوا من أصدقائه أم من المتتبعين له أم من باقي المستخدمين ضمن الفيسبوك.

فهي صفحة يمكن ألي مستخدم الدخول إليها ومتابعة أخبارها بمجرد الضغط على زر  Facebook Pageأما  

للمستخدم  likeأعجبني الملحق بالصفحة بدال  من إرسال طلب صداقة, ويتيح الضغط على زر  likeأعجبني 

مكن للمستخدم وي صفحته الشخصية,بشكل تلقائي على  الموجود  فيهامعلومات االشتراك بالصفحة وبالتالي ستظهر ال

حتى ولو لم يضغط هذا الزر ولكن في هذه الحال لن تظهر بمجرد دخوله إليها أيضا  رؤية أخبار هذه الصفحات 

صفحة مالئمة لألغراض التجارية أكثر من  Facebook Pageوتعد  ,المعلومات على صفحته الشخصية

Facebook profile خصية.التي يمكن اعتبارها صفحة خاصة بالمعلومات الش 

 )الصفحة( الخاص بالحدث: 214تحديث الحائط .2

يجب أن يبقى حائط الحملة نشطا  ليذكر المستخدمين الذين يودون الحضور بشكل مستمر بموعدها وبالمعلومات 

لكي ال تصبح مصدر إزعاج للمستخدم, حولها, ولكن ال يجب أن تكون هذه التحديثات واألنشطة كثير  جدا  أيضا  

إرسال رسائل خاصة للمستخدمين المهتمين لضمان تذكيرهم في حال كونهم قد ألغوا إمكانية رؤية ويمكن أيضا  

 التحديثات المستمر  من صفحة الحدث.

يتبع بعض المسوقين طريقة محدد  إلرسال الرسائل ونشر التحديثات الخاصة بالحدث, وهذه الطريقة تقوم على ثالثة 

ين المهتمين إلرسال الحدث ألصدقائهم واألشخاص المقربين منهم ممن قد مراحل, تتضمن األولى دعو  المستخدم

يهتمون بهذا الحدث بهدف المساعد  في نشره ضمن الفيسبوك للحصول على أكبر قدر ممكن من الحضور, أما 

ن الثانية فتكون قبل أسابيع قليلة من الحدث كتذكير يضمن إبقاء المستخدمين المهتمين متذكرين لموعده, ويمك

تذكيرهم أيضا  ببعض المعلومات حوله أو تشويقهم من خالل ذكر مفاجأ  ما ستكون ضمن الحدث وسيتم اإلعالن 
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عنها الحقا , والمرحلة الثالثة يجب أن ترسل قبل أيام قليلة من بدء الحدث تتضمن تذكيرا  أخيرا  بالموعد وبعض 

 التفاصيل والتعليمات.

 حدث الحدث, صور وفيديو من هذا موضوع حول البيانات مثل مقاالتولبقاء الحدث نشطا  يمكن نشر بعض 

نما  سابق, روابط لموقع الشركة وغيرها من البيانات بشكل يومي, ال للتذكير فقط كما في الثالث مراحل السابقة, وا 

 لزياد  الوعي حول الحدث وفتح باب المشاركة والنقاش بين المستخدمين المهتمين.

 :الصلة ذات الفيسبوك ومجموعات صفحات على الحدث مشاركة .3

 تحوي أن يمكن ومجموعات صفحات في الحدث هذا رابط نشر هي الفيسبوك ضمن لحدث للتسويق أخرى طريقة

 بطريقة لنشره الصفحة عن المسؤولين مع البداية في التواصل يجب ولكن, المستهدفة الفئة من كبير  نسبة على

 من فكثير, مصداقيته على تؤثر عشوائية بطريقة ي نشر قد أو بنشره الصفحة عن المسؤول يرغب ال فقد مناسبة

 حال وفي, الشخصية ومعلوماتهم المستخدمين حسابات لسرقة روابط تكون قد عشوائي بشكل نشرها يتم التي الروابط

 عن المستخدمين وسيبعد الحملة على سلبي بشكل ذلك سيؤثر احترافية غير بصيغة أو عشوائي بشكل الرابط نشر تم

 .بها االشتراك

 : YouTube يوتيوب

بال  , من قبل ثالثة موظفين من شركة باي2110يوتيوب هو موقع لتبادل ملفات الفيديو تم إنشاؤه في شباط 

PayPal 215 أصبح يوتيوب ملكا  لشركة جوجل  2119, وفي أواخرGoogle. 

 الفيديو, ويستخدم الموقع تقنيات أدوبي مقاطع ومشاركة يمكن للمستخدمين من خالل اليوتيوب تحميل, مشاهد 

 أشرطة مثل فيديوهات موسيقية, الفيديو مقاطع من واسعة مجموعة لعرض  Adobe Flash Videoفيديو  فالش

  التعليمية, أفالم قصير  وغيرها. الفيديو
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 يلها ضمنه, فيما يمنح ميزات أخرىمقاطع الفيديو التي تم تحم مشاهد  المسجلين غير يتيح هذا الموقع للمستخدمين

نشاء قائمة خاصة بالفيديوهات  ملفات من محدود غير عدد تحميل المسجلين مثل للمستخدمين الفيديو ونشرها وا 

 .المفضلة وغيرها

 باالتصال للمستخدمين السماح من فبدال   السابقة, االجتماعية شبكات الثالث عن الشيء بعض يختلف يوتيوب

الفيديو ليتمكن المستخدمون من مشاهدتها ومشاركتها وتحميلها, وال تقتصر  مقاطع يوتيوب نشريتيح  والتواصل

مكانية إضافة التعليقات216القنوات مثل مختلفة ميزات أيضا الموقع أهميته على ذلك فحسب إذ يتضمن  , وا 

 مما يجعله من ك وتويتراألخرى مثل فيسبو  االجتماعية الشبكات مع على الفيديوهات إضافة لتكامله والتقييمات

 .وسائل التسويق الهامةجتماعية الفعالة ومن اال االعالم وسائل

 :217YouTubeمراحل بناء حملة تسويقية في 

 :YouTube channelيوتيوب  قناة ضمن إنشاء .1

يعد إنشاء القنا  الخطو  األولى لبدء حملة تسويقية ضمن اليوتيوب, وتشبه قنا  اليوتيوب الصفحات التي تم ذكرها في 

وغيرها, فهي تحوي معلومات شخصية حول صاحب القنا  ومقاطع  Facebook profileالشبكات األخرى مثل 

 ”Create Account“ "حساب إنشاء"ل الضغط على الفيديو التي قام بتحميلها, ويمكن إنشاء القنا  مجانا  من خال

 وتزويد الموقع بالمعلومات المطلوبة. 

بعد تسجيل الدخول للحساب أو القنا  التي تم تأسيسها يمكن للمسوق تخصيص الصفحة بشكل متناسب مع العالمة 

التجارية والهوية البصرية للشركة من خالل بعض اإلعدادات التي يوفرها الموقع, كما يجب أن يكون اسم الصفحة 

 .اإيجادهفي باقي المواقع وذلك ليسهل  الحملةأو القنا  مشابها  السم 
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 YouTube channel يوتيوب تخصيص الصفحة بشكل متناسب مع العالمة التجارية ضمن قنا نموذج عن  .99الشكل 

 إنشاء وتحميل مقاطع الفيديو: .2

دخول المستخدم لموقع يوتيوب تكون الفكر  األساسية التي تدور في ذهنه هي مقطع الفيديو الذي سيراه,  بمجرد

من األحداث والحمالت السابقة,  تسجيالتويمكن للشركة تحميل عد  مقاطع منها ما يروج للحدث ومنها ما يعرض 

ين, وبشكل عام كلما كان الجهد المبذول كما يمكن عرض مقابلة مع أحد الشخصيات الهامة من الشركة أو المدعو 

لتحضير فيديوهات مناسبة للحملة أكبر كلما كان ذلك مصدر مصداقية للشركة ومحفزا  للمستخدمين المهتمين لنقلهم 

 من مرحلة االهتمام إلى التسجيل والمشاركة.

 ربط قناة الحدث ضمن يوتيوب مع باقي المواقع: .3

على القنا  الخاصة بالحملة يمكن للمسوق أن ينشرها على أي موقع يريده من  المطلوبةمقاطع الفيديو بعد تحميل 

الموجود أسفل الفيديو ومن ثم يقوم باختيار الموقع الذي يريد النشر ضمنه,  shareخالل الضغط على أمر نشر 

ومن خالل ذلك سيتمكن المسوق من ربط الجزء الخاص بالحملة على اليوتيوب مع باقي المواقع التي تم نشر الحملة 

ن لم  يملكوا حسابهم الخاص ضمنها كما سيتمكن العمالء المهتمون من تتبع كافة مقاطع الفيديو الخاصة بالحملة وا 

 على اليوتيوب.
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 إلى مواقع أخرىYouTube تظهر الصور  كيفية نشر الحملة من موقع  .96الشكل 

  التفاعلية في مجال التسويق: توظيف التكنولوجيا

والشركات  التجار مع التفاعل من العمالء تمكن التي تعبر التكنولوجيا التفاعلية في التسويق التفاعلي عن التكنولوجيا

وهي تمثل األساليب التي تسمح لجهات مختلفة من أفراد ومنظمات باالنخراط في اتصاالت  ضمن شبكة االنترنت,

 تسهل إتمام عملية تبادل المنتجات أو المعلومات عبر وسيط هو األدوات واألجهز  التفاعلية.

والمحتملين إضافة   الحاليين وظفين, عمالئهاتتضمن الجهات الرئيسية في العملية التفاعلية الشركة بما فيها من م

على سبيل المثال المعلومات حول -للموردين والشركاء, وتقوم عملية التفاعل بشكل عام على تحويل المدخالت 

المنتجات المتوافقة مع  عروض حول معلومات المثال سبيل على-إلى نتائج ومخرجات  -رغبات المستهلكين

 تسهل عملية التفاعل واالتصال عبر شبكة االنترنت. التي واألدوات الوسائلمن خالل  -المدخالت

 أثرت التكنولوجيا التفاعلية في استراتيجيات وتقنيات التسويق بشكل كبير إذ أصبح المسوقون أكثر قدر  على

ذلك على  بعينهم كما مكنت من نقل التسويق من مجال محلي إلى مجال عالمي بشكل أسهل, وفرض أفراد استهداف

تتماشى مع طبيعة بحيث التفاعلي  التسويق المسوقين ضرور  وضع استراتيجيات تسويقية أكثر تنوعا  وجّد  لتطبيقات
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وقد تمت االستفاد  من التكنولوجيا التفاعلية في مجاالت  218,والمتغير  والتنوع الكبير للفئة المستهدفة السوق الجديد 

 ربة الواقعية قدر اإلمكان, ومنها:مختلفة كان الهدف منها محاكا  التج

 في مجال األزياء: التفاعلية التكنولوجيا

 :Magic Mirrorالمرآة السحرية  .1

اعتاد الناس استخدام المرايا عند التسوق قبل شراء المالبس لرؤية مدى مالءمتها لهم قبل اتخاذ القرار بشرائها, ولكن 

لتجربة المالبس فعال , فبدال  من قيام المستهلك بتبديل مالبسه توفر  مع التقدم التكنولوجي المستمر لم تعد هناك حاجة

 تكنولوجيا المرآ  السحرية له القدر  على رؤية مدى مالءمة المالبس التي اختارها مباشر   دون قيامه بتجربتها.

وقد  , Osaka's Digital Fashion Coالرقمية  لألزياء أوساكا شركة من قبل ظهرت هذه التكنولوجيا في اليابان

المستهلك وهو مجسم مماثال  لجسم   3D عبر مرآ  رقمية ت ظهر مجسم أتاحت للمستهلكين تجربة عدد من األزياء

 درجة لرؤية الثوب من كافة االتجاهات. 291تفاعلي يمكن الشخص من رؤية ما يرتديه كما يمكنه من الدوران 

لفتر  قصير  ال تتجاوز بضع ثواٍن لينتقل شكل جسده إليها من خالل  يقف المستخدم أوال  أمام المرآ  بوضعية ثابتة

كاميرات ونظام مسح ثالثي األبعاد يجمع البيانات حول الجسم الذي يقف أمامه, وبعد تسجيل هذه البيانات يمكن 

ار الحركة للمستهلك اختيار قطعة المالبس التي يريدها من بين القطع الموجود  ضمن المرآ  من خالل جهاز استشع

 الذي يمّكن المستهلك من أن يقلب بين المالبس.

تقوم البرمجيات وأنظمة المسح الضوئي ثالثية األبعاد الحساسة ضمن المرآ  بتعديل قطعة المالبس المختار  بشكل 

تشعار بتتبع يالئم البيانات المدخلة لجسد المستهلك المنعكس في المرآ  فيبدو وكأنه يرتديها بالفعل, وتقوم أجهز  االس

 219حركة المستهلك لتقوم بتحريك المالبس بشكل يتالءم مع حركته.
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 Krishnamurthy, Sandeep et.al (2010), Interactive Technologies and Retailing Strategy: A Review, Conceptual: Framework 
and Future Research Directions, Journal of Interactive Marketing 24 (2010) 96–110, Direct Marketing Educational 
Foundation, Inc. Published by Elsevier Inc. usa. P. 97 
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 Osaka's Digital Fashion Coالرقمية  لألزياء أوساكا من شركة Magic Mirrorتكنولوجيا المرآ  السحرية  .99الشكل 

 :PhiSixتكنولوجيا تجربة المالبس االفتراضية من شركة  .2

, وتقوم هذه الشركة بخلق نماذج ثالثية Jonathan Su 220سو جوناثان قبل من 2102عام  في PhiSixتأسست 

 PhiSixاألبعاد من المالبس من خالل بيانات معينة يزودها بها المستخدم, وتسمح التكنولوجيا المستخدمة في 

 ا فعال .بعرض محاكا  مرئية لما سيبدو عليه شكل المالبس ومدى مالءمتها لجسم المستهلك دون الحاجة لقياسه

 
 PhiSix شركة من االفتراضية المالبس تجربة تكنولوجيا .96الشكل 

                                                                                                                                                                                                                             
219

 Magic mirror lets you try on fully interactive virtual clothes (April 26, 2013), internet, 15-3-2014 
http://www.dvice.com/2013-4-26/magic-mirror-lets-you-try-fully-interactive-virtual-clothes  
ii-http://gigazine.net/news/20130426-digitalfashion/ 
 

220
 .ستانفورد جامعة من الكمبيوتر علوم في الدكتوراه درجة على وحاصل Intel،  إنتل أبحاث مركز في سابق عضو هو  

http://www.dvice.com/2013-4-26/magic-mirror-lets-you-try-fully-interactive-virtual-clothes
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كل ما على المستهلك فعله هو تزويد الموقع بالقياسات الخاصة به مثل قياس الخصر والطول والوزن وقياس منطقة 

تم اختيارها ويحاكي  الصدر وغيرها ومن ثم سيقوم برنامج خاص بإظهار نموذج ثالثي األبعاد مرتديا  المالبس التي

جسد المستخدم بدقة من خالل البيانات التي تم الحصول عليها وسيتيح ذلك للمستخدم معرفة مدى مالءمة المالبس 

 بدال   الشارع, في المشي التي اختارها, كما توفر هذه التقنية أيضا  إمكانية عرض المالبس ضمن مشاهد مختلفة مثل

 االفتراضية. بسالمال خلع غرف في الوقوف مجرد من

لتصبح جزءا  من موقعها ولتقدم من خاللها خدمة إضافية للمتسوقين  PhiSixبشراء  eBayومؤخرا  قامت شركة 

 221ضمنها.

 التجميل: المرآة االفتراضية لمستحضرات .3

تكنولوجيا جديد   CES 2014األجهز  اإللكترونية االستهالكية الدولي  ضمن معرض ModiFaceقدمت شركة 

الداكنة  البقع العيون, مستحضرات تصحيح الشفاه, ظالل التجميل مثل أحمر تمّكن المستهلك من تجربة مستحضرات

 وغيرها من خالل مرآ  افتراضية.

 
 ModiFaceالتجميل من شركة  المرآ  االفتراضية لمستحضرات .61الشكل 
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 eBay Acquires PhiSix To Integrate 3-D Virtual Try On Technology Across The Marketplace And More, (Feb 19, 2014), 
internet, 15-3-2014  http://techcrunch.com/2014/02/19/ebay-acquires-phisix-to-integrate-3-d-virtual-try-on-technology-
across-the-marketplace-and-more/  

http://techcrunch.com/2014/02/19/ebay-acquires-phisix-to-integrate-3-d-virtual-try-on-technology-across-the-marketplace-and-more/
http://techcrunch.com/2014/02/19/ebay-acquires-phisix-to-integrate-3-d-virtual-try-on-technology-across-the-marketplace-and-more/
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وتقوم ماسحات ضوئية بنقل وتسجيل البيانات المطلوبة من وجهه التجميل االفتراضية  يقف المستهلك أمام مرآ  

تلقائيا  ومن ثم يمكنه القيام بالتعديالت المطلوبة, ويتم ذلك من خالل شاشة تعمل باللمس ويمكن تحميل هذه التقنية 

 222.اللوحي الكمبيوتر أو الذكي الهاتف على

 
 ةيظهر الشكل آلية التفاعل المرآ  االفتراضي .60الشكل 

 في مجال خدمة العمالء: التفاعلية التكنولوجيا

 :Pizza Hutتكنولوجيا الطاوالت التفاعلية من بيتزا هت  .1

الرقمية, بتقديم خدمة تفاعلية جديد  من نوعها  Chaotic Moonقامت سلسلة مطاعم بيتزا هت بالتعاون مع شركة 

 الشاشة للمستهلكين وتعتمد هذه الخدمة على طاوالت تفاعلية تسمح للعمالء بطلب البيتزا من أماكنهم من خالل تقنية

 باللمس دون الحاجة للذهاب لموظفي الخدمة وطلبها. تعمل التي

 عبر ذلك من كمية الجبن, المواد التي تتألف منها وكميتها وأكثر تتيح هذه التكنولوجيا للعمالء اختيار حجم البيتزا,

بهم, وتتم هذه العملية من خالل رموز مرئية تظهر على الطاولة خطو  بخطو  لتحديد االختيارات  الخاصة الطاولة

                                                                 
222

  Silverstein, Barry (January 8, 2014), Try On Virtual Makeup and Pay With Your Hand with Retail Tech at CES 2014, 
internet, 15-3-2014, http://www.brandchannel.com/home/post/2014/01/08/140108-Retail-Innovation-CES.aspx 
ii- http://modiface.com/  

http://www.brandchannel.com/home/post/2014/01/08/140108-Retail-Innovation-CES.aspx
http://modiface.com/
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شة أيضا  مجموعة المطلوبة, كما يمكن أن يختار العميل في النهاية الدفع بواسطة البطاقة االئتمانية, وتوفر هذه الشا

 223من التطبيقات واأللعاب يمكن اللعب بها أثناء انتظار الطلب.

 
 Pizza Hutتكنولوجيا الطاوالت التفاعلية من بيتزا هت  .62الشكل 

 :Gatwick Airportالمتجر االفتراضي في مطار جاتويك  .2

التكنولوجيا, متجرا  افتراضيا  في  على القائم التصميم مجال في رائد  عالمية شركة , وهيTescoأطلقت شركة تيسكو 

 .يمكن للمستهلكين التسوق ضمنه من خالل هواتفهم الذكية Gatwickمطار 

 
 Tescoمن شركة  Gatwick Airportالمتجر االفتراضي في مطار جاتويك  .62الشكل

                                                                 
223

 Kelso, Alicia (March 3, 2014), Pizza Hut testing interactive tabletops, internet, 15-3-2014, 
http://www.pizzamarketplace.com/article/228711/Pizza-Hut-testing-interactive-tabletops  

http://www.pizzamarketplace.com/article/228711/Pizza-Hut-testing-interactive-tabletops
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يتكون هذا المتجر من شاشات يظهر فيها مجموعة متنوعة من المنتجات ضمن صفحات يمكن للعميل االنتقال  

بينها من واحد  ألخرى من خالل تحريكها بيديه, وبمجرد عثور العميل على المنتج المطلوب ما عليه إال أن يشير 

باركود لبيان سعر ومواصفات المنتج ويقدم الذكي ومن ثم يقوم تطبيق مخصص بمسح رمز ال إليه من خالل الهاتف

أسابيع في حال  ثالثة إلى مجموعة من خيارات الدفع واالستالم, كما يمكن للمشترين حجز المشتريات لمد  تصل

 224كانوا مسافرين لمكان ما وستصل المشتريات عند عودتهم في الفتر  التي قاموا بتحديدها.

  تحليل األعمالالفصل الثاني: 

 وقد الشركات معظم لدى التسويقية والجوانب األنشطة من وهاما   أساسيا   جزءا   تشكل االلكترونية المواقع أصبحت

 خالل من للمستهلك الخدمات من جديد شكل وتقديم لإلنترنت التسويق بدخول ساهمت التي المواقع من العديد ظهرت

 على وقدرتها الوظيفية وبنيتها البصري تصميمها حيث من المواقع هذه وتفاوتت,, ومباشر  فردية بصور  استهدافهم

 المواقع بعض استعراض سيتم وفي هذا الفصل ,وغيرها منها المرجو  األهداف تحقيق في ونجاحها المستهلك جذب

 من المرجو الهدف دعم في الجوانب هذه نجاح مدى وتبين منها مختلفة جوانب تصف تحليلية دراسة ودراستها

 بناء على ما تم عرضه ضمن البحث., وذلك الموقع

 :Googleغوغل 

 Sergeyبرين وسيرجي Larry Page بايج الري, من قبل 0669 الثاني كانون شهر فيتم إنشاء موقع  غوغل 

Brin وقد تطور هذا الموقع حتى أصبح من أكثر المواقع شهر   في العالم وال ستانفورد جامعة في بحث كمشروع ,

 األهمية حتى الوقت الحاضر.يزال يتمتع بهذه 
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 Chapman, Matthew (07.08.2012), Tesco trials 'virtual fridges' at Gatwick Airport, internet, 16-3-2014, 
http://www.marketingmagazine.co.uk/article/1144382/tesco-trials-virtual-fridges-gatwick-airport  
ii- Simpson, Emma (7 August 2012), Tesco try out virtual grocery shopping at Gatwick Airport, internet BBC News, 
http://www.bbc.com/news/technology-19148154  
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http://www.bbc.com/news/technology-19148154


251 

 

 خدمات الموقع

وبرنامج  كروم جوجل الويب متصفح , Gmail اإللكتروني البريديقدم غوغل لمستخدميه العديد من الخدمات مثل 

وغيرها, ويقوم المختصون في شركة غوغل بشكل مستمر بتطوير الخدمات المتوفر   Picasa بيكاسا تحرير الصور

في الموقع وتزويده بخدمات جديد  تتماشى مع التغيرات التي تطرأ على رغبات المستخدمين بفعل التطورات 

 المتالحقة في كافة المجاالت.

 ومن أهم هذه الخدمات: 

 خدمة البحث ضمن Google.com: 

يقدم الموقع للمستخدم إمكانية العثور على المعلومات التي يريدها بسرعة وسهولة فهو يتيح الوصول إلى العديد من 

مواقع الويب ذات الصلة بالموضوع الذي يتم البحث عنه من خالل خدمة البحث المتطور  ضمنه, وتعمل هذه 

الموضوع الذي يريده ضمن الجزء المخصص لذلك الخدمة من خالل إدراج المستخدم لعدد من الكلمات الدالة على 

ومن ثم تحديد نوعية المخرجات التي يود الحصول عليها ويقدم موقع غوغل عد  خيارات لتحديد نوع المخرجات ومن 

, كما توجد خيارات أخرى news, األخبار videos, الفيديو Images, الصور webأهمها المواقع اإللكترونية 

الذي و  shoppingعلى المنتجات والخدمات فعال  وليس فقط البحث عنها مثل خيار التسوق تسهل عملية الحصول 

من حيث مواصفاتها بينها المقارنة و ضمن المتاجر االلكترونية  المعروضة عن المنتجات يتيح للمستخدم البحث

, كما يمكن االستعانة في لخدمة المستخدمين ألماكن شراءهاوبعد اختيار المنتجات المناسبة توجه هذه ا وأسعارها

يمكن للمستخدم التجول الصناعية  األقمار بواسطةالذي يعرض خرائط لدول مختلفة  mapsذلك بخيار الخرائط 

كما توجد باإلضافة لذلك لخيارات أخرى يتم تعديلها وتطويرها بناء على  ضمنها والبحث عن المناطق التي يريدها.

 دراسة رغبات المستهلك وحاجاته.
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المستخدمين  التي تمكن Advanced Searchخدمة البحث المتقدم  وتشمل خدمة البحث جملة من األدوات منها

من تحديد نطاق عملية البحث بشكل أكبر على سبيل المثال يمكن تحديد البلد الذي يريد المستخدم البحث ضمنه أو 

التي يريدها إذا ما كان قد اختار البحث في  اللغة التي يريد أن تظهر بها النتائج, أو تحديد دقة وحجم الصور

 الصور.

  خدمة الترجمةWeb Page Translation:  

, إذ يمكن للمستخدم تحديد اللغة التي يريد أن يترجم لغة 00 يدعميتيح هذا الموقع لمستخدميه ترجمة النصوص و 

منها واألخرى التي يريد أن تتم الترجمة إليها ومن ثم كتابة النص ضمن الجزء المخصص لذلك وستتم الترجمة 

دت هذه الخدمة بميز  تتيح للمستخدم سماع الكلمة التي يريد ترجمتها من خالل الضغط على زر  وِّ تلقائيا , كما ز 

 لذلك.  مخصص

  خدمة البريد االلكتروني من غوغلGmail:  

Gmail  هي خدمة مجانية يمكن للمستخدم عبرها إنشاء بريد الكتروني خاص ويسمح هذا البريد بتخزين رسائل

, كما تسمح هذه الخدمة للقائمين على غيغابايت سبعة من تتضمن ملفات وصور وتصل سعة تخزينه إلى أكثر

المستخدم بشكل أكبر من خالل إرسال رسائل بريد الكتروني ذات صلة باهتماماته التي تم الموقع بالتواصل مع 

تسجيلها من خالل جمع البيانات حول تحركاته ضمن الموقع, كما تدعم هذه الخدمة التواصل بين المستخدمين 

 المسجلين عبر نظام الرسائل المباشر .

  خدمة غوغل بالسGoogle+ : 

صل االجتماعي وانتشارها بين المستخدمين من كافة الفئات وجد القائمون على غوغل ضرور  مع ظهور شبكات التوا

الدخول في هذا المجال للحفاظ على مركز الموقع بين المواقع الجديد  ومواكبة التطورات لكسب ثقة المستخدمين 

وهي خدمة متصلة  +Googleإطالق خدمة  2100فضال  عن تحقيق المزيد من األرباح, ولتحقيق ذلك تم في 
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بخدمات الشبكات االجتماعية تديرها وتملكها شركة غوغل, وتعزز هذه الخدمة باقي خدمات الشركة عبر االنترنت 

نما تعد أدا  ربط تجمع بين موقع غوغل وخدماته وبين  وتغني صيغة عملها فهي ليست مجرد شبكة اجتماعية وا 

 لمستخدم.وذلك لتقديم أفضل خدمة ممكنة ل +Googleخدمات 

  اإلعالنات المدفوعة من غوغلGoogle AdWords: 

تقدم هذه الخدمة للمنتجين وأصحاب الشركات إمكانية تسويق خدماتهم ومنتجاتهم على شبكة االنترنت, وتساعد هذه 

كما تدعم  Google مواقع عبر مع ما يبحث عنه المستخدم عرض إعالناتهم بشكل متناسب الخدمة المعلنين على

 لغة مختلفة. 00تقديم وعرض أشكال مختلفة من اإلعالنات مثل الفيديو والبث اإلذاعي عبر االنترنت عبر 

يمكن للمعلنين االشتراك بهذه الخدمة ببساطة من خالل التسجيل عبر االنترنت ويتيح لهم ذلك تنفيذ حمالت إعالنية 

من خالل ما يحصده اإلعالن من  AdWordsبسرعة ضمن موقع غوغل, ويتم تصنيف اإلعالنات للعرض ضمن 

الدفع لكل نقر  أم غيرها من الوسائل المحدد  مشاركات والتي يتم تحديدها عبر طريقة الدفع التي تختارها الشركة ك

ضمن الموقع, وبهذه الطريقة يتم عرض اإلعالنات وفق الترتيب األكثر مالءمة للمستخدم ولرغباته باإلضافة لتحفيز 

الشركات على تطوير إعالناتها لتزيد من عدد المشاركين وبالتالي تحسين ترتيبها ضمن اإلعالنات المعروضة مما 

 أرباحها.يزيد من 

 تحليل واجهة المستخدم

 صفحة المقدمة: .1

عند الدخول لموقع غوغل تظهر صفحة المقدمة وهي صفحة ذات تصميم بسيط تحوي رمز الموقع وفي أسفله حقل 

 i'm feeling luckyإدخال البيانات ويوجد أسفل الحقل زر يتضمن أمر البحث وآخر يسمى ضربة حظ أو 

button  ,وهو مناسب لمن يقومون بالتصفح دون هدف واضح أكثر ممن يدخلون الموقع للبحث عن شيء معين

فعند دخول الموقع بحثا  عن معلومة ما سيقوم المستخدم بكتابة ما يريد ضمن حقل إدخال البيانات والضغط على أمر 
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لبحث عنها وهو نوع من الترفيه ضمن البحث, أما أمر ضربة حظ فهو يتيح للمستخدم رؤية أشياء لم يدخل فعال  ل

الموقع, فما إن يقوم المستخدم بوضع مؤشر الفأر  فوق هذا الزر حتى تبدأ الجملة الموجود  ضمنه بالتبدل لتعطيك 

وعند الضغط على الزر ستظهر  I’m feeling trendyمرفقة بكلمة أخرى مثل   I'm feelingعبار  تبدأ بجملة 

 مة.صفحات ذات صلة بهذه الكل

 
 Googleفي موقع  "ضربة حظ"أمر  .60الشكل 

إن وجود حقل إدخال البيانات في وسط الصفحة وضمن هذه المساحة البيضاء يجعل من السهل على المستخدم 

معرفة المكان الذي سيبدأ منه جولته ضمن الموقع, فما عليه إال أن يكتب ما يريده ضمن هذا الحقل ومن ثم الضغط 
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- بيج الهدف األساسي من الموقع وهو كما ذكره الريعلى زر البحث, ومن التصميم البسيط لهذه الصفحة يتضح 

, وال أن يفهم الموقع رغبه المستخدم تماما  ومن ثم يقدم له ما يريده -التنفيذي فيها والمدير أحد مؤسسي الشركة

نما على كل خدم  ات الموقع.ينطبق ذلك على خدمة البحث ضمن غوغل فقط وا 

وبعد أن يقوم المستخدم بالضغط على زر البحث سينتقل لصفحة أخرى وهي الصفحة التي ستظهر ضمنها نتائج 

لومات , تمتلئ هذه الصفحة بروابط تنقل المستخدم عند الضغط عليها إلى مواقع تحوي معالشكلالبحث كما في 

العديد من التعديالت  سواء من حيث تصميمها طرأ على هذه الصفحة , وقد حول الموضوع الذي يبحث عنه

 البصري وترتيب العناصر البصرية ضمن المساحة المتاحة أم من حيث آلية التنقل.

 
 Googleصفحة نتائج البحث ضمن موقع  .60الشكل 

يظهر حقل   -المحدد بمستطيل أزرق في الشكل–تقسم صفحة النتائج إلى عد  أقسام, في الجزء العلوي من الصفحة 

لى يساره رمز الموقع, بينما يظهر في يمين الصفحة عد  خيارات تعطي المستخدم معلومات حول  إدخال البيانات وا 
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حسابه ضمن الموقع إذا ما كان مسجال  ضمنه, وفي حال لم يكن مسجال  يمكنه استخدام هذه الخيارات للتسجيل في 

 الموقع.

وتقسم هذه  -تم تحديدها بمربع أخضر في الشكل–سفل هذا الجزء المساحة المخصصة لنتائج البحث يظهر أ

وينقسم األيسر لقسمين هما نتائج  ,Google Adwordsالمساحة لعمودين يحوي األيمن على إعالنات مدفوعة 

ر بينما تظهر نتائج البحث البحث ويعلوها إعالنات غوغل المدفوعة _تظهر اإلعالنات المدفوعة ضمن اللون األحم

 محاطة باللون البنفسجي_ .

 
 Googleنتائج البحث ضمن موقع يبين الشكل أجزاء صفحة . 69الشكل 

بلون أصفر يوضع  عالمةولكي يميز المستخدم بين اإلعالنات المدفوعة والروابط الخاصة بنتائج البحث تمت إضافة 

 أمام الروابط الخاصة باإلعالنات المدفوعة.

 
 Googleالرمز البصري لإلعالنات المدفوعة ضمن موقع  .66الشكل 

AdWords button 
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  آلية التنقل: .2

الذي يحوي عد  أوامر تشير كل منها إلى خدمة يقدمها الموقع مثل  التنقل شريط أسفل حقل إدخال البيانات يوجد

Images, Shopping  وغيرها ويؤدي الضغط على كل كلمة من هذه الكلمات إلى االنتقال لصفحة أخرى هي

صفحة الخدمة التي تدل عليها الكلمة المختار , وفي حال قام المستخدم بتغيير اللغة ستتم ترجمة هذه الكلمات تلقائيا  

 للغة المختار .

و يشمل خيارات يمكن للمستخدم تعديلها لكي تظهر النتائج حسب فه Search toolأما آخر أمر من هذه األوامر 

 رغبته مثل البحث حسب اللغة أو البلد وغيرها.

 
 Googleموقع للتنقل بين الخدمات التي يوفرها شريط التنقل العلوي  .69الشكل 

وهي عبار  عن وللتنقل بين صفحات نتائج البحث تم تزويد الموقع بآلية تنقل خاصة توجد أسفل الصفحة 

رقم  Oفيها للداللة على عدد صفحات نتائج البحث إذ يظهر تحت كل حرف  Oتم تكرار حرف   Googleكلمة

ليصبح  Oصفحة من صفحات النتائج, وعند اختيار المستخدم للصفحة التي يريد التواجد فيها سيتغير لون حرف 

 ستخدم تحديد مكان تواجده ضمن الموقع بسهولة.مائال  نحو األحمر بدل األصفر المحمر وذلك لكي يستطيع الم

 
 Googleشريط التنقل بين صفحات نتائج البحث ضمن موقع  .66الشكل 
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 اللون ونوع الخط:

 Christianطورته شركة غوغل من قبل  sans-serif, وهو خط Robotoهو   googleالخط الرئيسي في موقع 

Robertson   ويستخدم في أجهزAndroid  وفيGoogle Maps  وGoogle Play225. 

 يظهر الموقع بلون أساسي هو األبيض وذلك بسبب كونه 

  رمز الموقع: .3

 ."Back Rub"ظهر غوغل في البداية كمشروع بحث في جامعة ستانفورد واطلق عليه اسم 

 
  Back Rub والذي اطلق عليه بداية   googleاللوغو األول لموقع  .011الشكل 

صفر, وكان  مئة يتبعه واحد رقموالتي تعني  Googolوهي مشتقة من كلمة  googleبعد ذلك تمت تسمية الموقع 

الهدف من ذلك توضيح فكر  أن محرك البحث غوغل قادر على توفير العديد من البيانات والمعلومات التي ال تتمكن 

وتم استخدامه بداية  في  0666في  Googleبقية محركات البحث من توفيرها, وقد ظهر التصميم األول لرمز 

  .ستانفوردالخوادم الخاصة بجامعة 

                                                                 
225

 - https://www.google.com/design/spec/style/typography.html# 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Roboto  

 

https://www.google.com/design/spec/style/typography.html
https://www.google.com/design/spec/style/typography.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Roboto
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 google موقعتطور رمز  .010الشكل 

وكان هذا التصميم  GIMP برنامج باستخدام Google رمز من محوسبة نسخة برين سيرجي أنشأ 0669 عام في

 بداية لظهور التصميم الذي نعرفه اليوم.

 
 google موقعتطور رمز  012الشكل 

تغيير ترتيب األلوان وأضيفت إشار  تعجب وقد كان ذلك مشابها  لتصميم  تم الرمز إذ هذا تعديل تم 0666 عام في

 .  Yahooرمز موقع 

 
 google موقع. تطور رمز 012الشكل

كمصممة ومطور  لرمز الموقع, وقد قدمت العديد من التصاميم في  Ruth Kedar كيدار روثبعد ذلك تم تعيين 

 محاولة لتطوير الهوية البصرية للموقع.

مضيفة إليه رسما  يضم األلوان األساسية  Adobe Garamondكانت  أولى هذه المحاوالت باستخدام المحرف 

 .Oويجمع بين حرفي 
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 google موقع. تطور رمز 010الشكل

بشكل دوائر متداخلة يتوسطها خطين متقاطعين أرادت بهما  Oوفي تصميم آخر قامت المصممة بجعل حرفي 

 اإلشار  لرمز تحديد الهدف وذلك للداللة على إمكانية الموقع على إيصال المستخدم للهدف الذي يبحث عنه.

 
 google موقع. تطور رمز 010الشكل

بنقل الشعار نحو مرحلة جديد  إذ قامت بتغيير نوع الحرف المستخدم فاستخدمت  كيداربعد هذا التصميم قامت 

وهو ذاته المستخدم في الوقت الحالي, باإلضافة لذلك عملت على تعديل التصميم إذ بدأت  Catullالمحرف 

لموقع على الحروف تأخذ شكال مسطحا  أكثر, وقد حافظت المصممة في هذا التصميم على داللة الشعار وهي قدر  ا

تحقيق أهداف المستخدم وعبرت عنها باستخدام العدسة المكبر  التي تشير للخطوط المتقاطعة والتي وضعت للداللة 

 على مفهوم الهدف.

 
 google موقع. تطور رمز 019الشكل

المتقاطعين بتبسيط التصميم السابق إذ أزالت الخطين  كيداروبناء على آراء المسؤولين والمصممين في الشركة قامت 

بينما حافظت على العدسة المكبر  ووضعت فيها خطا  منحنيا  للتعبير عن االبتسام وذلك للداللة على التجربة 

 اإليجابية التي سيحظى بها المستخدم نتيجة استخدامه لمحرك البحث غوغل.
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 google موقع. تطور رمز 016الشكل

فقط وقد تم استخدام األلوان األساسية في التصميم مع وضع   Googleبعد ذلك تم تعديل التصميم ليصبح كلمة 

بلون ثانوي هو اللون األخضر وذلك للداللة على أن الشركة ال تسير وفق قواعد محدد  بل تسعى للتطور  Lحرف 

 والتغيير.

عديالت طرأت تعديالت على رمز الموقع كانت هي األهم منذ تصميم الرمز, وكان االهتمام في هذه الت 2101في 

لم يتغير نوع  الخط المستخدم  إضافة لتعديل شكل الظل المستخدم في التصميم فيمامرتكزا  حول األلوان المستخدمة 

 في تصميم الرمز. 

 2100قدمت غوغل نسخة ثنائية األبعاد من الرمز مع بعض التعديالت على األلوان المستخدمة, وفي  2102في 

نحو  Lالثاني نحو اليمين بمقدار بيكسل وتم تحريك حرف  gتحريك حرف  تم التعديل في توضع الحروف إذ تم

 األسفل واليمين بمقدار بيكسل واحد أيضا .

 
 تطور رمز الموقع .019الشكل

 Googleمن الرمز في بعض  صفحات الموقع مثل صفحة  2101ال تزال تستخدم النسخة التي تم إصدارها في 

Doodles. 
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 باستخدام آلية التتبع البصري: Googleتحليل سلوك المستخدم التفاعلي ضمن موقع 

تظهر الدراسة األولى كيفية تنقل عين المستخدم بين نتائج البحث في ثالث نماذج, يتضمن النموذج األول تتبع عين 

ذج الثاني فيحوي نتائج البحث , أما النمو computer vs. tabletالمستخدم أثناء رؤية نتائج البحث المرتبطة بعبار  

 .tablet reviewsوالثالث حول  top computer companiesحول موضوع 

, ضمن حقل إدخال البيانات, وتتنوع العناصر computer vs. tabletيمثل الشكل النتائج التي ظهرت عند كتابة 

تظهر روابط تحوي مقاطع فيديو وفي  ضمن نتائج البحث إذ تظهر اإلعالنات  المدفوعة ونتائج البحث العادية كما

آخر الصفحة يظهر إعالن مدفوع يحوي ملحق خاص يقيم هذا اإلعالن, وهو عبار  عن خمس نجوم تظهر بجانب 

 الرابط لتجذب انتباه المستخدم ألهميته.

 
 computer vs. tabletحول  Googleنتائج البحث في  .016الشكل 
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ذه الصفحة وفقا  للمخطط الحراري ظهرت الخريطة الحرارية على الشكل بعد تحليل حركة عين المستخدم ضمن ه

 التالي:

 
 computer vs. tabletحول  Googleفي صفحة نتائج بحث  باستخدام المخطط الحراري المستخدم عين حركة تحليل .001الشكل 

تنقله بشكل متساٍو تقريبا  بين ي ظهر المخطط أكبر فتر  تثبيت لعين المستخدم على أول رابط يحتوي صور  ومن ثم 

بقية الروابط, وهنا تبدو أهمية ترتيب الروابط ضمن نتائج البحث, فبالرغم من وجود روابط أخرى تحوي صورا  إال أن 

 الرابط األول حصل على أكبر قدر من االهتمام وهذا يبدو واضحا  من فتر  تثبيت العين عنده.
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 :top computer companiesفي النموذج الثاني تظهر نتائج البحث حول موضوع  -

 
 top computer companiesحول موضوع  Google. نتائج بحث 000الشكل

 وباقي الصفحة يسار على المدفوعة الروابط تظهر بينما األسفل في صور  يحوي الذي الرابط يظهر النموذج هذا في

 .العادية البحث نتائج هي الروابط

 

 



265 

 

 :التالي النحو على الحراري المخطط ظهر النموذج هذا ضمن العين لحركة تحليل إجراء عند

 
  top computer companiesحول  Googleالمستخدم باستخدام المخطط الحراري في صفحة نتائج بحث  عين حركة . تحليل002الشكل

 نحو مطلقا   العين تتجه لم بينما الصفحة من واأليسر العلوي الجزء على العين تركيز المخطط هذا من يتضح

 من األسفل الجزء في المستخدم عين تثبيت أيضا   المخطط من ويتضح, اليمين جهة في المدفوعة اإلعالنات

 الصفحة وسط في الروابط تحظى لم بينما, الصفحة أسفل وجوده رغم الصور  يحتوي الذي الرابط عند الصفحة

 .المستخدم باهتمام

بشكل  مرتكزا   المستخدم اهتمام كان السابق المخطط في كما العديد من الصور وجود عدم مع أنه يتضح وهنا 

 رغم وجوده وفي الوقت ذاته حظي الرابط الذي يحتوي صور  باهتمام المستخدم أيضا   ,األولى النتائج على أساسي



266 

 

, وهنا يظهر دور الصور  في تغيير سلوك تعلوه التي الروابط من أكثر كانت عنده التثبيت فتر  أن إال الصفحة أسفل

المستخدم فبينما ال يهتم المستخدم غالبا  بالروابط الموجود  أسفل الصفحة إال أن الصور  لفتت انتباهه وساهمت 

 بالتالي في التقليل من أهمية ترتيب العناصر لديه.

 :tablet reviewsفي النموذج الثالث تظهر نتائج البحث حول عبارة  -

 
 tablet reviewsحول  Googleنتائج بحث  .002الشكل
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في هذا النموذج يوجد العديد من العناصر البصرية القادر  على التأثير بشكل كبير في سلوك المستهلك ففي يمين 

الموقع تظهر اإلعالنات المدفوعة مصحوبة  بصور عن المنتج كما تظهر روابط مع  صور ضمن النتائج وأخرى مع 

 تقييم.

 وعند تحليل حركة عين المستخدم كان المخطط الحراري على الشكل التالي:

 
 tablet reviewsحول  Googleالمستخدم باستخدام المخطط الحراري في صفحة نتائج بحث  عين حركة . تحليل000الشكل

جهة اليمين وذلك يعود إلى من المثير لالهتمام في هذا المخطط عدم التفات المستخدم نحو اإلعالنات المدفوعة في 

تأثير الخبرات المعرفية للمستخدم ورغباته على سلوكه البصري فهو في هذا النموذج لم يدخل الصفحة رغبة  في رؤية 

 اإلعالنات المدفوعة بل للبحث ضمن النتائج لذلك لم تجذبه هذه اإلعالنات رغم وجود الصور فيها.
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لمستخدم بالنتائج األولى وبخاصة  الرابط األول الذي يحتوي صور  بينما يقل وعند النظر لنتائج البحث يظهر اهتمام ا

 اهتمام المستخدم كلما اتجه نحو أسفل الصفحة وهو السلوك المعتاد للمستخدم عند تصفحه لنتائج البحث.

 :Facebookفيسبوك 

, مع Mark Zuckerberg زوكربيرج مارك قبل, من قبل 2110تأسست في شباط عام  اجتماعية شبكة هو فيسبوك

 .هارفارد جامعة فيبعض من زمالئه 

 خدمات الموقع

 األخبار آخر News Feed: 

, وهي معلومات تظهر على الصفحة News Feed األخبار آخر, أعلن فيسبوك عن طرحه لخدمة 2119في أيلول

 أعياد المقبلة, األحداثالتي يقوم بها المستخدم ذاته,  الشخصية , للمستخدم منها النشاطاتhomepageالشخصية 

ويمكن للمستخدم التحكم بالمعلومات التي يريد رؤيتها كما يمكنه تحديد األشخاص الذي  ,وغيرها األصدقاء ميالد

 يرغب بعرض معلوماته عليهم من خالل نظام الخصوصية الذي يوفره الموقع.

 

 News Feed. صفحة آخر األخبار 000الشكل
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 زر أعجبني Like button: 

من خالل ضغط  واإلعالنات الصور, التعليقاتيتيح موقع فيسبوك لمستخدميه التعبير عن إعجابهم بموضوع ما مثل 

 .2101زر أعجبني, وقد بدأت هذه الميز  في عام 

وفي حال نشر أحد وتشمل هذه الميز  زرا  خاصا  يلحق بجميع النشاطات التي يقوم بها المستخدمون ضمن الموقع 

المستخدمين صور   أو منشورا  وقام أحد أصدقائه بالضغط على زر اإلعجاب فسيتلقى هذا المستخدم عبر اإلشعارات 

 الخاصة بصفحته إشعارا  يحوي اسم المستخدم مع الصور  أو المنشور الذي أعجب به.

 
 في الفيسبوك Like button. زر أعجبني 009الشكل

 :خدمة الرسائل  

وهي تتيح للمستخدمين التواصل مباشر   مع بعضهم البعض من خالل الفيسبوك  2101تم إطالق هذه الخدمة في 

وغيرها, وبغض النظر عن  messengerذاته أو بعض تطبيقات الهواتف الذكية مثل  الفيسبوك موقعباستخدام 

 ضمن الفيسبوك.الطريقة المستخدمة ترد جميع الرسائل إلى مكان واحد هو مربع الحوار 
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 الفيديو بواسطة االتصالو الصوتية  المكالمات: 

 عبر مباشر    مكالمات, تم اطالق ميز  المكالمات الصوتية التي تمكن المستخدمين من إجراء 2100في نيسان 

وهو خيار تمت إضافته لمربع الدردشة ذاته, وهذه الميز  تمكن المستخدمين من التحدث بشكل مباشر مع  الفيسبوك

 أي مستخدم آخر في أي مكان في العالم كما تمكنهم من ترك رسالة صوتية كخيار بديل للرسائل النصية. 

, الذي يسمح بإنشاء  Skype كايب, أطلق فيسبوك خدمة مكالمات الفيديو باالشتراك مع برنامج س2100وفي تموز 

 اتصاالت فيديو بين المستخدمين المسجلين ضمنه في أي مكان من العالم.

 تحليل واجهة المستخدم

طرأت العديد من التعديالت على تصميم هذا الموقع منذ نشأته وكان الهدف من هذه التعديالت هو استغالل 

بالشكل األمثل لتوفير موقع سهل االستخدام يساعد على التواصل التطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 وتبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية سواء أكان  ذلك بين األشخاص أم الشركات أم المنظمات الخ....

والذي كان الهدف منه تسهيل عملية  إيجاد المعلومات   Time lineكانت آخر هذه التعديالت هو الجدول الزمني 

ومنح أصحاب الصفحات كالصفحات التجارية أو   ,Profileة للمستخدمين ضمن ملفات التعريف الخاصة بهم بالنسب

مزيدا  من السيطر  على ما يتم عرضه وعلى كيفية   Facebook pageالصفحات الخاصة بالشركات والتي تسمى 

 رؤية المستخدمين للمعلومات التي يتم نشرها ضمن هذه الصفحات.

فاألولى هي صفحة شخصية يتطلب  Facebook pageعن  Profileات الشخصية أو ما يسمى تختلف الصفح

الدخول إليها إرسال طلب صداقة أوال  وال يتمكن المستخدم من رؤية محتواه إال عند قبول الطرف اآلخر لطلب 

فهي  Facebook Pageالصداقة وهي صفحة شخصية أكثر من كونها صفحة إعالنية أو ذات أغراض تجارية أما 

الملحق بالصفحة  likeصفحة يمكن ألي مستخدم الدخول إليها ومتابعة أخبارها بمجرد الضغط على زر أعجبني 
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 Facebookصفحة مالئمة لألغراض التجارية أكثر من  Facebook Pageبدال  من إرسال طلب صداقة, وتعد 

profile .التي يمكن اعتبارها صفحة خاصة بالمعلومات الشخصية 

  :Facebook profileالمستخدم  صفحة .1

يتفرع عنهما عد   لقسمين أساسيين مختلفين في مظهرهما البصري Facebook profileتنقسم صفحة المستخدم 

 :وهما فروع,

وهي الصفحة التي تحوي كافة البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بصاحب  :Timelineالشريط الزمني 

 الصفحة والتي يراها أصدقاء المستخدم عند دخولهم لصفحته.

وهي صور  غالف الصفحة في   Facebook coverفي أعلى الصفحة تظهر بشكل واضح صور  تسمى 

بيكسل, ويظهر اسم المستخدم فوقها باللون األبيض وبجانبه مربع  x 315900 الفيسبوك, قياس هذه الصور  

 . profile pictureصغير يحوي صور  المستخدم 

إلى يمين صور  الغالف يظهر شريط زمني يؤدي الضغط على األعوام المسجلة عليه إلى رؤية نشاطات المستخدم 

 في العام المطلوب ضمن هذه الصفحة.

بالمستخدم مثل  الخاصة الصفحة حول معلومات على يحتوي األيسر العمودحة لعمودين تحت هذا الجزء تنقسم الصف

أصدقائه وصوره والنشاطات التي قام بها مقسمة إلى مستطيالت ومربعات تتفاوت في حجمها ضمن العمود ويوجد 

في الجزء العلوي لكل منها شريط أبيض أفقي يحوي في يساره اسم القائمة وفي يمينه رمز لقلم هو عبار  عن زر 

 . -م تحديد هذا القسم بلون أحمر في الشكلت–يمكن الضغط عليه للتحكم بإعدادات هذا المربع 
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 Timeline الزمني . يظهر الشكل أقسام صفحة الشريط006الشكل

 القسم هذا تحديد تم– فيديو أم صور أم معلومات أكانت سواء المستخدم مشاركات من الصفحة األيمن العمود يعرض

 هذا تحديد تم–وصور  معلومات من يريد ما نشر خالله من للمستخدم يمكن شريط , ويعلوه-الشكل في أخضر بلون

صفحات  ضمن الجزء هذا في المستخدم ينشرها التي المعلومات جميع وتظهر ,-الشكل في بلون بنفسجي القسم

 التحكم للمستخدم الفيسبوك في الجديد  التعديالت وتتيح, يحددها التي الخصوصية إعدادات وفق أصدقائه الشخصية

 .ينشره ما لكل العامة باإلعدادات التحكم على لقدرته باإلضافة حدى على منشور لكل الخصوصية بإعدادات

 

Facebook cover  

profile picture 
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 :Home page\ News Feedصفحة آخر األخبار 

يظهر هذا  –الثة أعمد  يعد األوسط أكبرهاتعرض هذه الصفحة النشاطات التي يقوم بها أصدقاء المستخدم وتقسم لث

, وتظهر ضمنه جميع األنشطة والتحديثات التي يقوم بها أصدقاء المستخدم ويتم -القسم بلون أصفر في الشكل

تحديث المعلومات ضمنه بشكل مستمر تبعا  لألنشطة التي يقوم بها األصدقاء ويعلوها الشريط الموجود في صفحة 

 .-الشكل في بنفسجي بلون القسم هذا تحديد تم – الشريط الزمني ذاته والذي يتيح للمستخدم نشر ما يريد

 
 Home page\ News Feed. يظهر الشكل أقسام صفحة آخر األخبار 009الشكل

اسم المستخدم وصورته بحجم صغير ويؤدي الضغط على  -المحدد بلون أحمر في الشكل –يعلو العمود األيسر 

االسم أو الصور  النتقال المستخدم لصفحة الشريط الزمني, يقسم هذا العمود لعد  مجموعات يظهر فوق كل مجموعة 

مستخدم من وتحوي كل ما يستخدمه ال Appsوهي الصفحات التي يشترك بها المستخدم,  Pagesاسمها مثل 



274 

 

تطبيقات يوفرها له الموقع  وغيرها, وتحت كل اسم يتم تصنيف المحتويات من األكثر استخداما  إلى األقل, وعند 

 الضغط على اسم المجموعة ستظهر محتوياتها كاملة في صفحة منفصلة.

 
 في صفحة منفصلة عند الضغط عليها. توضح الصور  كيفية ظهور محتويات المجموعات الموجود  في صفحة آخر األخبار 006الشكل

يظهر اسماء صفحات ومجموعات يقترحها الفيسبوك  -المحدد بلون أخضر في الشكل –وفي العمود األيمن 

بناء على عدد  للمستخدم وفقا  الهتماماته كما يظهر أسماء بعض المستخدمين يفترض الفيسبوك أن المستخدم يعرفهم

 األصدقاء المشتركين بينهم فيقترح عليه إضافتهم لصفحته. 

وينقسم لثالثة أقسام,  -محدد بلون أزرق في الشكل –يظهر في يمين الصفحة شريط منفصل عن محتويات الصفحة 

على االسم يظهر في القسم السفلي أسماء األصدقاء المتصلين ليتمكن المستخدم من التواصل معهم إذ يمكنه الضغط 

الذي يريده فتظهر نافذ  منفصلة ضمن الصفحة يمكن للمستخدم من خاللها إجراء محادثة مباشر  مع المستخدم الذي 

 يختاره وتكون هذه المحادثة خاصة ال يمكن رؤيتها من قبل بقية األصدقاء.
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 Facebook. نافذ  إجراء محادثة خاصة في 021الشكل

تظهر فيه نشاطات المستخدمين اآلخرين ضمن  -المحدد بلون أحمر في الشكل –يعلو هذا القسم قسم آخر 

الصفحات األخرى, مثال إن قام أحد األصدقاء باالشتراك بصفحة أو اإلعجاب بصور  ستظهر عبار  ضمن هذا 

 دم.القسم تبين ذلك, أما القسم العلوي فيحتوي بعض األلعاب والتطبيقات التي يقترحها الفيسبوك على المستخ

 
 Facebook. شريط إظهار نشاطات أصدقاء المستخدم في 020الشكل
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 : Facebook Pageاألعمال  صفحات أو الرسمية الصفحات .2

تشبه هذه الصفحة في تصميمها صفحة الشريط الزمني وقد ساعد هذا التصميم أصحاب الصفحات على إدارتها 

التي تتيح لهم التحكم بما يتم نشره ضمن الصفحة ورؤية نسبة بشكل أفضل كما سهل عليهم إيجاد األدوات والوسائل 

 .المشاركة فيها بشكل أفضل

تتكون هذه الصفحة كما الصفحة الشخصية من عمودين أساسيين يحوي األيسر معلومات حول الصفحة كما يحوي 

يديو كما يوجد جزء مقاطع الفوالجزء الثاني الصور الموجود  في الصفحة  يتضمن الجزء األول منهاعد  أجزاء 

مخصص للصفحات التي يقترح الفيسبوك على المستخدم اإلعجاب بها بناء على الموضوع الذي تطرحه الصفحة, 

 .بينما يحوي األيمن المشاركات ضمن من صور ومنشورات ومقاطع فيديو

جارية البد عالنية أو ذات األغراض التيعلو الصفحة الجزء المخصص بالصور  والغالف, وفي الصفحات اإل

للمسوقين والمصممين من االهتمام بهذه الصور بحيث تدل بشكل واضح على الشركة وترتبط بهويتها البصرية, 

وغالبا  ما تضع الشركات الرمز الخاص بها كصور  للصفحة بينما تسعى من خالل صور  الغالف لجذب انتباه  

وي عبار  قد تجذب انتباه المستخدمين المهتمين المستخدم كأن تضع صور  ألحد منتجاتها أو تستخدم صور  تح

 بموضوع الصفحة.

 
 Facebook Page. يوضح الشكل مكان غالف وصور  الصفحة في 022الشكل

  غالف الصفحة

 صور  الصفحة
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 Facebook Pageاألعمال  صفحات. مثال عن 022الشكل 
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  . آلية التنقل:3

يعلو كافة الصفحات في الفيسبوك شريط أزرق أفقي يمكن من خالله العود  من أي مكان في الفيسبوك للصفحة 

الرئيسية, ويتم ذلك من خالل خيارين يتيح األول للمستخدم العود  لصفحة الشريط الزمني وذلك عبر الضغط على 

ال لصفحة آخر األخبار من خالل الضغط على اسمه الموجود ضمن هذا الشريط, بينما يتيح الخيار الثاني االنتق

 .بجانب االسم Homeكلمة الصحفة الرئيسية 

 
 . يوضح الشكل خياري التنقل بين صفحة الشريط الزمني وصفحة آخر األخبار الموجودين في الشريط العلوي020الشكل

عما يريده ضمن الفيسبوك إذ  يحوي هذا الشريط أيضا  حقل إدخال بيانات, يساعد هذا الحقل المستخدم على البحث

يكفي أن يقوم المستخدم بكتابة الكلمة التي يريدها ضمن هذا الحقل, سواء  أكانت اسم صفحة أم اسم أحد األصدقاء, 

حتى ي ظهر له الفيسبوك العديد من الخيارات عن طريق قائمة منسدلة يمكنه اختيار ما يريد منها وما إن يضغط على 

 نتقل للصفحة التي يريدها.الخيار المطلوب حتى ي

 
 Facebook. حقل البحث عن المعلومات ضمن 020الشكل
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كما يمكن للمستخدم الضغط على آخر أمر ضمن القائمة لينتقل لصفحة منفصلة تحوي المزيد من النتائج حول 

 الكلمة المطلوبة.

 
 

 
 Facebookفي  . كيفية االنتقال لصفحة نتائج البحث029الشكل

للمستخدم أيضا  تعديل إعدادات الخصوصية في حسابة من خالل هذا الشريط, وذلك عبر الضغط على أحد يمكن 

الرمزين الموجودين في نهاية الشريط واختيار اإلعدادات المطلوبة للتعديل, وكما هو الحال في بقية األوامر ضمن 

 وي البيانات المطلوبة.الفيسبوك سيؤدي الضغط على هذين األمرين لالنتقال لصفحة منفصلة تح

 
 Facebookإعدادات تعديل الخصوصية في  .026الشكل
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تظهر جميع هذه الصفحات المنفصلة في العمود األوسط, وهو ذاته العمود الموجود في صفحة آخر األخبار, إذ 

ى اسماء المجموعات تتغير محتوياته تبعا  لألمر الذي يختاره المستخدم فيما يبقى العمودان الجانبيان المحتويان عل

والتطبيقات التي يشترك بها المستخدم باإلضافة للعمود المنفصل المحتوي على أسماء األصدقاء ثابتين يتغيران بتغير 

 محتوى العمود األوسط.

 اللون ونوع الخط:

عملية تتنوع الخطوط التي يتم عرض المعلومات بها ضمن موقع فيسبوك وفقا  للجهاز الذي يتم استخدامه في 

 :226التصفح, وتشمل هذه الخطوط

Lucida Grande ألجهز  كمبيوتر ماكنتوش 

Tahoma ألجهز  الكمبيوتر الشخصية 

Helvetica Neue  لألجهز  التي تعمل بنظامiOS  من شركةapple 

Roboto  للهواتف التي تعمل بنظام أندرويدAndroid 

 Zuckerbergحافظ الفيسبوك على اللون األزرق منذ إطالقه, وفي مقابلة تلفزيونية أجريت مع مؤسس الفيسبوك 

سئل عن سبب جعله لون الفيسبوك أزرقا  وقد كان رده على ذلك بأن من أهم األسباب التي جعلته يختار هذا اللون 

 .227ان التي يراها وضوحا  هو أنه مصاب بمرض عمى األلوان واللون األزرق هو أكثر األلو 

 علمباإلضافة لذلك تم إجراء العديد من االختبارات على المستخدمين واالعتماد على دراسات متعلقة بدالالت األلوان و 

تسببه معظم األلوان تشير إلى أن استخدام اللون األزرق يقلل من تشتيت االنتباه الذي  تسويقمجال  في األلوان

                                                                 
226

 Brand Guidelines for Facebook Developers, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/branding 
227

 D. Sutter, John (September 20, 2010), Social Media, interview with Mark Zuckerberg, CNN, 
http://edition.cnn.com/2010/TECH/social.media/09/20/zuckerberg.facebook.list/ 
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التركيز على المحتوى بشكل أفضل كما أنه يشعر المستخدم باألمان وبالقدر  على الثقة بالموقع ويمكِّن المستخدم من 

 228أو بالشركة التي يتعامل معها ولذلك تعتمد عليه معظم مواقع التواصل االجتماعي.

 رمز الموقع:. 4

فقط, ومع هذا التغيير طرأ  Facebookوبعد ذلك تغير االسم ليصبح  The Facebookعرف الفيسبوك بداية  باسم 

 كما أ جري تعديل بسيط على الظل واإلضاء . ”The“تعديل طفيف على تصميم رمز الموقع إذ تم حذف 

  
 

 
  Facebook . مراحل تطور رمز موقع029الشكل

تعديال  يتكون رمز الموقع من مستطيل أزرق يحوي بداخله اسم الموقع بلون أبيض, وقد كتب االسم بنسخة معدلة 

 بحروف صغير .   Klavikaبسيطا  من المحرف

                                                                 
228

  Widrich, leo (APRIL 25, 2013), why facebook is blue? The science of colors in marketing, internet article, 
https://blog.bufferapp.com/the-science-of-colors-in-marketing-why-is-facebook-blue     
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  Facebook . تصميم رمز موقع026الشكل

باألبيض, وقد  Fباإلضافة لرمز الموقع تم تصميم أيقونة مصغر  من الرمز هي عبار  عن مربع أزرق بداخله حرف 

تم وضعها ضمن شريط التنقل في أعلى الصفحة ويؤدي الضغط عليها لالنتقال كما استخدمت في األجهز  النقالة 

 .العالمية الشبكة تصفح في استخدامها يتم التي الصلة ذات األجهز  من وغيرها

  طرأ على هذه األيقونة عد  تعديالت بسيطة كما تظهر في الشكل.

 
 

 Facebook. مراحل تطور تصميم األيقونة المصغر  الخاصة بموقع 021الشكل

 

 

 

 

 

Klavika font 

 

Facebook logo 

8108-8114  

 

8108 

 

8105 

 

األيقونة الخاصة 

بتطبيقات األجهزة النقالة 

1021والهواتف الذكية   

 

األيقونة الخاصة 

بتطبيقات األجهزة النقالة 

1021والهواتف الذكية   
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 باستخدام آلية التتبع البصري: Facebookتحليل سلوك المستخدم التفاعلي ضمن موقع    

شخصا  وهي تبين من خالل المقارنة بين التصميم السابق للصفحة والتصميم  21تم إجراء الدراسة التالية على 

على سلوك المستخدم ضمن  المعتِمد على الجدول الزمني أثر التعديالت التي طرأت على الفيسبوك ودورها في التأثير

 الموقع, ويظهر المخطط الحراري تأثر سلوك المستخدم وطريقة تفاعله مع هذه التعديالت:

 
 

 من خالل المخطط الحراري Facebook. المقارنة بين سلوك المستخدم في التصميم القديم والتصميم الحديث في 020الشكل

 بعد تحليل هذا المخطط تم التوصل لجملة من النقاط وهي:

أبدى المستخدمون اهتماما  بصور  الصفحة التي تتوضع أسفل صور  الغالف أكثر من صور  الغالف وهذا يظهر 

ر  التثبيت التي تبدو بلون أكثر احمرارا  في المخطط الحراري, ويبدو هذا االهتمام بالصور  واحدا  في من طول فت

 كال التصميمين القديم والحديث.

من المشاركين  %43اهتماما  أكبر في التصميم الجديد إذ اهتم  Facebook adsحظيت إعالنات الفيسبوك 

 .%63بالتحليل بهذه اإلعالنات في التصميم القديم, بينما كانت نسبة المهتمين بها في التصميم الجديد 

 السلوك التفاعل للمستخدم في التصميم القديم السلوك التفاعل للمستخدم في التصميم الحديث
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والتي توجد في العمود  -التي تضم موقع الشركة ومعلومات حولها  aboutنالت المعلومات حول الصفحة 

ثانية  2.2تصميم الجديد إذ طالت فتر  التثبيت إلى اهتماما  أكبر في ال -األيسر من الصفحة في التصميم الجديد

 ثانية في القديم. 0.9بينما لم تتجاوز هذه الفتر  

في كال الصفحتين تحظى المنشورات الحديثة باهتمام أكبر من المنشورات السابقة فالقليل فقط من المستخدمين 

 قاموا بالتمرير لألسفل لرؤية المنشورات القديمة.

ير تصميم الفيسبوك عد  مرات وفي كل مر  كان ي طلب من المستخدمين إرسال رأيهم حول التصميم مؤخرا  تم تغي

 الجديد للمسؤولين عن الموقع, وبذلك سيشعر المستخدم باهتمام الموقع بتقديم أفضل خدمة ممكنة له.

 :   Amazonموقع أمازون 

وهي  األمريكية المتحد  الواليات واشنطن, سياتل, في ومقرها الدولية األمريكية اإللكترونية التجار  شركة هيأمازون 

 .العالم في االنترنت على التجزئة متاجر أكبر

, بدأت هذه لشركة عملها كمكتبة 0660وأطلقت موقعها على شبكة االنترنت عام  0660نشأت شركة أمازون عام 

 مجال عملها إذ أصبحت تعرض وتبيع منتجاتالكترونية مختصة ببيع الكتب على االنترنت لكن سرعان ما وسعت 

, البرمجيات, المالبس, األثاث والمواد الغذائية وغيرها. الرقمية الفيديو أقراصمختلفة ومتنوعة ضمن الموقع مثل 

 الموقع خدمات

ويعد  اإلضافية الخدمات من العديد لمستخدميه الموقع هذا يقدم االنترنت عبر التجارية المبادالت لتسهيل باإلضافة

 Amazon االلكترونية الكتب قارئ منها المنتجات من عددا   أمازون شركة أطلقت فقد المنتجات اإللكترونية, أهمها

Kindle    2116الذي تم إنتاجه في. 
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 .2116في   Amazonالذي أنتجته شركة Amazon Kindle االلكترونية الكتب . قارئ022الشكل

 يعمل الذي  Kindle Fire اللوحي الكمبيوتر عبر الكمبيوتر أجهز  إنتاج مجال دخولها الشركة أعلنت 2100 وفي

 الشركة أعلنت 2102 ففي الجهاز هذا من نسخ عد  تطوير وتم, أندرويد التشغيل نظام من مخصصة نسخة وفق

 2102 وفي  Kindle Fire HDاسم عليه أطلقت وقد Kindle Fire اللوحي الكمبيوتر من الثاني الجيل إصدار

 .Kindle Fire HDX اللوحي الكمبيوتر الشركة أنتجت

 
 2102 في  Amazonالذي أنتجته شركةKindle Fire HDX  اللوحي . الكمبيوتر022الشكل
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 االفالم عرض من المستخدم يمّكن جهاز وهو Amazon Fire TV عرض جهاز أمازون أطلقت 2100 نيسان في

 باإلنترنت االتصال إمكانية على الجهاز يحتوى كما, الفيديو لعابأ الى باإلضافة, التلفزيونية والبرامج والموسيقى

 . Facebookو Twitter مثل االجتماعي التواصل بشبكات الخاصة التطبيقات جميع واستخدام

 .أمازون متجر من المنتجات وشراء تحميل إمكانية الى باإلضافة بالصوت البحث خاصية أيضا   الجهاز هذا يدعم

 

 
 2100في  Amazonالذي أنتجته شركة Amazon Fire TV عرض  . جهاز020الشكل
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 تحليل واجهة المستخدم

بعّد  مراحل شهد فيها تطورا  على مختلف األصعد , ويمكن مالحظة ذلك في تصميمه البصري  أمازونمر موقع 

وطبيعة الخدمات المقدمة باإلضافة إلى التغيرات في آلية التنقل ونظام البحث عن المنتجات والخدمات ضمن الموقع 

 االفتراضية. وذلك بهدف توفير موقع سهل االستخدام وفّعال يكون منافسا  قويا  ضمن السوق

  . صفحات الموقع:1

يقسم موقع أمازون لعدد من األجزاء التي تتكامل وتتداخل فيما بينها لخلق تجربة إيجابية للمستهلك, وتبدأ هذه 

التجربة فور الدخول للموقع ففي حين تبدو الصفحة الرئيسية للوهلة األولى مزدحمة بالمنتجات واإلعالنات سرعان ما 

 طريق عن والشراء المنتجاتعن  بحثعنصرين أساسين ليبدأ بهما المستهلك رحلته وهما ال تنجذب العين نحو

 .اإلنترنت

يحمل هذان الخياران قيمة بصرية مهمة ضمن الصفحة مما يجعل من السهل على المستخدم سواء أكان مبتدئا  أم ذو 

ان القسم الخاص بآلية التنقل في الجزء العلوي خبر  جيد  بالموقع تمييزهما بين العناصر المتنوعة, ويضم هذان الخيار 

وأدوات التحكم بالبحث وعربة التسوق الموجود  في الجزء  -محدد بلون أحمر في الشكل–واأليسر من الصفحة 

 .-محدد بلون أسود في الشكل –العلوي ضمن الشريط األزرق 

 
 Amazon. آلية التنقل في موقع 020الشكل
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للمستخدم وذلك من خالل متابعة  السابقة البحث عمليات على بناءيقدم موقع أمازون ميز  التخصيص في الخدمة 

الخاصة به ومن ثم يقترح له الموقع إعالنات ومنتجات قد تتناسب مع رغباته واحتياجاته,  cookiesتحركاته عبر 

 وتساهم هذه الميز  في تعزيز تجربة المستخدم وتحفيزه على القيام بعملية الشراء.

ويظهر الشكل التالي كيفية تفاعل موقع أمازون مع رغبات المستخدم إذ تظهر بعض المنتجات التي قام الموقع 

 ضمن الصفحة الرئيسية وذلك بناء على ما تم تسجيله من عمليات بحث المستخدم. باقتراحها

 
 Amazonالمستخدم ضمن موقع  . مثال عن آليات تفاعل الموقع مع رغبات029الشكل

ولمنح المستخدم شعورا  بالسيطر   ضمن الموقع ولدعم الصيغة التفاعلية بين الموقع والمستخدم يقدم الموقع إمكانية 

أي تعديل  Fix this recommendationتعديل االقتراحات التي يطرحها إذ يتم تزويد كل اقتراح بزر أسفله هو 

فيها الموقع سبب اقتراحه لهذا المنتج ويتيح للمستخدم  االقتراح ويؤدي الضغط عليه لالنتقال لصفحة جديد  يوضح

 إمكانية حذفه إذا شعر بعدم حاجته إليه.

 
 Amazonالمستخدم ضمن موقع  مثال عن آليات تفاعل الموقع مع رغبات. 026الشكل
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التجربة ويقدم موقع أمازون للمستخدم أيضا  عددا  من الميزات في محاولة إلغناء تجربة المستخدم وتعويضه عن 

, وهذه " لداخلل انظر " ”Look Inside“ الحقيقية للتسوق ضمن المتاجر الفعلية قدر المستطاع,  منها ميز  تسمى

 جدول الغالف األمامي, مثل باالكت من معينة أقسام رؤية وتصفح للمتسوقين تتيح الميز  خاصة بالكتب وهي

وتتيح هذه الميز  للمستهلكين تحديد مدى مالءمة الكتاب , والفهرسالغالف الخلفي  األولى, الصفحات المحتويات,

 لرغباتهم وللمعلومات التي يبحثون عنها.

 
 Amazonالمستخدم ضمن موقع  . مثال عن آليات تفاعل الموقع مع رغبات029الشكل

 . آلية التنقل ضمن الموقع:2

وسهولة استخدامه بحيث يمّكن يعتمد تصميم آلية التنقل ضمن الموقع على نظام هرمي يتصف ببساطته 

المستخدمين المبتدئين واألكثر خبر  من الوصول لما يريدونه بعدد قليل من النقرات مما يؤثر بشكل إيجابي على 

 سلوكهم التفاعلي.

 من الموقع وفق هذا النظام إلى عد  فئات ذات مستويات مختلفة تتدرج من األهم نحو األقل أهمية أي بدءا   تقسيم يتم

في موقع أمازون, وصوال  إلى أقل الفئات   departmentsقسم استخداما  وأكثرها فائد   للمستخدم مثل الفئات رأكث
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 التنقل الخيارات التي تتيح له من العديد للمستخدم تقدم متفرعة لعد  أقسام بنية استخداما , ويتم توزيع هذه الفئات في

 والوصول لما يريد ضمنها. عبرها

 
 Amazon. تصميم آلية التنقل ضمن موقع 026الشكل

يسعى المصممون في موقع أمازون لجعل المستخدم قادرا  على التنقل بسهولة بين جميع األقسام مثل صفحة الشراء, 

صفحة البحث عن المنتجات وغيرها من الصفحات وذلك لضمان حصوله على تجربة تسويقية ناجحة, ولتحقيق ذلك 

 ية ضمن الموقع بشكل واضح يمكن للمستخدم إدراكه بسهولة, ويظهر ذلك في الشكل:تم توزيع األقسام الرئيس

 
 Amazonضمن موقع . يظهر الشكل أقسام آلية التنقل 001الشكل
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والذي يعرض للمستخدم جميع األقسام األساسية  ”Shop All Departments“في الشكل األمر  0ي ظهر الرقم 

ضمن الموقع من خالل قائمة منسدلة مما يسهل عليه الوصول للقسم والمنتج الذي يريده, ونظرا  ألهمية هذا األمر تم 

وضعه في الجزء العلوي من جهة اليسار أسفل رمز الموقع وهو الجزء الذي تتوجه له عين المستخدم أوال , كما تم 

بلون مختلف عن بقية عناصر التنقل ضمن الموقع وذلك لجعل عين المستخدم تنجذب نحوه بشكل أكبر نظرا  وضعه 

 ألهميته فما إن يضغط عليه المستخدم حتى يصبح بإمكانه الوصول ألي جزء من الموقع بسهولة.

بعض  2ذ ي ظهر رقم بعد ذلك تتجه العين نحو عنصر تنقل آخر في الصفحة وهو المتوضع  بجانب رمز الموقع, إ

الخيارات المتعلقة بصفحة المستخدم الشخصية مثل تسجيل الخروج, االقتراحات حول المنتجات التي قد تهم 

 ”Shop All Departments“المستخدم وغيرها, يتوضع هذا الجزء في أعال الصفحة لكنه أقل أهمية  من األمر 

 حيث القيمة البصرية التي يحملها.

في الشكل, وغالبا  ما يعتمد مصممو مواقع  2لخاص بعربة التسوق وقائمة الرغبات المحدد برقم يلي ذلك الجزء ا

التجار  االلكترونية الزاوية العلوية اليمنى لوضع الوظائف الخاصة بعربة التسوق والتي تحوي الرغبات والمنتجات التي 

 تم تحديدها ووظائف أخرى متعلقة بشراء هذه المنتجات وطلبها.  

الجزء الذي يتيح للمستخدم إضافة المنتج الذي يريده لعربة التسوق أو قائمة الرغبات, وقد وضع موقع  0ظهر رقم ي  

أمازون هذا الجزء تماما  في المكان الذي يتوقع المستخدم رؤيته فيه, فبعد أن يستعرض المستهلك منتجا  ما ويشاهد 

, وفي موقع أمازون لن يستغرق البحث عن الجزء الخاص بذلك تفاصيله قد يرغب بإضافته لعربة التسوق الخاصة به

طويال  فهو يتوضع مباشر  إلى يمين المنتج مما يجعل عملية طلب المنتجات أمرا  سهال  وواضحا  بالنسبة للمستخدمين 

لى يم ين كما أنه ال يختلف من صفحة ألخرى أو من منتج آلخر فهو يتوضع دائما  في الجزء ذاته من الصفحة وا 

 المنتج. 



292 

 

تظهر خدمة أخرى من الخدمات التي يتميز بها موقع أمازون, وهذه الخدمة تتيح للمستخدمين رؤية  0وفي الجزء رقم 

 النسخ واإلصدارات األخرى الجديد  والمستعملة من المنتج. 

 اللون ونوع الخط:

استخدامه في عملية التصفح, وتشمل هذه تتنوع الخطوط التي يتم عرض المعلومات بها وفقا  للجهاز الذي يتم 

   arial ,helvetica ,sans-serif , verdana, الخطوط

يعرض موقع أمازون محتوياته على خلفية بيضاء, باإلضافة لوجود لونين يتم استخدامهما للعناوين وبعض العناصر 

األساسي للشركة وهو اللون ذاته المستخدم واللون البرتقالي هو اللون , وهما البرتقالي واألزرق البصرية ضمن الموقع

 229.في تصميم رمز الموقع

 
 Amazonاأللوان المستخدمة في موقع . 000الشكل

 

 

 

 

                                                                 
229

 Amazon Underground Brand Guidelines, 08/05/ 2015 Amazon, Inc. 
https://developer.amazon.com/public/binaries/content/assets/underground/underground-style-guide.pdf 
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 رمز الموقع: .3

 :230ومرت هذه التطورات بعد  مراحل أساسية هي ,خضع اللوغو الخاص بالموقع لعديد من التطورات والتغيرات

الخاص الموقع  رمزفي البداية كان موقع أمازون مخصصا  لبيع الكتب على االنترنت, وتم تصميم ة األولى: المرحل

ووضع هذا  ”.Amazon.com, Earth’s biggest bookstore“ شفاف تحته عبار   Aبه وقتها بشكل حرف 

بالكامل على خلفية كانت عبار  عن صور  مياه قصد بها المصممون جذب انتباه المستخدم للموقع الذي كان  الرمز

 يسعى لتدعيم مركزه بين العديد من المواقع المتنافسة على شبكة االنترنت.

 
 Amazon. المرحلة األولى لتصميم رمز موقع 002الشكل

بدأ موقع أمازون بالتوسع إذ تم إضافة مجموعة من المختارات الموسيقية للكتب  0669في عام  المرحلة الثانية:

الذي انتقل نحو تصميم أكثر بساطة, إذ تم  الرمزالموجود  ضمن الموقع, ورافق هذه التغيرات تغير في شكل 

بلون أسود  Amazon.comاالستغناء عن الخلفية السابقة لتحل محلها أخرى بلون أبيض ووضعت فوقها كلمة 

 وتحتها خط منحني بلون أصفر محمر. Books, Music & Moreيعلوها عبار  

 
 Amazon. المرحلة الثانية لتصميم رمز موقع 002الشكل

 

                                                                 
 

230
 /https://www.logaster.com/blog/amazon-logoمرجع من االنترنت   
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 المرحلة الثالثة:

 الفيديو أقراصكان الموقع قد وسع خدماته بشكل أكبر ليشمل منتجات مختلفة كاألدوات المنزلية و  2111في عام 

وغيرها, ومع هذا التطور قدم موقع أمازون تصميما جديدا  أراد به اإلشار  لقدر  الموقع على تلبية كافة رغبات  الرقمية

تحته سهم أصفر محمر على خلفية بيضاء, وقد حمل  Aamzon.comعلى اسم الموقع  الرمزالمستهلك, واقتصر 

أول وآخر حرف في –في كلمة أمازون  Zإلى  Aهذا السهم داللة خاصة في التصميم فهو ينطلق من حرف 

 وذلك لإلشار  إلى أن الموقع يقدم للمستهلك كافة المنتجات التي يريدها. -األبجدية االنكليزية

كما يمكن مالحظة أن شكل السهم يشبه االبتسامة وذلك للداللة على التجربة المرضية التي سيحظى بها المستهلك 

 الموقع. إذا ما قام بالتسوق ضمن هذا 

 
 Amazonالثالثة لتصميم رمز موقع  . المرحلة000الشكل

 المرحلة الرابعة:

قدم الموقع تصميما  جديدا  للوغو الخاص به وهو اللوغو ذاته المستخدم في الوقت الحالي, لم يختلف هذا  2112في 

التي أضيفت على  ”and you’re done“التصميم كثيرا  عن التصميم السابق, فقد اقتصرت التعديالت على عبار   

الجزء السفلي واأليمن من اللوغو, وقصد بهذه العبار  توضيح فكر  أن الموقع قادر على توفير كافة المنتجات التي قد 

 يرغب المستخدم بالحصول عليها.

 
 Amazon. المرحلة الرابعة لتصميم رمز موقع 000الشكل
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 باستخدام آلية التتبع البصري Amazonتحليل سلوك المستخدم التفاعلي ضمن موقع 

تبين الدراسة التالية حركة عين المستخدم أثناء تنقلها بين نتائج البحث ضمن موقع أمازون وتأثير نوع المنتج على 

تجاه كل منتج على حدى. سلوك المستخدم التفاعلي ضمن الموقع, وقد تم اختيار منتجين ودراسة سلوك المستخدم 

 :أمازون موقعكمنتج للبحث عنه ضمن  في الجزء األول من هذه الدراسة تم اختيار شاشات التلفاز المسطحة

 
 .0, نموذج Amazonالضوئي في موقع  المسح .تحليل حركة عين المستخدم باستخدام مسار009الشكل

٪ 92في حين أنه قد أنفق  الصور على عرض الوقت من فقط٪ 09يتضح من الدراسة أن المستهلك قد أنفق وسطيا  

على النص المرفق بها وهذا يدل على عدم اهتمام المستهلك بالصور بقدر اهتمامه بالنصوص الموجود  أسفلها, إذ 

 يمرر المستخدم عينه بسرعة على الصور فيما تزداد فتر  التثبيت عند النص.
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ئه لمنتجات مماثلة يكون منصبا  على المواصفات الملحقة بالصور  فلن وذلك يشير إلى أن اهتمام المستهلك عند شرا

نما سيهتم بالتفاصيل المكتوبة  يقرر المستهلك شراء التلفاز بناء  على شكله أو الصور  المعروضة في الموقع فقط وا 

 كحجم ودقة الشاشة وغيرها.

 انت نتائج التحليل كالتالي:وككمنتج الدراسة تم اختيار خزانة الكتب الجزء الثاني من أما في 

 
 .2, نموذج Amazonالضوئي في موقع  المسح .تحليل حركة عين المستخدم باستخدام مسار006الشكل

في الدراسة الثانية يظهر اهتمام المستخدم بالصور  بقدر اهتمامه بالنص المرفق بها ويتضح هذا من فتر  التثبيت 

اختالف سلوك المستخدم باختالف المنتج المعروض وباختالف اهتماماته المتساوية تقريبا , ويتبين من خالل ذلك 

 وميوله.
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 الدراسة الثانية:

في هذه الدراسة تمت مراقبة حركة عين المستخدم بدءا  من عملية البحث عن المنتج وصوال  لمرحلة االختيار, ويمكن 

 خالل ما يلي:تحديد المراحل األساسية لحركة عين المستخدم التي توضح سلوكه من 

اختار المستخدم غالف الهاتف المحمول كمنتج وبمجرد ظهور نتائج اتجهت عين المستخدم أوال  لرؤية التقييم الذي 

حصل عليه كل منتج والمتمثل في الموقع بعدد النجوم باإلضافة لرؤية عدد مرات استعراض هذا المنتج من قبل 

 المستخدمين.

 
 .0ستخدم بدءا  من عملية البحث عن المنتج وصوال  لمرحلة االختيار, نموذج . تحليل حركة عين الم009الشكل

بعد ذلك انتقلت عين المستخدم لرؤية تصميم ولون المنتجات باإلضافة لما يلحق بصور  كل منتج من معلومات  

 مثل السعر واسم الشركة المنتجة.
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 .2ث عن المنتج وصوال  لمرحلة االختيار, نموذج . تحليل حركة عين المستخدم بدءا  من عملية البح006الشكل

في المرحلة التالية قام المستخدم بالضغط على صور  المنتج الذي يريده لرؤية صورته بشكل كبير وقراء  المزيد من 

 التفاصيل عنه, ولكنه لم يقم بذلك إال بعد أن وجد أن هذا المنتج قد حصل على تقييم جيد من قبل المستخدمين.

 
 .2نموذج تحليل حركة عين المستخدم بدءا  من عملية البحث عن المنتج وصوال  لمرحلة االختيار,  .001كلالش
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وبمجرد أن انتقل المستخدم للصفحة الخاصة بالمنتج وقرأ التفاصيل المجاور  للصور  حتى قام بالتمرير لألسفل لرؤية 

  product informationبقية المعلومات ويمكن مالحظة أن أول ما جذب انتباهه هو ميزات وصفات المنتج 

  product featuresو

 
 .0دءا  من عملية البحث عن المنتج وصوال  لمرحلة االختيار, نموذج . تحليل حركة عين المستخدم ب000الشكل

بعد ذلك قام المستخدم بقراء  بعض تقييمات المستخدمين وتعليقاتهم حول هذا المنتج وهي ميز   يوفرها موقع أمازون 

لتي حصلت معه إذ يمكن للمستخدم بعد شرائه واستخدامه للمنتج أن يوضح مدى رضاه عن هذا المنتج أو المشاكل ا

من خالل تعليقات يتم إرفاقها بالمنتج وذلك ليتسنى للمستخدمين الراغبين بالشراء معرفة المزيد من التفاصيل عنه من 

 مستخدمين آخرين مما يزيد من مصداقية الموقع ويحفز الرغبة بالشراء.

 
 .0نموذج تحليل حركة عين المستخدم بدءا  من عملية البحث عن المنتج وصوال  لمرحلة االختيار, .002الشكل
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بعد ذلك انتقلت عين المستخدم لرؤية السعر للمر  األخير  قبل أن يقوم بوضعه ضمن عربة التسوق الخاصة به ليتم 

 عملية الشراء.

 
 .9نموذج  البحث عن المنتج وصوال  لمرحلة االختيار,تحليل حركة عين المستخدم بدءا  من عملية  .002الشكل

وتوضح هذه الدراسة أهمية التقييمات التي يرفقها موقع أمازون بالمنتجات ودورها في تحفيز المستخدم للقيام بعملية 

الشراء, ففي كل مرحلة كان المستهلك ينظر للتقييمات ليبني على أساسها تقييمه الخاص للمنتج ومن خالل هذه 

وبناء فكر  إيجابية حول المنتج مما حول عملية البحث عن الخدمة استطاع موقع أمازون التأثير في رأي المستهلك 

 المنتج لسلوك تفاعلي متمثل بعملية الشراء. 

  موقع كتاكيت:

 واستمرت العنزروتي عائلة قبل منفي سورية  0661 عام تأسستكتاكيت هي شركة رائد  في صناعة الحلويات 

 ,األردن ممتد  من النطاق المحلي إلى النطاق اإلقليمي وانتشرت منتجاتها في عدد من الدول مثل  بالنموالشركة 

 .أستراليا ,الجزائر تونس ,المتحد  العربية األمارات, البحرين

 خدمات موقع

يسمح موقع الشركة للمستخدم بالتعرف على معلومات متنوعة حول الشركة ومنتجاتها إذ يكفي أن يضغط المستخدم 

على اسم القسم الذي يريد أن يعرف المعلومات عنه من الشريط الموجود أسفل الشاشة حتى تظهر هذه المعلومات 
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ة المنتجات من خالل الضغط على كلمة وسط الشاشة, على سبيل المثال يمكن للمستهلك التعرف على مجموع

Products  في الشريط فتظهر له مجموعتين األولى تتضمن المشروبات والثانية المنتجات الغذائية في شريط يظهر

أسفل الشريط األول وما إن يضغط على المجموعة التي يريدها حتى تظهر له المنتجات الموجود  ضمنها 

 والمعلومات المرفقة بها.

 
 موقع كتاكيتالصفحة الرئيسية في . 000لالشك

من ضمن المعلومات التي توفرها الشركة إمكانية رؤية األماكن التي تنتشر فيها المنتجات وذلك عبر خريطة تظهر 

ضمن الشاشة وكذلك يوفر الموقع معلومات للتواصل مع الشركة سواء عبر البريد االلكتروني أو الهاتف الخاص 

لعنوان الشركة, قامت الشركة أيضا  بإضافة قسم خاص يمكن فيه للمستخدم أن يترك تعليقات حول بالشركة باإلضافة 

 المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة.
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 تحليل واجهة المستخدم

 . صفحات الموقع:1

فور الدخول لموقع الشركة ستظهر صفحة ترحيب, وال يمكن تجاوز هذه الصفحة لذلك البد للمستخدم من االنتظار 

حتى ينتهي التحميل ومن ثم يمكنه تصفح الموقع, وقد تشكل هذه الصفحة مشكلة بالنسبة للمستخدمين في حال لم 

 يفة وحينها سيقوم المستخدم بمغادر  الموقع. يكن المستخدم مضطرا  للدخول للموقع أو كانت شبكة االنترنت ضع

 
 . صفحة الترحيب في موقع كتاكيت000الشكل

يرافق صفحة الترحيب موسيقا يمكن للمستخدم أن يقوم بإلغائها من الشريط السفلي, فهي ستكون مزعجة في حال 

 كان مضطرا  لسماعها طوال الوقت.

سية وهي صفحة فارغة تماما  ال يوجد ضمنها أزرار أو روابط وبمجرد أن يتم التحميل تظهر صفحة الموقع األسا

سوى في الشريط السفلي, وتحوي هذه الصفحة اسم الشركة في منتصفها مع رسومات متحركة ال فائد  فعلية منها 

سوى أنها تتحرك ويزداد حجم بعضها عند الضغط على أحد األوامر في الشريط السفلي ليظهر بجانب نافذ  

 وعندها ينتقل اسم الشركة من الوسط ليصبح في الزاوية العليا من جهة اليسار.المعلومات 
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 الرسوم داخل موقع كتاكيت يوضح حركة. نموذج 009الشكل

يطغى على الموقع لون الشركة األساسي وهو البنفسجي ويتكون الموقع من صفحتين أساسيتين هما صفحة الترحيب 

والتي تشكل أرضية تظهر ضمنها جميع النوافذ الخاصة بالمعلومات التي يختارها ومن ثم الصفحة األساسية 

 المستخدم.
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 آلية التنقل: .2

هذا الشريط الوسيلة األساسية للتنقل والستعراض كافة و يحوي الموقع على شريط يقع أسفل الصفحة ويشكل 

المعلومات, ويتضمن الشريط مجموعة من األوامر يؤدي الضغط على كل منها لعرض معلومات معينة مثل 

Katakit at a glance, Our people, products   وغيرها, ويؤدي الضغط على بعض هذه الكلمات أو اإلشار

ر شريط آخر رمادي أسفل الشريط األول يحوي الخيارات المتضمنة في هذا الجزء من لها بمؤشر الفأر  إلى ظهو 

 الصفحة.

 
 كتاكيت موقع ضمن التنقل بآلية الخاص القسم .006الشكل

تختلف طريقة عرض منتجات الصفحة عن طريقة عرض المعلومات حول تاريخها أو العاملين فيها فعند الضغط 

معلومات عن تاريخ الصفحة ستظهر نافذ  وسط الصفحة تحوي المعلومات المطلوبة  على أحد الخيارات التي تحوي

يعلوها شريط أصفر محمر يحوي الخيارات ذاتها التي تظهر في الشريط الرمادي الذي يظهر أسفل الشريط األساسي 

 البنفسجي ويمكن الضغط عليها للتنقل بينها دون العود  للشريط األساسي.

 
 يبين طريقة عرض المعلومات داخل موقع كتاكيت . نموذج009الشكل
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أما لعرض المنتجات يتبع الموقع آلية مختلفة, فبعد اختيار أمر المنتجات من الشريط وتحديد الخيار المطلوب من 

بين الخيارين المتاحين, وهما المشروبات والمنتجات الغذائية, سيظهر شريط في منتصف الصفحة يحوي صورا  لهذه 

 ويؤدي الضغط على أحد هذه الصور الختفاء الشريط وظهور نافذ  تشبه نافذ  عرض المعلومات.المنتجات 

 
 

 
 داخل موقع كتاكيت عرض المنتجاتنموذج يبين طريقة  .006الشكل
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رغم كونه منتج عربي وهذا يعد   متوفر فقط باللغة االنكليزيةمن المشاكل الرئيسية في هذا الموقع هي اللغة فهو 

 عائقا  أمام سهولة االستخدام, كما أن الرسومات المتحركة تسبب بطء في تحميل المعلومات في الموقع بشكل كبير.

  :Google Glassنظارات غوغل 

 بصيغة مشابهة للهاتف الذكي وقابلة لالرتداء ولالستخدام اليومي. قامت شركة غوغل بإنتاج نظارات تعمل

 optical head-mounted displayتتكون نظارات غوغل من جهاز كمبيوتر يمكن ارتداؤه مزود بشاشة عرض  

OHMD تعرض هذه النظارات المعلومات بصيغة مشابهة للهاتف الذكي ويمكنها االتصال باإلنترنت, كما يمكن ,

 دون استخدام اليدين. الطبيعية اللغةو  الصوتية األوامر طريق عنالتحكم بها 

تتوضع فوق العين اليمنى ومرفقة بكاميرا يمكنها التقاط الصور وتسجيل   HMDيتكون هذا الجهاز من شاشة عرض 

720p" HD"231 .فيديو, وتبقى شاشة العرض في وضع التشغيل حتى أثناء قيام الكاميرا بالتصوير أو التسجيل 

نقل الصوت مصمم كسطح مهتز مالمس لرأس المستخدم يعمل على وتحتوي النظارات أيضا  على جهاز ديناميكي ل

ة, كما تحوي النظارات على مسموع صوت موجات توليد دون الداخلية األذن إلى مباشر  الصوت اهتزازاتنقل 

ميكروفون يستخدم للتسجيالت الصوتية ولنقل األوامر الصوتية, مثال  بمجرد قول المستخدم لكلمة التقط صور  سيقوم 

الميكروفون بنقل األمر للكاميرا وسيتم التقاط الصور  مباشر  , أو يمكن للمستخدم أن يسأل سؤاال  كأن يطلب تحديد 

موقع ما وسيجيب عليه البرنامج فورا , وفي حال كانت النتائج ردا  صوتيا  ستنتقل عبر الجهاز الديناميكي لنقل 

 ة التي يريدها دون أن يسمعها األشخاص المجاورون له.الصوت مما يوفر للمستخدم خصوصية في سماع المعلوم

                                                                 

نقطة أفقيـة.  0221عموديـة مع  نقطـة 021األمريكية. بشــمل  التلفزيون من قبل هيئة أنممة معتمد لمسح الصورة المرئية هو معيار حديث
 للعرض progressive scan أو التقدمي ) غير المتداخل( المتتابع المسح تقنيةإلى  021pضمن الرمز   pويشير وجود الحرف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%80%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A_1080i
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%80%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A_1080i
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
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 Google Glass أقسام نظار  غوغل .091الشكل

على الجانب األيسر من النظار  تقع لوحة اللمس والتي تتيح للمستخدم التقليب في شاشة العرض المنظمة بشكل 

شريط زمني يسمح له برؤية أحداث عامة كالطقس من خالل تمرير يده على اللوحة باتجاه الخلف, بينما يمكنه رؤية 

 .األماما من خالل تمرير يده على اللوحة باتجاه وغيره والصور, الهاتفية, المكالماتأحداث وأمور شخصية مثل 

تتيح هذه النظار  للمستخدم القيام بالعديد من المهام مثال  يمكن للمستخدم تحديد وجهته والبحث عن معلومات أو 

رسال وقراء  استقبالموقع جغرافي ضمن موقع جوجل وستظهر النتائج مباشر   على الشاشة, كما يمكن  رسائل  وا 

رسال المكالمات الهاتفية وذلك من خالل ربط النظارات مع الهاتف الذكي أو األجهز   اإللكتروني البريد واستقبال وا 

المزود  بنظام أندرويد عبر ميز  البلوتوث, ويمكن للمستخدم أيضا  الدخول لصفحته ضمن المواقع االجتماعية مثل 

 232وتويتر ومتابعة األخبار ونشرها. الفيسبوك

 
 Google Glass غوغل ظار . ن090الشكل

                                                                 
232

 Internet:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Glass 
http://www.google.com/glass/start/how-it-feels/#video=hif-video 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Glass
http://www.google.com/glass/start/how-it-feels/#video=hif-video
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أضاف هذا الجهاز خبرات جديد  للمستخدم ووفر الجهاز سرعة وفاعلية أكبر أدت لتحسين تجربته التسويقية, كما 

منح المستخدم حرية أكبر في التعامل وذلك ألن استخدامه ال يتطلب يدين فهو يعمل باألوامر الصوتية, وتظهر 

مباشر  أمام عينيه فهو لن يضطر لمشاهدتها في جهاز منفصل مثل الهاتف الذكي المعلومات التي يريدها المستخدم 

مثال  بل يكفي أن ينظر للمنتج الذي يريده ويسأل عن المعلومة المطلوبة لتظهر مباشر   أمامه دون الحاجة الستخدام 

المنتج ويبحث عن تعليقات  يديه كما يمنح هذا الجهاز المستخدم العديد من الخدمات األخرى مثال  يمكنه أن يصور

 من عمالء آخرين حوله وغيرها.

 :Google Glassنظارات غوغل ل تحليل تجربة المستخدم

وهو عضو مساهم في قسم التحرير في معهد ماساشوستس  - Simson Garfinkel جارفينكل سيمسونذكر 

بناء على  تحليال  عن هذه النظار  -البحرية العليا الدراسات كليةواستاذ في علوم الكمبيوتر في   MITللتكنولوجيا 

دراسة تجربة عدد من المستخدمين باإلضافة لتجربته الشخصية, وقد جمع نتائج هذا التحليل ضمن مقال توصل من 

 خالله إلى ما يلي:

بر االنترنت توفر هذه النظار  العديد من الوظائف التي يمكن لباقي األجهز  الذكية القيام بها كالتقاط صور , البحث ع

وغيرها, إال أن هذه النظار  قد انتقلت خطو  جديد  في مجال التفاعل اإلنساني الحاسوبي فأصبحت العالقة بين 

المستخدم وهذه النظار  أكثر فاعلية من تلك العالقة بينه وبين أي جهاز آخر, فعدم الحاجة الستخدام اليدين 

تمنحها في الرد عن طريق اهتزازات التي تثيرها في األذن الداخلية واالستجابة لألوامر الصوتية  والخصوصية التي 

باإلضافة لطريقة عرض المعلومات والتي تظهر مباشر  أمام العين جعلت المستخدم يشعر بأن هذه النظار  جزء 

 منسجم مع ذاته أكثر منها جهازا  منفصال  يتلقى األوامر فحسب.

غير مناسب لالستخدام بشكل مستمر فهو يحتاج للشحن بشكل دائم, باإلضافة وبالرغم من فاعلية هذا الجهاز إال أنه 

لذلك فإن شاشة العرض تعد بعيد  نسبيا  عن مرمى العين فهي تبدو كأنها شاشة هاتف ذكي قد وضعت على بعد 
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على حوالي ثمان بوصات عن الوجه, ولكن يمكن النظر لذلك من ناحية إيجابية أيضا  فالمعلومات التي ستظهر 

 الشاشة لن تكون مصدر إزعاج أو تشويش للمستخدم.

يعاني مستخدمو هذه النظار  من مشكلة أخرى وهي مدى تقبل المحيطين بهم لها, ويعود ذلك ربما لشكل هذه النظار  

أنه قد واجه هذه المشكلة عند ارتداء النظار ,  Garfinkelأو لكونها منتجا  جديدا  لم يعتد عليه الناس بعد, ويذكر 

فعند حديثه مع عدد من األشخاص كان نظرهم موجها  نحو الكاميرا الموجهة نحوهم ولم يترددوا في سؤاله فيما إذا 

لم يكن يهتم  Garfinkelكانت هذه الكاميرا قد قامت بتصويرهم دون أن يشعروا, كما شعر بعض األشخاص بأن 

منهم بأنه منشغل برؤية ما يعرضه المستطيل المضيء رغم عدم قدرتهم على رؤية ما يقوم هذا الجزء  بحديثهم ظنا  

 بعرضه فعليا .

أدركت شركة غوغل عند إطالق هذه النظار  بأنها ليست جاهز  بعد لالستخدام بشكل يومي فهي ال تزال بحاجة 

ية المستخدمين بها فهي تختلف كثيرا  عن باقي لتطوير صيغتها البرمجية فضال  عن ضرور  اإلعالن عنها وتوع

األجهز  التي اعتادوا استخدامها كاألجهز  المحمولة والكمبيوترات وغيرها, وبالفعل قامت غوغل بعد  حمالت 

استطاعت كسب ثقة المستخدم بها كما جمعت ردود أفعالهم واستفادت من تجاربهم في تطوير الصيغة البرمجية 

ض التطبيقات التي تحسن صيغة عملها, كما أنها تعد فعالة بالنسبة للمستخدمين الذين يملكون وتزويد النظار  ببع

نوعا  خاصا  من اإلعاقات يمنعهم من استخدام أطرافهم, ومع ذلك ال تزال هناك بعض المشاكل الخاصة باالستخدام 

نه من األفضل استشار  الطبيب وفحص إذ ال يمكن لألشخاص الذين أجروا جراحة الليزك في أعينهم استخدامها كما أ

 233ضغط العين وصحتها قبل البدء باستخدام هذه التقنية  الجديد .
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 دور نظارات غوغل في تطوير تجربة التسوق

توفر نظارات غوغل جملة من التطبيقات من شأنها تطوير التجربة التسويقية لدى المستخدم ونقلها لمستوى أكثر 

يوفر هذا التطبيق للمستخدم إمكانية التقاط صور  ، إمكانية التعرف على الصور هذه التطبيقاتسهولة وفاعلية, وأولى 

للمنتج الذي يديره ومن ثم تقوم نظارات غوغل بالتعرف على هذا المنتج من خالل االتصال باإلنترنت وتظهر 

دم شراء تلفاز يكفي أن يقوم للمستخدم معلومات حوله مثل سعره ومواصفاته, على سبيل المثال إذا أراد المستخ

بالتقاط صور  له باستخدام النظارات وستقوم النظارات بتوفير المعلومات الكافية عن هذا التلفاز من حيث سعره 

ومواصفاته كما يمكن للمستخدم المقارنة بين األسعار المعروضة للحصول على السعر األفضل إذ تقدم النظار  كل 

 ز ضمن االنترنت.العروض المرتبطة بهذا الجها

توفر النظارات أيضا  إمكانية تحديد األماكن التي يتوفر فيها المنتج, إذ يمكن للمستخدم أثناء تجوله في السوق أن 

يقوم بمسح رمز الباركود للمنتج الذي أعجبه وعلى الفور ستظهر له النظار  األماكن التي يتوفر فيها هذا المنتج 

للمستخدم انتقاء السعر األفضل والتوجه نحو المتجر الذي يوفر هذا السعر  وسعره في كل منها, ومن ثم يمكن

باستخدام خريطة غوغل التي توفرها النظار , باإلضافة لذلك تتيح النظار  للمستخدمين المشتركين بخدمة محفظة 

يجعل عملية  غوغل إمكانية الدفع مباشر  عبر االنترنت عند عثورهم على  المنتج األفضل والسعر األنسب مما

 ق عملية سهلة وسريعة.التسو 
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 تجربة الباحث:

 White boardالموقع األول: 

الذي يستخدمه المصممون ( White boardاختارت الباحثة هذا االسم للداللة على اللوح األبيض )اسم الموقع: 

الفنانين اإلحساس بمزيد من السيطر  والفنانون الستعراض أفكارهم وتسجيل مالحظاتهم, والفكر  من ذلك هي إعطاء 

 .باألعمال التي يريدها -الصفحة الخاصة بهم–ء اللوح ضمن الموقع فكل واحد منهم يملك الحرية المطلقة لمل

 الفنانون بمختلف االختصاصات الفنية.الفئة المستهدفة: 

يمكن أن يحفظ  منصة للفنانين الستعراض أعمالهم وملف الكتروني White boardيشكل موقع هدف الموقع: 

 بداخلة الفنان كافة أعماله مما يجعلها أسهل لالستعراض والتداول.

بداء رأيهم بأعمالالتواصل مع بقية الفنانين المشتركين بالموقع و  فنانينويمكن لل يساعد الموقع على نقل كما  هم,ا 

 مهتمين باالطالع عليها.مما يسمح لفئة أكبر من ال أوسعإلى نطاق  أعمال الفنانين من نطاق بيئتهم

 األلوان المستخدمة:

 األبيض وهو لون اللوح ذاته. -

ر وهي ألوان أقالم اللوح, وقد استخدم األزرق في كافة المعلومات ضمن الموقع واألحمر كمساعد األزرق واألحم -

 في آلية التنقل.

 آلية التنقل:

 Navigationوأشرطة التنقل  Hierarchical Navigationالهرمية التنقل آليةاعتمدت آلية التنقل األساسية على 

bars صفحات منفصلة يتنقل بينها المستخدم من خالل الضغط على األوامر المرفقة ضمن , واعتمدت على

ضمنها وسيتم الحديث عنها في كل الصفحات, كما تحوي كل صفحة على آلية تنقل ثانوية تخدم وظيفة معينة 

 صفحة على حدى.
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 بنية الموقع والجانب التصميمي:

 تظهر الصور  الهيكل التصميمي الذي تم بناء صفحات الموقع وفقا  له.

 
عند الدخول للموقع تظهر للمستخدم الصفحة األولى للموقع, وهي تضم مجموعة من األعمال الفنية  الصفحة األولى:

المتنوعة في الوسط تظهر بشكل مربع يحتوي صور  من العمل الفني مرفقة باسم الفنان واختصاصه ومعلومات عن 

 قدمه.العمل الذي 
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يظهر فوق هذه األعمال شريط يحوي مجموعة من األوامر وهو الخاص بآلية التنقل ضمن الموقع وتحمل آلية التنقل 

من خالل الكلمات المكتوبة باللون األزرق, كما يظهر حول الكلمات التي يختارها المستخدم  whiteboardهوية 

 خط باللون األحمر لتوضح له مكانه ضمن الموقع.
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يط من الجهة اليسرى آلية التنقل الثانوية المتمثلة بورقتين مغلقتين باللون الرمادي تتفاعل مع المستخدم يجاور الشر 

حين الضغط عليها فتفتح ليظهر ضمنها مجموعة من األوامر تسمح للمستخدم بتحديد المزيد من التفاصيل حول ما 

 يبحث عنه.

 
في الجزء العلوي واأليسر من الصفحة يظهر شعار الموقع, ويضم الجزء العلوي األيمن األوامر الخاصة بتسجيل 

 الجهة المسؤولة عنه.الدخول للموقع والتواصل مع 
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 الصفحة الثانية:

 
تعرض مسابقات ومهرجانات فنية يمكن للمستخدمين متابعتها , وهي Competetionsتسمى هذه الصفحة 

واالشتراك بها, وقد بنيت الصفحة وفق الهيكل البنائي للموقع ذاته ولكنها تختلف من حيث عرض المحتوى, ففي 

ك الصفحة األولى للموقع تظهر جميع المربعات بالحجم ذاته وذلك لكونها مجانية إذ يكفي أم يقوم المستخدم باالشترا
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بالموقع حتى يتمكن من عرض أعماله, أما بالنسبة للمسابقات فهي مساحات إعالنية مدفوعة يختلف السعر المحدد 

 للنشر ضمنها باختالف حجمها.

 الصفحة الثالثة:

 
تقدم مجموعة مواقع يمكن للمصممين والفنانين االستفاد  منها وتحميل , وهي Downloadsتسمى هذه الصفحة 

برمجيات متنوعة, ويتم عرض هذه المواقع ضمن مستطيالت تحوي شعار الموقع ومعلومات حول تطبيقات أو 

 الخدمات والبرمجيات التي يقدمها, وبمجرد الضغط عليها سينتقل المستخدم للموقع المطلوب.
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اما من حيث آلية التنقل وتوزيع العناصر ضمن الصفحة بشكل عام فهو كباقي الصفحات معتمد على الهيكل 

 األساسي للموقع.

 صفحة المستخدم الشخصية:

 
ولكن تمت إضافة تعديالت خاصة بالمستخدم وبقدرته  تشبه هذه الصفحة في بنيتها العامة باقي صفحات الموقع,

 على التحكم بالمحتويات.
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ضمنه في البداية تم استبدال الجزء العلوي الخاص بتسجيل الدخول بمربع يمكن للمستخدم وضع صورته الخاصة 

وهو عبار  عن ورقة مثبتة فوق اللوح بدبابيس مغناطيسية تحتوي رسم توضيحي يشير للوظيفة التي وضعت من 

أجلها, وبجانبه سهم يمكن للمستخدم الضغط عليه لتظهر له مجموعة أوامر يمكنه من خاللها أجراء عدد من 

 التعديالت داخل صفحته الشخصية أو تسجيل الخروج منها.

 
إذ أصبحت المعلومات ضمن المربعات التي تعرض األعمال الفنية توضع ديل الثاني فهو في المحتويات, أما التع

 , ويمكن للمستخدم اختيار اللون الذي يريده.بدال  من البيضاء أو حمراء فوق مساحة زرقاء

الخاص بها والمتضمن كما أصبحت األعمال تترتب وفقا  لتاريخ نشرها ويعلو كل مجموعة من األعمال التاريخ 

 الشهر والسنة.
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وهو في وضعية تسجيل الدخول, وسيكون الفارق  Downloadsمثل ويمكن للمستخدم تصفح باقي صفحات الموقع 

 الوحيد هو ظهور صورته في الجزء العلوي بدال  من أمر تسجيل الدخول.

 نشر عمل ضمن الموقع:

أوال  تسجيل الدخول للموقع ومن ثم إنشاء ملف ضمن صفحته لنشر عمل ضمن الموقع يجب على المستخدم 

 الشخصية لتحميل صور العمل الفني ضمنه, ويتم ذلك من خالل ما يلي:

في صفحته الشخصية فتظهر الموجود ضمن شريط التنقل   new projectيقوم المستخدم بالضغط على أمر 

 بعملة تحميل العمل الفني.صفحة جديد  تحوي شريط أوامر جديد يضم رموزا  خاصة 
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يمكن اختيار , وعند الضغط عليه سيتحول لونه لألحمر ومن ثم يشير الرمز األول إلمكانية إضافة الصور

 الصور  المراد  من جهاز المستخدم الخاص ليتم تحميلها ضمن الموقع.

 
 الملحقة بكل صور .وبعد تحميل الصور يمكن للمستخدم تعديل موقعها أو حذفها باستخدام الرموز 

 
وبعد االنتهاء من التحميل يمكن للمستخدم تزويد الموقع بمعلومات حول العمل الفني من خالل األمر الثاني 

 ضمن الشريط.
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 يتم ملؤها بالمعلومات المطلوبة حول العمل الفني. وعند الضغط عليه ستظهر نافذ  تحوي جداول

الشريط سيتمكن المستخدم من نشر عمله ضمن الموقع باإلضافة لحسابه ومن خالل الضغط على األمر التالي في 

 الشخصي ضمن مواقع أخرى يمكنه االختيار بينها.

 
 أما الخيار األخير فيتيح له حذف العمل الذي قام بتحميله في حال رغب في ذلك.
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 آلية عرض األعمال الفنية:

العمل الفني ستظهر باقي صور هذا العمل باإلضافة لمعلومات عند الضغط على أحد المربعات المحتوية لصور  

 عنه على نافذ  جديد  بشكل ورقة تفتح لتظهر ضمنها كافة المعلومات.

 شركة كتاكيت للمواد الغذائية: :الموقع الثاني

مسبقا , ويقوم قامت الباحثة بإعاد  تصميم موقع شركة كتاكيت الذي قامت بتحليله ضمن النماذج هدف الموقع: 

 الموقع بعرض منتجات الشركة والتعريف بخدماتها.

 األلوان المستخدمة:

 اللون البنفسجي وهو اللون األساسي الخاص بالشركة.

 اللون األصفر واألحمر ألوان ثانوية خاصة بالشركة.

 آلية التنقل:

مدت آلية التنقل األساسية التمرير سواء بشكل رأسي كما في الصفحة األساسية أم بشكل أفقي كما في الصفحات اعت  

إذ تحدد الرسوم في كل صفحة كيفية  العشوائي الوصول ذات التنقل آليةالثانية والثالثة, وداخل كل صفحة اعت مدت 

 التنقل.

 بنية الموقع والجانب التصميمي:

 الهيكل التصميمي الذي تم بناء صفحات الموقع وفقا  له.تظهر الصور  
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وقد تضمن الموقع العديد من الرسومات التوضيحية والمتحركة تم بناء الموقع وفق أسلوب التوازن الغير متناظر, 

ها والتي تمت االستفاد  منها كطريقة لعرض المعلومات بدال  من عرضها باألسلوب التقليدي وذلك لجذب المستخدم ل

ضفاء نوع من التسلية للموقع إذ يصعب جذب المستهلك في موقع يحوي منتجات مماثلة إن لم يتضمن جانبا  من  وا 

 والتسلية. التنوع
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  الصفحة األولى:

وجود عدد تقوم الصفحة األولى بعرض معلومات حول تاريخ الشركة وأهدافها, والفكر  من تصميم هذه الصفحة هو 

كبير من التصاميم المختلفة يدور كل واحد منها حول فكر  بسيطة وتكون الرسوم الموجود  في هذه الفكر  هي 

وستظهر  الرسوم بمجرد اقتراب مؤشر الفأر  منها ستتحركيوجد بجانب كل رسم كلمة و المتضمنة للمعلومات إذ 

تبديل بين هذه الرسوم بالضغط على صور  قطعة بجانبها نافذ  تحوي معلومات معينة حول الشركة ويمكن ال

 البسكويت الموجود  في المنتصف.

 لتوضيح هذه الفكر . تصميمينوقد قدمت الباحثة 
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وهو بمثابة خريطة  باإلضافة لشريط تنقل, وفي الجزء العلوي واأليمن من الصفحة يوجد عنوان الصفحة الرئيسي

بصرية تدل المستخدم على مكانه ضمن التصميم المعتمد على آلية التنقل العشوائية وذلك لكي ال يفقد قدرته على 

 التنقل ضمن الموقع وتصفحه والوصول لما يريده ضمنه في حال دخوله للبحث عن معلومة أو منتج معين.

 الصفحة الثانية:

الشركة ويمكن استعراضها من خالل الضغط على اسم المنتجات الموجود بجانب الرسوم تحوي هذه الصفحة منتجات 

يمكن االنتقال للصفحة الثانية وباقي  اض المشروبات أو المواد الغذائية, وأو التمرير نحو اليمين أو اليسار الستعر 

 الصفحات من خالل التمرير لألسفل أو الضغط على اسمها ضمن شريط التنقل

 
تصميم صفحات عرض المنتجات عن الصفحة الرئيسية فهي تتضمن آليتي تنقل أساسية وثانوية وتعرض  يختلف

 فيها المنتجات في وسط الصفحة مع معلومات حولها.
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 الصفحة الثالثة:

في  تضم هذه الصفحة أخبار الشركة ومنتجاتها وخدماتها الجديد  والفعاليات والمسابقات التي تقوم بها, وهي تشبه

بنيتها الصفحة السابقة, ففي حال الضغط على أحد المعلومات ستظهر صفحة أخرى تشبه في طريقة تقديمها 

 للمعلومات صفحات عرض المنتجات.
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 لظهور نافذ  تضم اسم المكان ومعلومات االتصال.النقر عليها 
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 نتائج البحث: 

ضمت هذه الدراسة جوانب متعدد  سعت من خاللها إللقاء الضوء على مفهوم تصميم الويب بشكل عام والتصميم 

التفاعلي بشكل خاص, كما سعت هذه الدراسة لتوضيح دور تصميم الويب في مجال التسويق وأهميته في التأثير 

 على سلوك المستهلك ورغباته. وفي ضوء ما تم طرحه ضمن هذه الدراسة يمكن استخالص جملة من النتائج, وهي:

اتجه التصميم الغرافيكي في العصر الحديث نحو مفاهيم جديد  قادها ظهور الكمبيوتر وتطور شبكة  .0

 م.االنترنت وانتشارها بشكل كبير بين مختلف فئات المجتمع في كافة أنحاء العال

أضاف تصميم الويب عناصرا  وأسسا  جديد  للتصميم تتناسب مع طبيعة شبكة االنترنت والمعايير التقنية  .2

 المرتبطة بها والتغيرات التي طرأت على سلوك المتلقي والمستهلك ورغباته في العصر الحديث.

التصميم أبدى ال ينفصل تصميم الويب في جوهره عن التصميم الغرافيكي, فهو توجه جديد في مجال  .2

اهتماما  أكبر في العالقة مع المتلقي وجعل من خصائصه ورغباته عنصرا  أساسيا  في عملية التصميم, 

 ويمكن اعتباره ظاهر  جمالية في حد ذاتها ولها وسائلها الخاصة للتعبير.

بيئة لم يعد اإلنسان في العصر الحديث يقف في دور المتلقي فحسب إذ ساهمت شبكة االنترنت بخلق  .0

تشاركية وتفاعلية أصبح المستخدم جزءا  هاما  وأساسيا  منها كما أصبحت نتائج الدراسات والتحليالت التي 

 تبنى على سلوكه أسسا  يجب على المصمم أخذها بعين االعتبار أثناء قيامه بعملية التصميم.

البصرية للشركات والمنظمات أصبحت المواقع االلكترونية من العناصر األساسية المساهمة في دعم الهوية  .0

وضرور  من ضرورات نجاحها, كما ساهمت في نقل العالقة بين المستهلك والشركة لمستويات جديد  أكثر 

 فاعلية.
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فكثيرا  ما يغادر يؤثر تصميم المواقع االلكترونية على ثقة المستهلك بالشركة ورغبته في التفاعل معها,  .9

 في التنظيم عدم بسبب أويعكس صور  واضحة عن هوية الشركة ال  اتصميمه ألن المستخدمون المواقع

 , أو لعدم وجود آلية تنقل مالئمة تساعدهم على إيجاد ما يريدونه ضمن الموقع.والمعلومات البيانات عرض

وذلك بسبب تعدد الخيارات أمام يلقي تصميم الويب على عاتق المصمم مسؤولية أكبر من التصميم التقليدي  .6

وسهولة البحث ضمن شبكة االنترنت, ففي حال لم ينجح المصمم في جذب المستخدم والتأثير فيه المستهلك 

 فور دخوله للموقع فلن يتابع المستخدم تصفحه للموقع وسيتوجه نحو غيره للبحث عما يريد.

 نبي العالقة نقل في المواقع هذهبشكل واضح إذ ساهمت  أثرت المواقع االلكترونية في عملية التسويق .9

 من الخدمة في والسرعة المصداقية من كبير قدر على ينطوي جديد لمستوى والمستهلكين الشركات أصحاب

 .آخرين ومستهلكين المستهلكين بين أو والمستهلكين الشركات بين مباشر  تفاعلية اتصاالت تأمين خالل

لجعلها جزءا  من عناصر بناء اهتم التسويق االلكتروني بشكل أساسي بالمستهلك ودراسة خصائصه ورغباته  .6

 الخطة التسويقية مما يضمن تحقيق أكبر فائد  ممكنة للمستهلك والشركة.

 فرضت إذ, المستهلك على وتأثيره عمله آلية حيث من التقليدي التسويق عن اإللكتروني التسويق يختلف.  01

 عناصر عمل آلية تغير ضرور والسوق الجديد  التي امتدت لتشمل كافة أنحاء العالم  االفتراضية بيئة االنترنت

 .والشركة المستهلك بين التفاعلية القدر  في أكبر ويحقق كفاء  هذه التطورات مع يتالءم بشكل التسويقي المزيج

لم يعد الوصول للمستهلك والتأثير فيه بالطرق التقليدية للتسويق باألمر السهل إذ لم يعد المستهلك يهتم فقط . 00

بالبحث عن المنتج األفضل ذو السعر األنسب بل أصبحت التجربة التسويقية التي يعيشها جزءا  أساسيا  ومؤثرا  

ا ما جعل المسوقين يتجهون نحو التصميم التفاعلي في تكوين خبراته التفاعلية وعملية صنع القرار لديه, وهذ

لتشكيل ارتباط عاطفي وحسي بين الشركة والمستهلك وتوفير تجربة تسويقية بصيغ مؤثر  في الجوانب السمعية 
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والبصرية والحسية قادر  على تعويض المستهلك عن التجربة الحسية وبلور  نواياه الشرائية والتفاعلية وتعزيز ثقته 

 .بالشركة

أدى انتشار شبكة االنترنت في جميع أنحاء العالم إلى ضرور  االهتمام باالختالفات الثقافية والحضارية بين . 02

الفئات المستهدفة وهذا يعني أن كل جزء من السوق المستهدف يجب أن يحظى بالقدر ذاته من االهتمام من 

بعين االعتبار ومراعاتها في طريقة تقديم البيانات حيث أخذ المعتقدات واألولويات الثقافية المحلية لكل منطقة 

والمعلومات وعرض المنتجات أو الخدمات المطروحة, وال يكفي ترجمة الموقع للغات مختلفة لتحقيق ذلك إذ لن 

تنجح الترجمة وحدها في خلق التواصل الصحيح بين الفئة المستهدفة والشركة وبدال  من ذلك يجب أن تكون 

ساسية تبدأ مع أولى خطوات بناء الموقع أو تشكيل الحملة التسويقية وتقوم على دراسة موسعة الترجمة مرحلة أ

للفئة المستهدفة وخصائصها في كل منطقة يمكن أن يستهدفها الموقع أو تنتشر ضمنها الحملة ومن ثم معالجة 

 الموقع وتصميمه وترجمته بناء على هذه الدراسة.

 التوصيات والمقترحات:

قرر خاص بالتصميم الحديث واآلليات والتقنيات المستخدمة في تنفيذه ضمن قسم االتصاالت إدراج م .1

 البصرية ضمن كلية الفنون الجميلة.

االهتمام بتصميم الويب في قسم االتصاالت البصرية كعنصر هام من عناصر التسويق االلكتروني  .2

 والتصميم الحديث.

مظهر بصري مالئم ومرتبط بهوية الكلية ويتضمن خدمات تصميم موقع خاص بكلية الفنون الجميلة ذو  .3

 تسهل تواصل الطالب مع الكلية واالطالع على ما فيها من مستجدات.

البد للمصمم أن يكون ملما  بالجوانب التسويقية المرتبطة باختصاصه وذلك لبناء حمالت إعالنية وتسويقية  .4

 تهدفة.ذات أهداف واضحة ونتائج فعلية ومؤثر  في الفئة المس
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ضرور  تحديد نطاق عمل المصمم بشكل صحيح وواضح وتدريبه على التواصل مع الجهات األخرى المؤثر   .5

في العملية التصميمية مثل المسوقين أو أصحاب المصلحة من التصميم وتحديد الفئة المستهدفة إلنشاء 

 تصميم متكامل وفّعال.

الكتروني داعم لحمالتهم التسويقية في ظل تنامي ضرور  توعية المنظمات والشركات بأهمية وجود موقع  .6

 شبكة االنترنت وتوجه المستهلك إليها بشكل كبير.

كوسيلة لعرض التصاميم  Prototypes و  Mock-upsتعريف المصمم بأهمية النماذج التصميمية  .7

 التفاعلية وتصاميم الويب بصور  واضحة.

وذلك لتعريف الطالب بأسس تصميم الويب وبأهم  ضرور  تزويد كلية الفنون الجميلة بمختبر للحاسوب .8

 التقنيات المستخدمة في تصميمه.
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 مسرد المصطلحات:

MIT .Massachusetts 

institute of technology 

 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

 

جامعة بحوث خاصة في كامبريدج متخصصة في مجال البحث 

والهندسة، وفي العقود األخيرة توجهت العلمي في العلوم الفيزيائية 

 أكثر نحو مجاالت مثل البيولوجيا، واالقتصاد واللغويات، واإلدارة.

Matrix في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر المصفوفة هي مجموعة من األرقام  مصفوفة

التي تمثل نقاط الضوء المصطفة أو الموضوعة بشكل جدول )في 

 صفوف وأعمدة(.

Oscilloscope هو جزء من جهاز قياس إلكتروني يسمح بإمهار ورسم جهد اإلشارة  راسم اإلشارة

عادة بشكل مخطط ثنائي األبعاد للجهد الكهربائي )على المحور 

العمودي( مقابل الزمن )على المحور األفقي( أو يستعاض عن الزمن 

بجهد آخر على المحور األفقي. و له مدخالن اي يستطيع رسم 

ين وأما ان يرسم واحد منهما فقط على شاشة العرض اشارتين مختلفت

 أو يعرضهما معا ويمكن عرض قيمة طرح االشارتين أو ضربها.

IBM  .The 

International Business 

Machines Corporation 

 المؤسسة الدولية للحاسبات اآللية

 

هي مؤسسة أمريكية متعددة الجنسيات للتكنولوجيا واالستشارات 

 .مقرها في أرمونك، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكيةالتقنية، 

PostScript قدمت أنممة ادوبي  لغة البوست سكريبتAdobe Systems  لغة البوست سكريبت

PostScript  وهي لغة البرمجة األساسية التي أسست تخطيط

 الصفحة كما أنتجت الطباعة اإللكترونية.

Pixel  أصغر عنصر منفرد في مصفوفة صور نقطية أي أنه أصغر ما  هو البكسل أو الُعْنُصوَرة

يمكن تمثيله والتحكم في خصائصه من مكونات الصورة على 

الشاشات بتقنياتها المختلفة، وأصغر ما يمكن مسحه وتخزين بياناته 

 .الكاميرا الرقمية ُمتحسِّس ، أو فيالماسحات الضوئية في

dpi.dots per inch  يستخدم لقياس دقة الصورة سواء على الشاشة أو في الطباعة. اإلنشنقطة في 

عدد نقاط الحبر التي تخرجها الطابعة في كل خط لكل  DPIويصف 

 بوصة وكلما ازداد عدد هذه النقاط ازدادت دقة الصورة المطبوعة.

.PPI pixels per inch رقمية.يصف عدد البكسل في كل خط لكل بوصة في صورة  بكسل لكل بوصة 

Internet .

International Network 

وهي  ,International Network االنترنت هي اختصار لعبارة شبكة االنترنت

شبكة الكمبيوتر العالمية التي تربط الماليين من أجهزة الكمبيوتر وهي 

عبارة عن مجموعة من الوثائق المترابطة )صفحات الويب( والموارد 

 األخرى

World Wide Web  وشبكة الويب العالمية )الشبكة

 العنكبوتية(

هي نمام معلومات ضمن شبكة اإلنترنت يعمل على ربط الوثائق معاً 

مما يمكن المستخدم من البحث عن المعلومات من خالل االنتقال من 

 وثيقة إلى أخرى. 

Internet protocol مجموعة من اإلشارات المتفق عليها بين أجهزة الكمبيوتر المختلفة  بروتوكول االنترنت

والتي من شأنها أن تفتح قنوات اتصال تسهل عملية تمرير البيانات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A9_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A9_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 من نقطة إلى أخرى

Internet server برنامج الحاسوب الذي يخدم المحتوى ضمن الويب وذلك  هو خادم أو خادوم االنترنت

 Hypertext Transferباستخدام بروتوكول نقل النص الفائق )"

Protocol "HTTP كما يمكن أن يشير خادم الشبكة إلى العتاد ،)

المرئي "جهاز الحاسوب" أو العتاد البرمجي ويشمل ذلك "اآللة 

امج المسؤول عن خدمة (" أو البرنVirtual machineاالفتراضية )

 (.Web Server Softwareالمحتوى )

وهو البرنامج الذي يسمح بالتجول عبر شبكة اإلنترنت باستخدام 

متصفح وبرؤية الصفحات وذلك عن طريق توفيرها بصيغة 

(HTML.أو غيرها من الصيغ المستخدمة ) 

Hypermedia تعتبر الوسائط الفائقة  الوسائط الفائقةHypermedia  تطور لكل من تكنولوجيا

وتكنولوجيا الوسائط المتعددة، وقد ارتبط  Hypertextالنص الفائق 

والذي  Hypertextبالوسائط الفائقة مفهوم أخر وهو النص الفائق 

مهر مع مهور اإلنترنت. و الوسائط الفائقة هي نمام يسمح للمستخدم 

ل بالوصول إلى المعلومات بطريقة سريعة وسهلة وذلك من خال

لنصوص والرسوم والفيديو مجموعة من الوسائط المتنوعة مثل ا

 والصوت. 

The Web-safe 

Palette 

هي مجموعة من األلوان يمكن التعرف عليها عالمياً من قبل جميع  ألوان الويب اآلمنة

 لوناً  202المتصفحات واألنممة تقريباً، تتكون هذه المجموعة من 

Raster Graphics  والتي تتكون من شبكة من النقط تسمى الرسوم النقطية pixels ويحتوي كلpixel  

على بيانات لونية معينة يؤدي اجتماعها جنباً إلى جنب لتشكيل 

 .الصورة

Vector Graphics  والتي تستند إلى األشكال الهندسية األساسية مثل النقاط والخطوط  الرسوم المتجهية

الصور هنا وفق بيكسالت منفصلة بل يتم والمنحنيات، ال تتحدد 

 تخزين الصورة على شكل سلسلة من المعادالت الرياضية.

JPEG . 

Joint Photographic 

Experts Group 

مجموعة خبراء التصوير 

ة القائمة على )وهي الجه المشتركة

 تطوير هذه الصيغة(

ُتستخدم هذه الصيغة لضغط الصور ويتم استخدامها بشكل خاص مع 

الصور الفوتوغرافية ذات الدقة العالية والتي تتضمن الكثير من 

األلوان والتدرجات والمالل، تدعم هذه الصيغة الصور ذات األلوان 

مليون لون بينما ال تدعم الشفافية أو  02.2الطبيعية وتصل الى 

 .الرسوم المتحركة

GIF. 

Graphics Interchange 

Format 

هذا التنسيق على نحو أفضل مع الصور المرتكزة على التصميم يعمل  تنسيق تبادل الرسومات

مثل  , Solid color الخطي ذات المساحة الخالصة من األلوان

الرسوم  ,Cartoons الرسوم الكاريكاتورية والرسوم المتحركة

كما تدعم هذه الصيغة  Graphic text البيانية، النصوص الغرافيكية

  .الشفافية والرسوم المتحركة

PNG. Portable 

Network Graphics 

هو صيغة صور نقطية تومف تقنية ضغط البيانات دون ضياع  رسومات الشبكة المحمولة

 جودتها
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JS .JavaScript  هي لغة برمجة ديناميكية تستخدم في تصميم التطبيقات ضمن  لغة البرمجة جافا سكريبت

متصفحات الويب كما تساعد على تحويل موقع الويب إلى موقع 

تفاعلي من خالل إضافة أزرار وعناصر متحركة، ومن خاللها 

يستطيع المصمم أيضاً التالعب ببعض الخصائص البصرية للصور 

                                                                      كتغيير حجمها وتحريكها.                   

Frame  مخطط الشاشة اإلطار والمعروف أيضا باسم اإلطاراتscreen blueprint  ،

هو جزء من نافذة المتصفح وُيعرض محتواه بشكل مستقل عن 

 الصفحة الموجود فيها.

Tables  وأعمدة يمكن ترتيب العناصر ضمنها، شبكة مكونة من صفوف هي  الجداول

ليست -على سبيل المثال، يمكن وضع البيانات في جدول غير مرئي 

 فقط من أجل ترتيب العناصر بالطريقة التي نريدها. -له حدود بصرية

white space  وهو الفضاء الغير مستخدم ويسمى أيضا الفضاء السلبي، والفضاء  الفضاء األبيض

األبيض ال يعني توفير مساحة بلون أبيض بل يدل على الفضاء الغير 

 مستخدم سواء أكان لونه أحمر أم أخضر أم أي لون آخر. 

Site Map خريطة الموقع عبارة عن رسم تخطيطي يبين بنية الموقع ويتضمن  خريطة الموقع

لمحتويات الصفحات والمعلومات التي سيتم إدراجها ضمنها، وصفاً 

كما يوضح آلية التنقل بينها. وُتستخدم خرائط الموقع عادًة من قبل 

 فريق التصميم فقط لتنميم العمل

Browser هو تطبيق برمجي السترجاع المعلومات عبر اإلنترنت وعرضها    متصفح اإلنترنت

 على المستخدم.

Usability جودة المنتجات والنمم من وجهة نمر  االستخدام سهولةتصف  االستخدام سهولة

 .المستخدم

Web Navigation آلية التنقل في الويب 

 

هي اآللية التي تسمح للمستخدم بالتنقل ضمن الموقع، ولها العديد من 

 األشكال مثل األزرار، الروابط وغيرها.

Interaction Design تصميم سلوك منمم للمستخدم نحو األجهزة واألنممة الستخدامها هو  التصميم التفاعلي

بشكل فعال أي تصميم المراحل التي تشكل هذا السلوك من الجانب 

 المرئي

User interface 

design 

تصميم الواجهة التفاعلية 

 للمستخدم 

يقصد بها الجزء التفاعلي من نمام الكمبيوتر الذي يتضمن مجموعة 

والرموز البصرية التي تتيح للمستخدم التفاعل مع من اإلشارات 

 .البيانات ضمن الكمبيوتر كاأليقونات والمؤشرات المرئية

UCD. 

User-Centered Design 

فلسفة في التصميم تكون فيها رغبات المستخدم، احتياجاته، هو  التصميم المرتكز حول المستخدم 

كل مرحلة من مراحل والحدود التي تقيده هي الركيزة األساسية في 

 .التصميم

VR .Virtual Reality يشير إلى تطبيقات متنوعة تعمل على تقديم محاكاة حسية ضمن  الواقع االفتراضي

أو لبعض الومائف الفيزيولوجية لبيئات حقيقية أو تخيلية الحاسوب 

 واألشياء المادية الملموسة

Augmented Reality  وهي تقوم على دمج العالم االفتراضي مع العالم الحقيقي بحيث تولد  الحقيقة المدمجة
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مشهداً مركباً للمستخدم، فهي مزيج من المشهد الحقيقي والمشهد 

االفتراضي الذي يولده الحاسوب إلغناء المشهد الحقيقي بمعلومات 

 إضافية

HCI. 

Human-Computer 

Interaction 

عن العالقة بين اإلنسان واآللة )الكمبيوتر(، ويتضمن  وهو يعبر التفاعل اإلنساني الحاسوبي 

دراسة وتخطيط وتصميم هذه العالقة بجميع جوانبها وغالباً ما ينمر 

إليه على أنه تقاطع علوم الحاسوب والعلوم السلوكية والتصميم في آن 

 .واحد

Eye Tracking تطيع من خاللها هي التكنولوجيا التي ترصد حركات العين والتي يس التتبع البصري

الباحثون تحديد المكان الذي ينمر إليه الشخص في وقت معين 

 والتسلسل الذي تسير وفقه حركة العين عندما تنتقل من مكان آلخر

PPC .Pay Per Click وهو نمام للتسويق تدفع فيه الشركات لمحرك البحث الذي يعرض  الدفع من خالل النقر

 التي يتلقاها اإلعالن من المستخدمينإعالنها وفقاً لعدد النقرات 

SEO .Search Engine 

Optimization 

وهي عملية تؤثر على مهور وترتيب الموقع في نتائج البحث الغير  تحسين محركات البحث

 مدفوعة.

Marketing Mix  هو مجموعة العوامل التي يمكن التحكم بها والسيطرة عليها من قبل  المزيج التسويقي

المنتجة بهدف بناء خطة تسويقية تستخدم للتأثير على سلوك الشركة 

 المستهلكين وردود فعلهم تجاه المنتج أو الخدمة المقدمة.

Interactive 

Marketing 

التسويق التفاعلي هو القدرة على إشراك المستهلك في العملية  عليالتسويق التفا

التسويقية، والقدرة على تحليل وجمع وتذكر استجابة هذا المستهلك 

لهذه العملية، ومن ثم إشراك المستهلك في العملية التسويقية مرة 

ليس مرادفاً أخرى مع أخذ نتائج استجابته السابقة بعين االعتبار، وهو 

االنترنت فاإلنترنت هو فقط وسيلة لنشر بعض تطبيقاته  للتسويق عبر

 وتسهيل وصولها لعدد كبير من المستخدمين.
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 :ملخص البحث

لم يكن التصميم الغرافيكي منذ نشأته بمنأى عن التطورات في كافة المجاالت ومع ظهور أجهز  الحاسوب وشبكة 

علمية وثقافية وحياتية وغيرها, اتجه التصميم نحو مفاهيم جديد  االنترنت وما لحق بذلك من تغيرات في مجاالت 

 ليصبح عنصرا  أساسيا  وفعاال  ضمن هذه التوجهات المتجدد .

وقد تناولت الدراسة إحدى هذه التوجهات الجديد  في مجال التصميم الغرافيكي وهي التصميم التفاعلي في الويب 

  .االلكتروني التسويقمجال  في موضحة  دوره

 وتأثيرها اإلنترنت شبكة ظهور حيث من الحديث العصر في التكنولوجي التطور على الضوء لقاءهدف البحث إل 

كوسيلة حديثة وفعالة لجذب ودوره لكترونية التصميم التفاعلي في المواقع اإلالتعريف ب, و الغرافيكي التصميم على

 بين رابط وايجاد اإللكترونية المواقع بناء عملية في المصمم دور توضيحباإلضافة ل لكترونيالتسويق اإلفي  المستهلك

, وذلك انطالقا  من مشكلة البحث التي طرحت المواقع هذه خالل من التسويقية الشركة ومتطلبات المستخدمين رغبات

 دور التصميمو  رافيكي في العصر الحديثغالتصميم ال على ى تأثير التكنولوجيا الحديثةمدعد  تساؤالت حول 

, كما تناولت المشكلة ضرور  توضيح دور التسويق االلكتروني لكترونيةالمواقع اإلتطوير عملية تصميم رافيكي في غال

 مقارنة  بالتسويق التقليدي من حيث تأثيره على المستهلك في العصر الحديث.

مجالي تصميم الويب وبناء  على ذلك تم تقسيم البحث لثالثة أبواب وضحت نواحي تاريخية وتصميمية مرتبطة ب

 والتسويق االلكتروني, وتم توزيعها وفقا  للترتيب التالي:

, تناول هذا الباب التغيرات التي طرأت على التصميم الويب تصميم في ودوره الغرافيكي التصميمالباب األول بعنوان 

 هما:الغرافيكي في ظل التطورات التقنية الحديثة وأثرها على المستخدم من خالل فصلين 

 الغرافيكي التصميم تطور في الحديثة التكنولوجيادور : األول الفصل
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تناول هذا الفصل بداية  الجانب التاريخي لظهور أجهز  الكمبيوتر وشبكة االنترنت والتي قادت لظهور تصميم الويب, 

موضحا  األدوات المستخدمة في ذلك  الويب تصميم واألسس التي تبنى عليها عملية العناصركما استعرض أهم 

 إضافة  إلى مراحل التصميم من الجانبين التقني والجمالي.

وبعد ذلك انتقل هذا الفصل لتوضيح مفهوم التصميم التفاعلي في الويب بدءا  من ظهوره وصوال  إلى مراحل تصميمه 

 تحدد آلية عمله. وتقنية تصميمية جوانبوما يرتبط به من 

 :المستخدم على التأثير في Interaction Design التفاعلي التصميم دور :الثاني الفصل

 التصميمبعد شرح مفهوم التصميم التفاعلي في الفصل السابق تناول هذا الفصل تأثيره على المستخدم وذلك لكون 

 بعملية البدء قبل عليه والتعرف المستخدم تحديد الضروري فمن لذلك, المستخدم على جوهره في مرتكزا   التفاعلي

 .التصميم

تناول هذا الفصل بداية  دراسة تأثير التصميم التفاعلي على سلوك المستخدم من جانبين هما الجانب النفسي والجانب 

من حيث عالقته بتصميم الويب وأهميته في عملية تصميم  البصري اإلدراكالجمالي, وبعد ذلك تم التوجه لموضوع 

 الموقع االلكتروني.

تضمن هذا الباب فصلين وضح من , االلكتروني التسويق مجال في وأهميته التفاعلي التصميم الثاني بعنوان الباب

التوجه الذي نشأ نتيجة لظهور شبكة االنترنت وتأثيرها في مجال التسويق والمتمثل بدراسة العالقة بين خاللهما 

سوبي وذلك بهدف تحديد سلوك المستخدم وتوجهاته اإلنسان والكمبيوتر بشكل أوسع من خالل التفاعل اإلنساني الحا

 وخبراته التفاعلية لتحقيق أكبر تأثير ممكن للتسويق عبر االنترنت على المستهلك.

 وأسس مبادئوألقى هذا الفصل الضوء على  HCI الحاسوبي اإلنساني التفاعل مفهومجاء الفصل األول بعنوان 

واالعتبارات النفسية والفيزيولوجية لهذا التفاعل, كما وضح هذا الفصل آليات   والحاسوب اإلنسان بين التفاعل
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والتأثير في سلوك والتصميم  العرض اتآلي تطويرالتفاعل بين اإلنسان والحاسوب وكيفية االستفاد  منها في 

 المستخدم ضمن المواقع االلكترونية.

مراحل تطور التسويق  التسويق االلكتروني في الويبوضح الفصل الثاني من هذا الباب والذي جاء تحت عنوان 

جديد من خالل   لمستوى والمستهلكين الشركات أصحاب بين العالقة نقل في الذي ساهموصوال  للتسويق االلكتروني 

 ومستهلكين المستهلكين بين أو ينكوالمستهل الشركات بين مباشر  تفاعلية اتصاالتالمواقع االلكترونية التي أمنت 

 .آخرين

أوال  وفي  Marketing Mix التسويقي المزيج تطور في هأثر و  االلكتروني التسويقاستعرض هذا الفصل أيضا  مراحل 

والتي تحدد سلوكه  االلكتروني التسويق في المستهلك تجربة دراسةالتأثير على المستهلك ثانيا  وذلك من خالل 

 التفاعلي وعالقته مع الشركة.

ويتناول هذا الباب الجانب التطبيقي للعالقة  التسويق االلكترونيعلي في توظيف التصميم التفاالباب الثالث بعنوان 

 بين التصميم التفاعلي والتسويق االلكتروني من خالل فصلين هما:

وفيه تم , في صفحات الويب Interactive Marketingعلي التسويق التفا الذي حمل عنوان الفصل األول

 مبنية متكاملة تسويقية تجربةتطبيقات تفاعلية تعمل على خلق توضيح مفهوم التسويق التفاعلي وما يرتبط به من 

 بلور  في تساهم للمستخدم والبصرية والحسية السمعية الجوانب على مؤثر  بصيغ متعدد  مباشر تواصل توفير على

 .المطروحة الخدمة أو المنتج تجاه الشرائي وسلوكه نواياه

 التفاعلي التسويق دورونظرا  لكون المستهلك هو محط االهتمام الرئيسي في التسويق التفاعلي استعرض هذا الفصل 

باإلضافة  التفاعلي التسويق في التسويقية للتجربة الحسية العناصرمن خالل توضيح  المستهلك على التأثير في

 أثير على تجربة المستهلك التسويقية.لتوضيح أهمية مواقع التواصل االجتماعي في الت

 وانتهى هذا الفصل بذكر بعض الجوانب التطبيقية للتكنولوجيا التفاعلية في مجال التسويق االلكتروني.
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 الجوانب هذه نجاح مدى وتبين منها مختلفة جوانب تصف المواقع بعضل تحليلية دراسة وفي الفصل الثاني تم عرض

 وذلك بناء على الضوابط التي تم ذكرها ضمن البحث. الموقع من المرجو الهدف دعم في

وبعد ذلك يقدم البحث جملة من النتائج والمقترحات والتوصيات باإلضافة لملخص باللغتين العربية واإلنكليزية ومسرد 

للمصطلحات التي وردت في سياق البحث باإلضافة لفهرس الدراسة وفهرس لألشكال وقائمة المراجع التي تم 

 الستفاد  منها في البحث وتوثيق الماد  العلمية. ا

English Abstract: 

Graphic design, from its beginning, was not away from development in all scopes, and 

upon rising of computers and internet and changes followed in scientific, cultural and life 

fields, graphic design tended to new aspects to become basic and effective element 

among these renewable trends. 

The study dealt with one of these new trends in the field of graphic design which is 

interactive design on web, illustrating its role in the scope of e-marketing. 

The objective of this research is to shed light on technological development in the 

modern age by means of rising of internet and its impact on graphic design, also 

identifying interactive design on websites and its role as modern and effective mean to 

draw consumer attention to e-marketing, in addition to clarify the role of the graphic 

designer in the process of building websites and finding the link between users desires 

and requirements of marketing company through these sites, starting from searching 

problem that asks several questions about the extent of modern technology impact on 

graphic design in the modern age, and the role of graphic design in the development of 

websites design process, also the problem deals with the necessity of explaining the role 

of e-marketing in comparison with traditional marketing from where its effect on the 

consumer in the modern age. 
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Upon that, the research was divided into three sections clarify historical and design 

aspects linked with the scopes of web design and e-marketing, and distributed as the 

following: 

First section titled graphic design and its role in web design, this chapter dealt the 

changes occurred on graphic design in the shed of modern technological developments 

and its impact on the user through two chapters, which are: 

First chapter: the role of modern technology in graphic design development: 

This chapter firstly dealt with the historical aspect of computers and internet rising which 

leads to the emergence of web design, also showed the most important elements and 

basis upon which the process of web design is built, explaining the tools used in that, in 

addition to stages of design process from both technical and aesthetic sides. 

After that, this chapter moved to explain the concept of interactive design on web 

starting from its beginning to its design stages, and what linked to it of design and 

technical aspects determining its mechanism. 

Second chapter: The role of interactive design in influencing user: 

After explaining the role of interactive design in the previous chapter, this chapter dealt 

with its influence on the user for being leaning in its core on the user, therefore; it is 

important to determine the user and identify him before starting design process. 

This chapter firstly dealt with the study of interactive design influence on user behavior 

from both psychological and aesthetic sides, after that it tended to the subject of optical 

recognition by means of its relation with web design and its importance in websites 

design. 

Second section titled interactive design and its importance in the field of e-

marketing, this section includes two chapters clarifying the trend emerged as a result of 
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internet appearing and its influence on the field of marketing, representing in studying 

the relation between human and computer widely through human-computer interaction 

aiming at determining consumer behavior trends and his interactive experiences to 

achieve the largest possible influence of marketing on the web on the consumer. 

The first chapter titled the concept of Human-Computer Interaction (HCI) which 

shed the light on the principles and basics of interaction between human and computer, 

and psychological and physiological considerations of this interaction, also clarify the 

interaction mechanisms between human and computer and how to utilize it in developing 

display and design mechanisms, and impacting user behavior within websites. 

The second chapter of this section titled E-marketing on web clarifies the stages of 

marketing development reaching to e-marketing, which contributed in transferring the 

relation between companies’ owners and consumers to good level through websites that 

secured direct interactive communications between companies and consumers, or 

between consumers and other consumers. 

Also this chapter showed the stages of e-marketing and its impact on Marketing Mix 

development firstly, and its impact on consumer secondly, through studying consumer 

experience in e-marketing which determine his interactive behavior and relation with the 

company. 

Third chapter titled Interactive marketing on websites which explained the concept of 

interactive marketing and interactive applications linked to it which act to create 

comprehensive marketing experience built on providing direct communication with 

various formulas affecting auditory, sensory and optical sides of the user, which 

contributed in defining his purchase desires and behavior toward available production or 

service. 
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With regard to the consumer as being the main interest in interactive marketing, this 

chapter showed the role of interactive marketing in influencing the consumer through 

clarifying sensory elements of marketing experience of interactive marketing, as well as 

clarifying the importance of social media in influencing on consumer marketing 

experience. 

This chapter ended with stating some applied aspects of interactive technology in the 

field of interactive marketing. 

In the second chapter, an analytical study of some websites was stated to describe 

different sides of it, and shows how successful were these sides in supporting the desired 

target of this website, based on the controls mentioned in the research. 

Afterward; the research presents a set of results, proposals and recommendations, as well 

as an abstract in both English & Arabic languages, and a glossary of terms mentioned in 

the research, also study index, objects index and list of references used in the research, 

and documentation of scientific article.  

 


