
 .7102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، التربوية للعلوم األردنيةلجمعية ا

051 

درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات االردنية لمبادئ تصميم المواقع االلكترونية 
 التعليمية وعالقتها ببعض المتغيرات

  منار خطاطبة
 * منصور الوريكات. د

 ملخص:
ألردنية لمبادئ فت الدراسة التعرف إلى درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات اهد

وعالقتها ببعض المتغيرات )الجنس، ومستوى المهارة  ،لكترونية التعليميةتصميم المواقع اإل
وقد تكّون أفراد الدراسة من جميع طلبة تكنولوجيا التعليم مستوى الماجستير في  ،الحاسوبية(

 من العام األكاديمي ( طالبًا وطالبة خالل الفصل الدراسي األول603) جامعات األردنيةال
، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لجميع أفراد المجتمع من خالل استبانة 6003/6002

)التناسق، والتكرار، والتباين، والمحاذاة( لقياس  وتكونت من أربعة أبعاد ،قامت الباحثة بإعدادها
ردنية لمبادئ التصميم، وقد تم التحقق من كنولوجيا التعليم في الجامعات األرجة معرفة طلبة تد

 صدقها وثباتها.
وقد أشارت النتائج إلى أن معرفة أفراد الدراسة لمبادئ التصميم بشكل عام جاءت بدرجة 

في جميع  مرتفعة، كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى معرفة الطلبة
)التناسق، والتكرار، والتباين والمحاذاة( تعزى لمتغير الجنس، في حين تبين وجود  أبعاد االستبانة

فروق دالة تعزى لمستوى المهارة الحاسوبية، حيث كانت درجة معرفة الطلبة تزداد بزيادة مستوى 
 مهارتهم الحاسوبية.
 .رار، والتباين، والمحاذاة التناسق، والتكو مبادئ التصميم،  الكلمات المفتاحية:
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Knowledge Degree of Principles of Designing Instructional Electronic 

Websites by Educational Technology Students in Jordanian 

Universities and its Relation to Some Variables 

Abstract 

This Study aimed at identifying the knowledge degree of principles of 

designing instructional electronic websites by educational technology 

students in Jordanian universities and its relation to some variables (gender 

and computer proficiency). The study population consisted of all students of 

Educational Technology Faculities at the level of Masters in Jordanian 

universities, at total number of (306) students during the first semester of the 

academic year 2016/2017. To achieve the objectives of the study, the 

descriptive survey approach was applied through a 4-dimension 

questionnaire: proximity, frequency, contrast, and alignment.  

The results indicated that the study members' knowledge of designing 

principles in general was high. The results also showed that there were no 

significant differences in the level of knowledge of the students in all 

dimensions attributed to gender; whereas there were significant differences 

attributed to computer proficiency, as the degree of knowledge of students 

increased with the level of computer skills. 

Key Words: Principles of designing, frequency, proximity, alignment and 

contrast. 
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 :المقّدمة
إن مااا ناانعم باام ماان جمااال الكااون وجااالل الطبيعااة يرجااع مااا فيهااا إلااى عناصاار وألااوان وساامات 

ومشااجعة بشااكل ال يعااد وال  ،وملفتااة للن اار ،تمتاازم مااع بعاااها الاابعض فااي تكوينااات خاصااة ج ابااة
 ،واألشااااكال ،واسااااتقبال األلااااوان ،واإلبصااااار ،قااااد ميااااز   اإلنسااااان بالقاااادرة علااااى المشاااااهدةيحصااااى، و 
 (. 6002واالستمتاع بها في نفس الوقت )الدرايسة وعبد الهادي،  ،والحجوم

وقبااار  باشاااكال  ،وقصااار  ،وقاااد اتباااع اإلنساااان نهجاااًا خاصاااًا فاااي حياتااام بماااا يتعلاااق فاااي بنااااء بيتااام
حااول ال ااواهر المةتلفااة، وذلااف الاانهج فااي الحياااة يعنااي بااالجزم أن  صااممت خصيصااًا لمحاكاااة أفكااار 

اإلنسان يساتةدم التصاميم، وأن ها ا التصاميم لايس ولياد  نهااة أوروبياة أو ثاورة صاناعية، أو تطاور 
تكنولااوجي، باال هااو موجااود مناا  األ ل، وساايبقى مسااتمرًا ويتاااثر بالحياااة اليوميااة ويتفاعاال معهااا طالمااا 

 (. 6002الكوكب)العربي،  اإلنسان يعيش على ه ا
ومما ال شاف فيام أن التصاميم فاي الوقات الحاضار أصاب  ن اماا إنساانيا أساسايا، وأحاد األساس 
الفنية للحاارة، حيث أن فكرة التركيز على الشكل من أجل الشكل ذاتم لم تعاد صاالحة، وها   الفكارة 

 (.6002حياة)سكوت، تعمق المفاهيم العلمية بحيث يتم تناول التصميم كن ام أساسي في ال
وتصااك كلمااة تصااميم كاال مااا يتصاال بالحياااة العصاارية المتطااورة والحياااة اإلنسااانية بشااكل عااام، 
حياث اقتصارت قااديمًا علاى الناحيااة الشاكلية فقااف، أماا المفهااوم الحاديث فقااد امتاد ليشاامل أوجام النشااا  

رات، وأجهاازة التكنولوجيااا المةتلفااة المتصاالة اتصااااًل وثيقااًا بالحياااة العصاارية ماان أثااا ، وأدوات، وساايا
فيهااا وغيرهااا، وفااي وقاات أصاابحت فياام الشاابكة العنكبوتيااة منصااة للتواصاال متعاادد الجوانااب، وتتطلااب 

لكترونية أسلوبًا يتامن تصميمًا ج ابًا ومناسبًا لتلبية احتياجات المستةدمين وأهدافهم وفاق المواقع اإل
 (.6002قواعد عمل معينة )غيث والكرابلية، 

التصااميم هااو االبتكااار والةلااق واإلبااداع التشااكيلي إلنتااام أعمااال جميلااة ممتعااة ولهااا والقصااد ماان 
 ،منفعة. فعملية التصميم تعتمد على قدرة المصمم على االبتكار؛ ألنم يستةدم ثقافتام وقدرتام التةيلياة

ومهاراتم في خلق عمل يتصك بالواقعية والجدية، ويجب أن يؤدي التصميم الغرض أو الوظيفة التاي 
 (.6002وضع من أجلها )الدرايسة وعبد الهادي، 

( العمليااااة التصااااميمية بانهااااا سلساااالة ماااان الةطااااوات التااااي يقااااوم بهااااا 6002ويعاااارف خصاااااونة )
المصمم للتوصل لحل المشكلة التصميمية المراد دراستها، وه   الةطوات قد تكون متداخلة فيما بينها 
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وهاو ماا يتطلاب   ،جال التوصال اإلباداعيأالعملياة مان دة، وتاتي ضرورة ه ا لتنتج بنهايتها أفكارًا جدي
 جوهر العملية التصميمية في الحياة.

 ومكوثام إليام، المساتفيدين يجا   بحياث صاورة باابهى بينما ُيعرف التصميم بانم إظهار الموقاع
 (.6002 يارتم مرات أخرى)العزة،  وتكرار مدة أطول

المجتمعااااات اإلنسااااانية، ودور هاااا   المواقااااع وألن التعلاااايم يعااااد أحااااد االحتياجااااات الرئيسااااة لكافااااة 
اإللكترونياااة فاااي خدماااة العملياااة التعليمياااة التعّلمياااة، فقاااد أصاااب  التصاااميم أساساااًا فاااي فاعلياااة الموقاااع 
اإللكترونااي ونجاحاام، والحصااول علااى موقااع تعليمااي فاعاال وناااج ؛ ذلااف ألن التصااميم الجيااد يساااعد 

 (.6000تشويق للفئة المستهدفة )عياصرة، وال ،ويةلق جوًا من الج   ،على التعّلم  الفعال
ويتم تصميم المواقع اإللكترونية وفق مجموعاة مان المباادئ لاامان الحصاول علاى موقاع يتسام 

لكترونياة لايس بااألمر ة إلاى أن عملياة تصاميم المواقاع اإلبجمال الم هر والوضوح واالحترافياة، إضااف
فهنالااف العديااد ماان المبااادئ التااي يجااب علااى وخصوصااًا إذا كااان يسااتهدف البيئااة التعليميااة،  ،السااهل

حياث أن ها   المباادئ  ،المصمم أن ياخ ها بعاين االعتباار) كالمحااذاة، والتكارار، والتبااين، والتنسايق(
تعمل بشكل ملحوظ على ج   القّراء إلى الصفحة من خالل إنشاء التسلسل الهرمي البصاري للان  

(Boerger & Henely,1999.) 
م هااو ماازيج ماان التفاعاال بااين التربيااة والتعلاايم والتكنولوجيااا، وهااو موضااوع ذا وباا لف فااإن التصاامي

 أهمية للتطوير والتحسين في التعلم والتعليم وفي كل المجاالت األخرى في الحياة.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

أتااااح اساااتةدام التكنولوجياااا بيئاااات تعليمياااة وأوجاااد أوضااااع جديااادة للمتعلماااين، بحياااث أصااابحوا 
من الحصول على المعرفة كما لو أنهم كانوا في الحرم الجامعي أو المدرسة، وتحقياق نتاائج  متمكنين

أفااال وأكثاار فعاليااة فااي التقياايم للنتااائج، حيااث اعتباار التكنولوجيااا األساااس الاا ي ينطلااق مناام تصااميم 
 (. 6006التعليم ككل )عبد الغفور، 

كترونيااة التعليميااة، وا دياااد البحااث عاان وماان خااالل االنتشااار واال دياااد الكبياار لعاادد المواقااع اإلل
المعلومااات، لااوح  أن هنالااف مجموعااة ماان المواقااع اإللكترونيااة التعليميااة التااي تتساام بالعشااوائية عنااد 
اإلبحار فيها، حيث أن بإمكان أي شة  القياام بتصاميم أي صافحة إلكترونياة، ولكان الفاارق الوحياد 

اإلنترناات مصااممة بشااكل مرتااب وجاا ا   هااو وجااود مجموعااة ماان العناصاار التااي تجعاال ماان صاافحة
 . (Hortin, 2009)وتةدم الهدف المنا  بها ،واحترافي
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وتصااميم أي موقااع يااؤدي أهاادافًا وظيفيااة يتعاادى كوناام يعماال ماان الصاافحات االلكترونيااة لوحااة 
جمالية، حيث أنم يةاطب مجموعات غير متجانسة من الُقرَّاء والمشاهدين والمتعلمين إلقناعهم عقلياًا 

طفيًا بفكرة المادة المتاحة على الصفحات التي يشاهدونها، وه ا يعتمد أساساًا علاى المصامم الا ي وعا
 قام ب لف التصميم على تلف الصفحات.

وبعااااد مراجعااااة الباحثااااة لمجموعااااة ماااان الدراسااااات المتعلقااااة بموضااااوع مبااااادئ تصااااميم المواقااااع 
 ,Petrovici & Ahmed؛ Cheng & yeh, 2010؛ 6006اإللكترونياة مثال دراسااتا) الشابول،

( وغيرها، وجدت أن ها    الدراساات  Kimball,2013؛Adams,2013 ؛ 6006؛ ديا ،  2012
تؤكد على أهمية مبادئ التصميم، للحصول على موقع الكتروني فاعل، ذلف أن اإللمام به   المبادئ 

ة التصااف  للمااتعلم، وكيفيااة تطبيقهااا لاادى تصااميم المواقااع اإللكترونيااة وخصوصااا التعليميااة يسااّهل عملياا
 وينعكس ذلف إيجابًا على عملية تعلمم بشكل أسرع وأسهل.. 

ون اارًا الهتمااام الباحثااة والتواصاال مااع الطلبااة أثناااء الدراسااة فقااد الح اات أن هنااا  اختالفااًا بااين 
طلبة تكنولوجيا التعليم من حيث امتالكهم للمهارات والمعاارف الفنياة والمهنياة المتةصصاة فاي مجاال 

لمواقع اإللكترونية التعليمية على وجم الةصوص، ل لف جااءت ها   الدراساة لتبحاث فاي أهام تصميم ا
المتغيااارات التاااي تاااؤثر فاااي درجاااة معااارفتهم والتااازامهم فاااي مراعااااة المباااادئ األساساااية لتصاااميم المواقاااع 

قااية اإللكترونية. ولندرة الدراسات العربية التاي عنيات بها ا المجاال جااءت ها   الدراساة لتثيار ها   ال
 وتصب  محور اهتمام.

  وفي هذا اإلطار ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين: 
السؤال األولا ما درجة معرفة طلباة تكنولوجياا التعلايم فاي الجامعاات األردنياة لمباادئ التصاميم 

 عند تصميمهم للمواقع اإللكترونية التعليمية؟
درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم في  إحصائية في هل توجد فروق ذات داللة السؤال الثانيا

الجامعااات األردنيااة لمبااادئ التصااميم عنااد تصااميمهم للمواقااع االلكترونيااة التعليميااة تعاازى للمتغيااراتا 
 الجنس، ومستوى المهارة الحاسوبية؟

 أهمية الدراسة:
عرفاااة طلباااة ا تكمااان أهمياااة الدراساااة الن رياااة فاااي إلقااااء الااااوء علاااى مااادى ماألهميةةةة النةر ةةةة

تكنولوجيااااا التعلاااايم بمبااااادئ التصااااميم، والتعاااارف إلااااى مبااااادئ التصااااميم )التكاااارار، المحاااااذاة، التناسااااق، 
التبااااين( والفاااروق لااادى الطلباااة ضااامن متغياااري )الجااانس، ومساااتوى المهاااارة الحاساااوبية(، إضاااافة إلاااى 
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، ودورهااا فااي التعاارف إلااى تصااميم المواقااع االلكترونيااة ودور مبااادئ التصااميم فااي إنجاحهااا ماان جهااة
 ج   المتعلمين وشح  انتباههم من جهة أخرى.

تسهم ها   الدراساة فاي  ياادة االهتماام بتصاميم المواقاع والبارامج االلكترونياة  األهمية التطبيقية:
 التعليمية والتي من شانها االرتقاء بمعرفة الطلبة بمبادئ التصميم .

 حدود الدراسة:
دراساة  طلباة الماجساتير تةصا  تكنولوجياا التعلايم فاي حدود بشرية ومكانية و منيةا شاملت ال

كلياااة العلاااوم التربوياااة فاااي الجامعاااات األردنياااة، ممااان هااام ملتحقاااون بالبرناااامج ، ومااان هااام تةرجاااوا مااان 
 .6003/6002البرنامج، لغاية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 التعر فات اإلجرائية: 
مجموعة من صفحات الويب مصممًة وفق مباادئ علمياة  وهي اإللكترونية التعليمية : المواقع

 معينة بحيث تكون واجهة جاذبة ألطراف العملية التعليمية التعّلمية وداعمًة لهم.
وهي مجموعة من العالقات تربف عناصر التصميم والتي يعرفها طلبة تكنلوجيا  التصميم : مبادئ

ية، وتشمل )المحاذاة، والتكرار، والتناسق، التعليم عينة الدراسة في تصميمهم للمواقع اإللكترون
 والتباين(.

وهو مبدأ من مبادئ التصميم يعني القر  أو التجميع، بمعنى أن جميع العناصر القريبة  التناسق:
 من بعاها في الصفحة نميل إلى فهمها على أساس أنها وحدة واحدة.

 أنحاء الصفحة باكملها. وهو مبدأ ُيعنى بتكرار بعض جوانب التصميم في جميعالتكرار: 
ا وهو مبدأ يعني االختالف بين عناصر الصفحة. ويحد  عندما يكون هنالف عنصران التباين

 أو جميعها معًا. ،أو اللون  ،أو القيمة ،أو النوع ،بينهما اختالف في عدة جوانب مثل الحجم
 أو الرسومات في الصفحة. ،وهو مبدأ ُيعنى بموضع الن المحاذاة:  

 مصمم الجيد :صفات ال
وتنفياا  تشاامل عاادة جوانااب تتااامنا تةطاايف  ،لكترونيااة عمليااة تةطاايفيعتباار تصااميم المواقااع اإل

الجرافيكاي والعمال الفناي الةااص  المحتاوى الةااص بهاا، والتصاميم التصميم لصفحات الوياب، وننتاام
 (.Kristaponis, 2014بالج   واالهتمام)

احة التصاااميم ولونااام وشاااكلم النهاااائي وكيفياااة وهنالاااف أماااور عااادة علاااى المصااامم مراعاتهاااا )كمسااا
اساااتةدامم(، ليكاااون متناسااابًا ماااع قااادرة الشاااة  الااا ي سيساااتةدمم أو يشااااهد  وياااتالءم ماااع إمكانياتااام 
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المادياااة وماااع قدراتااام للتعامااال معااام مااان حياااث بسااااطتم بشااار  المحاف اااة علاااى الناحياااة الجمالياااة لهااا ا 
مميز ومنفعة وظيفية قوياة )الدرايساة وعباد  التصميم، فالتصميم يجب أن يكون لم شكل جمالي جاذ 

 (.6002الهادي، 
والةاماات المناسابة لموضاوع العمال الفناي  ،واأللوان ،والمصمم الناج  هو ال ي يةتار األشكال

وليكااااون مناسااااب عنااااد اسااااتةدامم ماااان قباااال أي  ،المصاااامم لتااااتالئم معاااام، ولي هاااار بالشااااكل المطلااااو 
 (.6002شة )سكوت، 

تحادد عملياة التصاميم؛  فاساتغاللم لثقافتام ولقدراتام وخيالام، والمهاارات  وقدرة المصمم هاي التاي
أو  ،التي يمتلكها هاي التاي تبادع التصاميم، وياؤدي با لف إلاى عمال مبتكار ياؤدي إلاى تحقياق الغارض

 (.Shillcock, 2013 الوظيفة التي وضع من أجلها )
وعلااى المصاامم مراعاااة اسااتةدام العناصاار الفنيااة بطريقااة مناساابة كااالةف والقاايم اللونيااة ودراسااة 
المساحات والحجوم والقيم السطحية، وبالتالي فإن ذلف يعكس الموضوعات الفنية التي عاشها وانفعال 

 (.0222بها ألنها تحمل لم معاني كثيرة )أبو هنطش، 
 ن الصفات الواجب توافرها في المصمم هيا( فإ6002وبحسب غيث والكرابلية )

 الت وق والحس الفني.  .0
 ال كاء.  .6
 اإللمام بتاريخ الفنون القديمة والحديثة.  .6
 التعامل مع عناصر التصميم بدقة. .2
 تنسيق التصميم مع وظيفتم والغرض منم. .2
 التعرف على طبيعة المجتمع.  .3
 القدرة االبتكارية. .2
 .التنبؤ بمتطلبات المجتمع المستقبلية .2

 عناصر ومبادئ تصميم المواقع االلكترونية :
تحتااام عمليااة التصااميم إلااى عناصاار، ونلااى مبااادئ أو قواعااد تااربف هاا   العناصاار حتااى يةاارم 
التصميم إلى حيز الوجود، حيث تشير العناصر إلى السؤال ماا، فاي حاين تشاير المباادئ إلاى الساؤال 

ي االتجاهات وكيك تكون العالقاات باين ها   كيك، وبالتالي فالعناصر هي المكونات فيما المبادئ ه
 (.Tersiisky, 2004المكونات )

https://tutsplus.com/authors/rachel-shillcock
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 عناصر التصميم:
العناصر األساسية ألي عمل فني والتي يجاب علاى المصامم إدراكهاا جيادًا لتسااعد  فاي عملياة 

 التةطيف وتجعل عملم سهاًل وتساعد  في تقييم التصميم والتطوير هيا
 ة:الشكل واألرضية/ الصورة والخلفي .1

يعتبااار الشاااكل الموضاااوع األساساااي فاااي التصاااميم، والااا ي يسااااعد  علاااى الوضاااوح للمشااااهد هاااي 
األرضاااية أو الةلفياااة،  والصاااورة والةلفياااة هماااا أسااااس التصااااميم الفنياااة والفناااون بشاااكل عاااام، فجمياااع 

 (.Shillcock,2013 ) )األرضية( التصاميم بمكوناتها هي عبارة عن الشكل والفراغ المحيف بم
وبا لف فاإن  ،والمثير البصري وحدة من مة تتكون من صورة )شكل( وخلفية )حواف أو أرضية(

الصورة هي مزيج لتفاعل عناصر الصورة والةلفية معًا، والصورة هي األكثر معنى، واألكثر وضاوحًا 
ما تتميز حدود الةلفية عن الصورة بسهولة، ولكن هنالاف كثيارًا مان  وتن يمًا، واألصغر حجمًا، وغالباً 

المواقااك التااي تةااتلف علااى الفاارد حاادود الصااورة والةلفيااة أو خصااائ  الصااورة؛ فتباادو الصااورة علااى 
درجاة عاادم الوضااوح أو التااداخل مااع الةلفيااة ممااا يااؤدي إلااى حاادو  إدرا  خاااط  أو ناااق  )العتااوم، 

6002.) 
 اللون:  .2

من العناصر األساساية فاي التصاميم، وتسااعد دراساتم مان الناحياة الن رياة والةبارة  يعتبر اللون 
(، ويمياال األفااراد إلااى إدرا  األلااوان علااى Tersiisky, 2004) بإمكانيااات المااواد الملونااة، واسااتعمالها

 ،أو نوعهاا ،وأن األشياء تةتلف بالوانها األصلية بغض الن ر عن حجام اإلضااءة ،أنها ثابتة ال تتغير
 (. 6002أو المكان ال ي تن ر فيم للمثيرات )العتوم، 

والااابعض ا خااار  ،ولأللاااوان األثااار الباااالف علاااى الااانفس، حياااث تاااوحي بعااااها اإلحسااااس بالراحاااة
ياااوحي  باالضاااطرا ؛ لااا لف تساااتطيع األلاااوان أن تاااافي الشاااعور باااالفرح أو الحااازن أو الك باااة، وربماااا 

 (.6002)الصقر،  ولوجي والفسيولوجيتتعدى تاثيرات األلوان على المستويين السيك
 الخط: .3

الةطاااو  هاااي أقااادم الوساااائل التاااي اساااتةدمت فاااي التعبيااار والتصاااميم الفناااي، فقاااد كاااان القااادماء  
يرسااامون الةطاااو  داخااال الكهاااوف وعلاااى الةشاااب المحاااروق واألساااط  الصااالبة، ويعبااارون باألشاااكال 

 .(Shillcock,2013 ) والمساحات عن تصميم  يصفون بواسطتم عالمهم وما يرونم من حولهم

https://tutsplus.com/authors/rachel-shillcock
https://tutsplus.com/authors/rachel-shillcock
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وباساااتطاعة الةطاااو  وحااادها أن تعبااار عااان العماااق والبعاااد الثالاااث، غيااار أنهاااا ال تكفاااي وحااادها 
للتعبير عن شكل بعاض األجساام، وقاد تبادأ الةطاو  فاي أي تصاميم مان اليساار لليماين أو باالعكس، 

(، وهي الدليل الا ي يقاود العاين إلاى 6002)الدرايسة وعبد الهادي،  حداها مرآة لألخرى وب لف تكون إ
أو فكااارة يرغاااب المصااامم أن ينقلهاااا إلاااى  ،مركاااز االنتباااا  فاااي التصاااميم، بااال هاااي أيااااًا تحمااال رساااالة

وتكاااون محملاااة بمعااااني ونحساساااات حتاااى لاااو لااام تااازد الصاااورة عااان أن تكاااون مجموعاااة مااان  ،المشااااهد
 .Shillcock,2013)) الةطو 

 العناصر المشتقة:
وهااي العناصاار التااي تشااكل التصااميم وتكساابم المتانااة والقااوة، وتةاارم عاان هاا   العناصاار أشااكال 

وتحتااوي كثياار  ،أو تنشااا عنهاا أشااكال تشةيصااية لهااا دالالت متفاق عليهااا ،أو ساامات هندسااية ،مجاردة
ن الصفات الفنية، وه   العناصر قابلة للتشكيل، وهي مصدر هام لالبتكار وهاي )النقطاة والمسااحة م

والحجم والقيم السطحية( ويستطيع المصمم الفنان الجمع بين ه   العناصر بطارق ومقاادير ال حصار 
 (.6002لها، فتعطينا نتائج فنية ال حصر لها أياًا)الصمادي، وأبو دبسة، وغيث، 

 ت:المساحا .4
المساااحة هااي وحاادة بناااء الصااورة فااي أي تصااميم، والمساااحات المةتلفااة فااي الصااور المتعااددة 

 (، ومثال ذلف ا6002تةتلك عن بعاها البعض في نواح شتى غيث وكرابلية )
  عااااااادد المسااااااااحات التاااااااي تااااااادخل فاااااااي حااااااادود إطاااااااار الصاااااااورة، فقاااااااد يبلاااااااف عااااااادد المسااااااااحات

 مساحتين أو أكثر.
 ها الااااابعض، وبالنسااااابة لحااااادود إطاااااار الصاااااورة وموقاااااع كااااال موقاااااع المسااااااحات بالنسااااابة لبعاااااا

 منها بالنسبة لألخرى. 
 .صغر وكبر المساحات بالنسبة لبعاها البعض، وبالنسبة للمساحة الكلية 
  شااااااكل المساااااااحات، فحاااااادودها الةارجيااااااة هااااااي التااااااي تعطااااااي لكاااااال منهااااااا شااااااكاًل معينااااااًا، وقااااااد

 يكون شكل المساحات مجرد أو يكون هندسيًا.
 ات قد تكون بيااء أو سوداء أو رمادية فاتحة أو قاتمة.ألوان المساح 

 العناصر القاتمة والمضيئة: .5
إن طابع أي عمل وفرديتم ينبعان من المشاعر الةاصة بالصاانع الا ي أنشاا ذلاف العمال، وهاو 
يعبر عن تلف المشاعر )بااللون والةاف والقايم الساطحية والمسااحات واألشاكال والتصاميم بمواضايعم(، 

https://tutsplus.com/authors/rachel-shillcock
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ف اختيااار الةامااات والوسااائل األدائيااة التااي تساااعد علااى ذلااف، والرذيااة البصاارية المت وقااة ويتطلااب ذلاا
 (.6000للفن، باإلضافة إلى المهارات المطلوبة )النادي والهبنسي والدرايسة وعبد الهادي، 

ويمكان اسااتةدام االخااتالف فااي القايم اللونيااة لجاا   االنتبااا  فااي التصاميم نحااو مااا يساامى بنقطااة 
السايادة، وهاي النقطاة المركزياة فاي التصاميم، وأن التبااين القاوي فاي اساتةدام اللاون األساود  السادة أو

ماااع األلاااوان األخااارى تجعااال التصاااميم أكثااار إثاااارة ومتعاااة، كماااا أنااام ياااؤدي وظيفاااة تعبيرياااة قوياااة تثيااار 
 (.Petrovici & Ahmed, 2012االنتبا )

 مبادئ التصميم:  
ئ للتصميم تحكم تصميم الصافحات ف أربعة مبادأن هنالWilliams,2015) يبين وليامز)

 لكترونية وهيااإل
 (:Contrast) أواًل: التباين

ويحاد  عنادما يكاون هنالاف عنصارين بينهماا  ،ويقصد بالتباين االختالف بين عناصر الصفحة
أو جميعهاااا معاااًا، وكلماااا  اد  ،أو اللاااون  ،أو القيماااة ،أو الناااوع ،اخاااتالف فاااي عااادة جواناااب مثااال الحجااام

 (.Reynolds, 2008تالف والفرق  اد تمييزنا للعناصر )االخ
ويعباار عناام بااالجمع بااين طرفااي نقاايض، فالطبيعااة والحياااة تجمعااان بااين الشاايء وضااد ، فنجااد 
الاوء وال الم، والنهار والليل، والقصير والطويال وماع الةيار يوجاد الشار، وماع القاساي يوجاد اللاين، 

 (.6002نتهي بالموت.. وهك ا )الدرايسة وعبد الهادي، ومع الةشن يوجد الناعم، والحياة تبدأ وت
ونحن ال ندر  عنصر ما لم نكن نعرف نقيام، وكما التدرم ال غنى عنم في أعماال التصاميم 
الفنيااة، أياااا التباااين ال غنااى عناام، فالتباااين هااو فااي الواقااع انتقااال مفاااج  سااريع ماان حالااة إلااى حالااة 

ن الرتابااااة إلاااى اإلثاااارة، فهاااو يسااااعد علاااى جااا   االنتبااااا  عكساااها تماماااًا فمااان الهااادوء إلاااى الفااازع ومااا
(Kristaponis, 2014.) 

( إلاى أن الرغباة فاي التبااين فاي أي تصاميم تعاود إلاى الرغباة 6000ويبين صال  وعبد الر اق)
بالتنوع التي تبعدنا عن الملل البصري ال ي ينجم عن حالة الرتابة، باإلضافة إلاى الحاجاة فاي بعاض 

لتااااد ماان أجاال التاا وق بشااكل أفااال، كمااا أن الحركااة فااي تباااين العناصاار والحاادود األعمااال إلااى ا
 والمساحات الفاصلة اللونية تزيد الشعور بالقوة والحيوية في أي تصميم جيد.

والتبااااين يحقاااق جااا   الن ااار لعناصااار الصااافحة مااان خاااالل إنشااااء بنياااة هرمياااة متدرجاااة تمكااان 
والوصااااااول إلااااااى المعلومااااااة التااااااي يحتاجهااااااا  ،أو القااااااارئ ماااااان مساااااا  محتويااااااات الصاااااافحة ،المشاااااااهد
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(، وب لف فإن تصميم أي موقع إلكتروني يجب أن ياع مبدأ التباين فاي Williams, 2015بسرعة)
أولويات التصاميم لديام؛ وذلاف حتاى يساتطيع أن يوصال الفكارة والمعلوماة بصاورة بصارية ناجحاة، فاال 

الي فاإن مهمااة مصاممي المواقاع هااي أن يكفاي وضاع كتال نصااية صاّماء فاي المواقااع وواجهاتهاا، وبالتا
يكسروا ذلف الملل ويحّولوا تلف النصوص إلى قطع ل ي ة من المعلومات في شكل صور مرئياة والتاي 

 (.6002من السهل على المستةدمين ترجمتها وفهمها وفق تفكيرهم البصري )الغامدي، 
ترونياة، وننشااء التسلسال لكالطرق لج   القاراء إلاى الصافحة اإلإن التباين هو واحد من أفال 

الهرمي البصري من مةتلك عناصر الن ، حيث أن هنا  العدياد مان الطارق لةلاق التبااين، بحياث 
أنف تستطيع استةدام لون مشرق ولون محايد، كتل كبيرة من النصوص وكتال صاغيرة، وصاورة كبيارة 

(. وهاو Kristaponis, 2014وصورة صغيرة، وخطو  مزدحمة وخطو  متباعدة على نطااق واساع)
مهااام فاااي التصاااميم، حياااث أن التبااااين يجلاااب االهتماااام واإلثاااارة، ويفااات  الحيااااة والنشاااا  فاااي التصاااميم 

 (.6002والتكوين بدون التعارض يصب  رتيبًا )الصقر، 
والتباين هو المبدأ األساسي ال ي يج   االنتبا  للصفحة في البداية، ويشد المتعلمين للصفحة، 

كزية وبؤرة االهتمام في الن ر، ويسااعد علاى ضابف األمزجاة، فالتبااين العاالي حيث يعتبر النقطة المر 
 (.Williams, 2015يزيد من النشا  والحيوية، فيما يساعد التباين المنةفض إلى الهدوء)

ويشااار إلااى أن التباااين الشااديد الاا ي ينشااا عاان تجاااور مساااحات قاتمااة وأخاارى شااديدة النصااوع 
محاااددة تماماااًا يثيااار معااااني القاااوة والعناااك أو الحيوياااة، كماااا يناسااااب  وتكاااون الحااادود الفاصااالة بينهماااا

الصفحات ذات الطابع الدرامي القوي، أماا  ياادة عادد الرقاع المتبايناة دون مسااحات متدرجاة هاو أمار 
يااااعفها وتفقاااد الصااافحة وحااادة الشاااكل حياااث ينتقااال البصااار دون تركياااز علاااى مسااااحات دون أخااارى 

(Williams, 2015.) 
  (:Repetitionرار )ثانيًا: التك

وهااو تردياااد للوحااادات أو العناصاار الداخلاااة فاااي العماال الفناااي مااان خااالل التركياااز عليهاااا، فنراهاااا 
مجموعااااة ماااان الةطااااو  المتعااااددة، والتااااي قااااد تكااااون متشااااابهة، أو عاااادد ماااان الكتاااال أو األحجااااام، أو 

 (.6000اق، المساحات اللونية، وه ا التعدد في العناصر يشكل مبدأ التكرار )صال  وعبد الر  
وياااتي التكاارار كوساايلة جوهريااة فااي الااتعلم، إذ أن التكاارار المسااتمر للمشاااهد والمعلومااات الااواردة 
إلى الدماغ تساعد في التركيز والتسلسل واالستمرارية في الحف ، وبالتالي يتم تثبيت المعلومات الوارد 

 (.6002وم، طبقا للعناصر التي تم تكرارها حسب ما يرد للدماغ من الحواس)العت



 الوريكاتمنار خطاطبة، د. منصور                   ..... .األردنيةدرجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات 

010 

وتحتام عملية التكرار إلى تكوين ما يعرف بالوحدة التصميمية أو الوحدة المكررة، وهاي إماا أن 
تكون مجموعة من النقا ، والةطو ، والمساحات اللونية، أو الكتل، أو الفااءات، ويتم تجمياع عادد 

 .(Kristaponis, 2014منها في أي عمل )
جوانب التصميم في جميع أنحاء الصافحة اإللكترونياة،  ويعني ه ا أنم من الممكن تكرار بعض

هاا ا ويمكاان تكاارار عاادد ماان األشااياء المتشااابهة أو األشااياء التااي تجمعهااا صاافات مشااتركة وفااق طريقااة 
أو حتى أي كائنات متشاابهة؛ ونهادف فاي ذلاف  ،أو مجموعة األلوان ،أو النسيج ،معينة مثل األشكال

حياث يكاون التكارار لألشاكال والصاور، أو للنصاوص  ،التكارارإلى عمل نموذم متكامل بواسطة مبادأ 
 (.Reynolds, 2008أو لبعض العناوين داخل الصفحة )

وعناااد ظهاااور أشاااكال وألكثااار مااان مااارة يكاااون التصاااميم مركباااًا عناااد العدياااد مااان األشاااكال، وتبااادو 
لنااا فااي نالحاا  أكثاار ماان مجموعااة قااد ت هاار و  ،األشااكال متشااابهة أو متماثلااة فيوجااد تكاارار األشااكال

ومن السهولة االنتبا  إلى ذلف نتيجة التكرار، وتكرار األشاكال يجاب أن يةااع إلاى  ،التصميم الواحد
قاعدة بسيطة وهي باخ  األشكال البسيطة واألشكال المعقدة التي ال تةدم التكرار، وقاد يفقاد التصاميم 

 (. 6002قيمتم نتيجة ل لف )الصقر، 
ن تكاارار العناصاار يساااعد علااى تن اايم وتعزيااز وحاادة ( فااإWilliams, 2015وبحسااب ويليااام )

التصميم ويحقق تواصاًل بصاريًا مساتمرًا باين عاين القاارئ والشاشاة، حياث يمكنناا تكارار اللاون والشاكل 
لكترونيااة، ويااؤدي التشااابم   ماان أهاام مبااادئ تصااميم المواقااع اإلوالةطاو  والحجااوم والصااور، ممااا يعتباار 
متشاابهة فاي عنصار أو أكثار، فتكاون الوحادات متوافقاة عنادما  إلى التوافق الا ي يحتال جمياع وحادات
 تشتر  في أكثر من عنصر أو صفة.

 : (Alignment): المحاذاة ثالثاً 
ويقصاااد بالمحااااذاة موضاااع الااان  أو الرساااومات فاااي الصااافحة، وهاااي واحااادة مااان أهااام المباااادئ 

ناصار الصافحة، حياث يمكان األساسية و الهامة للتصميم؛ ألنها تتي  لنا خلاق الن اام والتن ايم باين ع
محاااذاة الصااور واألشااكال والنصااوص بشااكل متناسااق، إضااافة إلااى التوفيااق بااين العناصاار التااي ليساات 
علاااى مقرباااة ماااع بعااااها الااابعض، ويسااااعد ذلاااف فاااي تاااوفير اتصاااال غيااار مرئاااي باااين العناصااار علاااى 

 .(Hortin, 2009)الصفحة إال أن بإمكان المشاهد أن يالح م
كنت ترغب في محاذاة الن  أو الصور إلاى  مجرد مسالة اختيار، سواءً  إن مبدأ المحاذاة ليس

فااي المحاااذاة، باال هااو ضاارورة فااي تحسااين التصاااميم  اليسااار أو اليمااين فااي التصااميم أو ال ترغااب
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((William, 2015 والمحاااذاة الصااحيحة فااي التصاااميم تجعاال التصااميم أكثاار جاذبيااة، كمااا تجعاال ،
وأكثار  ،ويكاون ذلاف دون وعاي ،لكتروناين صفحة على الموقع اإلمس  أكثر م المشاهدين يستسهلون 

 .Shillcock,2013))سهولة باستةدام المحاذاة 
وهاااو أسااالو  تنسااايق محتوياااات )نصاااوص، صاااور( الصااافحة جنباااًا إلاااى جناااب بطريقاااة ت هااار 

 ,Williamsلغارض ماان ها ا المبادأ هاو توحياد وتن ايم الصاافحة )الصافحة بشاكل احترافاي ومرتاب وا
2015.) 

كمااا ياااتي مباادأ المحاااذاة لترتيااب العناصاار بحيااث تصااطك حوافهااا بحيااث تكااون مشااتركة تساام  
للعين بإنشاء شكل واحد متوافق داخل التصميم الواحد وتصااميم أخرى)صافحات مجلاة، أو كتاا ، أو 

اة عاااين المشااااهد علاااى االنتقاااال واالساااتمرار فاااي الن ااار مااان موقاااع الكتروناااي(، بحياااث تسااااعد المحااااذ
   .(Tersiisky, 2004عنصر إلى آخر بسالسة ويسر ويتبعها العقل ك لف )

كاا لف تعتباار المحاااذاة  بااين مجموعااة ماان العناصاار الموجااودة علااى الصاافحة نوعااًا ماان الترتيااب، 
لمحاااذاة فااإن شااكل محتااوى فعلااى ساابيل المثااال عناادما تقااوم بطباعااة صاافحة ماان دون تطبيااق عنصاار ا

الورقاة المطبوعاة ساتكون عباارة عان كاالم مبعثار فاي أنحااء الصافحة يقلاق المشااهد أو القاارئ، وينفاار  
 .(Williams, 2004)من الصفحة 

وي هاار أو يعماال مباادأ المحاااذاة فااي أفااال حاالتاام مااع العناصاار التااي لااديها حااواف مسااتقيمة، 
ي األشاااكال األكثااار اقتصاااادًا لتنسااايق الصاااور فاااي خصوصاااًا المساااتطيالت، حياااث أن المساااتطيالت هااا

التصااميم، وغالبااًا توضاااع الصااور فاااي هاا ا الشاااكل )المسااتطيل(، كماااا تكااون النصاااوص والرسااائل فاااي 
صفحات المواقاع االلكترونياة علاى هيئاة أشاكال تشاكل خطوطاًا ومجموعاات خاصاة تعمال علاى شاكل 

   .(Tersiisky, 2004وصيف مستطيالت )
لكترونيااة، والمساااهمة فااي تشاااكيل علاااى اتساااق التصااميم فااي المواقاااع اإلاة ويساااعد مباادأ المحاااذ

مبااادئ أخاارى كمباادأ التقااار  فااي األشااكال أو النصااوص عناادما تكااون العناصاار فااي الصاافحة مةتلفااة 
(Reynolds, 2008.) 

وللمحاااذاة أهميااة حيويااة فااي التصااميم، ألناام يساام  بترتيااب العناصاار بمااا يتناسااب ويتطااابق مااع 
لصفحات بشكل طبيعي، ويساعد فاي تاوا ن الصاور بحياث تكاون ج اباة بصاريًا، ونقاماة طريقة مس  ا

اتصااال مرئااي بااين العناصاار المتشااابهة، والعثااور علااى مااا يساامى الةااف غياار المرئااي والاا ي ينشااا عاان 

https://tutsplus.com/authors/rachel-shillcock
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ترتيااب التصااميم الةاااص بااالموقع نتيجااة ترتيااب العناصاار وفقااًا لمحاااذاة الحااواف ومركااز الصااورة فااي 
 .William, 2015)على تدفق الن  على الهوامش ) التصميم والحفاظ

 (:Proximity) التناسق: رابعاً 
ويعني مبدأ التناسق تجميع العناصر ذات الصلة معًا، بحيث ياتم فهمهاا علاى أنهاا وحادة واحادة 
متماساكة، أو جازء واحااد فاي التصااميم لام كيااان أو مفهاوم مةتلاك فااي خصائصام عاان بااقي العناصاار 

 . Williams, 2015)في الصفحة )
ويمكن أن نطلق عليم معنى القر  أو التجميع، بمعناى أن جمياع العناصار القريباة مان بعااها 

 ,Reynoldsالبعض في الصفحة نميل إلى فهمها على أساس أناها وحدة واحادة أو مجموعاة واحادة )
2008.) 

كلما كاان إدراكناا  إن مبدأ التناسق يؤكد على أنم كلما كانت المثيرات متقاربة من حيث المسافة
لهااا فااي تن اايم معااين أو وحاادة كليااة معينااة، ولاايس هاا ا مقصااورًا علااى الماادركات البصاارية فقااف، وننمااا 

 (.6000يشمل المدركات السمعية أياًا )منسي، 
واألفااراد ينزعااون إلااى إدرا  األشااياء التااي تاخاا  وضااعا معينااًا وتسااير فااي اتجااا  معااين علااى أنهااا 

فكلمااا كاناات العناصاار أكثاار تقاربااًا فهااي تاادر  علااى أنهااا مجموعااة واحاادة تنتمااي إلااى مجموعااة واحاادة، 
ويعمل مبدأ التناسق على جمع  ،(6000وبالتالي يسهل على الفرد تةزينها وت كرها)الزغول والزغول، 

لكترونياااااة أقااااال تجميعهاااااا بصاااااريًا، وجعااااال الصااااافحة اإل العناصااااار ذات الصااااالة بعااااااها بااااابعض لياااااتم
 .Williams, 2015)فوضى)
 ،اء على ماا سابق فاإن العاارف فاي التصاميم بإمكانام التميياز باين عناصار التصاميم ومبادئاموبن

والغرض من التاثيرات الموجودة فيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والرسالة واألفكار التي وضع من 
 أجلها، وبالتالي الهدف من ذلف التصميم والفئة المقصودة التي أعد لها ذلف التصميم. 

 ذات الصلة : اساتالدر  
ولقااد أجرياات العديااد ماان الدراسااات السااابقة فااي مجااال التصااميم بشااكل عااام، ومااا يةاات  منهااا 

 ، ومن ذلفابمبادئ التصميم
( دراسة هدفت التعارف إلاى Hajmoosaei, 2014  &Hamzi فقد أجرى حمزي وحجموسي)

لثقافاة  وار المواقاع وناوعهم وفقًا  ،جودة تصميم واجهات مواقع الويب الةاصة بالمؤسسات األكاديمية
بحياااث قامااات علاااى دراساااة أبعااااد  ،االجتمااااعي، وكياااك لتلاااف المؤسساااات جعااال مواقعهاااا أكثااار جاذبياااة
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االختالفات الثقافية)خمسة أبعاد(، وأساليب التواصل بين الثقافات، واحتياجات النوع االجتمااعي. وقاد 
كترونية ج ابة لزائري المواقع، وحاجة أي لإؤسسات األكاديمية إلى نهج مواقع بينت الدراسة حاجة الم

مؤسساااة لتصاااميم واجهاااة تفاعااال اجتمااااعي ياااتم تكييفهاااا لمتعاااددي الثقافاااات مااان المساااتةدمين وطبيعاااة 
وقاااد خرجااات الدراساااة باااان الااا كور يفاااالون األلاااوان الداكناااة، والتنقااال  ،وتفاااايالت الناااوع االجتمااااعي

المبهرجة، أماا اإلناا  فيفاالن األلاوان المريحاة  الواض  بين العناصر التفاعلية في الموقع والتصاميم
فقااد تبااين أن هنالااف  ،أمااا بالنساابة للتفااايالت الثقافيااة ،والناعمااة وذات الصاابغات المةتلفااة دون ظاال

 اختالفات واضحة في الثقافات المتعددة لتصاميم المواقع األكاديمية.
في التصميم الداخلي (  دراسة حول عناصر التصميم وأهميتها Adams, 2013وأجرت آدمز)

حيث أشارت فاي ، حيث تشكل ه   المبادئ واألسس محورًا أساسيًا في إنشاء صفحات ومواقع ناجحة
تةتلااك ماان كتااا  إلااى كتااا   فهاايدراسااتها أناام ال يوجااد تعريفااات محااددة لكاال ماان عناصاار التصااميم 

وقاااد اساااتهدفت  ،ولكااان جمياااع التعريفاااات تتفاااق علاااى إنشااااء تصاااميم المفاااردات الداخلياااة كوحااادة واحااادة
ومباادئ التصاميم الاداخلي  ،الدراسة معلمي التصميم الداخلي لجمع المعلومات األساسية عن عناصر

ومباادئ التصاميم الااداخلي والتاي جارى اسااتةدامها  ،مان حياثا تحدياد كيااك وأيان ياتم عاارض عناصار
دريس. وأظهاارت والمبااادئ األكثاار شاايوعًا فااي عمليااة التاا ،ماان جانااب هااؤالء الماادربين لتحديااد العناصاار

النتااائج التااي تاام الحصااول عليهااا ماان قباال معلمااي التصااميم الااداخلي أنهاام تعرضااوا لتاادريس التصااميم 
 الداخلي في التعليم العالي من خالل مجموعة من الكتب المعتمدة.

( دراساااة حاااول مباااادئ التصاااميم المرئاااي )التاااوا ن Kimball,2013) كاا لف فقاااد أجااارى كامبااال 
تساااق(، وقااد أجرياات هاا   الدراسااة علااى ماارحلتين، وقااد عمااد الباحااث فااي المرحلااة والتباااين والتوافااق واال

 ،والمقااااالت العلمياااة ،والكتاااب المدرساااية ،األولاااى بدراساااة النصاااوص المنشاااورة التاااي تاااامنتها الكتاااب
والمواقااع التااي تركااز علااى التصااميم المرئااي، ووجااد الباحااث تفاوتااًا كبياارًا فااي المصااطلحات المسااتةدمة 

أمااا المرحلااة الثانيااة فقااد اسااتةدم الباحااث بطاقااة الفاار  المنهجيااة، حيااث قااام ، تصااميملوصااك مبااادئ ال
باستةدام ه   التقنية الكتشاف كيفية تجميع العناصر وقابليتها لالستةدام مان قبال المصاممين، حياث 

وأظهارت النتاائج  ،أن تقنية بطاقة الفر  توفر فرصاة جيادة الستكشااف العالقاات باين مباادئ التصاميم
( مباادأ 022المرحلااة األولااى ماان خااالل االسااتعراض الكمااي لألدبيااات أناام أنااتج الئحااة مكونااة ماان)فااي 

للتصااميم، أمااا فااي المرحلااة الثانيااة فقااد ظهاارت النتااائج ماان خااالل اسااتةدام الباحااث للتحلياال العنقااودي 



 الوريكاتمنار خطاطبة، د. منصور                   ..... .األردنيةدرجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات 

015 

 حول اعتقاد المشااركين أن مباادئ التصاميم، حياث أن مباادئ التصاميم وجادت لتبقاى والتاي ينبغاي أن
 نستةدمها في التصميم هي)المحاذاة والتناسق والتكرار والتباين(.

( إلاى تحليال متعادد الجواناب Petrovici & Ahmed, 2012وهدفت دراساة بيتروفياف وأحماد)
الفنياة المقدماة فاي تصاميم مواقاع االنترنات، وتفساير المكوناات الجمالياة الفنياة وعلاى وجام الةصااوص 

والمرتبطااة بالمعاااني الجماليااة  ،لرماازي فااي سااياق شابكة اإلنترنااتالصاورة كشااكل ماان أشااكال التواصال ا
 الستةدام اللون األسود في تصميم المواقع االلكترونية.

وقد أظهرت الدراسة أن العناصر التي تولاد نوعاًا خاصاًا للتركيباة الجمالياة لموقاع االنترنات هاي 
لتكااوين واألحاارف والتااي لهااا دور فااي الرمااو  والعالمااات واأللااوان والمااؤثرات الرسااومية والهيكاال العااام ل

لكترونياة معاد ليةادم الجواناب النفساية اإلنساانية وأن التصاميم فاي المواقاع اإل ،إنتام المشاعر الجمالية
واالجتماعياااة والعاطفياااة والتربوياااة إذا ماااا اساااتةدمت العالقاااات القائماااة باااين عناصااار  لتحدياااد الوظيفاااة 

لكتروناي يزياد ساتةدم جمالياات التصاميم للموقاع اإلالا ي يوأن التصميم االبتكااري  ،الةاصة بالتصميم
 من كفاءة نقل المعلومات والقدرة على ج   االنتبا ، وبالتالي  يادة تكرار  يارة المشاهدين للموقع. 

وأن المعناى الجماالي الساتةدام اللااون  ،كماا أظهارت الدراساة أن األلاوان تولاد المشااعر الجمالياة
ب متنوعااة يعطااي انطباااع األناقااة، والتجريااد والتااوتر العاااطفي، وأن التباااين األسااود فااي التصااميم باسااالي

القوي في استةدام اللون األسود مع األلوان األخرى تجعل التصميم أكثر إثاارة ومتعاة، كماا أنام ياؤدي 
 وظيفة تعبيرية قوية تثير  انتبا  المشاهد.

يم اإليااااحي لصاافحات ( حااول تقااويم أسااس ومعااايير التصاام6006وفااي دراسااة أجراهااا ديااا )
وتقاويم موقاع جامعاة  ،المواقع اإللكترونية، ونعداد قائمة بالمعاايير الجرافيكياة لتصاميم صافحات الوياب

السودان للعلوم والتكنولوجيا، وفق المعايير الجرافيكية لتصميم صافحات الوياب، وقاد توصالت الدراساة 
( معياارًا 622صميم صافحات الوياب تاامنت )إلى نتائج أهمهاا بناء قائمة من المعايير الجرافيكية لت

مو عة على ثمانية محاور رئيسة تمثلت فيا أساس تصاميم صافحة الوياب، وعناصار تصاميم صافحة 
الويب، التايبوغرافي، والصور، واللون، والرسوم المتحركة، والفيديو، ومحور مصمم الوياب. وتوصالت 

تصااميم صاافحات الويااب التااي تاام التوصاال إليهااا، الدراسااة إلااى االسااتعانة بقائمااة المعااايير الجرافيكيااة ل
 والتاكيد على الجانب الفني والجمالي في عملية تصميم موقع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

( فقاد قامات علاى التحقاق مان مباادئ التصاميم Cheng & yeh, 2010أماا دراساة شاينف وياا )
العماال علااى تحلياال وتفسااير المااواد البصاارية المرئااي وأثرهااا علااى إدرا  المعلمااين قباال الةدمااة، كاا لف 
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( معلما لتكنولوجيا التعليم، وقاد أظهارت الدراساة أن 23المستةدمة في تصميم المواقع.على عينة من)
 تعليم مبادئ التصميم لم أثر كبير في تحسن عمليات القراءة والكتابة لدى المعلمين قبل الةدمة.

صاااار التصااااميم الفنااااي إلنتااااام البرمجيااااات ( دراسااااة حااااول معااااايير عنا6006وأجاااارت الشاااابول)
التعليمية، ونعداد قائمة بمعايير التصميم الفني ) اللون، والةف، والشكل( إلنتام البرمجيات التعليمية، 
ومادى معرفاة المةتصااين فاي إنتاام البرمجيااات التعليمياة لهاا   المعاايير وممارساتهم لهااا، وقاد توصاالت 

( 6.06ام البرمجيااات التعليميااة جاااءت بدرجااة متوسااطة )الدراسااة إلااى أن معرفااة المةتصااين فااي إنتاا
 ( معيارًا.36ووضع قائمة بمعايير عناصر التصميم الفني إلنتام البرمجيات التعليمية بلف عددها)

 ؛لكترونيااة التعليمياااة ذات التصاااميم المةتلفاااةمااان الطلبااة الكثيااار ماان المواقاااع اإل ويطااالع العديااد
ماماا ومياواًل لاديهم، وقاد تكاون تصااميم ها   المواقاع بصاورة بهدف الحصول على معلوماات تعكاس اهت

مباشارة أو غياار مباشارة تعكااس الكثيار ماان المبااادئ التاي تهاادف إظهاار الفكاارة ونيصاالها للقااارئ بشااكل 
 قوي ترسخ في ذهنم؛ من هنا جاءت فكرة البحث بدراسة مبادئ التصميم ومعرفة الطلبة بها.

 الةطر قة واإلجةراءات:
 ة:منهج الدراس

اعتماادت الدراسااة الماانهج الوصاافي المسااحي، وهااو الاا ي يااتم فياام وصااك الةصااائ  النوعيااة  
للطلبااة فااي الجامعااات األردنيااة تةصاا  تكنولوجيااا التعلاايم مسااتوى الماجسااتير، والتعاارف إلااى درجااة 

هج لكترونية التعليمية وعالقتها بالمتغيرات، وفي إطار ها ا الانالطلبة لمبادئ تصميم المواقع اإل معرفة
 لجات الباحثة إلى أسلو  المس  لجميع أفراد الدراسة.

 مجتمع الدراسة:
تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الماجستير تةص  تكنولوجيا التعلايم فاي كلياات العلاوم  

التربوية في الجامعات األردنية)الجامعة األردنياة، جامعاة اليرماو ، جامعاة عماان العربياة، جامعاة آل 
البلقاء التطبيقية( ممن هم ملتحقون بالبرنامج ، لغاياة الفصال الدراساي األول مان العاام البيت، جامعة 

 ( طالبًا وطالبة.603، والبالف عددهم )6003/6002الجامعي 
 أداة الدراسة:

قامت الباحثة ببنااء اساتبانم خاصاة لقيااس درجاة معرفاة طلباة تكنولوجياا التعلايم فاي الجامعاات  
لكترونياااة التعليمياااة، وذلاااف باااالرجوع إلاااى األد  الن اااري وبعاااض المواقاااع اإلألردنياااة لمباااادئ تصاااميم ا
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( فقارة، وقاد اشاتملت علاى 22الدراسات في المجال نفسم. وقد تكونت االستبانة بصورتها النهائية من)
 األجزاء التاليةا 

 ويبين المعلومات الشةصية ألفراد الدراسة.   الجزء األول:
ى درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية هدف التعرف إل الجزء الثاني:

 ،التناسق البعد األول:لمبادئ تصميم المواقع االلكترونية التعليمية، حيث قسم إلى أربعة أبعادا 
 .التباين البعد الثالث:( فقرة. و00. وتامن)التكرار البعد الثاني:( فقرة، و06وتامن)
 ( فقرة.00. وتامن)المحاذاة ع:البعد الراب( فقرة، و02وتامن)

وتم تصميم االستبانة وفق مقياس ليكارت الةماساي، بحياث أخا ت اإلجاباات علاى ها   الفقارات 
 التدرم )موافق بشدة، موافق، غير متاكد، غير موافق، غير موافق بشدة(.

 صدق األداة:
المشرفين للتحقق من الصدق ال اهري لألداة، ُعرضت بصورتها األولية على مجموعة من  

للتاكد من الهدف ال ي  ؛التربويين والمةتصين في و ارة التربية والتعليم في مجال تكنولوجيا التعليم
وضعت ألجلم والمراد قياسم، وللتاكد من صدق محتوى األداة تم عرضها على مجموعة من أعااء 

ربويين في و ارة التربية هيئة التدريس بالجامعة األردنية وجامعة اليرمو ، ومجموعة من المشرفين الت
وذلف  ؛( أكاديمياً 06والتعليم ممن يحملون درجة الدكتورا  في مجال تكنولوجيا التعليم، والبالف عددهم)

للحكم على فقرات درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم لمبادئ تصميم المواقع االلكترونية التعليمية، 
ال من المجاالت، باإلضافة إلى الحكم على درجة وك لف للحكم على درجة انتماء الفقرات لكل مج
 مناسبة الفقرة من حيث صياغتها بنائيًا ولغويًا.

وبعد األخ  ب راء المحكمين تم اختيار الفقرات التي أجمع عليها المحكمون،  وتم إجراء 
ياغة، التعديالت على الفقرات التي اقترح المحكمون تعديلها سواء بالح ف أو اإلضافة أو إعادة الص

 وأصبحت األداة)االستبانة( في صورتها النهائية.
 ثبات األداة:

تااااام التاكاااااد مااااان ثباااااات األداة)االساااااتبانة( وذلاااااف بحساااااا  معامااااال االتسااااااق الاااااداخلي)كرنبا    
ألفااااا( وذلااااف بالنساااابة لكااااال مجااااال علااااى انفاااااراد، وللمقياااااس ككاااال، وكاناااات نسااااابة المعاماااال كمااااا فاااااي 

 (ا  0الجدول)
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ثبات المحسوبة بطر قة االتساق الداخلي للمجاالت الفرعية الستبانة درجة معرفة ( معامالت ال1الجدول )
 طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية لمبادئ تصميم المواقع االلكترونية التعليمية ولالستبانة ككل

 الثبات األبعاد الفرعية الرقم
 0.95 التناسق 1
 0.95 التكرار 2
 0.97 التباين 3
 0.96 المحاذاة  4

 0.98 الكلي
( أن أبعاااد درجااة معرفااة طلبااة تكنولوجيااا التعلاايم فااي الجامعااات األردنيااة 0ُيالحاا  ماان الجاادول)

لكترونياااة التعليمياااة تتمتاااع بقااايم اتسااااق داخلاااي مرتفعاااة جااادًا، حياااث بلغااات ميم المواقاااع اإللمباااادئ تصااا
( 0.22( لمجااال التكااارار، و)0.22( لمجااال التناساااق، و)0.22(، كمااا بلغااات)0.22لالسااتبيان ككااال)
( لمجاال المحااذاة. وتعاد ها   القايم مناسابة ألغاراض مثال ها   الدراساة حياث 0.23لمجال التباين، و)

 تشير إلى قيم ثبات مناسبة.
  يمكن الن ر إلى العناصر ا تية كمتغيرات وصك وتفسير النتائج، وهي نوعانا متغيرات الدراسة:

 متغيرات مستقلة:  .أ
 ستويان)ذكر، أنثى(.الجنسا ولم م .0
 مستوى المهارة الحاسوبيةا ولم ثالثة مستويات) ضعيفة، متوسطة، عالية(. .6

 المتغيرات التابعة:  .ب
وتمثل باستجابة أفراد الدراسة على أداة الدراسة)االستبانة(، والتي  ،تامنت الدراسة متغيرًا تابعاً 

لكترونياة نياة لمباادئ تصاميم المواقاع اإلألردتعكس درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات ا
   التعليمية.

 لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بما يلياإجراءات الدراسة: 
تحدياد مجتماع الدراساة وحصار أفاراد الدراساة مان خاالل الرجاوع إلاى دائارة القباول والتساجيل فاي  .0

 .الجامعات األردنية. والحصول على الموافقات الال مة ألغراض الدراسة
االطالع على األد  الن اري والدراساات المتعلقاة بالتصاميم، ومان ثام إعاداد أداة الدراساة لقيااس  .6

 درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم لمبادئ التصميم.
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وجامعاة  ) الجامعة األردنياة، وجامعاة اليرماو ، وجامعاة البلقااء التطبيقياة،التوجم إلى الجامعات .6
لتو يع االستبانة على الطلبة حسب أوقات تواجدهم بالتنسيق  وجامعة آل البيت( عمان العربية،

 مع رذساء األقسام في كليات التربية في الجامعات وجمعها.
جمع االستبيانات وتفريف اإلجابات، وندخال البيانات إلى الحاسو  من أجل معالجتها إحصاائيًا  .2

اسااتةرام (. وماان ثاام SPSS)باسااتةدام برنااامج الاار م اإلحصااائية للعلااوم االجتماعيااة واإلنسااانية
   النتائج وتفسيرها ومناقشتها، والةروم بالتوصيات الال مة.

 نتائج الدراسةة
التعلاااايم لمبااااادئ تصااااميم المواقااااع هاااادفت الدراسااااة الكشااااك عاااان درجااااة معرفااااة طلبااااة تكنولوجيااااا 

لااف ماان لكترونيااة، ودالالت الفااروق لمتغياارات الدراسااة، ومعرفااة طبيعااة العالقااة بااين المتغياارات، وذاإل
 خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة التاليةا

األول:  ما درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية لمبادئ التصميم عند  السؤال
 التعليمية ؟اإللكترونية تصميمهم للمواقع 

الكلياة  لإلجابة عن السؤال األول تم حسا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجاة
 (ا6لالستبيان، ولألبعاد الفرعية، ولكل فقرة من فقرات األبعاد الفرعية كما في الجدول)

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة للدرجة الكلية ولألبعاد الفرعية الستجابة طلبة 2الجدول )
 المواقع اإللكترونية.تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية على استبانة معرفة مبادئ تصميم 

 مستوى المعرفة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد الرقم
 مرتفع 0.63 4.15 التناسق 1
 مرتفع 0.74 3.75 التكرار 2
 مرتفع 0.73 3.86 التباين 3
 مرتفع 0.71 4.19 المحاذاة  4

 مرتفع 0.61 3.98 الكلي
نولوجيااااا التعلاااايم بمبااااادئ تصااااميم المواقااااع ( أن مسااااتوى معرفااااة طلباااة تك6ُيالحااا  ماااان الجاااادول)

، وجااااء ُبعاااد المحااااذاة (0.61)وانحاااراف معيااااري (3.98) اإللكترونياااة كاااان مرتفعاااا بمتوساااف حساااابي
، وُبعاد التكارار باقال مساتوى (0.71)وانحاراف معيااري  (4.19)باعلى مساتوى معرفاة بمتوساف حساابي

 معرفة. 
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ائية في درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم في الثاني : هل توجد فروق ذات داللة إحص السؤال
الجامعات األردنية لمبادئ التصميم عند تصميمهم للمواقع االلكترونية التعليمية تعزى لمتغيري: 

 الجنس، ومستوى المهارة الحاسوبية؟
لإلجابة عان الساؤال الثااني تام حساا  المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة الساتجابات 

ة علاااى األبعااااد الفرعياااة الساااتبانة مباااادئ تصاااميم المواقاااع االلكترونياااة التعليمياااة وفقاااا لمتغيااارات الطلبااا
الجنس ومستوى المهارات الحاسوبية، كما تم استةدام تحليل التباين واختباار شايفيم للمقارناات البعدياة 

 (ا6للحكم على داللة الفروق في معرفة الطلبة، كما في الجدول)
طات الحسابية واالنحرافات المعيار ة لألبعاد الفرعية الستبانة مبادئ تصميم المواقع ( المتوس3الجدول )

 االلكترونية التعليمية

األبعاد 
 الفرعية

 الفئات
 المحاذاة التباين التكرار التناسق

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الجنس
 65. 4.32 72. 3.96 81. 3.85 56. 4.28 98 ذكر
 73. 4.12 73. 3.81 70. 3.71 65. 4.09 208 أنثى

مستوى 
المهارة 
 الحاسوبية

 62. 3.49 38. 3.15 47. 3.17 55. 3.39 51 ضعيفة
 65. 4.23 64. 3.76 62. 3.64 49. 4.14 126 متوسطة
 62. 4.42 67. 4.23 76. 4.09 50. 4.46 129 عالية
 71. 4.19 73. 3.86 74. 3.75 63. 4.15 306 الكلي

( وجاااود فاااروق ظاهرياااة باااين المتوساااطات الحساااابية لدرجاااة معرفاااة طلباااة 6يالحااا  مااان الجااادول)
ي الجاانس، ومسااتوى تكنولوجيااا التعلاايم فااي الجامعااات األردنيااة لألبعاااد الفرعيااة لالسااتبانة وفقااا لمتغياار 

المهااارة الحاسااوبية. ولتحديااد فيمااا إذا كاناات هاا   الفااروق بااين المتوسااطات الحسااابية دالااة إحصااائيا تاام 
 ( ا2، كما في الجدول)(MANOVA)إجراء تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة 

ق في مستوى معرفة لداللة الفرو ،(MANOVA)التباين متعدد المتغيرات التابعة( نتائج تحليل 4الجدول )
 الحاسوبية هارةطلبة تكنولوجيا التعليم بمبادئ تصميم المواقع االلكترونية وفقا لمتغيري الجنس ومستوى الم

 مستوى الداللة درجات الحر ة للخطأ درجات الحر ة االفتراضية ف المدا األبعاد الفرعية
 0.631 296 4 0.65 0.99 الجنس

مستوى المهارات 
 الحاسوبية

0.66 16.87 8 592 0.000 
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( عااادم وجاااود فاااروق دالااة إحصاااائيًا فاااي مساااتوى معرفاااة طلباااة تكنولوجياااا 2ُيالحاا  مااان الجااادول)
التعلاايم بمبااادئ تصااميم المواقااع اإللكترونيااة التعليميااة تعاازى لمتغياار الجاانس، كمااا يتااا  ماان الجاادول 

 (0.66)نت قيمة المدا وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير مستوى المهارات الحاسوبية، حيث كا
. وإليجاااااد الفااااروق بااااين α=(0.05(وهااااي دالااااة إحصااااائيًا عنااااد مسااااتوى الداللااااة  (16.87)وقيمااااة ف 

مساااتويات متغيااار المهاااارة الحاساااوبية، وتحدياااد هاااا   الفاااروق فاااي األبعااااد الفرعياااة األربعاااة )التناسااااق، 
 (ا2عدية كما في الجدول)والتكرار، والتباين والمحاذاة(، تم إجراء اختبار شيفيم للمقارنات الب

لمتغير مستوى ( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لداللة الفروق في األبعاد الفرعية وفقا 5الجدول )
 المهارات الحاسوبية

 عالية متوسطة ضعيفة مستوى المهارات الحاسوبية األبعاد الفرعية

 التناسق
 ضعيفة

   
   * 0.75- متوسطة
 *0.33- * 1.08- عالية

 

 التكرار
    ضعيفة
 *0.47- متوسطة

  
 *0.45- *0.92- عالية

 

 التباين
    ضعيفة
 *0.61- متوسطة

  
  *0.47- *1.08- عالية

 المحاذاة 
 ضعيفة

   
 *0.74- متوسطة

  
  *0.20- *0.94- عالية

عاااد الفرعيااة ( أن مسااتوي معرفااة طلبااة تكنولوجيااا التعلاايم فااي جميااع  األب2ُيالحاا  ماان الجاادول)
لمبادئ تصميم المواقع االلكترونية التعليمية كان يزداد بزياادة مساتوى المهاارة الحاساوبية لادى الطلباة، 
وأن مساااتوى الطلباااة ذوي المهاااارات الحاساااوبية العالياااة كاااان أعلاااى مااان مساااتوى معرفاااة الطاااال  ذوي 

 .المهارة الحاسوبية المتوسطة والاعيفة
 مناقشة النتائج:

الدراساااة أن معرفاااة أفاااراد الدراساااة لمباااادئ التصاااميم بشاااكل عاااام جااااءت بدرجاااة اساااتنتجت هااا   
مرتفعااة، حيااث جاااء مسااتوى المعرفااة فااي ُبعااد المحاااذاة بالمرتبااة األولااى، فااي حااين جاااء مجااال التكاارار 

 باقل متوسف حسابي.
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فااي مسااتوى معرفااة  α=(0.05(كمااا تبااين عاادم وجااود فااروق دالااة إحصااائيا عنااد مسااتوى الداللااة
في أي بعد من األبعاد الفرعية األرباع لالساتبانة )التناساق، والتكارار، والتبااين والمحااذاة( تعازى الطلبة 

تعااازى لمساااتوى   α=(0.05(لمتغيااار الجااانس، فاااي حاااين تباااين وجاااود فاااروق دالاااة عناااد مساااتوى الداللاااة
 المهارة الحاسوبية، حيث كان يزداد بزيادة مستوى المهارة لدى الطلبة.

جاااااة عااااادم وجاااااود فاااااروق لااااادى الطلباااااة حساااااب متغيااااار الجااااانس باااااان كاااااال وتفسااااار الباحثاااااة النتي
الجنسين)ذكور وننا ( قد تلقاوا المعرفاة حاول التصاميم ومبادئام علاى حاد ساواء وبانفس الطارق والماواد 

 التعليمية نفسها فكانت طريقة تمثيلهم للمعلومات متشابهة وتعرفهم للمبادئ جاءت مرتفعة.
فتعاازو الباحثااة االخااتالف إلااى الناحيااة التطبيقيااة لاادى الطلبااة أماا الفااروق فااي المهااارة الحاسااوبية 

ومواقاع  ،وبرامجام ،وتشغيلم لتطبيقات الحاساو  ،في استةدام الحاسو ، وبالتالي فمن كثر استةدامم
والتركيااز فااي مةتلااك المبااادئ  ،فاا لف يزيااد ماان التوسااع فااي المعرفااة ،وكيفيااة العماال عليهااا ،االنترناات

كمااا وتعتباار هاا   الدراسااة أولااى  ،وجميااع أجهاازة تكنولوجيااا التعلاايم ،نترنااتواال ،ال اااهرة فااي الحاسااو 
لكترونية التعليمية ميم المواقع اإلالدراسات التي بحثت درجة معرفة طلبة تكنولوجيا التعليم لمبادئ تص

حياث  ،والتي لم ترد في أي نتاائج مان الدراساات الساابقة تتفاق أو تةتلاك ماع نتائجهاا ووفقاًا لمتغيراتهاا
 ,Petrovici & Ahmed؛ Cheng & yeh, 2010؛ 6006جااءت ها   الدراساات ) الشابول،

مبااااادئ تؤكاااد علاااى أهمياااة ل(   Kimball, 2013؛ Adams, 2013؛  7107؛ دياااا    2012
لكترونااي فاعاال، ذلااف أن اإللمااام بهاا   المبااادئ وكيفيااة تطبيقهااا لاادى إالتصااميم، للحصااول علااى موقااع 

وخصوصااا التعليميااة يسااّهل عمليااة التصااف  للمااتعلم، وياانعكس ذلااف إيجابااًا تصااميم المواقااع اإللكترونيااة 
 على عملية تعلمم بشكل أسرع وأسهل.

 التوصيات:
بناااًء علااى النتااائج التااي خرجاات بهااا الدراسااة، وبناااء علااى مااا تاام استعراضاام ماان دراسااات سااابقة 

 أجريت على سياق التصميم ومبادئم توصي الباحثة بما يليا
 ن البحو  تتامن التصميم وعلى فئات مةتلفة.إجراء المزيد م .0
 إتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق مبادئ التصميم على شاشات الحاسو  كناحية تطبيقية.  .6
 لكترونية وعالقتها بالمستوى الثقافي للجمهور.المواقع اإلدراسة تصميم  .6
 ية.لكترونوانب الجمالية لتصميم المواقع اإلدراسة اتجاهات الطلبة وعالقتها بالج .2
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 :المراجع
 أواًل: المراجع العربية.

العلوم اإلنسانية  دراسات،(. عملية التفكير اإلبداعي في التصميم، 6002خصاونة، فؤاد ) .0
 . 62-06(ا 0)26واالجتماعية، 

، عمانا مكتبة المجتمع مبادئ التصميم(. 6002، محمد وعبد الهادي، عدلي)الدرايسة .6
 العربي للنشر والتو يع.

(. تقو م أسس ومعايير التصميم اإليضاحي لصفحات المواقع 6006ديا ، ماجد) .6
غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الةرطوم،   دكتورا   أطروحة اإللكترونية،
 السودان.

 عمانا دار الشروق. (. علم النفس المعرفي.6000الزغول، رافع والزغول، عماد) .2
رجمةا هيكل، عبد المنعم وفهيم، عبد )ت أسس التصميم. (.6002، روبرت)سكوت .2

 العزيز(، القاهرةا دار نهاة مصر للطبع والنشر. 
رسالة  معايير عناصر التصميم الفني إلنتاج البرمجيات التعليمية،(. 6006، نبال)الشبول .3

 ماجستير غير منشورة، جامعة اليرمو ، اربد، األردن.
 عمانا درو  للنشر والتو يع. م،أسس التصمي(. 6000صال ، منير ولبنى، عبد الر اق) .2
 ، عمانا دار أسامة للنشر والتو يع.أساسيات التصميم ومناهجه(. 6002الصقر، إياد) .2
، مبادئ التصميم الفني(. 6002الصمادي، محمد و أبو دبسة، فداء و غيث، خلود) .2

 للنشر والتو يع. العربيعمانا مكتبة المجتمع 
مجلة جامعة لتصميم التعلم االلكتروني.  (.األطر التربوية6006عبدالغفور، ناال) .00

 .23 – 36(ا ص0)03، األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(
عمانا دار ، 2.  النةر ة والتطبيق -علم النفس المعرفي(. 6002العتوم، عدنان) .00

 المسيرة للنشر والتو يع والطباعة.
بيروتا دار  ،6،  تار خ، أسس، وتقنيات -التصميم الجرافيكي(. 6002العربي، رمزي) .06

 اليوسك للطباعة والنشر والتو يع.
دراسات خاصة بنشر  معايير جودة المواقع االلكترونية وتصنيفها.(. 6002، فراس)العزة .06

 ثقافة الجودة، جامعة الزيتونة، عمان، األردن.
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، عمانا دار الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربو ة(. 6002، يوسك أحمد)عيادات .02
 و يع والطباعة.المسيرة للنشر والت

، عمانا أجنبية( –نماذج )عربية -نةم وسياسات التعليم(. 6000عياصرة، معن محمود) .02
 دار وائل للنشر.

رسالة  تصميم صفحات االنترنت وتطبيقات االنترنت الغنية،(، 6002الغامدي، عماد.) .03
 ماجستير غير منشورة، جامعة عبد   بن عبد العزيز، الرياض، السعودية.  

عمانا مكتبة المجتمع مبادئ التصميم الفني، (. 6002خلود وكرابلية، معتصم)غيث،  .02
 العربي للنشر والتو يع.

 اإلسكندريةا دار المعرفة االجتماعية.  التعلم.(. 6000منسي، محمود) .02
مبادئ (. 6000النادي، نور الدين والهبنسي، سعد والدرايسة، محمد وعبد الهادي، عدلي.) .02

 عمانا مكتبة المجتمع العربي للنشر والتو يع. ،0  .رافيكيالطباعة والتصميم الج
 ثانيًا: المراجع األجنبية.
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