
  
  
  

                                       

 

  سياسات المحتوى الجديد
 

 للنظام لتوضيحها للمستخدمين. ) عند إضافة خدمة /منصة جديدةbadgeجديد ( ينبغي إضافة شارة -

ينبغي األخذ باالعتبار وضوح شارة جديد في القوائم الرئيسية وصفحة كافة الخدمات أو أي مسار للوصول للخدمة  -

 الرقمية.

  شهر). –ينبغي تحديث النظام وإخفاء الشارة بشكل تلقائي بعد فترة زمنية (أسبوعين  -

  

المفرط  االستخدامأن الُجمل المعقدة أو  حيث باختيار الكلمات والمصطلحات االهتمامينبغي 
   .للمصطلحات غير المألوفة يقلل من سهولة تجربة المستخدم

 

 ينبغي استخدام مسميات واضحة وذات صلة -

 وليس أصحاب المصلحة.ينبغي أن يصمم الهيكل المعلوماتي بناء على فهم المستخدمين  -

 ينبغي أن تكون مصطلحات التنقل الرئيسية واضحة وسهلة وموحدة ومألوفة لدى المستخدمين. -

 التأكد من سالمة اللغة المستخدمة من األخطاء اللغوية واإلمالئية. ينبغي -

 .لما لها من تأثير على الكلمات الداللية وتجربة المستخدم تخدام تسميات للروابط ذات معنىينبغي اس -

  اختبار هيكل المعلومات للتأكد من وضوحه وسهولته للمستخدمين.ينبغي  -

يقل عن  الالتأكد من أن محتوى النظام قابل للقراءة عن طريق عمل اختبار قابلية القراءة لمحتوى النظام لما ينبغي  -

  . ويفضل أن يكونوا من فئات مختلفة خمسة مستخدمين فعليين للنظام

 مستخدمين 5من  3من قبل ما ال يقل عن  ستيعاباالفهم وسهل الالتأكد من أن المحتوى 

 معقدةال واالبتعاد عن المسمياتمستخدم لمألوفة ل مسمياتاستخدام  التأكد من

 موجزةالفقرات  التأكد من أن

 المحتوى سهل القراءة لجميع فئات المستخدمينالتأكد من أن 

 ذو بنية لغوية بسيطةالتأكد من أن المحتوى 

 النصوص والخلفية هناك تباين واضح بين لونالتأكد من أن 

ات دقيقة وذالمعروضة معلومات ال بحيث تكون محتوىالبقراءة المستخدمين يستمتعون التأكد من أن 

  ةجودة عالية ومكتوبة بلغة جيد
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  الناتج المستهدف  طريقة القياس  المعيار

  ستيعاباللتأكد من أن المحتوى سهل الفهم واا

اختبار المستخدم بقراءته  /1
  للمحتوى مرة وحدة

سؤال المستخدم عن المحتوى  /2
  للتأكد من فهمه

إجابات المستخدمين أن تكون 
  %60صحيحة بما ال يقل عن 

التأكد من استخدام مسميات مألوفة للمستخدم 
  عن المسميات المعقدة بتعادالوا

التأكد من أن المحتوى سهل القراءة لجميع 
  فئات المستخدمين

  التأكد من أن المحتوى ذو بنية لغوية بسيطة

التأكد من أن هناك تباين واضح بين لون 
  النصوص والخلفية

التأكد من أن المستخدمين يستمتعون بقراءة 
المحتوى بحيث تكون المعلومات المعروضة 

  دقيقة وذات جودة عالية ومكتوبة بلغة جيدة

  التأكد من أن الفقرات موجزة 
عدد الكلمات في الجملة  /1

  الواحدة
  عدد الجمل في القفرة الواحدة /2

يفضل بحسب ما قدمته األبحاث 
  أن:

ال يتجاوز عدد الكلمات في  /1
  كلمة. 20الجملة 

ال يتجاوز عدد الجمل في  /2
  جمل. 5الفقرة عن 

 

  

  


