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 واجهة المستخدم للموقع اإللكترونً المتجاوب بٌن التصمٌم المسطح والتصمٌم المادي

The user interface of the responsive website between flat design and 

designmaterial  

 نهى صالح السٌد البسٌونً /د

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا-كلٌة اإلعالم وتكنولوجٌا االتصال  -المدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن 

 جامعة البترا –كلٌة العمارة والتصمٌم  –األستاذ المساعد بقسم التصمٌم الجرافٌكً 

 مقدمــــــــــة:

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

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

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

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

smoowtoN nomt cinummoC. 

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

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

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

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

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

 أساسً للمعلومات على المستوى العالمً. 

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

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

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

 رضا المستخدم.

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

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

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

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

 


