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مقدمة

هنــاك شــعور بالحاجــة امللحــة إلــى وجــود مجموعــة شــاملة مــن املبــادئ التوجيهيــة لتطويــر مواقــع التجــارة اإللكترونيــة 
 يصب 

ً
 لإلقبال املتزايد من قبل املستخدمين. وتمثل املبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوثيقة جهدا

ً
وإدارتها، وذلك نظرا

فــي هــذا اإلتجــاه. 

هذه املبادئ التوجيهية هي نتاج ملداوالت مكثفة شملت وزارة املواصالت واالتصاالت واالستشارات والخبـــرات املستقاة 
مــن الخبـــراء فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات وصناعــة التجــارة اإللكترونيــة. وقــد تــم الرجــوع إلــى املبــادئ التوجيهيــة للــدول 

.)W3C( ورابطــة الشــبكة العامليــة )ISO( األخــرى، باإلضافــة إلــى الهيئــات الدوليــة مثــل املنظمــة الدوليــة للمعاييـــر

وقــد أولينــا أهميــة خاصــة لضمــان توافــق محتــوى هــذه املبــادئ التوجيهيــة مــع الفلســفة الشــاملة، والتأكــد مــن أن مواقــع 
التجــارة اإللكترونيــة فــي قطــر تتمحــور حــول العميــل ومناســبة للمســتخدم. 

حول الوثيقة
تحتــوي هــذه الوثيقــة علــى املبــادئ التوجيهيــة املو�صــى بهــا لتطويــر وإدارة مواقــع التجــارة اإللكترونيــة فــي قطــر، والهــدف 
 للمعاييـــر الصحيحــة. فهــذه املبــادئ التوجيهيــة 

ً
األسا�صــي منهــا هــو ضمــان تصميــم وإنشــاء مواقــع التجــارة اإللكترونيــة وفقــا

تعمــل كإطــار عمــل متكامــل يتعيــن االلتـــزام بــه عنــد إنشــاء املوقــع اإللكترونــي. 
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1-1 ملحة عامة

 ال غنــى عنــه فــي مجــال األعمــال، مــع تطــور وعــي 
ً
أضحــت التجــارة اإللكترونيــة فــي يومنــا هــذا، وأكثــر مــن أي وقــت م�صــى، أمــرا

العمــالء وازديــاد توقعاتهــم. إن انتشــار أجهــزة البرودبانــد عاليــة الســرعة، وتوفــر بنيــة تحتيــة متقدمــة لإلنترنــت، واألجهــزة 
املحمولة الداعمة لنظام الشــبكة اإللكترونية، توفر فرًصا اقتصادية متزايدة للحكومات والشــركات واألفراد، قد تكون 
ذات أثر عميق في كيفية ممارسة التجارة اإللكترونية بين الشركات )B2B( وبين الشركات والعمالء )B2C( في املستقبل.

بلغ إجمالي مبيعات التجارة اإللكترونية العاملية بين الشركات والعمالء في العام 2015 مقدار 1.54 تريليون دوالر أمريكي. 
والمتالك فهم عام عن الكيفية التي تعمل بها التجارة اإللكترونية على تحول السوق في جميع أنحاء العالم، يتعين على 
 حــول العالــم. فشــركة Amazon، وهــي إحــدى شــركات 

ً
 وشــعبية

ً
املــرء فقــط أن ينظــر إلــى بعــض الشــركات األكثــر نجاحــا

البيــع بالتجزئــة الرائــدة عبــر اإلنترنــت فــي العالــم، التملــك أي نقــاط بيــع، وشــركة أوبــر، وهــي أكبــر شــركة ســيارات أجــرة فــي 
العالم، التملك أي سيارات، وكذلك ال تمتلك شركة Netflix وهي أكبر مزود لخدمة التلفاز املدفوعة، أي أجهزة للتشفير 

التلفزيونــي أو أي بنيــة تحتيــة لإلرســال، كمــا ال تمتلــك شــركة علــي بابــا وهــي أكبــر تاجــر للتجزئــة فــي العالــم، أي مخــزون. 

هذه املبادئ التوجيهية الوطنية للتجارة اإللكترونية هي األولى من نوعها في قطر، وتهدف إلى مســاعدة التجار، في جميع 
النقــاط ذات الصلــة، علــى ابتــداء عمــل ناجــح فــي التجــارة اإللكترونيــة وتشــغيله. فهــذه املبــاديء التوجيهيــة هــي نتيجــة جهــد 
 
ً
تعاوني شامل مع أصحاب املصلحة املحليين واإلقليميين والدوليين في مجمل سلسلة القيمة للتجارة اإللكترونية -بدءا
مــن إنشــاء املنتــج وحتــى تســليمه للمســتهلك – ويتوقــف النجــاح فــي تنفيذهــا علــى التعــاون والتنســيق الوثيــق بيــن مختلــف 

أصحــاب املصلحــة.

إن مــن شــأن تبنــي هــذه املبــاديء التوجيهيــة علــى نطــاق واســع أن يكــون لــه تأثيــر إيجابــي علــى بيئــة األعمــال فــي قطــر، ممــا 
يســاهم بشــكل كبيــر فــي التنميــة االقتصاديــة، ويمثــل ذلــك أحــد األعمــدة الرئيســية فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة، حيــث ســيؤدي 
إلى توفير فرص أفضل للشــركات للوصول إلى املســتهلكين، وتحســين كفاءة األعمال، وتوســيع فرص التجارة واالســتثمار، 

وتشــجيع االبتــكار والتنويــع والقــدرة التنافســية. 

وفي حين أن هذه املباديء التوجيهية تتناول مجموعة متنوعة من الوظائف األساسية للتجارة اإللكترونية، إال أنها تركز 
بشكل خاص على تجربة املستخدم وأفضل املمارسات ملواقع التجارة اإللكترونية.

1-2 التجارة اإللكترونية 

التجــارة اإللكترونيــة هــي ذلــك النشــاط التجــاري الــذي تجــري مــن خاللــه عمليــة تزويــد العمــالء بالســلع أو الخدمــات عــن 
طريــق األجهــزة اإللكترونيــة واإلنترنــت. يضيــف هــذا النــوع مــن التواصــل وإبــرام الصفقــات بعــض الجوانــب الجديــدة إلدارة 
البيانــات وقنــوات البيــع واإلعالنــات وعــرض الســلع والخدمــات، وفــي ذات الوقــت تنفيــذ دورة العمليــات التجاريــة الكاملــة، 

والتــي تتضمــن الدفــع والتســليم واملبالــغ املســتردة.

 للتجارة اإللكترونية 
ً
 في تطور التجارة اإللكترونية، والتي توفر في الوقت الراهن فرصا

ً
لقد شهد العقد األخير  ازدهارا  كبيرا

 عمليات املزاد اإللكترونية عبر الشــبكة ومنصات املبيعات من 
ً
ليس فقط من الشــركات إلى املشــترين، وإنما تشــمل أيضا

املســتخدم إلى املســتخدم.  وتشــمل نظم وأنشــطة التجارة اإللكترونية اآلن تقديم وحجز مجموعة واســعة من الخدمات 
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 عن 
ً
والخدمات املصرفية اإللكترونية والعمليات التجارية باستخدام العملة اإللكترونية واملحافظ اإللكترونية، فضال

 بعد يوم. 
ً
أشكال متنوعة من التسويق اإللكتروني والكثير من غير ذلك، والتي يتزايد استخدام العمالء لها يوما

 ضمــن برنامــج عمــل 
ً
إن إنشــاء املواقــع اإللكترونيــة وتطبيقــات الهاتــف املحمــول الخاصــة بالتجــارة اإللكترونيــة يتــم دائمــا

 لذلــك، فــإن 
ً
محــدد. وهــذا يعنــي أنــه جــزء مــن خطــة عمــل محــددة ذات أهــداف واضحــة وطــرق مفصلــة لتحقيقهــا. تبعــا

 قبــل ظهــوره األول علــى األوراق أو الشاشــة. إن هنــاك مجموعــة هامــة مــن 
ً
 حتمــا

ً
تصميــم هــذا النــوع مــن املنتجــات ســيبدا

العوامــل املتنوعــة التــي يجــب دراســتها واالتفــاق عليهــا قبــل البــدء بعمليــة التصميــم الفعليــة، ومــن بينهــا مــا يلــي: 

نقطة البيع الفريدة لألعمال	 
ميــز هــذا العمــل التجــاري 

ُ
مــن الضــروري تحديــد نقطــة البيــع الفريــدة لألعمــال، حيــث ستســتخدم كقاعــدة أساســية ت

عــن غيــره.

فهم العميل	 
مــن األهميــة فهــم املشــترين وتحديدهــم منــذ بدايــة املشــروع، حيــث سيســاعد ذلــك علــى توفيــر املعلومــات لتطويــر 

االســتراتيجية والتصميــم املطلوبيــن لتطويــر العمــل.

موضع العالمة التجارية	 
ســوف ُيســاعد موضــع العالمــة التجاريــة علــى تحديــد النمــط واإليقــاع املســتخدمين علــى مــدى األعمــال ككل. ويجــب أن 

يكــون هــذا ذا صلــة بعــروض القيمــة والجمهــور املســتهدف واســتراتيجية العمــل. 

التسويق واإلعالن	 
علــى الرغــم مــن أهميــة التجربــة فــي تعزيــز مشــاركة العمــالء، إال أنــه مــن الضــروري إيجــاد دافــع لجلــب العمــالء إلــى املوقــع 
 عديدة ومختلفة لتوجيه حركة املرور  إلى املوقع 

ً
اإللكتروني، ومن هنا تأتي أهمية التسويق واإلعالن.  إن هناك طرقا

 مــن البريــد اإللكترونــي إلــى الدفــع عــن النقــرة )PPC( إلــى إعالنــات شــبكات التواصل االجتماعي.   
ً
اإللكترونــي، بــدءا

نوع عالقات األعمال 	 
 علــى النواحــي الجوهريــة لتصميــم 

ً
 عميقــا

ً
يؤثــر نــوع عالقــات األعمــال، واملســتند إلــى قائمــة العمــالء املســتهدفين، تأثيــرا

تجربــة املســتخدم )UX(.  ويجــب مــن البدايــة تحديــد مــا إذا كانــت األعمــال هــي بيــن الشــركات )B2B( أو بيــن الشــركات 
والعمــالء )B2C( لوضــع تخطيــط مناســب والتنبــؤ  بســلوك املســتخدم املحتمــل.

البيئة النموذجية لالستخدام	 
يحتاج املصممون إلى معرفة متى وأين وفي أي ظروف سيقوم املستخدمون، عادة، باستخدام املوقع اإللكتروني. إن 
لتلك العوامل تأثير  كبير على القرارات املتعلقة بالتخطيط، وجدول األلوان والطباعة والتحوالت والتفاعالت، والتي 

تعمل مع بعضها البعض لتجعل العملية سهلة وسريعة وممتعة. 

1-3 من املستفيد من هذه املبادئ التوجيهية

املستفيدون األساسيون من هذه املبادئ التوجيهية متنوعون.  

تجار التجارة اإللكترونية	 
الحكومة	 
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الخدمات املالية	 
الخدمات اللوجستية	 
التعليم	 

1-4 كيفية استعمال هذه املبادئ التوجيهية

يتوقــع مــن التجــار واملســؤولين قــراءة هــذه املبــادئ التوجيهيــة وفهمهــا وااللتــزام بهــا. حيــث يحتــاج كافــة املواقــع اإللكترونيــة 
للتجــارة اإللكترونيــة التــي يتــم إنشــائها وامتالكهــا فــي قطــر االلتـــزام بهــذه املبــادئ التوجيهيــة.

إن هــذه املبــادئ التوجيهيــة تعمــل كأســاس يوضــح عمليــة وإجــراءات إنشــاء موقــع إلكترونــي قيا�صــي للتجــارة اإللكترونيــة، 
غيــر أنــه يجــوز، بنــاًء علــى املتطلبــات الخاصــة للعمــل التجــاري، تعديــل هــذه املبــادئ التوجيهيــة لكــي تتوافــق مــع املتطلبــات 

الخاصــة لألعمــال.

1-5 املالحظات واالقتراحات

 
ً
تعمــل هــذه املبــادئ التوجيهيــة كنمــوذج قيا�صــي ُيمكــن اســتخدامه فــي ســياقات متعــددة.  لقــد تــم تطويــر هــذه املبــاديء وفقــا

، ولذلــك يصبــح مــن األهميــة 
ً
لألوضــاع الحاليــة للتجــارة اإللكترونيــة، غيــر أن وتيــرة التغييــر فــي البيئــة الرقميــة ســريعة جــدا

بمكان إجراء التحديثات بشكل مستمر. إن أي مالحظات أو اقتراحات ستكون ذات قيمة جوهرية في تنمية هذه املبادئ 
التوجيهيــة وجعلهــا تتمحــور حــول العميــل، بمــا ُيمكــن الجميــع مــن اســتخدامها. 

 ecommerce@motc.gov.qa :يرجى إرسال أي مالحظات أو اقتراحات إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
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2. الجوانب القانونية
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يجب أن يكون لدى كل متجر للتجارة اإللكترونية، يبيع السلع و/أو الخدمات، مجموعة واضحة من األحكام والشروط 
القانونيــة التــي تتوافــق مــع القوانيــن الســارية. وتمثــل األحــكام والشــروط اتفاقيــة قانونيــة تحــدد بشــكل صريــح وواضــح 

قواعــد التعامــل بيــن الشــركة والعميــل. 

2-1 القانون القطري للمعامالت والتجارة اإللكترونية 

 باســم قانــون التجــارة اإللكترونيــة، القواعــد واألنظمــة 
ً
يوضــح قانــون املعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة، املعــروف أيضــا

املتعلقــة باألعمــال التجاريــة اإللكترونيــة. 

يمنــح القانــون الــوزن القانونــي للمعامــالت التجاريــة التــي تجــري عبــر وســائل االتصــال اإللكترونيــة مثــل رســائل البريــد 
اإللكترونــي، ويتضمــن الصالحيــة القانونيــة للعقــود والتوقيعــات اإللكترونيــة.  وتغطــي اللوائــح واألنظمــة، التــي أصبحــت 
سارية املفعول ونافذة في الوقت الحالي، عدة أمور من بينها منح التراخيص ملزودي خدمات التصديق، الذين يحتفظون 
بالبنية التحتية للمفاتيح العمومية الالزمة إلصدار شهادات التصديق وتقديم الخدمات املتعلقة بالتوقيعات الرقمية.  
طبقــه 

ُ
وقــد فــوض القانــون وزارة املواصــالت واالتصــاالت باعتبارهــا الجهــة املســؤولة، كمــا طلــب مــن الجهــات املعنيــة أن ت

 بشأن خصوصية محتوى البريد اإللكتروني، وإضفاء الصفة 
ً
 أحكاما

ً
كٌل في مجاله وفيما يخصه. ويتضمن القانون أيضا

القانونية على التوقيعات اإللكترونية، وأمن معلومات املستهلك فيما يتعلق بالتسوق عبر اإلنترنت. إن الهدف من هذه 
القوانيــن اإللكترونيــة، فــي نهايــة األمــر، هــو تعزيــز التجــارة اإللكترونيــة كأداة فعالــة للشــركات لزيــادة كفاءتهــا.

يمكنم تحميل الالئحة التنفيذية لقانون املعامالت والتجارة اإللكترونية في قطر من خالل الرابط التالي:
http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/qatars-e-commerce-law

2-2 األحكام والشروط

2-2-1 الخسارة واملسؤولية والضرر

فــي حــال حــدوث أي عطــل أو ضــرر أو خلــل فــي املنتــج، يجــب أن تكــون االلتزامــات عــن الضــرر بيــن البائــع والعميــل محــددة 
مــع مســتوى املخاطــر ذات الصلــة.  

2-2-2 امللكية الفكرية

يجــب تحديــد شــروط امللكيــة الفكريــة لضمــان عــدم إســاءة اســتخدام الهويــات التجاريــة )Brands( أو العالمــات 
التجاريــة بــأي شــكل، مــع النــص بوضــوح علــى أنــه ال يجــوز تفســير أي �صــيء فــي املوقــع اإللكترونــي باعتبــاره يمنــح أي 
ترخيــص أو حــق فــي اســتخدام أي عالمــة تجاريــة دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن صاحــب املوقــع.

2-2-3 الدفع

عنــد شــراء أي منتجــات و/أو خدمــات مــن املوقــع اإللكترونــي، فإنــه يجــب تحديــد شــروط الدفــع. هنــاك بعــض مواقــع 
. وفــي حالــة عــدم 

ً
التجــارة اإللكترونيــة التــي تنــص علــى أنــه لــن يجــري إرســال أي طلــب حتــى يتــم ســداد الدفعــة فعليــا

تسوية الدفعة، فإنه يجوز ملوقع التجارة اإللكترونية إلغاء الطلب بشكل كامل. هذه الشروط اإلضافية تؤمن املزيد 
مــن الحمايــة لألعمــال التجاريــة. 
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2-2-4 حماية البيانات

يجب أن يوضح شرط حماية البيانات كيفية حماية معلومات العميل الشخصية واستخدامها وتخزينها.

2-2-5 شروط االستخدام

 مــا 
ً
طبــق علــى كل زائــر للموقــع. غالبــا

ُ
توضــح هــذه الشــروط، ببســاطة، متطلبــات الدخــول إلــى أي موقــع إلكترونــي، وت

 مثــل الســرية واالســتخدامات املحظــورة للموقــع اإللكترونــي. 
ً
غطــي شــروط االســتخدام بنــودا

ُ
ت

2-2-6 التسليم 

 لتكاليــف 
ً
 مــا تتضمــن هــذه الشــروط تحديــدا

ً
 مــن الشــحن والتســليم، وعــادة

ً
يجــب أن تغطــي شــروط التســليم كال

 إلى أنه )في حال مشاركة طرف ثالث في توفير الخدمة( 
ً
شير أيضا

ُ
التسليم، وكيفية حساب رسوم الشحن، ويمكن أن ت

فإنــه ال ُيمكــن ضمــان جــودة التســليم.

2-2-7 معلومات الضمان

يجــب تحديــد شــروط واضحــة حــول كيفيــة شــراء املنتجــات، ومــا إذا كان هنــاك أي قيــود، علــى ســبيل املثــال: تقييــد 
ــدرج بعــض املتاجــر 

ُ
البيــع للمنتجــات والخدمــات بحســب العمــر، ومــا يحــدث فــي حالــة عــدم إمكانيــة توريــد املنتــج. قــد ت

معلومــات الضمــان كجــزء مــن البنــود والشــروط الخاصــة بهــا عبــر اإلنترنــت، بينمــا قــد تصــدر متاجــر أخرى وثائق ضمان 
منفصلــة. 

2-2-٨ اإللغاء 

يجب أن يوضح هذا الشرط الظروف التي يحق للعميل فيها إلغاء طلبه، والعملية التي يجب اتباعها في إلغاء الطلب 
وأي متطلبات أخرى، مثل، وجوب عدم استخدام البضائع وإعادتها في عبواتها األصلية.
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3. الدفع
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ُيمكن نظام الدفع الخاص بالتجارة اإللكترونية املســتخدمين من دفع معامالتهم عبر اإلنترنت باســتخدام طريقة الدفع 
 عنــد التســليم، وهنــاك بعــض طــرق الدفــع 

ً
اإللكترونــي. تجــري معظــم الدفعــات فــي دولــة قطــر علــى أســاس الدفــع نقــدا

اإللكتروني املحدودة )البطاقات االئتمانية والبطاقات مسبقة الدفع واملحافظ الرقمية وغيرها(.  إن القوانين واللوائح 
 عــن التعقيــد فــي هيــكل الدفــع اإللكترونــي لــدى التجــار وعمليــة االســتحواذ ذات 

ً
املعقــدة املنظمــة للدفــع اإللكترونــي، فضــال

.
ً
 كبيـــرا

ً
التكاليــف العاليــة وعــدم وجــود مجمــع للدفعــات، تجعــل مــن نمــو التجــارة اإللكترونيــة  تحديــا

3-1 أنواع الدفع

3-1-1 الدفع بواسطة البطاقة االئتمانية

 للدفــع عبــر اإلنترنــت. وعــادة مــا تكــون املواقــع اإللكترونيــة مهيــأة 
ً
البطاقــات االئتمانيــة هــي إحــدى الطــرق األكثــر شــيوعا

بشــكل عام الســتقبال بطاقات شــركة ماســتركارد وشــركة فيزا وعدد قليل آخر من البطاقات. ويمكن للتجار الوصول 
إلــى الســوق الدوليــة مســتخدمين بطاقــات االئتمــان بإدمــاج بوابــة الدفــع فــي أعمالهــم.  

3-1-2 التحويل اإللكتروني

بإمــكان العمــالء املشــتركين فــي تســهيالت مصرفيــة عبــر اإلنترنــت إجــراء تحويــالت مصرفيــة لدفــع قيمــة مشــترياتهم عبــر 
 
ً
الشبكة. ويضمن التحويل املصرفي للعمالء استخدام أموالهم بأمان ألن كل معاملة بحاجة للتصديق واالعتماد أوال

عبــر معرفــات تصديــق املعامــالت املصرفيــة الخاصــة بالعميــل قبــل إجــراء عمليــة الشــراء. 

 عند التسليم
ً
3-1-3 الدفع نقدا

 
ً
 للدفــع فــي قطــر ويســتخدم للســلع املاديــة. ولكــن الدفــع نقــدا

ً
 عنــد التســليم هــو الطريقــة األكثــر شــيوعا

ً
الدفــع نقــدا

محفــوف بالعديــد مــن املخاطــر مثــل عــدم ضمــان اكتمــال عمليــة البيــع الفعليــة أثنــاء التســليم. 

3-1-4 النقر والتحصيل

 لــدى الشــركات التــي تمتلــك متاجــر ماديــة. وتتمثــل العمليــة فــي قيــام العميــل بإصــدار طلــب عبر 
ً
 ســائدا

ً
أصبــح هــذا توجهــا

الشــبكة يطلــب فيــه اســتالم الطــرد فــي إحــدى نقــاط االســتالم املخصصــة للشــركة.

3-2 بوابات الدفع

بوابــة الدفــع هــي عبــارة عــن خدمــة للتجــارة اإللكترونيــة تتــم خاللهــا بمعالجــة دفعــات البطاقــة االئتمانية الخاصة باملتاجر 
ســهل بوابــات الدفــع هــذه املعامــالت عــن طريــق تحويــل املعلومــات الرئيســية بيــن بوابــات الدفــع مثــل أجهــزة 

ُ
اإللكترونيــة.  ت

الهاتــف املحمــول التــي تدعــم الشــبكة/ املواقــع اإللكترونيــة واملعالــج األمامي/البنــك. 

 فــي إجــراء معامــالت التجــارة اإللكترونيــة، حيــث تتيــح إجــراء عمليــة الدفــع بيــن التاجــر 
ً
 أساســيا

ً
وتلعــب بوابــات الدفــع دورا

 علــى نجــاح األعمــال ألنهــا توفــر املصداقيــة والثقــة، والتــي هــي مــن 
ً
 مباشــرا

ً
والعميــل. إن اختيــار بوابــة دفــع جيــدة يؤثــر تأثيــرا

أهــم األســباب لتحــول العمــالء.
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3-2-1 عملية بوابة الدفع

 ويتابــع العمليــة بإدخــال التفاصيــل ذات الصلــة فــي . 1
ً
يــزور العميــل موقــع التجــارة اإللكترونيــة ويختــار منتجــا

عمليــة فحــص املعلومــات النهائيــة. ســوف تطلــب بعــض املواقــع مــن العميــل أن يقــدم تفاصيــل الدفــع خــالل 
 عــن ذلــك يتــم تقديــم كافــة تفاصيــل الدفــع مــن خــالل بوابــة الدفــع.  

ً
هــذه العمليــة. بــدال

فــي حــال تقديــم تفاصيــل الدفــع علــى املوقــع اإللكترونــي، فإنــه يرســل تلــك التفاصيــل بشــكل آمــن إلــى بوابــة . 2
الدفــع.

رسل بوابة الدفع التفاصيل إلى بنك التاجر.. 3
ُ
ت

يقوم بنك التاجر بعملية االتصال ببنوك العمالء وتبادل التفاصيل.. 4
يقوم البنك بمنح تصريح باملعاملة بشرط أن تكون التفاصيل املقدمة صحيحة. . 5
في بعض الحاالت، قد تطلب بوابة الدفع والبنك من العميل التحقق من أنه قد تمت املوافقة على إجراء . 6

املعاملة من خالل إرسال بريد الكتروني أو رسالة نصية إلى بيانات املتصل بالبنك. 
يتم إيداع املبلغ املحدد من حساب العميل إلى حساب التاجر.. 7
عيد بوابة الدفع املعلومات إلى املوقع اإللكتروني للسماح للعميل بمعرفة موقف عملية الشراء.. 8

ُ
وت

3-2-2 أمثلة لبوابات الدفع

QPAY
 حل دفع متكامل •
 معامالت آمنة وسريعة وموثوقة •
 طرق دفع متعددة •
 تكامل املوقع اإللكتروني •
• CMS تكامل نظام إدارة االتصاالت 
 ترميز الدفعات املتكررة  •
 حزم أدوات تطوير البرمجيات النقالة وإمكانيات الدمج مع تطبيقات األجهزة النقالة •
 تكامل نقاط البيع •
 حلول الفواتيراإللكترونية •
 تجارة إلكترونية وفواتير إلكترونية منخفضة التكلفة •

PayPal
 استخدام على مستوى العالم •
 قبول املدفوعات الدولية واملحلية •
 صفحات تسجيل الخروج بأكثر من 15 لغة •
 مدمجة مع مجموعة متنوعة من املنصات وعربات التسوق •
 صفحات تسجيل الخروج مجهزة لالستخدام على األجهزة املحمولة •
 تشفير متقدم ومنصة أمان مخصصة •
 صفحات تسجيل الخروج سهلة الضبط •
 سريع وبسيط وآمن •
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بنك قطر الوطني
 تسهيالت الدفع اآلمن ببطاقة االئتمان  •
 منصة واحدة لدعم تقنيات الدفع املتعددة •
 سهولة في تسوية الحسابات وإعداد التقارير •
• 3-D بروتوكول الدفع اآلمن املصادق عليه لبطاقة فيزا عبر ميزة 
 تطبيقات الدفع اآلمن ببطاقات ماستركارد  •
 دمج صفحة دفع مستضافة توفر واجهة مشتركة مع موقع التاجر على الويب •
 تأمين الوصول من خالل املتصفح ملراقبة املعامالت في الوقت الحقيقي وتنزيل التقارير •
 حل مرن وقابل للتطوير وسهل االستخدام •

البنك التجاري القطري
 تسهيالت الدفع اآلمن ببطاقة االئتمان •
 سهولة االندماج مع العديد من املنصات •
 التعامل مع البطاقات الرئيسية •
 نقطة واحدة للتوثيق  •
 رمز التحقق بواسطة بطاقات فيزا والرمز اآلمن لبطاقات ماستر كارد  •
 تقليل عدد مرات إعادة التحميل •
 الحد من املعامالت االحتيالية •
 سرعة وسهولة االندماج في أي نظام ملعالجة بطاقات التجارة اإللكترونية •
 زيادة حجم املبيعات املحتمل من خالل زيادة ثقة املستهلك في إجراء عمليات الشراء عبر اإلنترنت •
 حماية إضافية ضد أي عملية احتيال عبر اإلنترنت •
 االلتزام بمعايير وضوابط قطاع املدفوعات  •

بنك الدوحة
 أدنى رسوم لكل معاملة في قطر •
 معتمد ملعامالت بطاقات فيزا وماستركارد •
 نظام بوابة الدفع متين وسريع  •
 معالجة املعامالت سريعة وفعالة •
 طبقات أمن متعددة •
 منصة مرنة تسمح باالندماج السهل •
 جميع املدفوعات املعتمدة عبر اإلنترنت مضمونة من البنك في غضون يومي عمل من املعاملة •
 الدعم الفني على مدار الساعة •
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4. الخدمات اللوجستية
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الخدمــات اللوجســتية هــي إدارة عمليــة الحصــول علــى املــوارد وتخزينهــا وشــحنها إلــى وجهاتهــا. تتوفــر الخدمــات مــن خــالل 
إنشــاء نظام قائم على األهداف لتســهيل التخطيط والتنفيذ واإلشــراف على حركة الســلع والخدمات، والتي تختلف من 

مجــال آلخــر.  

أعمال التجارة اإللكترونية تتطلب بصورة تلقائية توفير خدمات لوجســتية، وُيعد العثور على مزود خدمات لوجســتية 
، ومــن الضــروري النظــر فــي هــذا 

ً
 ال غنــى عنــه. إن الشــركات املحليــة فقــط هــي التــي يمكنهــا القيــام بالتســليم محليــا

ً
كــفء أمــرا

األمــر عنــد اختيــار مــزود الخدمــات اللوجســتية الخــاص بكــم مــن أجــل التأكــد مــن أنــه ُيســمح لهــم مــن الناحيــة القانونيــة 
بتلبيــة احتياجــات عملكــم. 

إن مؤشــرات األداء في مجال التســليم في قطر تتحســن تدريجًيا وإن كان بوتيرة بطيئة نســبًيا، بيد أنه هناك مجموعة من 
العوامل التي من شأنها أن تعمل على االرتقاء بمؤشرات األداء للمعايير واملمارسات الرائدة مثل زيادة املنافسة في قطاع 
تســليم الطــرود وإتاحــة املزيــد مــن مناطــق التجــارة الحــرة حيــث ســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة الــواردات ورفــع جاذبيــة التجــارة 

والصــادرات. 

4-1 طرق التسليم:

4-1-1 التسليم املحلي

تسمح التشريعات القطرية املتعلقة بتسليم الطرود للشركات املحلية فقط القيام بعمليات التسليم املحلية من عنوان 
آلخر.  ويتضمن التسليم املحلي على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:

خدمة التسليم من الباب إلى الباب في دولة قطر •
خدمات التسليم في نفس اليوم •
تتبع التسليم •
خدمات تسليم الطرود خالل الليلة  •
تسليم بضائع التاجر •
تسليم األطعمة الساخنة والباردة والحلويات واآليس كريم •
إيداع وتسليم املمتلكات الشخصية •
التأمين •

أمثلة لشركات الخدمات اللوجستية القطرية املحلية:

)Q-Post( بريد قطر
 

Hammaly

Pick n Drop
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4-1-2 التسليم الدولي

يقتصــر عمــل شــركات الخدمــات اللوجســتية األجنبيــة علــى عمليــات التســليم الدوليــة داخــل وخــارج البــالد. ويتضمــن 
التســليم الدولــي علــى ســبيل املثــال ال الحصــر مــا يلــي:

خدمة التسليم من الباب إلى الباب حول العالم  •
تتبع التسليم •
تسليم بضائع التاجر •
إيداع وتسليم املمتلكات الشخصية •
خدمة االستالم •
جدولة التسليم •
التأمين •

)Aramex( Shop and Ship ارامكس

)DHL( دي اتش ال

)Connected by Qatar Post( كونيكتيد عبر بريد قطر

)Fedex( فيديكس
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5. األمن
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ينطوي أمن التجارة اإللكترونية على حماية أصول التجارة اإللكترونية املختلفة من الوصول أو االستخدام أو التعديل 
 لنجــاح التجــارة اإللكترونيــة حيــث أن أحــد األســباب الرئيســية النخفــاض 

ً
 حيويــا

ً
غيــر املصــرح بــه. ويشــكل هــذا عنصــرا

 مــا 
ً
العمليــات التجاريــة هــو مشــاكل ومخــاوف الثقــة لــدى العميــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن املجرميــن الســيبرانيين غالبــا

يســتهدفون ويســتغلون علــى وجــه الخصــوص نقــاط الضعــف فــي مواقــع التجــارة اإللكترونيــة، وُيمكــن ألي اختــراق مــن هــذا 
القبيــل أن يقلــل وبشــكل فــوري مــن ثقــة العمــالء فــي أي شــركة.  

5-1 أنواع التهديدات

5-1-1 التالعب باألسعار

 ما تواجه أنظمة التجارة اإللكترونية الحديثة مشكالت في التالعب باألسعار ألن هذه األنظمة آلية/أوتوماتيكية 
ً
كثيرا

 خلــف التالعــب 
ً
 إلــى بوابــة الدفــع النهائيــة. الســرقة هــي الدافــع األكثــر شــيوعا

ً
 مــن أول الزيــارة ووصــوال

ً
بالكامــل، بــدءا

 فيــه، لكــي يخــرج ومعــه جميــع البيانــات.
ً
 منخفضــا

ً
باألســعار، حيــث يتســلل الدخيــل إلــى عنــوان URL أو يثبــت ســعرا

)Snowshoe spam( »5-1-2 البريد املزعج »حذاء الثلج

رســل من قبل 
ُ
 على مدى الســنوات القليلة املاضية. وهو في األســاس رســالة ت

ً
 جدا

ً
 شــائعا

ً
لقد أصبح البريد املزعج أمرا

شــخص واحــد. لكــن ولســوء الحــظ، هنــاك تطــور جديــد يحــدث فــي العالــم الســيبراني، وهــو مــا ُيســمى »بالبريــد املزعــج 
حــذاء الثلــج«. وبخــالف البريــد املزعــج العــادي، فــإن هــذا البريــد املســمى بحــذاء الثلــج ال يتــم إرســاله مــن جهــاز كمبيوتــر 

واحــد وإنمــا عبــر عــدد مــن املســتخدمين، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى برنامــج مكافحــة البريــد املزعــج فلتــرة الرســائل.

5-1-3 تهديدات الشيفرات الخبيثة

 ما تتضمن تهديدات الشيفرات الخبيثة هذه فيروسات أو ديدان أو أحصنة طروادة.
ً
عادة

الفيروســات هــي عــادة تهديــدات خارجيــة ويمكــن أن تفســد امللفــات علــى املوقــع اإللكترونــي إذا وجــدت طريقهــا إلــى  •
، ويمكــن أن تلحــق الضــرر 

ً
الشــبكة الداخليــة. ويمكــن أن تكــون خطيــرة للغايــة ألنهــا تدمــر أنظمــة الكمبيوتــر تمامــا

 إلــى 
ً
بســير العمــل االعتيــادي علــى الحاســوب. مــن األمــور املهمــة التــي يجــب عــدم نســيانها أن الفيــروس يحتــاج دائمــا

مضيــف، حيــث ال يمكنــه االنتشــار مــن تلقــاء نفســه.
الديدان مختلفة جدا وهي أكثر خطورة من الفيروسات، حيث أنها تضع نفسها مباشرة عبر اإلنترنت ويمكن أن  •

تصيب املاليين من أجهزة الحاسوب في غضون ساعات قليلة فقط
 حاســوب  •

ً
حصــان طــروادة هــو شــيفرة برمجيــة، يمكــن أن تــؤدي وظائــف مدمــرة. وتهاجــم هــذه األحصنــة عــادة

املســتخدم عنــد تحميــل ملــف معيــن.

Wi-Fi 5-1-4 التصنت على شبكات الواي فاي

هــي إحــدى أســهل الطــرق فــي التجــارة اإللكترونيــة لســرقة البيانــات الشــخصية. ويوصــف التصنــت علــى شــبكة الــواي 
فــاي بأنــه »اســتماع افترا�صــي« للمعلومــات التــي تتــم مشــاركتها عبــر شــبكة الــواي فــاي غيــر املشــفرة، ويمكــن أن يحــدث 

ذلــك علــى أجهــزة الكمبيوتــر العامــة وكذلــك علــى أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية.
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5-1-5 تهديدات أخرى

التهديــدات األخــرى، والتــي يجــب أن تكــون علــى علــم بهــا، تتضمــن التقــاط )تشــمم( حــزم البيانــات، وانتحــال بروتوكــول 
اإلنترنــت، ومســح املنافــذ. وقــد تســمى عمليــة التقــاط حــزم البيانــات بعمليــة التشــمم، وهــي تنطــوي علــى قيــام متطفــل 
يستخدم جهاز التقاط بمهاجمة تدفق حزم البيانات ومسح حزم البيانات الفردية. تتضمن عملية انتحال بروتوكول 
. هذا يجعل من الصعب 

ً
 آخرا

ً
اإلنترنت تغيير عنوان املصدر وصياغته بطريقة تجعله يبدو كما لو كان مصدره حاسوبا

للغايــة تعقــب املهاجــم.

5-2 مكافحة التهديدات

5-2-1 منصة التجارة اإللكترونية اآلمنة

 حيــث أنــه ينطــوي 
ً
 مثاليــا

ً
قــد تقــرر فــرق التطويــر والشــركات إنشــاء حــٍل متكامــل للتجــارة اإللكترونيــة، وهــذا ليــس قــرارا

علــى تكاليــف عاليــة ومخاطــر أمنيــة. إن النهــج األفضــل عنــد إنشــاء موقــع للتجــارة اإللكترونيــة هــو اســتخدام منصــة 
تجــارة إلكترونيــة موجــودة وقائمــة.

إن استخدام منصة تجارة إلكترونية قائمة هو الحل األسرع واألسهل واألقل مخاطرة من الناحية األمنية. ومن شأن 
تبنــي وتخصيــص حلــول التجــارة اإللكترونيــة لالحتياجــات املحــددة ملوقــع الويــب توفيــر الوقــت واملــال واملــوارد البشــرية، 

مع توفير قاعدة جيدة من املمارســات األمنية املدمجة بالفعل من قبل مزودي حلول التجارة اإللكترونية.

)SSL(- 5-2-2 اتصال آمن لتسجيل الخروج

تعمل اإلنترنت على بروتوكول)HTTP( لنقل املعلومات من متصفح املستخدم إلى خوادم االستضافة. إن بروتوكول 
)HTTP( بطبيعته غير آمن ألنه ال ينفذ أي نوع من التشفير على البيانات التي يتم نقلها.

إن ذلك يضع مستخدمي موقع التجارة اإللكترونية تحت رحمة املخترقين لنفس الشبكة، فهم يلتقطون املعلومات 
التي يتم إرسالها -بما في ذلك كلمات املرور وأرقام بطاقات االئتمان والعناوين.

 وهو )HTTPS(. إن بروتوكول 
ً
إن أحد حلول هذه املشكلة هو تنفيذ موقع التجارة اإللكترونية على بروتوكول أكثر أمنا

مكن من تشفير جميع االتصاالت بين متصفح الويب الخاص باملستخدم وخادم 
ُ
)HTTPS( يطبق شهادة )SSL( التي ت

. إن تشــفير االتصاالت على هذا النحو يضمن أنه لن يكون بوســع األشــخاص 
ً
 كامال

ً
موقع التجارة اإللكترونية تشــفيرا

الذين يرصدون حركة مرور الشبكة الوصول إلى أو معرفة معلومات املستخدم.

5-2-3 التشفير

إنها عملية تحويل نص عادي إلى نص مشفر  )رمزي( اليمكن قراءته إال من قبل مرسل الرسالة أو متلقيها.

5-2-4 الشهادات الرقمية

هــي شــهادة رقميــة تصدرهــا شــركة طــرف ثالــث موثــوق بهــا. تحتــوي الشــهادة الرقميــة علــى األمــور التاليــة: اســم الشــركة 
)فقط في شــهادة )EV SSL(( والرقم التسلســلي للشــهادة الرقمية وتاريخ انتهاء الصالحية وتاريخ اإلصدار. تعد شــهادة 
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 مــن املصادقــة علــى موقــع الويــب، كمــا أنهــا تحميــه فــي الوقــت عينــه 
ً
 ألنهــا توفــر مســتوى عاليــا

ً
 ضروريــا

ً
مــرا

ً
)EV SSL( ا

مــن الهجمــات غيــر املرغوبــة، مثــل هجــوم )Man-In Middle Attack(.  هنــاك أنــواع أخــرى مختلفــة متوفــرة مــن 
شــهادات)SSL( )مثــل)Wildcard SSL( و )SAN( و )SGC( وشــهادة )Exchange Server(، إلــخ( والتــي يمكــن اختيارهــا 

 لحاجــة موقــع الويــب الخــاص بــك.
ً
وفقــا

5-2-5 كلمات مرور منيعة للمستخدم

لقــد توصــل املخترقــون إلــى أســلوب منطقــي لحــل كلمــات املــرور البســيطة مــن خــالل التقنيــات املعروفــة باســم الهندســة 
االجتماعيــة. وملعالجــة هــذه املشــكلة، يجــب تطبيــق قواعــد مصادقــة إضافيــة علــى نمــاذج تســجيل املســتخدمين وذلــك 
بمطالبــة املســتخدمين باختيــار كلمــات مــرور أكثــر صعوبــة مــن خــالل اســتخدام مزيــج مــن األحــرف الكبيــرة والصغيــرة 

واألرقــام والرمــوز الخاصــة.

5-2-6 أرقام التتبع للطلبات

يجــب تنفيــذ أرقــام التتبــع لجميــع الطلبــات التــي يتــم شــحنها إلــى العمــالء. إن آليــة تتبــع الطــرود تســاعد علــى التعرف على 
 فــي منــع عمليــة »احتيــال اســترداد 

ً
العمــالء مــن خــالل تأكيــد عناوينهــم الخاصــة بالفوتــرة والشــحن، كمــا تســاعد أيضــا

الرســوم«. وهــي الحالــة التــي يدعــي فيهــا املســتخدم أنــه لــم يســتلم أي طلــب، ثــم ُيطالــب فيمــا بعــد باســترداد األمــوال التــي 
.
ً
دفعهــا، غيــر أنــه يكــون، فــي حقيقــة األمــر، قــد اســتلم الطلــب فعليــا

5-2-7 النسخ االحتياطية للنظام وقاعدة البيانات

يجــب وضــع اســتراتيجية للنســخ االحتياطيــة، بحيــث تتيــح للشــركة االحتفــاظ بنســخ مــن البيانــات للرجــوع إليهــا فــي حالــة 
حــدوث أي مشــكالت علــى الخــادم الرئي�صــي الخــاص بتطبيــق التجــارة اإللكترونيــة.

إن هنــاك حاجــة إلــى نســخ احتياطيــة عبــر اإلنترنــت لتكــرار البيانــات )نســخ البيانــات علــى شــكل نســخة احتياطيــة(، ممــا 
 فــي حالــة فشــل الخــادم األسا�صــي الــذي يخــدم حلــول 

ً
يســمح بتحويــل محتــوى الويــب إلــى تلــك النســخ االحتياطيــة تلقائيــا

التجــارة اإللكترونيــة أو فــي حــال اختراقــه.

تســمح النســخ االحتياطيــة املحليــة للشــركات باالســتجابة لحــاالت الكــوارث فــي حالــة حدوثهــا لــدى مــزود خدمــة 
البيانــات. مراكــز  أو  االســتضافة 
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6. املنصات
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مكــن شــركتك مــن إدارة موقــع الويــب واملبيعــات 
ُ
منصــة التجــارة اإللكترونيــة هــي تطبيــق برمجــي يوفــر الشــكل والبنيــة التــي ت

والعمليــات. توفــر هــذه املنصــات امليــزات القويــة الالزمــة إلدارة األعمــال التجاريــة عبــر اإلنترنــت، ويتــم تحديثهــا باســتمرار 
دمج مع أدوات األعمال الرائدة - لتمكين 

ُ
للتعامل مع التطورات في مجال األمن والتكنولوجيا. باإلضافة إلى ذلك، فإنها ت

الشــركات مــن إضفــاء املركزيــة علــى عملياتهــا وإدارتهــا بالطريقــة الخاصــة بهــا. 

توفــر هــذه املنصــات حلــول التجــارة اإللكترونيــة علــى شــكل خدمــات »مــن البدايــة إلــى النهايــة«.  وهــذا يعنــي علــى املســتوى 
األسا�صي أنها توفر نماذج قابلة للتخصيص حسب متطلبات موقع التجارة اإللكترونية مقابل رسوم شهرية. وتوفر هذه 
 مجموعــة كبيــرة مــن ميــزات املكاتــب األماميــة والخلفيــة مــع خدماتهــا، مثــل إدارة املحتــوى وإدارة عالقــات 

ً
املنصــات أيضــا

 شــديد الجاذبيــة لشــركات التجــارة 
ً
العمــالء ومعالجــة الطلبــات وتنفيــذ الطلبــات ومــا إلــى ذلــك، ممــا يجعــل منهــا عرضــا

اإللكترونيــة الجديــدة.

6-1 املبادئ التوجيهية للمنصة

املبادئ التوجيهية التالية هي عبارة عن مجموعة القواعد العامة التي يجب التحقق من وجودها عند اختيار أو تصميم 
منصــة التجــارة اإللكترونية:

تسمح بإدارة بيانات املنتج، أي: ميزة إضافة املنتج وتحديثه وإزالته •
تضع املنتج في قائمة وتعرضه •
تسمح بتتبع وجرد املخزون •
تسمح بوضع املنتج في عربة تسوق، إذا كانت هناك منتجات عديدة •
تسمح بتنفيذ الطلبات •
تسمح بتحصيل الدفعة بشكل آمن •
ينبغــي أن تكــون قــادرة علــى تأميــن البوابــة مــن االحتيــال علــى بطاقــات االئتمــان باســتخدام حلــول معالجــة الدفــع  •

)PCI DSS( املتوافقــة مــع نظــام
تسمح باالندماج مع بنوك قطر املحلية •
تقــدم معلومــات واضحــة للعمــالء حــول مــا سيشــترونه والتكلفــة. وفقــط عندمــا يوافــق العميــل، يمكنهــا متابعــة  •

تحصيــل الدفعــات
تزود العميل بإيصال الشراء •
تحافظ على أمن بيانات العميل •
ال تشارك بيانات العميل دون موافقة مسبقة منه •
تــزود العمــالء بآليــة لالتصــال بالتاجــر، وبالتحديــد عبــر نمــوذج الويــب والدردشــة املباشــرة وأرقــام االتصــال ومــا  •

إلــى ذلــك
تزود العمالء بسياسة الخصوصية )بما في ذلك البيانات وملفات تعريف االرتباط( واألحكام والشروط •
تمكن العمالء من عرض األسعار بالريال القطري •
تسمح بترجمة املوقع اإللكتروني بلغات متعددة، وإمكانية تحول لغات الطباعة من اليمين إلى اليسار والعكس •
السماح بتحريراملحتوى باللغتين العربية واإلنجليزية على األقل •
تسمح للعمالء بالوصول إلى املنصة من خالل األجهزة املحمولة باإلضافة إلى سطح املكتب •

بخالف ما ذكر أعاله، ينبغي التحقق بعناية من متطلبات العمل مع ميزات النظام األسا�صي. 
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6-2 منصات التجارة اإللكترونية الرائدة املتاحة في السوق. 

Woocommerce
 

Magento

 
Shopify

 
WIX

 
QPay International

 
Prestashop

 
Big commerce

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، هنــاك بعــض كيانــات الطــرف الثالــث التــي تســمح لــك بتقديــم منتجاتــك وخدماتــك علــى موقعهــا، 
حيث تتكفل بالعرض وجميع جوانب املبيعات بما في ذلك معالجة الدفع والتسليم. قد يترتب عليك دفع رسوم متكررة 
لعــرض منتجاتــك وعمولــة علــى كل منتــج / خدمــة يتــم بيعهــا. وقــد تطلــب بعــض منصــات التجــارة اإللكترونيــة للطــرف 

 فيمــا يتعلــق بــإإلدراج/ العــروض املميــزة.
ً
الثالــث رســوم اشــتراك مبدئيــة خاصــة

سوق قطر اإللكتروني
 

سوق الدوحة 
 
 

سوق

 من املنصات بأي شكل من األشكال. لقد 
ً
* يرجى االنتباه إلى أن وزارة املواصالت واالتصاالت ال تتبع أو تو�صي أو تقترح أيا

تم توفير القائمة أعاله فقط على سبيل املثال ال الحصر و دون أي ترتيب لألولوية
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7. التسويق
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التسويق في التجارة اإللكترونية هو عملية زيادة املبيعات عن طريق زيادة الوعي بالهوية التجارية ملتجر موجود ومنتجات 
معروضــة علــى اإلنترنــت. ُيطبــق التســويق الرقمــي للتجــارة اإللكترونيــة مبــادئ التســويق التقليديــة علــى بيئــة متعــددة 

القنــوات تعتمــد علــى البيانــات.

يمكــن تقســيم تســويق التجــارة اإللكترونيــة إلــى عمليتيــن أساســيتين: زيــادة عــدد زيــارات موقــع الويــب وتحســين تجربــة 
املستخدم لغرض التحول إلى التجارة اإللكترونية، وكالهما عنصرحاسم لنمو األعمال التجارية عبر اإلنترنت - والفشل 
فــي أحدهمــا ســيقوض أي نجــاح لآلخــر. إن باســتطاعة خبــراء التســويق املحترفيــن االزدهــار فــي املجــال الرقمــي، حيــث يمكنهــم 

بــدء أعمالهــم باالعتمــاد علــى أســاس متيــن مــن املصطلحــات الشــائعة. 

7-1 استراتيجيات التسويق اإللكتروني

 )PPC( 7-1-1 اإلعالن بالدفع عند النقر

تعمــل حمــالت اإلعــالن بالدفــع عنــد النقــر الفعالــة علــى جــذب املســتخدمين الراغبيــن بالشــراء، ممــا يجعلهــا أكثــر كفــاءة 
مــن العديــد مــن األنظمــة اإلعالنيــة التقليديــة. تراهــن الشــركات علــى عــدد مــرات الظهــور املدفــوع علــى أعلــى قوائم نتائج 
محــرك البحــث، علــى أســاس الدفــع لــكل نقــرة. يتــم تحديــد عــدد مــرات الظهــور بنــاًء علــى استفســارات املســتخدم عبــر 

محــرك البحــث، مــن خــالل اســتراتيجية تتمحــور حــول الكلمــات الرئيســية التــي تحقــق أعلــى عائــد علــى االســتثمار.

)SEM( 7-1-2 التسويق عبر محركات البحث

غالًبا ما يستخدم مصطلح )SEM( لوصف الجهود على منصة )AdWords( لدى جوجل واملنصات املدفوعة األجر 
علــى محــركات البحــث األخــرى، مثــل محــرك بحــث )Bing(. تســتخدم جهــات التســويق املتنوعــة هــذا املصطلــح متعــدد 

 لوصــف جميــع الجهــود املدفوعــة األجــر والعضويــة املجانيــة.
ً
األوجــه أيضــا

)SEO( 7-1-3 االستفادة األمثل من محرك البحث

إن االســتفادة األمثــل مــن محــرك البحــث تأتــي مــن النتائــج »العضويــة« املجانيــة علــى محــركات البحــث مثــل جوجــل 
وياهــو. ويتطلــب نجــاح االســتفادة األمثــل مــن محــرك البحــث االلتــزام بأفضــل املمارســات علــى مســتوى صفحــة املنتــج 
 إلــى جنــب مــع إنشــاء املحتــوى والروابــط الداخليــة ومشــاركة الوســائط االجتماعيــة والعديــد مــن العوامــل األخــرى 

ً
جنبــا

راعــي خوارزميــات محــرك البحــث.
ُ
التــي ت

7-1-4 اإلعالن عبر شاشات العرض 

 مــا تكــون مرئيــة، والتــي تظهــر 
ً
مصطلــح شــامل لوصــف الالفتــات واألشــرطة الجانبيــة واإلعالنــات األخــرى التــي غالبــا

علــى مواقــع الويــب األخــرى، ويتــم تســهيل اإلعالنــات عبــر شاشــات العــرض بواســطة شــبكات اإلعالنــات مثــل شــبكة 
)Google(اإلعالنيــة.

7-1-5 التسويق عبر الشركات التابعة 

يشــار إلــى اإلحــاالت مــن املواقــع األخــرى ذات املحتــوى الصناعــي أو املحتــوى الــذي يركــز علــى املنتــج مثــل املراجعــات 
واملقارنــات والشــهادات علــى أنهــا تســويق عبــر الشــركات التابعــة. ولــدى الشــركات التابعــة الناجحــة متابعيــن أوفيــاء 
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أو تتلقــى حركــة مــرور مــن بعــض القنــوات املذكــورة أعــاله.  وعــادة مــا تحصــل علــى عمولــة محــددة بنــاء علــى املبيعــات 

املحالــة، غالبــا مــا يتــم تحديدهــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.

7-1-6 التسويق عبر البريد اإللكتروني

الرسائل اإلخبارية وإشعارات سلة التسوق املهجورة، وتذكيرات قائمة الرغبات وإعادة التسويق، جميعها تستخدم 

البريد اإللكتروني الستهداف العمالء السابقين واملحتملين.  

7-1-7 اإلعالنات املبرمجة

 مــا يشــير شــراء اإلعــالن املبرمــج إلــى اســتخدام البرمجيــات لشــراء اإلعالنــات الرقميــة. وعلــى عكــس العمليــة 
ً
عــادة

، تســتخدم اإلعالنــات 
ً
التقليديــة، التــي تشــمل طلــب عــروض األســعار واملفاوضــات الشــخصية وإدخــال الطلبــات يدويــا

شترى من قبل األشخاص 
ُ
باع وت

ُ
املبرمجة اآلالت لشراء اإلعالنات. وقبل اإلعالنات املبرمجة، كانت اإلعالنات الرقمية ت

املشــترين لإلعالنــات والبائعيــن لهــا، وكانــوا باهظــي التكلفــة وغيــر موثــوق بهــم.  إن تقنيــة اإلعالنــات املبرمجــة تعــد بجعــل 

نظــام شــراء اإلعالنــات أكثــر كفــاءة، وبالتالــي أقــل تكلفــة، وذلــك بإزالــة الجــزء املرتبــط بالعنصــر البشــري مــن العمليــة 

حيثمــا كان ذلــك ممكًنــا.

7-1-٨ وسائل التواصل االجتماعي

التســويق عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي هــو عمليــة توظيــف شــبكات التواصــل االجتماعــي للتفاعــل مــع العمــالء 

املحتمليــن وزيــادة الحركــة واملبيعــات فــي موقــع الويــب. وتعتمــد التجــارة اإللكترونيــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 

مثل الفيسبوك وإنستاجرام تويتر )Facebook( و )Instagram( و )Twitter( لبناء جسور التواصل مع املستخدمين 

الذيــن يعتمــدون بشــكل متزايــد علــى الشــبكات االجتماعيــة واألجهــزة املحمولــة فــي اســتهالك محتــوى الويــب.

7-2 مصطلحات التسويق في التجارة اإللكترونية

)Google AdWords( 7-2-1 خدمة جوجل أد ووردز

وهــي منصــة اإلعالنــات لــدى شــركة جوجــل ويديرهــا نمــوذج الدفــع عنــد النقــر »PPC«، وتســتفيد مــن الحصــة الغالبــة 
للشــركة فــي ســوق البحــث.

)SERP( 7-2-2 صفحة نتائج محرك البحث

النتائج املتراكمة من املستخدمين الذين ينفذون حركات بحث من خالل محرك بحث، ويضم ذلك القوائم املجانية 
واملدفوعة. إن وجود نتائج على الصفحة األولى من محرك البحث أمٌر بالغ األهمية للحصول على عمالء جدد.

)CRO( 7-2-3 تحسين معدل التحويل

وهي عملية تحسين كل جانب من جوانب موقع الويب لدفع املزيد من الزوار إلى الشراء.  إن أوقات التحميل األسرع، 
 للمنتــج تجعــل مــن الســهل علــى 

ً
والعــدد األقــل مــن النقــرات لتنفيــذ عمليــة الشــراء واألوصــاف / الصــور األكثــر إغــراءا
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 لتقييــم جهــود تحســين 
ً
املســتخدمين أن يقيمــوا املنتــج وأن يتابعــوا العمليــة حتــى الشــراء. إن أكثــر املقاييــس شــيوعا

معــدل التحويــل هــو معــدل التحويــل.

7-2-4 مسار التحول 

 بالوعــي وانتهــاء بعمليــة الشــراء. عــادة مــا 
ً
الخطــوات التــي يتبعهــا عميــل مأمــول أو محتمــل ليتحــول إلــى عميــل، ابتــداءا

يكــون لألصنــاف ذات األســعار األعلــى دورة مبيعــات أطــول، بينمــا يمكــن بيــع العناصــر منخفضــة الثمــن فــي فتــرة زمنيــة 
أقصــر بكثيـــر. 
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٨. االستفادة األمثل من محرك البحث
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االســتفادة األمثــل مــن محــرك البحــث هــي زيــادة كميــة ونوعيــة حركــة املــرور إلــى موقــع الويــب مــن خــالل نتائــج محرك البحث 
 بتجربــة املســتخدم 

ً
 مباشــرا

ً
املجانيــة. إن محــركات البحــث يمكــن أن تصبــح قنــوات مجانيــة رائعــة للنمــو وأن ترتبــط ارتباطــا

على موقع الويب، حيث تساعد املستخدمين في العثور على ما يحتاجونه بكفاءة أكبر. ويمكن ملواقع التجارة اإللكترونية 
العمــل علــى تحســين االســتفادة األمثــل مــن محــرك البحــث فــي أربعــة مجــاالت رئيســية، وهــي البحــث عــن الكلمــات الرئيســية، 

واالســتفادة األمثل من محرك البحث على الصفحة، االســتفادة األمثل من محرك البحث التقني وإنشــاء الروابط.  

٨-1 بحث الكلمات املفتاحية
 
ً
 من الصفحة املقصودة مرورا

ً
يشير بحث الكلمات املفتاحية إلى استخدام الكلمات في جميع مناطق موقع الويب، بداية

بصفحات الفئات وانتهاًء بصفحات املنتج. وبما أن السوق يتسم بطابع تناف�صي شديد، فيجب اختيار الكلمات بصورة 
استراتيجية للحصول على تصنيف عالي، بل وأفضل من ذلك، لجذب املستخدمين املناسبين.

٨-2 االستفادة األمثل من محرك البحث على الصفحة
ُيشــير مصطلــح االســتفادة األمثــل مــن محــرك البحــث علــى الصفحــة إلــى االســتفادة مــن صفحــات الويــب الفرديــة علــى موقــع 
التجــارة اإللكترونيــة مــن أجــل تحســين التصنيــف. ويعتمــد هــذا علــى املحتــوى وشــيفرة مصــدر عنــوان )HTML( الخــاص 
بالصفحة التي يمكن االستفادة منها، مقارنة باالستفادة األمثل من محرك البحث خارج الصفحة الذي ُيشير إلى الروابط 
واإلشارات الخارجية األخرى. ويعتمد جزء كبير من هذه العملية على استراتيجية املحتوى املطبقة على كل صفحة، مثل 

التسلســل الهرمــي للعناويــن والصــور واألوصــاف والتصفح. 

٨-3 االستفادة األمثل من محرك البحث التقني
هــذه هــي الجوانــب التقنيــة ملوقــع الويــب التــي تؤثــر علــى جــودة التجربــة. إن األمــر يتعلــق بوضــع أســاس قــوي بحيــث تتمكــن 
محــركات البحــث مــن الوصــول إلــى املوقــع والتحــرك فيــه بســهولة. ويجــب مراعــاة الجوانــب الفنيــة مثــل ســرعة تحميــل 
الصفحــة، وســرعة االســتجابة، والهيــكل املنطقــي للموقــع، وخريطــة موقــع )XML(، وتجنــب املحتــوى املكــرر واألخطــاء.

٨-4 إنشاء الروابط
ُيشــار إلــى إنشــاء الروابــط باســم االســتفادة األمثــل مــن محــرك البحــث خــارج املوقــع. إنهــا عمليــة الحصــول علــى روابــط مــن 
مواقع أخرى تقودك إلى موقع التجارة اإللكترونية. وتستخدم محركات البحث روابط للدخول إلى الشبكة؛ حيث تقوم 
بعرض الروابط بين الصفحات الفردية على موقع التجارة اإللكترونية، وعرض الروابط بين مواقع ويب بأكملها. تعتبر 
مواقع الويب التي تحتوي على عدد أكبر من الروابط املؤدية إلى تلك املواقع من مصادر ذات مصداقية وذات صلة، أكثر 

جــدارة بالثقــة وتحظــى بتصنيــف أعلــى.

٨-5 مقاييس االستفادة األمثل من محرك البحث
يجب تتبع مقاييس االستفادة األمثل من محرك البحث بصورة مستمرة من أجل العثور على املشكالت وحلها.

٨-5-1 حجم البحث

يمكــن لألعمــال أن تزدهــر مــن خــالل االســتفادة األمثــل مــن محــرك البحــث إذا كان هنــاك عــدد كبيــر مــن األشــخاص 
يبحثون عن املنتج في محرك البحث جوجل أو بينج. ويساعد مخطط الكلمات املفتاحية في معرفة ما إذا كان بوسع 

 مــن الزيــارات لتحقيــق النمــو.
ً
 كافيــا

ً
الكلمــات املفتاحيــة التــي تريــد تصنيفهــا أن تنتــج عــددا
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٨-5-2 معدل الترتيب 

في تقرير االستفادة األمثل من محرك البحث في خدمة )Google Analytics(، يمكنك مالحظة معدل ترتيب الكلمات 
املفتاحيــة التــي تجلــب الزيــارات. املركــز األول يعنــي أن موقــع الويــب هــو النتيجــة األولــى فــي محــرك البحــث جوجــل للكلمــة 

املفتاحية املعنية، وهي التي تنتج أكبر عدد من الزيارات.

٨-5-3 معدل االرتداد العضوي

إذا نقــر األشــخاص علــى نتيجــة بحــث فــي محــرك البحــث جوجــل، فســيصلون إلــى املوقــع. وإذا لــم يفــي املوقــع بتوقعاتهــم، 
فســيغادر النــاس وســتحصل علــى معــدالت ارتــداد عاليــة. يســتخدم محــرك البحــث جوجــل معــدالت االرتــداد كمقيــاس 
 لالستفادة األمثل 

ً
، لذا فإن معدالت االرتداد املرتفعة ليست سيئة للمبيعات فحسب، بل سيئة أيضا

ً
للتصنيف أيضا

مــن محــرك البحــث. وبالنســبة إلــى االســتفادة األمثــل مــن محــرك البحــث، قــد يعكــس ذلــك املشــكالت املتعلقــة باختيــار 
، فمــن شــأن ذلــك، بعــد ضبــط موقعــك علــى الويــب 

ً
الكلمــات املفتاحيــة. وإذا لــم يكــن اختيــارك للكلمــات املفتاحيــة جيــدا

لهــذه الكلمــات املفتاحيــة، أن يــؤدي إلــى جلــب زيــارات ال تمــت بصلــة ملوقــع الويــب، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة معــدل االرتــداد.

٨-5-4 معدل التحول العضوي

معدل التحول هو النسبة املئوية للمستخدمين الذين يتخذون اإلجراء املرغوب. إن املثال النموذجي ملعدل التحول 
هــو النســبة املئويــة لــزوار موقــع الويــب الذيــن يشــترون شــيًئا مــا علــى املوقــع. إذا قــام الزائــر بالنقــر علــى موقــع الويــب 
، واتخذ اإلجراء املستهدف، عندئذ ُيسمى هذا األمر 

ً
الخاص بك بعد البحث عن كلمة مفتاحية قمت بتصنيفها حاليا

بالتحــول العضــوي.

٨-5-5 التحوالت العضوية 

 من قبل الشركة. التحول العضوي هو في األساس 
ً
التحول هو إجراء يحدث على موقع الويب، وهو هدف محدد سلفا

التحول الذي يجريه الزوار الذين وصلوا إلى موقع الويب من خالل ميزة االستفادة األمثل من محرك البحث. وهناك 
تبايــن كبيـــر فــي هــذا األمــر اعتمــادا علــى نــوع العمــل والهــدف مــن املوقــع. إن متاجــر التجــارة اإللكترونيــة ترغــب فــي تحويــل 
زيــارات موقــع الويــب إلــى عمليــات شــراء مباشــرة علــى موقعهــم. ومــن املمكــن بســهولة تتبــع كل تحــول ومقارنتــه بالحملــة 
من أجل تحديد تكلفة كل تحويل، ومن هنا، يمكن تحسينها وتغييرها من أجل تحقيق تكلفة تحول أقل. إن بمقدور 
 مــن الزيــارات إلــى موقــع الويــب، 

ً
 هائــال

ً
 ومقــدارا

ً
   عاليــا

ً
حمــالت االســتفادة األمثــل مــن محــرك البحــث أن تحقــق تصنيفــا

ولكــن إذا كانــت أرقــام التحــول منخفضــة، فلــن تكــون تلــك الحمــالت، حمــالت تســويقية ناجحــة. يرتبــط الكثيــر مــن هــذا 
بمحتوى موقع الويب وشــكله وموقع الحث على الشــراء. 

٨-5-6 إنشاء الروابط

 مــن موقــع ويــب عالــي الجــودة يمتلــك قيمــة أكبــر بكثيــر مــن آالف الروابــط غيــر املرغــوب بهــا ذات الجــودة 
ً
 واحــدا

ً
إن رابطــا

 حــول الكميــة.
ً
املنخفضــة. إن االســتفادة األمثــل مــن محــركات البحــث تتمحــور حــول الجــودة، ويجــب أال تــدور مطلقــا
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٩. التقارير والتحليالت
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ســتخدم تحليــالت البيانــات لفهــم الطريقــة التــي تعمــل بهــا جميــع العناصــر الرقميــة. إن وضــع األهــداف ومؤشــرات األداء 
ُ
ت

الرئيســية للموقع هو أمر بالغ األهمية لتحديد املجاالت الرئيســية التي يجب إعداد التقارير عنها. يتم تتبع هذه املقاييس 
لتحليــل مــدى فعاليــة النشــاط التجــاري. 

 هــو حجــم البيانــات 
ً
إن أحــد األســباب التــي جعلــت مــن التجــارة اإللكترونيــة املعــززة ب )Google Analytics( فعالــة جــدا

الهائــل التــي يجمعهــا، بمــا فــي ذلــك بعــض املجــاالت التــي يتجاهلهــا. إن بوســع هــذه البيانــات أن تكشــف العديــد مــن العوامــل 
غيــر امللموســة، والضروريــة التخــاذ قــرارات تجاريــة مســتنيرة:

كيفية تصميم املوقع لجذب الزوار •
املناطق األكثر / األقل فعالية في موقعك وما يعنيه ذلك •
املكونات األساسية للتحليل الرباعي )SWOT( )القوة، الضعف، الفرص، التهديدات( •
األنماط السلوكية التي تشير إلى مجاالت إشكالية •

إن األولوية القصوى يجب أن تكون لتحقيق املنتج، وهو ما يشير  إلى أن األعمال تقدم قيمة حقيقية للعمالء. إن املتجر 
لبى. وإذا كان املنتج 

ُ
 ملشكلة العميل أو حاجته التي لم ت

ً
 ناجحا

ً
الذي يحقق مالئمة املنتج/السوق هو املتجر الذي يوفر حال

يالئم السوق بالفعل، فسيكون الناس على استعداد لدفع أموالهم مقابله. 

٩-1 إضافات التحليل األكثر استخداما

٩-1-1البرنامج املساعد لتتبع التجارة اإللكترونية

تتبع التجارة اإللكترونية ُيتيح لك قياس عدد املعامالت واأليرادات التي يحققها موقعك. بمجرد أن ينقر املســتخدم 
علــى زر »الشــراء« فــي املتصفــح ، علــى أي موقــع تجــارة إلكترونــي نموذجــي، يتــم إرســال معلومــات شــراء املســتخدم إلــى 
خــادم الويــب الــذي ينفــذ املعاملــة. فــي حالــة نجــاح ذلــك، يقــوم الخــادم بإعــادة توجيــه املســتخدم إلــى صفحــة »شــكًرا 
 لعمليــة الشــراء. مــن هنــا، يمكنــك إرســال بيانــات التجــارة 

ً
لــك« أو صفحــة اســتالم تتضمــن تفاصيــل املعاملــة وإيصــاال

 لــك« إلــى )Google Analytics( باســتخدام مكتبــة )analytics.js(.  إن الكــم الهائــل 
ً
اإللكترونيــة مــن صفحــة »شــكرا

مــن البيانــات اإلضافيــة املتوفــرة فــي جهــاز تعقــب التجــارة اإللكترونيــة املطــور لــدى جوجــل مفيــد للغايــة فــي إنشــاء تجــارة 
 مــا.  ربمــا كان ذلــك هــو الســبب فــي عــدم 

ً
 شــيئا

ً
 مربــكا

ً
تجزئــة عبــر اإلنترنــت، ولكــن قــد يكــون ذلــك فــي بعــض األحيــان أمــرا

اســتخدامك لــه فــي املا�صــي، أو ربمــا كنــت تســتخدمه، ولكنــك ال تعلــم بإمكاناتــه الحقيقيــة.

٩-1-2البرنامج املساعد املطور للتجارة اإللكترونية

يتيــح البرنامــج املســاعد املطــور للتجــارة اإللكترونيــة فــي )analytics.js( قيــاس تفاعــالت املســتخدم مــع املنتجــات علــى 
مواقــع التجــارة اإللكترونيــة عبــر تجربــة تســوق املســتخدم، بمــا فــي ذلــك: عــدد مــرات ظهــور املنتــج، نقــرات املنتــج، عــرض 

تفاصيــل املنتــج، إضافــة منتــج إلــى ســلة التســوق، بــدء عمليــة الخــروج واملعامــالت واملبالــغ املســتردة.
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٩-2 املقاييس األساسية للتتبع:

)LTV( ٩-2-1 قيمة عمرالعميل

 .
ً
قيمــة العمــر تقيــس مــدى اســتفادة النشــاط التجــاري مــن العميــل العــادي خــالل اإلطــار الزمنــي الــذي يظــل فيــه عميــال

وُيحســب هــذا علــى أســاس متوســط شــراء العمــالء، والربــح لــكل عمليــة شــراء وعــدد املشــتريات التــي تجــري طــوال عمــر 
العميــل. قــد يســاعد تبنــي اســتراتيجيات إدارة عالقــات العميــل )CRM( الجديــدة واملطــورة علــى زيــادة عمــر العميــل، 

وبالتالــي تحســين قيمــة عمــر العميــل.

٩-2-2 الزوار العائدون

يعنــي هــذا املصطلــح قيــاس النســبة املئويــة للمســتخدمين الذيــن يعــودون إلــى املوقــع بعــد زيارتهــم األولــى. هــذا مؤشــر علــى 
أنهم مهتمون، ويمكن تتبع ملفات تعريف االرتباط لتخصيص تجربتهم في املرة القادمة التي يدخلون فيها إلى املوقع. 

إن النسبة الجيدة من الزوار العائدين مقارنة بالزوار الجدد يجب أن تزيد عن 20٪.

٩-2-3 الوقت املستغرق في املوقع

مقيــاس الوقــت املســتغرق فــي املوقــع يحمــل دالالت قــد تكــون إيجابيــة أو ســلبية. بشــكل عــام، فــإن الفتــرة الطويلــة التــي 
يتــم اســتغراقها علــى موقــع الويــب تعنــي أن العمــالء مهتمــون باملحتــوى. غيــر أن تمضيــة العمــالء  فتــرات طويلــة علــى أي 

موقــع تجــارة إلكترونيــة، دون أن يــؤدي ذلــك إلــى أي تحــول للشــراء تعنــي أن هنــاك مشــكلة فــي الرحلــة والتدفــق.

٩-2-4 عدد الصفحات لكل زيارة  

ويقصد به متوسط عدد الصفحات التي يتصفحها املستخدمون على املوقع في زيارة واحدة. ويشير العدد الكبير من 
الصفحات في كل زيارة )حوالي 4( إلى أن األشخاص مهتمون بما يتم بيعه.

٩-2-5 معدل االرتداد

هــو النســبة املئويــة للمســتخدمين الذيــن يــزورون صفحــة واحــدة علــى موقعــك اإللكترونــي ثــم يغــادرون قبــل اتخــاذ أي 
. قد 

ً
 جيدا

ً
 أوليا

ً
 ما يكون أعلى من ٪57( يدل على أن موقعك ال يعطي انطباعا

ً
إجراء. إن ارتفاع معدل االرتداد )عادة

يرتد املســتخدم بســبب ســوء التصميم أو عدم تلبية التوقعات أو بطء وقت تحميل الصفحة.

٩-2-6 معدل التحول

معــدل التحــول هــو النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن زاروا املوقــع اإللكترونــي واشــتركوا فيــه أو أجــروا عمليــة شــراء. 
 للوقــت.

ً
وهــذا أمــر مهــم ألنــه كلمــا انخفــض معــدل التحــول، كلمــا أصبــح البيــع أكثــر تكلفــة واســتهالكا

٩-2-7 وقت تحميل الصفحة

يمكــن أن يكــون لوقــت تحميــل الصفحــة تأثيـــر علــى العائــدات قــد يصــل إلــى نســبة 16٪. لقــد أصبحــت زيــادة الســرعة 
مــن متطلبــات املنتــج األساســية. إن النــاس يحتاجــون إلــى مواقــع ويــب يتــم تحميلهــا بشــكل أســرع وأن تكــون املعلومــات 
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معروضــة علــى الفــور. إن كل ثانيــة تحســب عندمــا يتعلــق األمــر بالوقــت الــذي يســتغرقه تحميــل الصفحــة، وإذا لــم 
يتمكــن الــزوار مــن العثــور علــى مــا يبحثــون عنــه، فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي مباشــر علــى نتائــج األعمــال.

)CAC( ٩-2-٨ تكلفة اكتساب العمالء

تكلفــة اكتســاب العمــالء تقيــس املبلــغ الــذي ُينفــق للحصــول علــى كل عميــل. بمــا أن اكتســاب العمــالء هــو  وجــه اإلنفــاق 
الرئي�صي في التجارة اإللكترونية، فإذا كانت قيمة اقتناء العمالء أعلى من قيمة عمر العميل، فستخسر الشركة. إن 
اكتســاب العمالء يتطلب عملية حســابية مبســطة للمبلغ الذي يتم إنفاقه في التســويق مقابل عدد املبيعات الناتجة 

عــن هــذا املبلــغ. 
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10. عملية تطوير موقع الويب
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إن عمليــة تطويــر املواقــع اإللكترونيــة ال تتوقــف عنــد حــد معيــن، وإنمــا تواصــل النمــو والتطــور مــع تغيــرات الفــرق الرقميــة 
وتزايد نضجها في الشركات. عملية تطوير املواقع اإللكترونية هي نهج تستخدمه فرق التجارة اإللكترونية لتعزيز الكفاءة 
واألداء أثنــاء تطويــر أعمــال التجــارة اإللكترونيــة ومواقــع الويــب. ومــع أن هــذه العمليــة تنطــوي علــى نهــج موحــد لجميــع فــرق 

عمل تطوير املنتجات الرقمية، إال أنه يتعين تخصيصها بما يناســب متطلبات النشــاط التجاري املعين. 

إن مــن الضــروري، عنــد تنفيــذ موقــع ويــب ناجــح للتجــارة اإللكترونيــة، أن تؤخــذ جميــع مجــاالت عمليــة التطويــر بعيــن 
االعتبــار  لتحقيــق أفضــل النتائــج، ومــع ذلــك، واعتمــاًدا علــى حجــم وتعقيــد النشــاط التجــاري، فقــد يتــم تقليــل التركيـــز على 
بعــض املناطــق مقارنــة بغيرهــا، أوقيــام عضــو  واحــد فــي الفريــق بــأدوار متعــددة. إن اســتخدام هــذا النهــج يســاعد علــى توفيــر 
الوقت واملال من خالل التعريف الواضح لكل من شــركة التجارة اإللكترونية والعميل منذ البداية، بما يؤدي إلى إنتاج 
تصميــم مــدروس شــامل وُمنفــذ بدقــة وُمصــدق عليــه قبــل االنتقــال إلــى مرحلــة التطويــر. وخــالل مرحلــة التطويــر، فــإن 
االختبــار الدقيــق والشــامل يضمــن أن موقــع التجــارة اإللكترونيــة النهائــي الــذي ســيتم إطالقــه للعميــل قــد تــم تنفيــذه علــى 

أعلــى مســتوى، ومــن ثــم يتــم خلــق تجــارب إيجابيــة تســاعد علــى االحتفــاظ بالعمــالء.
 

10-1 ميثاق الدائرة

 

مدير المشروعمحلل ا�عمال

محلل االختبار

التطوير UI تصميم

UX مالك الموقعمصمم
ا�لكتروني
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)Agile( مقابل طريقة أجايل )Waterfall( 10-2 طريقة الشالل

10-2-1 طريقة الشالل

طريقــة الشــالل هــي النهــج التقليــدي لتطويــر املوقــع، حيــث يتــم تقســيم املشــروع إلــى مراحــل متمايــزة يجــب إكمالهــا 
بترتيــب تسلســلي.

 عــن األخــرى، 
ً
يوحــي اســم طريقــة الشــالل بتدفــق العمــل، حيــث تكــون كل مرحلــة فــي تطويــر البرمجيــات منفصلــة تمامــا

وعلــى الفريــق إكمــال كل مرحلــة علــى حــدة قبــل االنتقــال إلــى املرحلــة التاليــة. وفــي تنفيــذ طريقــة الشــالل علــى الوجــه 
األمثــل، ُيحظــر العــودة إلــى مرحلــة ســابقة - يمكــن للفريــق أن يتقــدم فقــط فــي اتجــاه املصــب، وأن يكمــل دورة تطويــر 

كاملــة قبــل العــودة إلــى القمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك عــادة مراجعــة للمتطلبــات فــي نهايــة كل مرحلــة.

 

10-2-2 طريقة أجايل 

 وفي 
ً
 عن إكمال كل التخطيط وتطوير املخططات مسبقا

ً
 لتطوير موقع الويب. وعوضا

ً
 تكراريا

ً
تتبنى طريقة أجايل نهجا

البداية، تركز طريقة أجايل على املرونة وصناعة منتجات قابلة لالستخدام الفوري )MVP( على مدى فترات زمنية 
محــددة مــع إمكانيــة التطويــر أثنــاء تكــرار إنتاجهــا. علــى ســبيل املثــال، قــد تتضمــن دورات التشــغيل القليلــة األولــى فقــط 
امليــزات األساســية الالزمــة لتشــغيل موقــع الويــب مثــل الصفحــة الرئيســية وصفحــات تفاصيــل املنتــج وآليــة تســجيل 
الخــروج، وبعــد ذلــك يمكــن لــدورات التشــغيل التاليــة إضافــة ميــزات أخــرى مثــل تســجيل الدخــول اآلمــن ومراجعــات 

املنتجــات ومــا إلــى ذلــك.

وفــي هــذه الطربقــة، يمكــن تنفيــذ املراحــل املختلفــة للــدورة بالتــوازي فــي نفــس الوقــت، واالحتفــاظ بســجل يتتبــع امليــزات 
املرغوبة واملتطلبات.  إن منهجيات أجايل تركز على العمل الجماعي، وردود الفعل الثابتة للمستخدمين، والتحسين 

املســتمر، والقدرة على التكيف مع املتغيرات.

 

النشر االختبار البناء التصميم التخطيط التحليل
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النشر االختبار البناء التصميم التخطيط التحليل

النشر االختبار البناء التصميم التخطيط التحليل

النشر االختبار البناء التصميم التخطيط التحليل

10-3 خطوات داخل عملية تطوير املوقع اإللكتروني

10-3-1 التحقق من األعمال التجارية

فهم مشاكل األعمال التجارية فيما يتعلق بعروض القيمة للعميل.

نموذج األعمال والتشغيل •
تقسيم القطاعات •
عروض القيمة للعميل •
أهداف األعمال / النتائج •
أنواع الطلب )اإلخفاق والقيمة( •
تحليل الفرص واملشكالت  •
احتياجات األعمال والعمالء •
االتجاهات •
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10-3-2 االكتشاف والبحث

يتعيــن إجــراء تحقيــق وتحليــل فيمــا يتعلــق بمشــاكل / فــرص األعمــال أثنــاء جمــع مالحظــات املســتخدم وتوحيــد التفكيــر 
وتوضيــح الحلول/األفكار/املفاهيــم. 

نتائج األعمال املفلترة •
خريطة املجال •
السمات الشخصية األساسية •
احتياجات املستخدم •
السيناريوهات وقصص املستخدمين •
الصورة الفعلية لرحلة املستخدم •
الثغرات / الفرص •
وضع األفكار )بصورة عامة( •

ومــع اإلجابــة علــى األســئلة األساســية عمــا هــو ال�صــيء الــذي ســيتم بيعــه، وإلــى مــن ســيتم البيــع، يكــون الوقــت قــد حــان 
لالنتقــال إلــى املرحلــة التاليــة: تصميــم موقــع التجــارة اإللكترونيــة والتحقــق منــه.

10-3-3 التصميم

تنفيذ التصميم التفصيلي. وهذه ليست مساحة للحلول العامة؛ بل هي بيئة تسليم تتطلب تحويل املفاهيم إلى واقع 
ملموس، وذلك وفق التفاصيل الكافية حتى يتم إطالقها بأق�صى كفاءة ممكنة.

استراتيجية التصميم واملتطلبات •

خطة تنفيذ عامة  •

خارطة طريق حسب األولويات •

الفوائد / مبررات املشروع •

اإلطالق وتخطيط املراحل وإدارتها  •

 	)BRD( قصص املستخدم املفصلة ووثيقة متطلبات العمل

السيناريوهات املفصلة، تدفقات املهام، أطر العرض املرئية، النماذج األولية •

10-3-4 التحقق من الصحة والتأكيد 

هنا يتم اختبار املنتج ملعرفة ما إذا كانت التجربة قد نفذت بشكل صحيح أم ال. 

خطة اختبار سهولة االستخدام •
اختبار سهولة االستخدام •
تكرار التصاميم •

 لالنتقال إلى مرحلة التطوير.
ً
عند االنتهاء من تصميمات مواقع الويب والتحقق منها، يكون املوقع جاهزا
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10-3-5 اإلنشاء واالختبار والتشغيل

بمجرد نجاح التحقق من التصميم والتأكد من إمكانية تنفيذه، سينتقل املنتج إلى مرحلة التطوير.
إجراءات العمل •
حاالت االختبار وآلية االختبار •
اإلعداد إلدارة التغيير  •
التشغيل الحي •

10-3-6 التطبيق وتحقيق الفوائد

قم بقيادة التغيير الداخلي في إدارة وتوعية العمالء، وتدخالت التبني. 
تأكد من املتابعة واالستفادة املستمرة من املزايا املرتبطة باملبادرات في خارطة الطريق املوحدة.

نشاطات التبني   •
العمليات •
مراقبة البيئة الحية  •
تعقب مزايا العمل  •
تتبع قياسات واجهة املستخدم •
• )

ً
مالحظات املستخدم )آنيا

تحديد وجدولة آلية التحسين املستمرة  •
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11. مبادئ موقع الويب
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التقييــم القائــم علــى املنهــج التجريبــي هــو طريقــة لفحــص ســهولة اســتخدام املنتجــات الرقميــة، والتــي تســاعد علــى تحديــد 
أي مشــاكل فــي اســتخدام الواجهــة. وتتضمــن هــذه الطريقــة قيــام خبــراء تقييــم واجهــات املســتخدم باختبــار الواجهــة 
وتحديــد مــدى التزامهــا بمبــادئ ســهولة االســتخدام املعتــرف بهــا )منهــج التجريــب Heuristics(. يســتند هــذا التقييــم أو 
اســتعراض الخبــراء ملوقــع الويــب أو تطبيــق الهاتــف املحمــول إلــى مجموعــة مــن معطيــات التجريــب أو املبــادئ التوجيهيــة 

.
ً
النوعيــة املحــددة مســبقا

يتــم اختيــار مجموعــة معطيــات التجريــب بنــاء علــى تحليــل مجموعــة متنوعــة مــن الدراســات ذات املصداقيــة - وتقــدم هــذه 
الدراســات مبــادئ توجيهيــة أو متطلبــات وظيفيــة ملواقــع الويــب.

11-1 سهولة العثور على املوقع

11-1-1 التنقل 

يشير التنقل إلى املسارات والتصنيف والتفاعل املتضمن في تصفح موقع الويب.

أ. خيارات التنقل واضحة وبديهية ومتسقة
دعم الوظائف القياسية للمتصفح )مثل »الرجوع للخلف« و »التقدم لألمام« و »اإلشارة املرجعية«( •
سهولة التعرف إلى هيكل التنقل وتمتعه باالنتظام واالتساق •
توفير خريطة موقع أو فهرس يتمتعان بالوضوح والرصانة  •
عدم وجود روابط معطلة على املوقع •
توفير مربع البحث •
سهولة واتساق وفائدة عملية التنقل •
الروابط واضحة ووصفية وذات عالمات جيدة •
الويــب يدعــم مســتخدمي االرتباطــات العميقــة. إنشــاء جميــع صفحــات املوقــع بطريقــة تضمــن  • موقــع 

للمســتخدم إمكانيــة توجيــه نفســه إذا وصــل إلــى تلــك الصفحــة قبــل أي مــكان آخــر علــى املوقــع.
سهولة استخدام وظائف البحث والفلترة •

ب. ضمان سهولة تنفيذ مهام التنقل
تمتع نظام التنقل باملرونة الكافية للسماح للمستخدمين بتصفح املوقع بالوسائل املفضلة لديهم. •
إبراز املهام ذات األولوية العليا على الصفحة الرئيسية •
• 

ً
مناسبة عدد الصفحات للمهمة املطلوب إكمالها

وضوح وسهولة فهم هيكل املوقع، واستجابته لألهداف الشائعة لدى املستخدمين.  •
عرض املعلومات عند الحاجة إليها •
دعم التنقل، بصورة عامة، لتدفقات املهام األساسية وعمله كوحدة متكاملة •

ج. وضوح السياق ومسارات التقدم والرجوع 
املوقع الحالي محدد بوضوح )مثال: مسار التنقل، عنصر القائمة املظلل( •
يتيح نظام التنقل للمستخدم معرفة األماكن التي زارها وأين يمكنه الذهاب بطريقة واضحة ومتسقة •
اإلحساس باملكان واضح •
إمكانيــة رجــوع املســتخدمين إلــى الصفحــة الرئيســية بســهولة. يتوقــع املســتخدمون أن يرتبــط شــعار موقعــك  •

 بصفحتــك الرئيســية، لــذا تأكــد مــن تنفيــذ ذلــك
ً
الرئي�صــي دائمــا
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وجود اسم واضح للموقع ويمكن وضع غرض املوقع بسهولة على الصفحة الرئيسية. •
تمييز بين الروابط التي تمت زيارتها والتي لم تتم زيارتها •
استخدام العناوين والقوائم والهيكل املوحد على امتداد موقع الويب •
في حالة عودة املستخدمين إلى قائمة سابقة، فيجب أن يتمكنوا من تغيير اختيارات القائمة السابقة  •
يمكن للمستخدمين التقدم لألمام والرجوع للخلف بين الحقول أو خيارات مربع الحوار •

د. هيكل املعلومات
تنظيم املعلومات وتجميعها بشكل فعال. وخيارات القائمة مصنفة ضمن فئات واضحة وبصورة منطقية •
تسمية وتصنيف املعلومات بشكل واضح ومتسق ووصفي •
• 

ً
أن يكون اتساع وعمق القوائم مناسبا

11-1-2 التوجيه إلى السمات الخاصة

من السهل للمستخدمين ومحركات البحث العثور على املوقع  •
يوفر عنوان )URL( جوهر الهوية التجارية  •
، بحيث يمكن نقله بسهولة من مستخدم إلى آخر، •

ً
 يكون عنوان )URL( قصيرا

مما يجعل التسويق الشبكي أسهل .
إكمال عالمات )TITLE( و)META( للسماح للمستخدمين ومحركات البحث بمعرفة مضمون املوقع •
•  )URL( اتساق عناوين
سهولة التنبؤ بعنوان )URL( وظهور نتائجه على محركات البحث •

11-2 الحدسية 

شير الحدسية إلى سهولة استخدام املوقع اإللكتروني وفهمه.
ُ
ت

11-2-1 البساطة

النموذج التفاعلي واستخدام عناصر التحكم للمساعدة في تجنب االرتباك أ	.	
بإمكان املستخدم أن يعرف بسهولة ما يجب عليه فعله بناًء على ما يريده •
يعرف املستخدم اإلجراءات التي يمكنه تنفيذها في مواقع محددة •
العناصر التفاعلية تتبع مبادئ توجيهية مألوفة •
تبدو األشكال التفاعلية قابلة للنقر •
قدرة املستخدم على التفاعل مع التصميم دون ارتباك •
توفير أدوات مرئية قوية لبعض العناصر املختارة •
تطبيق معايير أفضل املمارسات على العناصر التفاعلية املستخدمة •
هناك نتيجة واضحة لكل إجراء يتم تنفيذه •
وضوح جميع املعلومات املتاحة في املوقع الحالي  •
ظهور الحقول املرتبطة وذات الصلة على نفس الشاشة •
توفير النوافذ على مستوى الحقل لغرض شاشات إدخال البيانات •
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ب.  تخفيض التعقيد إلى مستويات يمكن التحكم بها
يتم تقسيم النماذج والعمليات املعقدة إلى خطوات وأقسام سهلة الفهم. وعند استخدام العملية،  •

 واضحة أو مراحل محددة
ً
يوجد مؤشر ُيوضح سير العملية ويحتوي أرقاما

إتمام األعمال املتكررة أو األنشطة االعتيادية دون عناء •
عدد التفاعالت التفصيلية إلكمال أي مهمة مناسبة •
سهولة العثور على املعلومات املطلوبة •
هيكل املوقع بسيط وواضح وخالي من أي تعقيدات غير مبررة •
لغة املحتوى واضحة وبسيطة وسهلة الفهم •
 بمزيد من التفاصيل حسب الحاجة •

ً
تقديم املعلومات األكثر أهمية في املقدمة، مدعومة

 بحيث يمكن فهمها بسرعة وبشكل صحيح •
ً
 منطقيا

ً
تجميع املعلومات تجميعا

املحتوى قابل للمسح ويصب في صلب املوضوع •
 عن التذكر  •

ً
الفهم والتعرف على املحتوى املتوفر عوضا

جعل األشكال واإلجراءات والخيارات مرئية •
يجب أال يكون املستخدم في حاجة لتذكر املعلومات الواردة من جزء إلى جزء آخر •
تقديم املحتوى على شكل مجموعات سهلة االستيعاب والفهم •
املحتوى دقيق وكامل وذو صلة وسهل الفهم •
يمكن للمستخدم تغيير مستوى التفاصيل املتاحة واستخدام الكشف التدريجي بفعالية •
 عن وصف األشياء فحسب •

ً
توفير األمثلة عوضا

11-2-2 البداهة 

هناك تطابق بين النظام والعالم الحقيقي
تلبية التصميم لتوقعات املستخدم •
ظهور املعلومات بترتيب طبيعي ومنطقي •
ترتيب اختيارات القائمة بالطريقة األكثر منطقية، مع تحديد املستخدم وأسماء العناصر  •

ومتغيرات املهام
في حالة استخدام الشكل كدليل بصري، فيجب أن يتوافق ذلك مع األعراف الثقافية  •
توافق األلوان املختارة مع التوقعات الشائعة حول رموز األلوان  •
وصف املهام باستخدام مصطلحات مألوفة للمستخدمين على شاشات إدخال البيانات •

11-3 الكفاءة 
يرغب املستخدمون في إكمال املهام في أقصر وقت ممكن. وترتبط الكفاءة باألداء والعالقات والعمليات.

11-3-1 التناسب بين نوافذ الحاسب اآللي ومساحات العمل	

توافرعالقة مناسبة بين النوافذ فيما يتعلق باملحتوى •
استخدام آلية عمل النوافذ الثانوية والشاشات وخيارات التمرير فوق املواقع املطلوبة كما هو متوقع •
الحد من عدد النوافذ املطلوبة إلى أقل عدد ممكن •
سهولة التبديل بين النوافذ للمستخدمين، في األنظمة التي تستخدم النوافذ املتداخلة •
سهولة وبساطة التنقل بين النوافذ في حالة وجود نوافذ متعددة •
وجود إشارات بصرية بارزة لتحديد النافذة النشطة •
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11-3-2 إنجاز املهام بأقل جهد ممكن 	

أداء األعمال املتكررة أو األنشطة االعتيادية دون عناء •
استخدام حقول اإلدخال املناسبة )مثال: التقويم الخاص باختيار التاريخ، القائمة املنسدلة لالختيار(  •

واإلشارة إلى األشكال املطلوبة
تجميع اإلشارات البصرية بشكل فعال أثناء تحديد تدفق املهام وترتيب القوائم •
توفير األزرار والروابط والرموز بأحجام كبيرة بما يكفي للوصول إليها والنقر عليها بسهولة •
تقريب املسافات بين األشكال املرتبطة •
سهولة تحديد واستخدام مربع البحث •
تمكين ميزة االقتراح التلقائي لوظيفة البحث السريع •
إعادة تنظيم املعلومات املطلوبة في أكثر من حقل •
اكتمال املهمة بطريقة فعالة وضمن إطار زمني مقبول •
في النماذج، تضمين املعلومات التي يحتاجها املستخدم فقط في وقت معين  •
تمكين املستخدمين من التركيز على البيانات املهمة  •
استبعاد املعلومات الدخيلة التي ال تتصل باملهام الحالية  •
 أقل •

ً
 توفير اإلعدادات االفتراضية حيث تتيح اإلعدادات االفتراضية للمستخدمين قدرا

من العمل إلنجاز املهمة
على شاشات إدخال البيانات، يتمتع املستخدمون بخيار النقر مباشرة على أي حقل أو استخدام أي  •

اختصار من لوحة املفاتيح
في القوائم، يتمتع املستخدمون بخيار النقر مباشرة على أي بند من بنود القائمة أو استخدام أي اختصار  •

من لوحة املفاتيح
في مربعات الحوار، يتمتع املستخدمون بخيار النقر مباشرة على أي مربع حوار أو استخدام أي اختصار من  •

لوحة املفاتيح
الكفاءة وإنجاز املهمة  •
توفير روابط سريعة للميزات / الوظائف املشتركة  •
توفير ميزات متقدمة مثل القدرة على حذف رسائل متعددة  •
 من الخيارات الشائعة، مثل تعطيل رسائل البريد اإللكتروني التسويقية  •

ً
التحقق مسبقا

السماح بتغيير اإلعدادات االفتراضية أو إلغائها أو تخطيها •
حذف الخطوات غير الضرورية  •
آلية عبء العمل الغير  ضروري •
إتاحة املوارد املعرفية املجانية للمهام عالية املستوى  •
التخلص من الحسابات الذهنية والتقديرات واملقارنات واألعمال الفكرية غير الضرورية  •
تمتع النظام بميزة اإلدخال التلقائي للفواصل في األعداد التي تزيد قيمتها عن 999 •
بإمكان املستخدمين تقليل وقت إدخال البيانات عن طريق نسخ البيانات املوجودة وتعديلها •

11-3-3 تطابق أداء النظام مع توقعات املستخدم ومالئمته للمهمام املطلوبة	

توفير إشارات بصرية )مثل مؤشرات التقدم( •
خلو تجربة املستخدم من األخطاء ومشاكل املوثوقية •
تحميل موقع الويب بسرعة •
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تطبيق صفحة الخطأ 404 الشائع •
• .

ً
وقت االستجابة للمهمة مناسب. تقديم املالحظات عندما تكون أوقات االستجابة طويلة جدا

الطباعة وحركة املؤشر واختيار فأرة الحاسوب: 150-50 ميلي ثانية - 
مهام بسيطة ومتكررة: أقل من ثانية واحدة - 
املهام املشتركة: 2-4 ثواني - 
املهام املعقدة: 8-12 ثواني - 

11-4 الوضوح

 للمستخدمين.
ً
يتعلق الوضوح باإلشارات البصرية واللغة املستخدمة لجعل املوقع واضحا

11-4-1 التصميم والبنية املرئية

التخطيط والتصميم املرئي يبنيان اإلدراك والتسلسل الهرمي املرئي  أ	.	
إدراج التسلسل الهرمي املرئي بشكل واضح •
استخدام العناصر املرئية املناسبة للهوية التجارية لغرض واضح وتعزيز التسلسل الهرمي •
 للمقصود منه •

ً
 واضحا

ً
ُيقدم التصميم تجسيدا

وضوح التسلسل الهرمي للمعلومات •
التسلسل الهرمي املرئي يوجه املستخدم إلى اإلجراء املطلوب •
اإلجراء األسا�صي متميز من الناحية املرئية •
يقلل التصميم من العبء املعرفي •
التصميم يرشد العين. استخدام اللون واملكان والحجم وغير ذلك من األمور إلنشاء تدفق معين للموقع •
وضع اإلشارات والتلميحات والرسائل في املواقع التي تجذب النظر على الشاشة •
تنفيذ أنظمة الشبكة لتوفير البنية واالتساق •
التصميم نظيف وبسيط •
استخدام املساحة البيضاء بشكل مناسب •
وضع املحتوى الهام في الجزء الظاهر من الصفحة •
استخدام املساحة البيضاء لتحقيق التناسق وإرشاد العين في االتجاه املناسب.  •
تجميع العناصر في مناطق منطقية، واستخدام العناوين للتمييز بين املناطق. •
فصــل املناطــق بواســطة مســافات أو خطــوط أو ألــوان أو أحــرف أو عناويــن بالخــط العريــض أو خطــوط  •

القواعــد أو املناطــق املظللــة.
التسميات الحقلية قريبة من الحقول، ولكن مفصولة بمسافة واحدة على األقل •
املوقع يظهر بشكل صحيح في املستويات املختلفة لدقة الشاشة. •
يعمل املوقع بشكل صحيح وقد تم اختباره على متصفحات الويب املختلفة •

ب. استخدام التصميم إشارات لفت االنتباه والتجميع بشكل صحيح
تم تطبيق مبادئ )Gestalt( وفقا للتشابه والقرب واملجال املشترك والترابط. •
توجيه االنتباه البصري للمستخدم للتركيز على املعلومات األساسية في الصفحة •
االستمرار في تجميع البيانات بطرق مفيدة للتقليل من وقت البحث  •
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استخدام الحواس لجذب االنتباه، مثال: األلوان الساطعة والخطوط الكبيرة واألصوات والنغمات  •
من املتعارف عليه أن األشياء القريبة من بعضها البعض »تكون مرتبطة« ببعضها •
تحتوي مناطق النص على »مساحة خالية« حولها •
فصل مجموعات البنود الهامة بواسطة مسافة بيضاء •
استخدام تقنيات لفت االنتباه بحرص وعناية •
الكثافة: مستويين فقط  •
الحجم: لغاية أربعة قياسات  •
الخط: حتى ثالثة خطوط  •
الوميض: اثنين إلى أربعة هيرتز  •
اللون: حتى أربعة ألوان )ألوان إضافية لالستخدام العر�صي فقط(  •
الصوت: نغمات ناعمة لردود الفعل اإليجابية االعتيادية، ونغمات قاسية للظروف الحرجة النادرة  •

11-4-2 العناصر املرئية

اللون - ُيظهر العالقات والحالة ويلفت االنتباه من خالل التمّيز 	أ.	
استخدام تركيبات األلوان األساسية الصحيحة  •
االستخدام الفعال لأللوان املستخدمة لتوفير إشارات التجميع الطبيعية •
تجنب مخاطر األلوان )التصاميم املشبعة والنص املشبع وتصاميم ذات األلوان غير املناسبة( •
استخدم اللون بشكل خاص لجذب االنتباه، وتوضيح الهيكل وتغيرات الحالة، وإقامة العالقات •
نظام األلوان نظيف وممتع ومتسق •
 هــي األحمــر واألزرق. تجنــب النــص األحمــر علــى خلفيــة  •

ً
أصعــب األلــوان التــي يصعــب النظــر إليهــا معــا

زرقــاء أو العكــس
استخدام نفس اللون لتجميع العناصر ذات الصلة •
ترميز األلوان متناسق على مدى النظام •
توفير تباين جيد في األلوان والسطوع بين ألوان الصورة والخلفية •
اســتخدام األلــوان الفاتحــة واملشــرقة للتشــديد علــى البيانــات، واســتخدام ألــوان داكنــة وضبابيــة وغيــر  •

مشــبعة إلزالــة التشــديد علــى البيانــات
. تجنــب وضــع نــص فاتــح اللــون علــى خلفيــة ذات ألــوان فاتحــة، وإال  •

ً
 صحيحــا

ً
اســتخدام اللــون اســتخداما

ســيكون مــن الصعــب علــى الزائريــن قــراءة املحتــوى. وينطبــق نفــس ال�صــيء علــى النــص غامــق اللــون علــى 
خلفيــة غامقــة اللــون

استخدام ألوان عالية القيمة وكثيفة اللونية لجذب االنتباه •

ب. الرسومات - تعزز من املخطط وذات معنى وتتما�شى مع الهوية التجارية
األيقونات مألوفة ومتسقة وتظهر متماشية مع األيقونات ذات الصلة •
هناك مخطط تصميم متسق لأليقونات ومعالجة الشكل على النظام بأكمله •
تمثيــل رســوم البيانــات وإظهــار البيانــات بشــكل مرئــي فــي الســياق الصحيــح )جــداول لعــرض بيانــات ورســوم  •

بيانيــة دقيقــة إلظهــار العالقــة(
تعمل كل أيقونة بمفردها كعضو متجانس في عائلة األيقونات  •
تجنب التفاصيل الزائدة في تصميم األيقونات •
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استخدام صور ومقاطع فيديو فنية وحسية عالية الجودة •
، وتكون ذات صلة بذلك الغرض •

ً
 معينا

ً
تؤدي الصور واأليقونات غرضا

• 
ً
األيقونات مفهومة عامليا

• 
ً
 معينا

ً
الصور ذات مغزى وتخدم غرضا

كل أيقونة تبرز من خلفيتها •
الحد من الرسوم املتحركة غير الضرورية لتجنب إرباك املستخدم •

ج. النص - مقروء وقابل للتطوير باستخدام طباعة جيدة وتباين بصري جيد
العناوين الرئيسية سهلة الفهم •
اســتخدام الحــد األدنــى مــن النصــوص. تقديــم املعلومــات باســتخدام مصطلحــات واضحــة بــدون عبــارات  •

ممعنــة فــي التخصــص. 
تقسيم املعلومات إلى مجموعات  •
تجميع املعلومات •
النص واملحتوى مقروئين وقابلين للتطوير باستخدام طباعة جيدة وتباين بصري جيد •
املحتوى مكتوب لغرض املسح الرقمي •
اإلشارة بوضوح إلى حقول النموذج املطلوبة واالختيارية •
العناوين الرئيسية سهلة الفهم •
استخدام الرموز لكسر سالسل اإلدخال الطويلة ووضعها ضمن »مجموعات«  •
النص مقروء وواضح ومتناسق •
روابط النص واضحة وتتبع األعراف املطبقة •
توفير النص األسا�صــي لالرتباطات، وإضافة وصف ملســاعدة املســتخدمين على فهم األماكن التي قد تؤدي  •

إليهــا الروابــط
املصطلحــات واللغــة والنغمــة املســتخدمة متناســقة )علــى ســبيل املثــال اســتخدام املصطلــح نفســه  •

طــوال الوقت(
املعلومات متسقة مع الواجهة ذات الصلة •
يقوم التصميم بتسهيل إمكانية القراءة •

الخطوط كبيرة بما يسمح بالقراءة - 
 لتسهيل قراءتها- 

ً
الخطوط غير مزخرفة جدا

 بالتسلســل الهرمــي. اســتخدام قيــاس الخــط أو الخــط الغامــق أو التســطير أو - 
ً
توفــر الخطــوط شــعورا

اللــون أو التظليــل أو الطباعــة إلظهــار الكميــة النســبية أو أهميــة عناصــر الشاشــة املختلفــة
تجنب االستخدام املفرط للحروف الكبيرة •
االختصــارات تتبــع قاعــدة أساســية بســيطة، وإذا لــزم األمــر، قاعــدة ثانويــة بســيطة لالختصــارات ملنــع  •

االزدواجيــة
شاشات إدخال البيانات متعددة الصفحات متسقة ومنطقية: •

جميع الصفحات لها نفس العنوان - 
كل صفحة لها رقم صفحة متسلسل- 

األعداد الصحيحة مضبوطة لليمين واألرقام الحقيقية مضبوطة حسب الفاصلة العشرية  •
تسمية األيقونات  •
التميز بين تسميات الحقول والحقول من ناحية الطباعة •
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توفر اإلشارات الفورية للحقل معلومات أكثر من مجرد إعادة صياغة اسم الحقل •
كسر السالسل الكبيرة من األرقام أو الحروف وجمعها ضمن مجموعات •
شير إلى ذلك •

ُ
عندما تكون الحقول اختيارية، فإن شاشات إدخال البيانات ومربعات الحوار ت

عرض الحقول التابعة على شاشات إدخال البيانات ومربعات الحوار فقط عند الضرورة •
تسميات الحقول موجزة ومألوفة ووصفية  •
تحتوي كل شاشة إدخال بيانات على عنوان قصير وبسيط وواضح ومميز •
تسمية الروابط باستخدام كلمات رئيسية مهمة •
وضوح اللغة والصياغة  •
•  

ً
عــدم إظهــار املعلومــات علــى شــكل إعالنــات. ســيتجاهل املســتخدمون املعلومــات إذا كانــت تشــبه إعالنــا
، لذلــك يجــب تجنــب النــص األحمــر الكبيــر وعناصــر التصميــم األخــرى املوجــودة فــي اإلعالنــات

ً
ترويجيــا

املحتوى خال من األخطاء اإلمالئية أو النحوية •

د. املحتوى - النغمة الصحيحة، تدعم القرارات، كافية وواضحة وموجزة
املحتــوى املتــاح )مثــال: العناويــن والنــص والصــور والفيديــو( مناســب ومالئــم بمــا فيــه الكفايــة ومفصــل  •

لتلبيــة أهــداف املســتخدمين
تتوفــر روابــط إلــى محتويــات أخــرى مفيــدة ومالئمــة )مثــال: الصفحــات ذات الصلــة أو املواقــع الخارجيــة(  •

وتظهــر فــي الســياق
محتوى جيد، كتابة جيدة، رسالة هادفة •
كتابة نسخة واضحة وموجزة  •
استخدم اللغة التقنية فقط للجمهور التقني  •
كتابة تسميات واضحة وذات معنى   •
اللغة واملصطلحات والنغمة املستخدمة مناسبة ويفهمها الجمهور املستهدف بسهولة •
استخدام الهرم املعكوس لعرض البنود األكثر أهمية ثم األقل أهمية •
•  

ً
/ مفصال

ً
 ملخصا

ً
املحتوى يتبع نموذجا

نمط الكتابة مناسب •
املحتوى يسهل اتخاذ القرار •
تبدأ كل شاشة بعرض عنوان أو مقدمة تصف محتويات الشاشة •

11-4-3 توفير الخصوصية واألمان 

وضــع سياســة خصوصيــة محــددة، فممــا يثيــر غضــب املســتخدمين أن يطلــب منهــم تقديــم معلومــات االتصــال  •
بهــم دون معرفــة مــا ســيتم فعلــه بهــا. يجــب التحلــي بالوضــوح والشــفافية عمــا إذا كنــت ستســفيد مــن عناويــن 

 منــك.
ً
 إلكترونيــا

ً
البريــد اإللكترونيــة الخاصــة باملســتخدمين، وعــدد املــرات التــي ســيتلقون فيهــا بريــدا

املناطق اآلمنة في املوقع محمية بالكامل من املستخدمين غير املصرح لهم •

11-4-4 مدى الرؤية

وضوح املالحظات وحالة النظام وتقديمهما على الفور .أ..
إبقاء املستخدمين باستمرار على علم بما يحدث •
توفير املالحظات املناسبة في غضون فترة زمنية معقولة  •
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شــير املالحظــات إلــى أنــه  •
ُ
بعــد أن ُيكمــل املســتخدم أحــد اإلجــراءات )أو مجموعــة مــن اإلجــراءات(، يجــب أن ت

يمكــن بــدء املجموعــة التاليــة مــن اإلجــراءات
هناك مالحظات مرئية في القوائم أو مربعات الحوار حول الخيارات التي يمكن االختيار بينها   •
هناك مالحظات مرئية في القوائم أو مربعات الحوار حول االختيارات التي يكون عليها املؤشر في الوقت الحالي •
إذا كان من املمكن تحديد خيارات متعددة في قائمة أو مربع حوار، فهناك مالحظات مرئية حول الخيارات  •

املحددة بالفعل
هناك مالحظات مرئية عند تحديد األشكال أو نقلها •
اإلشارة إلى الوضع الحالي لأليقونة بوضوح •
إبقــاء املســتخدم علــى علــم بســير عمــل النظــام، وفيمــا إذا كان هنــاك تأخيــر ملحــوظ )أكثــر مــن خمــس عشــرة  •

ثانيــة( فــي وقــت اســتجابة النظــام
أوقات االستجابة مناسبة بالنسبة للمعالجة املعرفية للمستخدم  •

استمرارية التفكير مطلوبة ويجب تذكر املعلومات عبر عدة استجابات: أقل من ثانيتين - 
مستويات التركيز العالية ليست ضرورية وال حاجة لتذكر املعلومات: من ثانيتين إلى خمس عشرة ثانية- 

• 
ً
رسائل التنبيه مميزة بصريا

رسائل التنبيه متناسقة •

11-5 القدرة على التعلم
ً
 ومدعوما

ً
 ومألوفا

ً
يجب أن يكون املوقع متسقا

11-5-1  األلفة

األنماط والعناصر والتفاعالت وأنماط العرض مألوفة 	أ.	
يجب أن تكون األجسام موضوعة في أماكن مألوفة •
اســتخدام األجســام الشــائعة / املألوفــة )الرمــوز واألزرار ومــا إلــى ذلــك( بطريقــة يتعــرف عليهــا املســتخدمون  •

ويفهمونهــا علــى الفــور
األنماط واأليقونات والتفاعالت وأنماط العرض مألوفة •
اتبع شروط املنصة:  •

وضع العناصر في املواقع القياسية مثل مربعات البحث في أعلى الشاشة - 
وضع سلة التسوق في أعلى يمين الشاشة- 
إنشاء نظام يتصرف بطريقة يمكن التنبؤ بها- 
التحقق من تتبع العمليات لألوامر القياسية  - 
استخدام العمليات القياسية وأنماط الويب - 

تتبع العناصر التفاعلية ملبادئ توجيهية مألوفة •

ب. استخدام املصطلحات الشائعة واالستعارات وأعراف التسمية
استخدام املصطلحات ذات االستخدام اليومي واالستعارات وغيرها •
 ال ينبغي أن يتساءل املستخدمون عما إذا كانت الكلمات أو األماكن •

أو اإلجراءات املختلفة تعني نفس ال�صيء 
استخدام اصطالحات التسمية الشائعة مثل »تسجيل الدخول« •
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11-5-2 االتساق

	أ. توفير عناصر التصميم واستخدامها بطريقة متسقة

إظهار تعليمات القائمة والرسائل الفورية ورسائل الخطأ في نفس املكان )األماكن( في كل قائمة •

يجب أن يكون هيكل / تخطيط املوقع هونفسه في جميع أنحاء الصفحة •

وضع أزرار اإلجراءات والتنقل وما إلى ذلك في نفس املكان في كل الصفحات •

استخدام نفس اللون للكشف املرئي عن املعلومات الهامة •

هيكل قيمة إدخال البيانات متسق من شاشة إلى أخرى •

اتباع معايير تنسيق الصناعة أو الشركة باستمرار في جميع الشاشات داخل النظام •

 إنشاء معايير الصناعة أو الشركة لتصميم القائمة، وتطبيقها باستمرار على جميع شاشات •

القائمة في النظام

ب. اللغة متسقة من حيث املصطلحات واألسلوب واملبنى

مسميات الحقول متسقة من شاشة إدخال بيانات إلى أخرى •

تسمية إجراءات املستخدم بشكل متسق عبر كافة الرسائل الفورية املوجودة في النظام •

تسمية أشكال النظام بشكل متسق عبر كافة الرسائل الفورية املوجودة في النظام •

أسماء خيارات القائمة متسقة في كل قائمة وعبر النظام في النمط النحوي واملصطلحات •

استخدام األوامر بنفس الطريقة بحيث تعني نفس ال�صيء في جميع أجزاء النظام •

11-5-3 الدعم

	أ. التفسيرات واملبادئ التوجيهية والتعليمات املقدمة لتجنب االرتباك

توفير التوجيهات الواضحة حول امليزات الجديدة أو املهام املعقدة •

يوفر النظام معلومات توضيحية إضافية عند تحديد أي عنصر، إذا كانت خيارات القائمة غامضة •

دعم شاشات إدخال البيانات ومربعات الحوار بواسطة إرشادات التنقل واإلكمال •

إذا كانت عناصر القائمة غامضة، يوفر النظام معلومات توضيحية إضافية عند تحديد عنصر ما •

 توفير أدوات مساعدة للذاكرة لألوامر، إما من خالل اإلشارة السريعة عبر اإلنترنت •

أو إظهار الرسائل الفورية

ب. نظام املساعدة ذو قيمة عالية ومتوافق مع السياق ومتكامل 

يجيب قسم األسئلة الشائعة عن أسئلة حقيقية وقّيمة •

وظيفة املساعدة تكون مرئية •

وظيفة املساعدة حساسة للسياق •

سهولة الوصول والرجوع من نظام املساعدة •

تمكين املستخدمين من استئناف العمل من حيث توقفوا بعد الوصول إلى املساعدة املطلوبة •

ال يؤدي الوصول إلى املساعدة املطلوبة إلى إعاقة تقدم املستخدم •
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11-6 التسامح 

إن البشر وواجهات العرض عرضة لألخطاء، لذا يجب أن يساعد املوقع على منع تلك األخطاء والتعافي منها.

11-6-1 منع األخطاء وتحديدها والتعافي منها

يمنع التصميم وقوع األخطاء 	أ. 	
تمــت دراســة أخطــاء املســتخدم الشــائعة )مثــل الحقــول املفقــودة، التنســيقات غيــر الصحيحــة، االختيــارات  •

غيــر الصالحــة( ومنعهــا كلمــا أمكــن ذلــك
يجــب تزويــد املســتخدمين برســائل تأكيــد قبــل اتخــاذ إجــراءات معينــة )مثــال: الدفــع أو حــذف املعلومــات أو  •

إرســال الرســائل ومــا إلــى ذلــك(
إعادة تنظيم املعلومات املطلوبة في أكثر من حقل •
التحقق من مدخالت املستخدم على الفور •
يقلل التصميم من أخطاء املستخدم •

تعطيل الخيارات غير ذات الصلة - 
تعطيل رموز االتصال املحلية والدولية- 
توفير أمثلة ومساعدة ضمن السياق - 

إذا كانت نتائج الخطأ خطيرة، عندئذ يجب استخدم تأكيد قبل التصرف بناًء على إجراء املستخدم •
•  

ً
جعل خيار »التراجع« ميسورا

إذا كانت املهمة عرضة للخطأ، فيجب تقسيمها إلى مجموعات أصغر •
جعل مدخالت البيانات متاحة ألصحاب املشاكل البصرية كلما كان ذلك ممكنا •
 وضع مفاتيح الوظائف التي يمكن أن تسبب العواقب األكثر خطورة في املواضع التي يصعب •

الوصول إليها
 عن املفاتيح منخفضة العواقب  •

ً
توجد مفاتيح الوظائف التي يمكن أن تسبب أخطر العواقب بعيدا

وعالية االستخدام 
ُيحذر النظام املستخدمين إذا كانوا على وشك ارتكاب خطأ محتمل •
شير شاشات إدخال البيانات ومربعات الحوار إلى عدد مسافات األحرف املتاحة في الحقل •

ُ
ت

 تحتوي الحقول في شاشات إدخال البيانات ومربعات الحوار على قّيم افتراضية •
 
ً
عندما يكون ذلك مناسبا

استخدام استراتيجية جيدة للوقاية من األخطاء - تنسيق االشارات والضوابط واملساعدة •
•  

ً
إتاحة امللء التلقائي للنماذج وحسابها عندما يكون ذلك ممكنا

مطالبة املستخدمين بتأكيد األوامر التي لها عواقب جذرية ومدمرة •
ُيمكن للمستخدمين إلغاء العمليات قيد التنفيذ •

ب. سهولة الفهم والتعافي من األخطاء
األخطاء واضحة ويمكن التعرف عليها بسهولة وتظهر في مكان مناسب )على سبيل املثال بجوار حقل  •

إدخال البيانات أو بجانب النماذج، الخ(
رسائل الخطأ موجزة ومكتوبة بلغة سهلة الفهم وتصف ما حدث واإلجراء الالزم •
•  )

ً
املستخدمون قادرون على التعافي من األخطاء بسهولة )أي ال يجب عليهم البدء من الصفر مجددا

املستخدمون يفهمون طبيعة األخطاء •
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فسر رسائل الخطأ كيفية التعافي من الخطأ •
ُ
ت

عرض رسائل الخطأ في املواقع املناسبة •
تحديد الرسائل الفورية بشكل بّناء دون نقد صريح أو ضمني للمستخدم •
شير الرسائل الفورية إلى أن املستخدم هو صاحب القرار •

ُ
يجب أن ت

يجب أن تكون الرسائل الفورية موجزة وغير غامضة  •
يجب صياغة رسائل الخطأ بحيث يتحمل النظام اللوم وليس املستخدم •
إذا ما تم استخدام رسائل خطأ مضحكة، فيجب أن تكون مناسبة وغير ضارة باملستخدمين •
• 

ً
رسائل الخطأ صحيحة نحويا

رسائل الخطأ تتجنب استخدام نقاط التعجب •
رسائل الخطأ تتجنب استخدام الكلمات العنيفة أو العدائية  •
 ومصطلحات واختصارات متسقة •

ً
 ونموذجا

ً
تستخدم جميع رسائل الخطأ في النظام أسلوبا

عرف املستخدم بمدى خطورة الخطأ •
ُ
رسائل الخطأ ت

رسائل الخطأ توضح سبب املشكلة •

11-7 إمكانية الوصول

 بسهولة لجميع أنواع املستخدمين واألجهزة
ً
يجب أن يكون املوقع متاحا

11-7-1 إمكانية وصول األجهزة

تمكين الوصول إلى واجهة املستخدم من خالل أجهزة متعددة •
يتمتع املوقع باستجابة فعالة •

11-7-2 إمكانية الوصول إلى التصميم )إعاقة املستخدم(

روابط الرسوم متاحة أيضا على شكل روابط نصية •
 على شكل نص •

ً
يتوفر محتوى الصوت / الفيديو أيضا

ُيمكــن اســتخدام اللــون إلظهــار مــا إذا كانــت األشــياء تتما�صــى مــع بعضهــا البعــض.  يتعيــن ابتــكار طريقــة أخــرى  •
 ألن بعــض األشــخاص مصابــون بعمــى األلــوان

ً
إلظهــار املعلومــات نفســها نظــرا

إضافــة األوصــاف إلــى الصــور. الســماح للمســتخدمين بمعرفــة الغــرض الــذي تخدمــه الصــورة عــن طريــق وضــع  •
املعلومــات فــي صفحتــي النــص البديــل والعنــوان

11-٨ املالئمة لالحتياجات والقيمة

 للتحديثات وأن يقدم املعلومات الصحيحة للمستخدمين في الوقت املناسب.
ً
يجب أن يكون املوقع مواكبا

11-٨-1 املالئمة لالحتياجات

املحتوى شامل وصحيح •
يعكس املوقع فوائده وقيمته املوعودة •
يوفر املوقع للمستخدمين ما يبحثون عنه عندما يحتاجون إليه •
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11-٨-2 القيمة

امليزات والعروض مفيدة وتفي باحتياجات املستخدم
املحتوى ُيلبي احتياجات املستخدم •
امليزات مفيدة وتفي باحتياجات املستخدم •
 فقط. وال تعتمد على رأيك فيما تعتقد أنهم يحتاجون إليه، •

ً
 توفير امليزات التي يحتاجها املستخدم فعليا

. إن إعطاء املستخدمين أكثر مما يحتاجون إليه هو ما يفسد 
ً
بل قم بالبحث عما يريده املستخدم فعليا

هذه التجربة



60

املبادئ التوجيهية للتجارة اإللكترونية: تصميم واجهة املستخدم

12. تصميم واجهة املستخدم
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عملية تصميم واجهة املستخدم هي تصميم واجهات املستخدم للبرامج أو األجهزة، مثل مظهر موقع الويب، مع التركيز 
 ما يشير تصميم واجهة املستخدم إلى تصميم واجهات 

ً
على سهولة االستخدام وتحقيق التجربة املمتعة للمستخدم. عادة

 إلى واجهات أخرى، مثل واجهات املستخدم الطبيعية والصوتية.
ً
املستخدم الرسومية - ولكن ُيمكن أن ُيشير أيضا

يتــم تصميــم العديــد مــن واجهــات املســتخدم بالتركيـــز علــى ســهولة االســتخدام والكفــاءة. يجــب أن يكــون املســتخدمون 
قادرون على تحقيق أهدافهم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، دون التركيز بشكل كبير على واجهة املستخدم نفسها. وهكذا 
 غير مرئية في واقع األمر ألولئك الذين يستخدمونها. وبعبارة أخرى، فهي 

ً
 جيدا

ً
تصبح واجهة املستخدم املصممة تصميما

تتفاعــل مباشــرة مــع »الواقــع« الــذي يصــوره التصميــم دون االلتفــات، علــى ســبيل املثــال، إلــى أن النقــر علــى علــى أيقونــان 
معينة من خالل الشاشــات الزجاجية ألجهزتهم املحمولة، هو املســؤولة عن التغييرات التي تحدث فيما يشــاهدونه. غير 
صمم واجهة 

ُ
؛ فقد ت

ً
أن سهولة االستخدام والكفاءة ال تشكالن املقياسين الوحيدين لواجهة املستخدم املصممة جيدا

 عــن ذلــك.
ً
مســتخدم إلنشــاء تجربــة ممتعــة وترفيهيــة للمســتخدمين عوضــا

12-1 أنظمة التصميم

12-1-1 ما هي أنظمة التصميم؟

 مــن الطباعــة والتخطيطــات والشــبكات واأللــوان والرمــوز واملكونــات وأكــواد التشــفير إلــى التعبيــر عــن الصــوت 
ً
بــدءا

والنغمة ودليل األسلوب والتوثيق، يجمع نظام التصميم كل تلك األشياء مع بعضها بطريقة تسمح لفريقك بالتعلم 
والبنــاء والنمــو.  توفــر أنظمــة التصميــم املرونــة الالزمــة للعمــل مــع األجهــزة غيــر املعروفــة فــي املســتقبل. قــد تكــون هنــاك 

تغييــرات فــي العمليــة، ولكــن ال ينبغــي أن يكــون هنــاك فــرق كبيــر فــي آليــة التفكيــر. 

إن التركيـــز علــى الجانــب البصــري وحــده ال يكفــي، فــأول مــا يجــب القيــام بــه هــو مواءمــة أســس املوقــع، مثــل الوثائــق 
 فــي بنــاء أســاس تصميــم قــوي.

ً
 مهمــا

ً
واألدوات التــي نســتخدمها كل يــوم، مــع عمليــة التصميــم حيــث أنهــا تــؤدي دورا

12-1-2 أمثلة على أنظمة التصميم جيدة التنفيذ:

Atlassian أ. شركة	
/https://atlassian.design

Shopify Polaris ب. شركة
https://polaris.shopify.com

ج. تصميم مواد موقع جوجل 
https://material.io/guidelines

د. شركة مايكروسوفت 
/https://fluent.microsoft.com

MailChimp هـ. شركة
https://ux.mailchimp.com/patterns
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Trello و. تطبيق
/https://design.trello.com

BuzzFeed ز. شركة
/http://solid.buzzfeed.com

ح. شركة آبل
/https://developer.apple.com/design

 من املنصات بأي شكل من األشكال. لقد 
ً
* يرجى االنتباه إلى أن وزارة املواصالت واالتصاالت ال تتبع / تو�صي / تقترح أيا

تم توفير القائمة أعاله فقط على سبيل املثال ال الحصر و دون أي ترتيب لألولوية

12-2 التفكير التصميمي

12-2-1 ما هو التفكير التصميمي؟

»إن التفكيــر التصميمــي هــو نهــٌج لالبتــكار يُركــز علــى اإلنســان، ويســتقي مــن مجموعــة أدوات املصمــم لدمــج احتياجــات 
)IDEO( النــاس، مــع إمكانيــات التكنولوجيــا، ومتطلبــات نجــاح األعمــال«. تيــم بــراون، الرئيــس التنفيــذي لشــركة

التفكيــر التصميمــي هــو منهجيــة تســتخدم عبــر جميــع مســاقات األعمــال مــن أجــل تعزيــز االبتــكار مــن خــالل التجريــب 
واإلدراك. فهــي تتيــح للشــركة فهــم االحتياجــات الحقيقيــة للعميــل ممــا يســاعد علــى التحقــق مــن الحلــول وتحديــد 

املســتقبلية. الفــرص 

12-2-2 كيف يؤثر التفكير التصميمي على أعمال التجارة اإللكترونية

إن التفكيــر كمصمــم يمكــن أن يــؤدي إلــى تحويــل طريقــة تطويــر األعمــال ملواقــع التجــارة اإللكترونيــة والتطبيقــات 
والخدمــات والعمليــات واالســتراتيجية. إنــه طريقــة إبداعيــة فــي التفكيــر مبنيــة علــى فهــم احتياجــات املســتخدم مــن 
أجــل تنفيــذ التصميــم الــذي يلبــي االحتياجــات الصحيحــة. هــذه الطريقــة فــي التفكيــر تســمح لجميــع أصحــاب املصلحــة 
فــي التجــارة اإللكترونيــة باســتخدام أدوات إبداعيــة ملعالجــة مجموعــة متنوعــة مــن التحديــات. يتميــز ســوق التجــارة 
اإللكترونيــة بالتنافســية العاليــة، ويمكــن اســتخدام هــذا النهــج لبنــاء موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت بشــكل فعــال يســاعد 

علــى تحديــد العــروض الرئيســية وتمييــز موقــع الويــب عــن املواقــع األخــرى.
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12-2-3 املراحل األربعة آللية التفكير في التصميم

ً
البحث عن مصادر إلهام جديدة للتفكير من خالل اكتشاف ما يحتاجه الناس حقا

ً
 حقيقيا

ً
تجاوز الحلول السابقة الواضحة لتتوصل إلى جديدة مذهلة تحدث اختراقا

بناء نماذج أولية واختبارها للتعرف على املشكالت والفرص املفقودة

خلق التعاطف مع املوقع من خالل صياغة قصة إنسانية إللهام اآلخرين نحو الفعل 

https://www.ideou.com/pages/design-thinking :املرجع

12-3 عناصر التصميم

تعزز عناصر التصميم في واجهة املستخدم التجربة التي يحظى بها املستخدم في موقع الويب. يجب أن ينقل كل عنصر 
املعنى ويوفر قيمة جمالية له، وتعمل العناصر فيما بينها مع جميع العناصر األخرى لتوفير واجهة شاملة.

12-3-1 الهوية التجارية / الهوية املرئية

فــي حيــن أن الهويــة التجاريــة والهويــة املرئيــة كانتــا موجودتــان منــذ أن بــدأ النــاس فــي شــراء الســلع واالتجــار فيهــا، إال أن 
 أوســع مــن التفاعــل مــع الشــركات 

ً
تعريفهمــا قــد تطــور فــي العصــر الرقمــي. إن لــدى املســتهلكين فــي الوقــت الحالــي نطاقــا

 مــن الخيــارات إزاء اختيــار املنتــج. إن الهويــة التجاريــة فــي يومنــا هــذا تمثــل الحصيلــة الكليــة لخبــرات العمــالء، 
ً
ومزيــدا

واملكونــة مــن عناصــر الهويــة التجاريــة البصريــة واللونيــة والســلوكية، والتــي يتــم تشــكيلها عبــر تصميــم تفاعلــي.

أفضل املمارسات:
يجب أن ينقل التصميم الهوية التجارية للشركة •
 مما يمنح مصداقية للهوية التجارية •

ً
يجب أن يكون دليل األنماط املرئية متسقا

يجب وضع الشعار في الركن العلوي األيسر للصفحة •

المرحلة ا�ولى

جمع ا�لهام

المرحلة الثانية 

إنتاج ا�فكار

المرحلة الثالثة

النماذج
ا�ولية

المرحلة الرابعة 

بناء القصة
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12-3-2 تخطيط الصفحة

 ،
ً
 هرميا

ً
ُيشير تخطيط الصفحة إلى الطريقة التي تمت بها إدارة املحتوى عبر صفحة معينة. وقد يشمل ذلك تسلسال

أوشــبكات وأدلــة، أو وحــدات، أو تحديــد مواقــع، أو األلــوان، أو  تحديــد األحجــام، أو الطباعــة. يجــب أن تعمــل جميــع 

 كوحــدة واحــدة لبنــاء الفهــم والثقــة والتحــول املطلــوب.
ً
العناصــر معــا

أفضل املمارسات:
تدرج التسلسل الهرمي املرئي بشكل واضح •

ُيجسد التصميم بشكل واضح ما هو مقصود منه •

يوجد تسلسل هرمي واضح للمعلومات •

التسلسل الهرمي املرئي يوجه املستخدم إلى اإلجراء املطلوب •

 من الناحية املرئية •
ً
يكون اإلجراء األسا�صي متميزا

يقلل التصميم من العبء املعرفي •

التصميم يرشد العين. استخدام اللون واملكان والحجم وغير ذلك من األمور إلنشاء تدفق معين للموقع •

وضع اإلشارات والتلميحات والرسائل في مواقع الشاشة التي تجذب انتباه العين •

التحقق من تنفيذ أنظمة الشبكة بما يضمن توفر البنية واالتساق •

• 
ً
 مناسبا

ً
استخدام املساحة البيضاء استخداما

وضع املحتوى الهام في الجزء الظاهر من الصفحة •

تجميع العناصر في مناطق مناسبة، واستخدام العناوين للتمييز بين املناطق. •

فصــل املناطــق بواســطة مســافات أو خطــوط أو ألــوان أو أحــرف أو عناويــن بالخــط العريــض أو خطــوط القواعــد  •

أو املناطــق املظللــة

التسميات الحقلية قريبة من الحقول، ولكنها مفصولة بمسافة واحدة على األقل •

روابط النص واضحة باستخدام نص ملون تحته خط •

تطبيق مبادئ Gestalt وفقا للتشابه والقرب واملجال املشترك والترابط •

توجيه االنتباه البصري للمستخدم للتركيز على املعلومات األساسية على الصفحة •

استخدام تقنيات لفت االنتباه بحرص وعناية •

الكثافة: مستويين فقط  •

الحجم: لغاية أربع قياسات - 

الخط: حتى ثالثة خطوط - 

الوميض: اثنين إلى أربعة هيرتز - 

اللون: حتى أربعة ألوان )ألوان إضافية لالستخدام العر�صي فقط( - 

الصوت: نغمات ناعمة لردود الفعل اإليجابية االعتيادية، ونغمات قاسية للظروف الحرجة النادرة- 

12-3-3 األزرار

. تمثــل األزرار 
ً
 مــن عناصــر التصميــم التفاعلــي، وتســتخدم مــن قبــل متصفحــي الويــب يوميــا

ً
 بســيطا

ً
عــد األزرار عنصــرا

ُ
ت

قــرب 
ُ
 لدفــع عمليــة التحــول واالنخــراط فــي مواقــع الويــب، حيــث أنهــا تمثــل دعــوة إلــى اتخــاذ إجــراءات ت

ً
 أساســيا

ً
عنصــرا

املســتخدمين أكثــر مــن املــكان الــذي يحتاجــون إليــه. 
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أفضل املمارسات:
التأكد من أن األزرار تؤدي الغرض املحدد لها •
يجب أن يتمّيز لون الزر عن العناصر األخرى في الصفحة •
يجب أن تنقل األزرار املعنى من خالل اللون - اإلجراء األسا�صي واإلجراء الثانوي والحالة السلبية  •
يجب أن تكون األزرار متسقة مع تحديد اتجاهات التصميم •
وضع األزرار حيث يمكن للمستخدمين العثور عليها في واجهة املستخدم •
وضوح املالحظات املرئية والتفاعل املرئي على األزرار  •
 يجــب االلتــزام بمبــادئ أحجــام واجهــة املســتخدم: علــى األقــل 48 × 48 بكســل، مــع مــا ال يقــل عــن 8 بكســل •

)أو أكثــر( بينهمــا
يجب االلتزام بمبادئ شكل واجهة املستخدم: يجب أن تكون أزرار مسطحة وبارزة بارتفاع 36 بكسل، وأن  •

يكون الحد األدنى للعرض هو 88 بكسل، ويكون نصف قطرها 2 بكسل )مسطح( / لها ارتفاع افترا�صي قدره 
2 بكسل )بارز(

 باملحتوى أو املكونات، وهي تمنح مساحة خالية  •
ً
يجب االلتزام بمبادئ بطانة البيضاء التي تحيط أساسا

لواجهة املستخدم وتتجنب إرباك املستخدم.واجهة املستخدم )UI padding(: البطانة، هي املساحة 
 كأزرار •

ً
تبدو األزرار فعليا

12-3-4 صناعة األيقونات

 لعــدم وجــود اســتخدام قيا�صــي ملعظــم األيقونــات، فمــن 
ً
يعتمــد فهــم املســتخدم لأليقونــة علــى الخبــرة الســابقة. نظــرا

الضــروري اســتخدام العالمــات النصيــة إليصــال املعنــى وتقليــل الغمــوض.

 وقبــل كل �صــيء 
ً
باإلضافــة إلــى نقــل شــخصية الهويــة التجاريــة مــن خــالل األلــوان والشــكل، يجــب علــى األيقونــات أوال

توصيل املعنى في أي واجهة. األيقونات عبارة عن تجسيد مرئي ألي جسم أو إجراء أو فكرة، وإذا لم يكن هذا الشكل 
 للمســتخدمين علــى الفــور، عندئــذ تكــون األيقونــة مجــرد عنصــر جمالــي بصــري قــد يعيــق 

ً
أو اإلجــراء أو الفكــرة واضحــا
املســتخدم فــي إكمــال املهمــة.

 
أفضل املمارسات:

يجب أن تكون األيقونات بسيطة، وأن تكون معانيها ورمزيتها واضحة بذاتها وذات صلة  •
يجــب أن تكــون األيقونــات كبيــرة بمــا يكفــي لتكــون مميــزة علــى شاشــة عاليــة الدقــة، ألن حجــم عــرض املكونــات  •

يتناقــص مــع زيــادة دقــة الشاشــة التــي يختارهــا املســتخدم
األيقونات »العاملية« نادرة؛ يجب أن تجسد األيقونات معانيها •
يجب أن تكون العالمات النصية موجودة بجانب أي أيقونة لتوضيح معناها في أي سياق.  •
 للمحتوى •

ً
يجب أن يكون حجم األيقونات مالئما

يجب أن تحتوي األيقونات على نمط متسق باستخدام أوزان وألوان متشابهة •

12-3-5 الطباعة

عــّرف الطباعــة بأنهــا فــن وعلــم ُيعنــى بنمــط الخــط واملظهــر والهيــكل، وهــي تهــدف إلــى تقديــم نســخة ســهلة القــراءة 
ُ
ت

 فــي عمليــة التصميــم.
ً
 هامــا

ً
ومضبوطــة وجميلــة، وتــؤدي دورا
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ســتخدم الطباعــة إلنشــاء تسلســالت هرميــة واضحــة، وترتيبــات تنظيميــة مفيــدة، وأوضــاع محــاذاة هادفــة، لتوجيــه 
ُ
ت

 .
ً
 جيــدا

ً
املســتخدمين مــن خــالل املنتــج والخبــرة. وهــي الهيــكل األسا�صــي ألي واجهــة مصممــة تصميمــا

دور الطباعة في عملية التصميم

الطباعــة جــزء أسا�صــي مــن عمليــة التصميــم الفعالــة. إن غالبيــة املعلومــات التــي يحتاجهــا النــاس تأتــي فــي شــكل ن�صــي، 
وبالتالي يحتاج املصممون إلى جعل هذه العملية سهلة ومثمرة. إن املعرفة البسيطة بأساسيات الطباعة قد تساعد 

علــى فهــم خصائــص العــرض املرئــي للخــط وتأثيــره علــى إدراك املســتخدمين.

 على 
ً
النسخة الفعالة هي األساس لتحقيق التصميم الرصين، وهذه الفعالية ال تعتمد فقط على املحتوى، بل أيضا

طريقــة العــرض. إن بإمــكان املصمميــن نقــل بعــض املزاجيــة أو الرســائل عــن طريــق اختيــار الخطــوط املناســبة وطــرق 
عرضهــا. بهــذه الطريقــة تســاعد الطباعــة التصميــم فــي تواصلــه مــع النــاس. إن لــألداء املرئــي ولقابليــة قــراءة النســخة فــي 
املنتجــات الرقميــة تأثيركبيرعلــى تجربــة املســتخدم، وإذا كانــت الخطــوط غيــر مقــروءة، يمكــن أن يواجــه النــاس مشــاكل 

فــي التنقــل أو حتــى مــا هــو أســوأ مــن ذلــك – أال هــو عــدم إمكانيــة اســتخدامها علــى اإلطــالق. 

أفضل املمارسات:
 للقراءة باستخدام الخطوط القياسية االفتراضية •

ً
يجب أن يكون محتوى املوقع قابال

ُيفضل استخدام أساليب الطباعة الخاصة بالشبكة ألنها مصممة للعمل بشكل فعال على املنصات الرقمية.  •
الخطوط املائلة غير مقروءة عند باستخدام الخطوط الصغيرة •
يجــب االقتصــاد فــي اســتخدام األحــرف الكبيــرة والحــروف املائلــة قــدر اإلمــكان، ألنهــا تؤثــر علــى قابليــة القــراءة فــي  •

األجــزاء النصيــة الكبيــرة.
 للتغيــر دون اســتخدام تقنيــة مســاعدة ودون فقــدان أي جــزء مــن املحتــوى  •

ً
يجــب أن يكــون حجــم النــص قابــال

أو الوظيفــة
 للقراءة في كل من الصيغة اإللكترونية واملطبوعة، ويجب  •

ً
يجب أن تراعي خصائص الخط أن يكون النص قابال
A4 طبق الصفحة بشكل صحيح على ورق بحجم

ُ
أن ت

يجــب تطبيــق الخطــوط بأحجــام وأوزان مختلفــة لفصــل األنــواع املختلفــة مــن املعلومــات وإبــراز النقــاط الهامــة.  •
وزن الطباعــة عبــارة عــن مقيــاس ملــدى ســماكة حــرف الكتابــة. تقــاس األحجــام عــادة بالبوصــة أو املليمتــر أو البكســل

 باســم املســاحة الســلبية؛ وهــي املنطقــة الواقعــة بيــن العناصــر فــي تركيــب  •
ً
املســاحة البيضــاء، املعروفــة أيضــا

التصميــم. لــذا يجــب أن تكــون متوازنــة وأن تســتخدم وفقــا لذلــك مــن أجــل تحســين القــراءة 
يجب تنظيم وهيكلة الطباعة، وتوفير شعور بالتسلسل الهرمي •

يتضمن املستوى األسا�صي ملحتوى النسخ أكبر حرف، كما هو الحال في العناوين الرئيسية. إنه يسعى للفت - 
انتباه املســتخدم إلى املنتج

يتكون املستوى الثانوي من عناصر النسخ، والتي يمكن مسحها بسهولة- 
 ما يتم تقديمها باســتخدام - 

ً
يتضمن املســتوى الثالث من الطباعة النص األسا�صــي واملعلومات األخرى. غالبا

 بمــا فيه الكفاية
ً
حجــم حــرف صغيــر، ولكــن يجــب، مــع ذلــك، أن يكــون مقــرؤا

12-3-6 اللون

 للتصميــم فحســب، بــل هــو يعــززه ويبــرز جوانبــه األخــرى.  يجــب أن ينقــل اســتخدام 
ً
 جماليــا

ً
اللــون ال ُيضيــف جانبــا

اللــون املعنــى املطلــوب مــن خــالل تقنيــات علــم النفــس والتفاعــل والتجميــع والتسلســل الهرمــي. يجــب اســتخدام اللــون 
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باعتــدال مــع االلتــزام بثالثــة ألــوان أساســية كحــد أق�صــى فــي نظــام األلــوان. يمكــن إنشــاء ألــوان إضافيــة تتجــاوز األلوان 
األساســية املحــددة ملجموعــة مــن الظــالل واأللــوان الخفيفــة، والتــي توفــر نغمــة مختلفــة للعمــل بهــا.

أفضل املمارسات:
القاعــدة 60–10-30 - تهــدف النســبة ٪60 + ٪30 + ٪10 إلــى إضفــاء التــوازن علــى األلــوان. تــؤدي هــذه الصيغــة  •

 
ً
 بالتــوازن وتســمح للعيــن باالنتقــال بســهولة مــن نقطــة بؤريــة إلــى أخــرى، فضــال

ً
املطلــوب منهــا، فهــي تخلــق إحساســا

عــن أنهــا ســهلة االســتخدام بشــكل ال يصــدق - ٪60 هــو لونــك املهيمــن، ٪30 لــون ثانــوي و٪10 لــون إضافــي.
 في تقديم الرســالة الصحيحة داخل املوقع. يمكن أن يكون  •

ً
 رئيســيا

ً
يؤدي معنى اللون من الناحية النفســية دورا

 .
ً
 محددا

ً
 وثقافيــا

ً
معنــى اللــون عامليــا

معنى اللون العالمي: 
األحمر يستخدم بشكل عام للتحذيرات أو األخطاء- 
البرتقالي لون يستخدم للتحذير- 
األخضر يرتبط بشكل عام بالنجاح- 
األزرق لون محايد وآمن- 

معنى اللون في ثقافة الشرق األوسط: 
األحمر يثير مشاعر الخطر والتحذير. كما يعتبره البعض لون الشر- 
البرتقالي مرتبط بالحزن والخسارة- 
األصفر مرتبط على نطاق واسع بالسعادة واالزدهار- 
األزرق مرتبط باألمن والحماية. إنه اللون املرتبط بالسماء والروحانية والخلود- 
األخضر مرتبط باإلسالم. وهو يمثل القوة والخصوبة والحظ والثروة- 
األرجواني يمثل الثروة- 
البني  متناغم مع األرض والراحة.- 
األســود لــه معانــي متناقضــة إلــى حــد مــا لكنهــا متعايشــة فيمــا بينهــا - أنــه يمثــل علــى حــد ســواء الــوالدة الجديــدة - 

والحــداد
األبيض مرتبط بالنقاء والسالم- 

يجــب مراعــاة تبايــن األلــوان، مــع التأكــد مــن أن نســب التبايــن قويــة بمــا يكفــي لعــرض املحتــوى فــي ظــروف  •
إضــاءة متعددة

يجــب أن يعتمــد اســتخدام اللــون علــى نــوع الجمهــور املســتهدف. علــى ســبيل املثــال، قــد يســتخدم موقــع لألطفــال  •
 زاهية لجذب انتباه األطفال، بينما يجب أن يركز املوقع املصمم للباحثين واألكاديميين على 

ً
 أكبر وألوانا

ً
خطوطا

املحتــوى باالســتخدام الرفيــع والذكــي لأللــوان 
 بدون ألوان، على سبيل املثال  •

ً
يجب على املصممين التأكد من أن جميع املعلومات املنقولة باأللوان تتوفر أيضا

من السياق أو الترميز 
 للــون  •

ً
يجــب اســتخدام اللــون لتوصيــل املعنــى فــي التفاعــل. يجــب تنفيــذ نهــج علمــي يمنــح املســتخدمين معنــى ثابتــا

 
ً
 متســقا

ً
يعتمــد علــى التفاعــل. علــى ســبيل املثــال، يجــب أن تســتخدم جميــع أزرار »الدعــوة إلــى اتخــاذ إجــراء« لونــا

بحيــث يبــدأ املســتخدم فــي فهــم مــدى صلتهــا مــن خــالل الســلوك املعرفــي
يجــب أن تكــون األلــوان املســتخدمة للنصــوص والرســومات علــى مواقــع الويــب تبــدو جيــدة علــى مجموعــة متنوعــة  •

 الصالحــة للويــب.  
ً
مــن املنصــات والشاشــات واألجهــزة، وذلــك باختيارهــا مــن مجموعــة ال 216 لونــا
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12-3-7 الصور

يمكــن أن تكــون الصــور الفوتوغرافيــة وســيلة قويــة لجــذب االنتبــاه وتوصيــل قيمــة املنتــج، فهــي توفــر أكثــر مــن مجــرد 
قيمــة جماليــة ولديهــا القــدرة علــى تحســين تجربــة املســتخدم بشــكل جــذري والتفاعــل مــع الهويــة التجاريــة، حيــث أن 

الصــور املؤثــرة تتمتــع بقــدرة فريــدة علــى إلهــام املســتخدمين وإشــراكهم علــى املســتوى الح�صــي.

أفضل املمارسات:
يجب أن تكون الصور في نسبة التنسيق الصحيحة. ال ينبغي أن زيادة أبعادها بأي شكل من األشكال •
تجنب استخدام الصور العامة املتاحة للشراء. يجب أن تنقل الصور املستخدمة املعنى املطلوب وأن تضفي  •

 بالواقعية على عكس الطبيعة املصطنعة للصور العامة. تقدم الخدمات الجديدة مثل:
ً
 شعورا

)Adobe Stock Premium Unsplash( وغيرها مجموعة عالية الجودة من الصور - من خالل صور 
سينمائية استثنائية وسيناريوهات متقنة.

 لكل الصور املستخدمة على موقع الويب •
ً
 متسقا

ً
استخدم نمطا

يجب استخدام صور غنية وقوية وعالية الوضوح •
 للقراءة عند وضعه فوق الصور •

ً
التأكد من وجود تباين كاٍف ليكون النص قابال

يجب استخدام الصور فقط عندما تضيف قيمة إلى املحتوى  •
يجب إعادة استخدام الصور شائعة االستخدام، مثل تلك الخاصة بهوية موقع الويب والتنقل لتقليل وقت  •

التنزيــل. لــن تحتــاج الصــور املخزنــة فــي ذاكــرة التخزيــن املؤقتــة للمتصفــح إلــى إعــادة تحميلهــا وســيتم عرضهــا 
بشــكل أسرع

يجب تقليل حجم الصورة قدر اإلمكان لتقليل وقت تنزيل صفحات الويب  •
يجب إنشاء الصور بتنسيق مناسب لتقليل وقت التحميل إلى الحد األق�صى وزيادة جودة العرض. هنالك ثالثة  •

أشكال لعرض الصور:
تنسيق )JPEG( للصور التي تحتوي على العديد من أشكال األلوان، مثل الصور الفوتوغرافية. يمكن أن تحتوي  •

صور )JPEG( على ما يصل إلى 16 مليون لون
ال يحتــوي تنســيق )PNG( علــى أي قيــود متعلقــة ببــراءات االختــراع ويمكــن قراءتــه وكتابتــه بحريــة بواســطة - 

مطــوري البرامــج ومشــرفي املواقــع علــى حــٍد ســواء 
تنسيق )GIF( للصور التي تحتوي على خطوط فنية ومناطق ملونة مثل األيقونات والرسوم البيانية- 
 -

12-3-٨ تصوير البيانات

الغرض من تصوير البيانات هو إحالل النظام مكان الفو�صى، مما يسمح للمستخدم أن يقرأ ويفهم بسرعة سمات 
متعــددة لقضيــة أو موضــوع أو نقطــة بيانــات معينــة. يحتــاج أســلوب تصميــم واجهــة املســتخدم الــذي يقــوم بتصويــر 

البيانــات إلــى إيجــاد طريقــة إلزالــة التعقيــد وتبســيط عمليــة التصويــر تلــك.

أفضل املمارسات:
تضمين تحليالت البيانات املناسبة في عمليات التصوير •
استخدام اللون كأداة لنقل املعنى •
إضافة الجانب التفاعلي إلى آليات التصوير املعقدة •
اســتخدام أنــواع املخططــات املألوفــة، مثــل املخططــات املســاحية أو شــريط / عمــود أو خــط أو مخطــط دائــري/  •

مخطــط علــى شــكل كعكــة الدونــات
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إضافة ما ال يزيد عن 5 شرائح إلى مخطط دائري •
تبسيط التصوير قدر اإلمكان بحيث يسهل على املستخدمين عملية الفهم واإلدراك: •

إزالة الخلفيات- 
إزالة العالمات املتكررة- 
إزالة الحدود والحاويات غير الضرورية- 
تقليل األلوان؛ تسليط الضوء على أهم البيانات- 
إزالة جميع التأثيرات )التأثيرات ثالثية األبعاد والظالل وما إلى ذلك(- 
فصل العالمات/ الخطوط من البيانات بشكل مرئي- 
إزالة العالمات والخطوط الدخيلة - 

12-3-٩ الفيديو 

 فيمايتعلــق 
ً
 ضروريــا

ً
 فــي تصميــم املوقــع هــو اســتخدام الفيديــو. لقــد أصبــح الفيديــو أمــرا

ً
أحــد العناصــر األســرع نمــوا

 من الصور املتحركة على كامل الشاشة إلى النوافذ املنبثقة والفيديو املضمن في الوسائط االجتماعية.  
ً
باملحتوى، بدءا

بوســع الفيديــو أن يوفــر للمســتخدمين ملحــات عــن العالــم الــذي يرغــب املوقــع فــي توصيلــه، مــن خــالل مقاطــع  تجــذب 
املستخدمين، بما يجعل التجربة غامرة وتدفعهم للبقاء على موقع الويب لفترة أطول. بما أن مشاهدة الفيديو بدون 
 وفــي أي بيئــة بفضــل اتصــاالت اإلنترنــت األســرع علــى مســتوى العالــم 

ً
تقطيــع أصبحــت متاحــة اآلن علــى أي جهــاز تقريبــا

.
ً
)حتــى علــى الشــبكات الخلويــة(، فقــد أصبــح اســتخدام الفيديــو فعــاال

أفضل املمارسات:
 فــي اســتخدام الفيديــو مــا لــم يكــن ذا دقــة عاليــة ويتميــز بمعاييــر إنتــاج  •

ً
الجــودة هــي الهاجــس الرئي�صــي. ال تفكــر أبــدا

 مــن الصــور 
ً
رفيعــة املســتوى. يجــب عــرض الفيديــو بدقــة عاليــة، باإلضافــة إلــى نقــل املظهــر املنهــي والشــعور، بــدءا

امللتقطــة إلــى صياغتهــا وتحريرهــا
يجب استخدام التباين إلنشاء التدفق وتوجيه املستخدمين من خالل املحتوى: •

تباين األلوان: يجب أن تظل العناصر املصغرة في الجزء العلوي من الفيديو سهلة القراءة- 
مقاطــع فيديــو متعــددة ومتباينــة: التشــغيل مــع عــرض املحتــوى. سيســتمتع املســتخدمون برؤيــة �صــيء جديــد - 

عنــد زيارتهــم ملوقعــك اإللكترونــي
 ألن الفيديو يمثل ميزة مدهشة، يجب أن تكون العناصر التي تشترك - 

ً
العناصر الثابتة مقابل املتحركة: نظرا

في واجهة املستخدم ثابتة )وظاهرة(
تجنب الصوت إن أمكن •
صــوت التشــغيل التلقائــي تطفلــي ويمكــن أن يســبب بعــض النفــور لــدى بعــض املســتخدمين. لذلــك، عندمــا يتعلــق  •

األمــر بالصــوت فــي الفيديــو، فــإن القاعــدة األساســية هــي »إيقــاف تشــغيله« علــى الــدوام
يجب أن تكون صيغ الصوت / الفيديو موحدة عبر املوقع اإللكتروني •

12-3-10 الرسوم املتحركة 

 ال يتجــزأ مــن التجربــة التفاعليــة. يجــب اســتخدام األســاليب املتطــورة 
ً
يتوقــع املســتخدمون أن تكــون الحركــة جــزءا

لجعــل الرســوم املتحركــة ممتعــة املظهــر وقــادرة علــى حــل املشــاكل، وتلــك هــي ميــزات التطبيقــات الحديثــة ومواقــع الويــب.
تدعــم الرســوم املتحركــة جوهــر التفاعــل الفعلــي والحقيقــي، ممــا يخلــق مســتوى مــن املشــاعر واإلدراك أقــرب مــا تكــون 
إلــى مــا يحســه النــاس عندمــا يتفاعلــون مــع كائــن مــادي فــي الحيــاة الحقيقيــة. هــذا النــوع مــن الشــعور يمكــن أن يعــزز مــن 
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معــدل تجربــة املســتخدم اإليجابيــة بشــكل كبيــر ألن املســتخدم كلمــا شــعر بتجربــة حقيقــة، كلمــا قــّل الجهــد املطلــوب 
. أكثــر مــن ذلــك، أن 

ً
 وســهال

ً
منــه للتعامــل مــع التطبيــق أو املوقــع اإللكترونــي، وكلمــا أصبــح التطبيــق أو املوقــع واضحــا

 أن الر�صــى واملتعــة همــا مــن بيــن 
ً
املســتخدم سيشــعر بالرِضــاء التــام إزاء التجربــة.   باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه ليــس ســرا

أهــم األشــياء التــي تشــجع النــاس علــى اســتخدام املنتــج مــرة أخــرى.

 
ً
 وظيفيــا

ً
مثلهــا مثــل كل �صــيء يتــم وضعــه فــي الواجهــة وعمليــة التفاعــل معهــا، يجــب أن تكــون الرســوم املتحركــة عنصــرا

 فحســب ألغــراض الديكــور. عنــد دراســة عناصــر الحركــة أثنــاء تخطيــط رحلــة املســتخدم حــول املنتــج 
ً
وليــس جماليــا

الرقمي، يجب على املصمم أن ُيحلل بعمق قدرة املنتج على تكثيف استخدام ومنفعة وجاذبية املنتج قبل اتخاذ قرار 
، وتحتــاج 

ً
 مدروســا

ً
بتطبيقــه فــي التخطيــط أو عمليــات االنتقــال. تتطلــب الرســوم املتحركــة فــي واجهــة املســتخدم نهجــا

 إلــى وضــع هــدف واضــح لهــا، ويجــب أن تكــون مزايــا وفوائــد اســتخدامها فــي عمليــة التفاعــل واضحــة وأن تتجــاوز 
ً
دومــا

العيــوب املحتملــة. 

يمكن اســتخدام الرســوم املتحركة في نطاق واســع من املقاييس والســياقات ملزاوجة الجمال بالوظيفة - حيث يمكن 
للرســوم املتحركــة أن تؤثــر علــى الســلوك وحالــة التواصــل وأن تلفــت انتبــاه املســتخدمين وتســاعدهم علــى رؤيــة نتائــج 

أعمالهــم.

أفضل املمارسات:
 ُيحاكي تفاعالت العالم الحقيقي •

ً
يجب تصميم الرسوم املتحركة تصميما

استخدم الرسوم املتحركة لتقديم مالحظات مرئية للمستخدمين  •
حــرك العناصــر بطــرق بســيطة ودقيقــة عنــد التفاعــل ملنحهــم املالحظــات التــي يحتاجونهــا. علــى ســبيل املثــال، - 

غّيــر لــون خلفيــة الــزر عنــد النقــر فوقــه
أخبر مستخدمك بما يحدث، حتى من خالل شريط بسيط يوضح سير العملية، بوسع ذلك أن يريح العقل - 

بشــكل كبير ويمنع املســتخدم من النقر املفرط أو ما هو أســوأ من ذلك؛ أال وهو ترك املوقع
األداء ذو أهمية عالية. يجب تشغيل الصور املتحركة بسرعة وتجنب البطء. يجب أن تكون الحركة سريعة بما  •

فيه الكفاية بدون الحاجة إلى االنتظار، ولكنها بطيئة بما يكفي لفهم عملية االنتقال
 بالعنصــر أو اإلجــراء الــذي يقــوم بإنشــائها. إن املنطــق الكامــن وراء االتصــال  •

ً
ربــط األســطح املنشــأة حديثــا

االرتباطــي هــو مســاعدة املســتخدم علــى فهــم التغييــر الــذي حــدث للتــو فــي تخطيــط العــرض ومعرفــة الســبب 
الــذي أدى إلــى ذلــك التغييــر

يجب أن تختفي الرسوم املتحركة بشكل طبيعي. تجنب عملية االنتقال املفاجئ. يجب أن تكون كل حركة  •
مستوحاة من القوى املوجودة في العالم الحقيقي

تجنب الرسوم املتحركة والتأثيرات املتعددة داخل عرض واحد •
أفــادت بعــض التقاريــر أن بعــض املؤثــرات الخاصــة مثــل التصاعــد أو الخفقــان تســبب نوبــات الصــرع لــذا  •

يجــب تجنبهــا
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13. املالحق
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أ. قائمة مراجعة التجارة اإللكترونية

لتقييم فعالية تنفيذ التجارة اإللكترونية ملوقع الويب، يجب استخدام كل طريقة إرشادية كمعيار محدد، ومنح نقطة 
بنــاء علــى األداء داخــل املوقــع.

يستند تقييم النتائج إلى مقياس من 0 إلى 1. 

0 = غير مطبق
1 = مطبق

يجب أن تترجم كل فئة إلى نتائج تراكمية لنعرف أين تكمن املشكلة

النتيجة )0 - 1( بطاقة نتائج التجارة اإللكترونية

معايير التجارة اإللكترونية الرقم

استراتيجية األعمال 1

تحديد نقطة البيع الفريدة لألعمال 1-1

تنفيذ منهجية البحث لفهم العميل 2-1

تحديد موقع الهوية التجارية ونغمتها وأسلوبها 3-1

تنظيم فريق املنتج 4-1

الجوانب القانونية 2

االلتزام بقانون املعامالت والتجارة اإللكترونية في قطر  1-2

تحديد البنود والشروط وتوضيحها بشكل مناسب على موقع الويب 2-2

الدفع 3

اختيار وسائل الدفع القابلة للتطبيق 1-3

استخدام بوابة دفع معتمدة للمدفوعات بالبطاقة 2-3

الخدمات اللوجستية 4

تحقيق التكامل مع بريد قطر 1-4

األمن 5

)SSL( استخدام اتصال آمن لتسجيل الخروج 1-5

تطبيق الشهادات الرقمية لتحسين مستوى األمن 2-5

تشفير محتوى املوقع  3-5
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طلب مجموعة من األحرف الكبيرة والصغيرة واألرقام واألحرف الخاصة 
لكلمات مرور املستخدم

4-5

استخدام أرقام التتبع لجميع الطلبات 5-5

ضبط عمليات النسخ االحتياطي املحلية وعبر اإلنترنت 6-5

املنصات 6

استخدام منصة تجارة إلكترونية رائدة 1-6

التسويق 7

وضع استراتيجية وخطة تسويق شاملة 1-7

االستفادة األمثل من محرك البحث ٨

وضع استراتيجية وخطة شاملة لالستفادة األمثل من محرك البحث 1-8

تتبع مقاييس االستفادة األمثل من محرك البحث ومراقبتها 2-8

التقارير والتحليالت ٩

تحديد األهداف واملقاييس الرئيسية 1-9

 لذلك
ً
تتبع املقاييس واإلبالغ عنها وفقا 2-9

تجربة املستخدم 10

متابعة عملية تجربة املستخدم القياسية مع جميع معايير تصميم املنتج 1-10

إجراء بحث شامل وتجميع املتطلبات الالزمة  2-10

تنفيذ استراتيجية املوقع على أساس تحليل البحث 3-10

التحقق من صحة التصاميم باستخدام منهجية بحث املستخدم 4-10

استخدام الوظائف املوجودة ضمن مجموعة أدوات تجربة املستخدم 5-10

واجهة املستخدم وتصميمها 11

إنشاء هوية مرئية واستخدامها بشكل مستمر عبر جميع عناصر التصميم 1-11

 وتوضح 
ً
مخططات الصفحة متناسقة ومنسقة بشكل جيد شعورا

التسلسل الهرمي
2-11

تلتزم األزرار باملبادئ التوجيهية لسهولة االستخدام، وهي متسقة ومزودة 
بعالمات صحيحة

3-11

تلتزم األيقونات باملبادئ التوجيهية لسهولة االستخدام، وهي متسقة 
ومزودة بعالمات صحيحة

4-11

الطباعة مقروءة وواضحة ومتسقة 5-11
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استخدم اللون لتوفير كل من القيمة الجمالية واملعنى 6-11

الصور غنية وفريدة ومتسقة 7-11

 ينقل املعنى وُيعزز الواجهة
ً
 علميا

ً
تستخدم الرسوم املتحركة أسلوبا 8-11

الصفحات وامليزات والوظائف 12

تتضمن الصفحة الرئيسية جميع امليزات والوظائف ذات الصلة 1-12

استخدام فئات واضحة ومثالية 2-12

منح األولوية ألفضل الباعة والعناصر والعروض املشهورة واملميزة 3-12

سهولة التبديل بين اللغات املختلفة )اإلنجليزية والعربية( 4-12
ً
استخدام الصفحات املؤدية للفئات كلما كان ذلك ضروريا 5-12

التنقل واضح وسهل ومتسق 6-12

جعل وظيفة البحث بارزة مع خيارات إضافة معامل البحث 7-12

توفر صفحات قائمة املنتجات املسح الضوئي التصفية بسهولة 8-12

صفحات تفاصيل املنتج وصفية وغنية باملحتوى 9-12

استخدام خيار "الدعوة إلى اتخاذ إجراء" للترويج لعملية االنتقال 10-12

تطبيق ميزة "عربة التسوق" في جميع أجزاء املوقع 11-12

عملية تسجيل الخروج سريعة ومنطقية وسهلة 12-12

تمكين عملية الدفع وتسجيل الخروج للضيوف 12-12

توفير معلومات االتصال والدعم بشكل صريح في جميع أنحاء املوقع 13-12

تحسين تجربة ما بعد البيع لتقديم القيمة للعميل 14-12

منح املستخدمين القدرة على تسجيل الدخول وتتبع حالة الطلب وإدارة 
الطلبات وتحديث التفاصيل

15-12
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ب. قائمة التحقق من سهولة االستخدام

لتقييم فعالية التجربة الشــاملة ملوقع الويب، يجب اســتخدام كل طريقة إرشــادية كمعيار محدد، ومنح نقطة بناًء على 
األداء داخــل املوقــع.

يستند تقييم النتائج إلى مقياس من 1 إلى 5. 
1 = سيئة للغاية

2 = ضعيفة
3 = متوسطة

4 = جيدة .
5 = جيدة للغاية

يجب أن تترجم كل فئة إلى نتائج تراكمية لفهم أين تكمن املشكلة

النتيجة )1 - 5( بطاقة نتائج سهولة االستخدام

معايير سهولة االستخدام الرقم

سهولة العثور على املعلومات 1

التنقل

خيارات التنقل واضحة وبديهية ومتسقة 1-1

التنقل يضمن سهولة تنفيذ املهام 2-1

هناك سياق واضح للمكان واملسارات إلى األمام والخلف 3-1

هيكل املعلومات

تنظيم املعلومات وتجميعها بشكل فعال 4-1

تسمية وتصنيف املعلومات بشكل واضح ووصفي 5-1

تناسب اتساع وعمق القوائم  6-1

التوجيه

عدم وجود روابط مقطوعة، وسهولة الوصول إلى التوجيه أو أن يكون محرك 
 للضبط.

ً
البحث قابال

7-1

الحدسية 2

البساطة

نموذج التفاعل واستخدام عناصر التحكم لتجنب عدم اإلدراك 1-2

تخفيض التعقيد إلى مستويات يمكن التحكم بها 2-2
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البداهة

توفير التطابق بين النظام والعالم الحقيقي 3-2

الفعالية 3

يجب أن تحتفظ النوافذ ومساحات العمل بعالقات مناسبة 1-3

إنجاز املهام بأقل جهد ممكن 2-3

تطابق أداء النظام مع التوقعات واملهام 3-3

الوضوح 4

الهيكل املرئي واملخطط

يستخدم التصميم إشارات لفت االنتباه والتجميع بشكل صحيح 1-4

العناصر املرئية 2-4

اللون – يعمل على إظهار العالقات والحالة ويلفت االنتباه باستخدام قابلية 
التميّيز عبر األلوان

3-4

الرسومات - تعزز من املخطط ومليئة باملعاني وتتما�صى مع الهوية التجارية 4-4

النص - مقروء وقابل للتطوير باستخدام طباعة جيدة وتباين بصري جيد 5-4

املحتوى

املحتوى - النغمة الصحيحة، يدعم القرارات، كاف وواضح وموجز 6-4

توفير الخصوصية واألمان 7-4

وضوح املالحظات وحالة النظام وتقديمهما على الفور

إمكانية التعلم 5

األلفة

األنماط والعناصر والتفاعالت وأنماط العرض مألوفة 1-5

استخدام املصطلحات الشائعة واالستعارات واصطالحات التسمية 2-5

االتساق

وضع عناصر التصميم واستخدامها بطريقة متسقة 3-5

اللغة متسقة من حيث املصطلحات واألسلوب واملبنى 4-5

الدعم

التفسيرات واملبادئ التوجيهية والتعليمات املقدمة لتجنب التشتت 5-5

نظام املساعدة ذو قيمة ومتوافق مع السياق ومتكامل 6-5
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التسامح  6

منع األخطاء من الحدوث 1-6

سهولة تحديد األخطاء وفهمها والتعافي منها 2-6

إمكانية الوصول 7

توفير املتطلبات الضرورية ألصحاب االحتياجات الخاصة وتسهيل عملية 
الوصول

1-7

مدى الصلة والقيمة ٨

املحتوى شامل وصحيح وفي الوقت الراهن وموجه للجمهور 1-8
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ج. التعاريف

404 هــو رمــز حالــة ُيشــاهد بشــكل متكــرر وُيخبــر مســتخدم الويــب بــأن الصفحــة 
املطلوبــة "غيــر موجــودة".

الخطأ 404 

ُيســتخدم إلدارة املنتجــات واألســعار والطلبــات والعــروض والفواتيــر والعمــالء 
املنتجــات. املاليــة وتغليــف  والبيانــات 

نموذج إدارة املنتج

استخدام سمة )HTML( في مستندات )HTML( و )XHTML( لتحديد نص بديل 
)alttext( ُيقدم عندما يتعذر عرض العنصر الذي ُيطبق عليه.

سمات النص البديل والعنوان

وهــي أســلوب تصويــر الرســومات املتتاليــة أو أماكــن الدمــى أو النمــاذج لخلــق إيهــام 
بوجــود حركــة عندمــا يظهــر الفيلــم بعــد ذلــك.

الرسوم املتحركة

يحتــاج  أن  دون  املتصفــح  نمــاذج  فــي  البيانــات  إلكمــال  برمجيــة  وظيفــة  وهــي 
بالكامــل. تحريرهــا  إلــى  املســتخدم 

التعبئة اآللية

 )B( إلــى )B( أو )B2B(، وهــو نــوع مــن املعامــالت 
ً
العمــل بيــن الشــركات، ويســمى أيضــا

التــي توجــد بيــن الشــركات، مثــل املعامــالت التــي تضــم الصانــع وتاجــر الجملــة، أو 
تاجــر الجملــة وتاجــر التجزئــة.

B2B العمل بين الشركات

العمــل بيــن الشــركات والعمــالء، هــو عبــارة عــن األعمــال التجاريــة أو املعامــالت 
التــي تجــري مباشــرة بيــن الشــركة واملســتهلكين، الذيــن هــم املســتخدمين النهائييــن 

ملنتجاتهــا أو خدماتهــا.

العمــل بيــن الشــركات والعمــالء 
B2C

هي دعوة أو حافز للقيام ب�صيء ما من أجل تحقيق هدف ما أو التعامل مع مشكلة 
معينة.

CTA الدعوة إلى اتخاذ إجراء

هي مجموعة أو قسم من األشخاص أو األشياء التي لها خصائص مشتركة معينة. الفئات

تعني )البنود أو املفردات املتصلة( املجمعة مع بعضها البعض لكي يتسنى تخزينها 
أو معالجتها كمفهوم موحد. 

املجموعات املقسمة

يشــير العــبء املعرفــي إلــى إجمالــي مقــدار الجهــد الذهنــي املســتخدم فــي الذاكــرة 
العاملــة. تــم تطويــر نظريــة العــبء املعرفــي مــن دراســة حــل املشــكالت التــي أجراهــا 
جون سويلير في أواخر الثمانينيات. يرى )Sweller(أنه يمكن استخدام التصميم 

التعليمــي للحــد مــن العــبء املعرفــي لــدى املتعلميــن.

العبء املعرفي

هــي دراســة الفكــر والتعليــم والتنظيــم العقلــي، والتــي تعتمــد علــى جوانــب علــم 
نمــاذج الحاســوب. النفــس واللغويــات والفلســفة وعمــل 

العلوم املعرفية

الشخص الذي يشتري السلع والخدمات لالستخدام الشخ�صي. خطأ
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هــو مصطلــح لــم يتــم إقــراره بتعريــف متيــن. يمكــن أن يحتــوي النظــام علــى معــاٍن 
 إلــى الســيناريوهات وأهــداف الشــخص أو املشــروع.

ً
متعــددة اســتنادا

)CMS( نظام إدارة املحتوى

وهــي حالــة مــن االختــالف بشــكل الفــت للنظــر عــن أي �صــيء آخــر ســواًء بالتزامــن أو 
االرتبــاط الوثيــق.

التباين 

وهي عملية تغيير أو التسبب بتغيير �صيء من شكل إلى آخر. االنتقال

وهــي املعلومــات التــي يضعهــا موقــع ويــب علــى القــرص الثابــت الخــاص بــك بحيــث 
يمكنــه تذكــر �صــيء مــا عنــك فــي وقــت الحــق.

ملفات تعريف االرتباط

وهــي الرمــز الــذي يتــم إنشــاؤه بواســطة الحاســوب، ويتكــون مــن أحــرف أو أرقــام 
ُيمكــن للمســتهلكين إدخالهــا فــي مربــع ترويجــي علــى ســلة تســوق املوقــع )أو صفحــة 

تســجيل الخــروج( للحصــول علــى خصــم علــى مشــترياتهم.

رموز القسائم

وهي التنبؤ بصافي الربح املنسوب إلى العالقة املستقبلية الشاملة مع العميل. )LTV( قيمة عمر العميل

الجريمة ذات الصلة بالحاســوب، هي جريمة تضم جهاز الحاســوب والشــبكة. قد 
ُيستخدم الحاسوب في ارتكاب جريمة أو قد يكون هدفها. 

الجريمة اإللكترونية 

وهي تمثيل املعلومات في شكل مخطط أو رسم تخطيطي أو صورة أو غير ذلك. تصوير البيانات

 بواسطة برنامج حاسوبي أو آلية أخرى عندما ال 
ً
وهي االختيارات املحددة مسبقا

يتم تحديد بديل بواســطة املســتخدم أو املبرمج.
اإلعدادات االفتراضية

هي الفوترة اإللكترونية أو آلية دفع الفواتير اإللكترونية وتقديمها، وتجري عندما 
تقوم شركة أو منظمة أو مجموعة بإرسال فواتيرها عبر اإلنترنت، ويدفع العمالء 

 .
ً
الفواتيـر إلكترونيا

الفوترة اإللكترونية

التجارة اإللكترونية )التجارة اإللكترونية أو EC( هي شراء وبيع السلع والخدمات 
أو نقل األموال أو البيانات عبر شبكة إلكترونية، وبشكل رئي�صي اإلنترنت.

التجارة اإللكترونية

 
ً
، بدال

ً
نظام الدفع اإللكتروني هو وسيلة لدفع قيمة السلع أو الخدمات إلكترونيا

 أو عن طريق البريد.
ً
من استخدام النقد أو الشيك، شخصيا

الدفع اإللكتروني

هو تحويل )املعلومات أو البيانات( إلى رموز، وخاصة ملنع الوصول غير املصرح به. التشفير

 تلــك التــي تقــدم 
ً
وهــي قائمــة باألســئلة واألجوبــة املتعلقــة بموضــوع معيــن، خاصــة

معلومــات أساســية ملســتخدمي موقــع ويــب.
األسئلة الشائعة 

يمكنــك إضافــة معلومــات نصيــة لعنصــر بيانــات مــا باســتخدام تســميات الحقــول. 
اســتخدام تســميات الحقــول لعــرض حقــل شاشــة.

تسميات الحقول

هي مجموعة من خطوط الطباعة ذات الشكل والحجم املعينين الخطوط
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الجشــتالت هــو مصطلــح علــم النفــس، وهــو مــا يعنــي "الــكل املوحــد". وهــو يشــير إلــى 
نظريــات اإلدراك املرئــي التــي طورهــا علمــاء النفــس األملــان فــي عشــرينيات القــرن 
العشــرين. تحــاول هــذه النظريــات وصــف كيــف يميــل النــاس إلــى تنظيــم عناصــر 

مرئيــة فــي مجموعــات أو كليــات موحــدة عنــد تطبيــق مبــادئ معينــة.

مبادئ الجشتالت

هي خدمة تحليالت الويب املجانية التي تقدمها )Google( والتي تتعقب تقارير 
حركة املرور على الويب وتقاريرها.

)Google Analytics( خدمة

نظــام الشــبكة عبــارة عــن مجموعــة مــن القياســات التــي ُيمكــن ملصمــم الرســومات 
اســتخدامها ملحــاذاة األجســام وحجمهــا داخــل التنســيق املحــدد.

نظام الشبكة

الوضع ضمن فئات؛ أي التصنيف املجمعة

األشــخاص الذيــن يســتخدمون أجهــزة الحاســوب للوصــول غيــر املصــرح بــه إلــى 
البيانــات.

القراصنة

مثــل فــي قيــم البيانــات 
ُ
هــي تمثيــل للبيانــات فــي شــكل خريطــة أو رســم تخطيطــي ت

كألــوان.
الخرائط الحرارية 

وهــي اإلجــراءات الراميــة إلــى التوصــل إلــى الحــل عــن طريــق التجربــة والخطــأ أو مــن 
خــالل قواعــد ال يتــم تعريفهــا إال علــى نحــو فضفــاض.

منهج تجريبي

 للوضع أو السلطة النسبية.
ً
هو نظام ُيصنف فيه أعضاء منظمة أو مجتمع وفقا التسلسل الهرمي

وهو جودة اإلضاءة واإلعتام وهذا يعني أن اللون األسود هو قيمة مظلمة أو قيمة 
منخفضــة. واألبيــض هــو قيمــة خفيفــة أو قيمــة عاليــة. صفــاء اللــون: هــو جــودة 
صفــاء اللــون أو شــدته أو تشــبعه. مثــال:  اللــون الرمــادي هــو لــون محايــد - صفــاء 

اللــون منخفــض للغايــة.

صفاء لون عالي

دراســة كيفيــة تفاعــل اإلنســان مــع أجهــزة الحاســوب وإلــى أي مــدى يتــم تطويــر 
أجهــزة الحاســوب للتفاعــل الناجــح مــع اإلنســان.

تفاعــل اإلنســان مــع الحاســوب 
)HCI(

وهــو البروتوكــول األسا�صــي املســتخدم مــن قبــل الشــبكة العنكبوتيــة العامليــة، 
ويحــدد هــذا البروتوكــول كيفيــة تنســيق الرســائل ونقلهــا ، واإلجــراءات التــي يجــب 

 ألوامــر مختلفــة.
ً
أن تتخذهــا خــوادم الويــب واملتصفحــات اســتجابة

بروتوكــول نقــل النــص التشــعبي 
)HTTP(

هــي الصــور والرمــوز البصريــة املســتخدمة فــي عمــل فنــي أو دراســة أو تفســير هــذه 
الصــور.

األيقونات

هو نظام نقل وسائط رقمي يعمل عبر شبكات بروتوكوالت انترنت قياسية )IP( بروتوكول اإلنترنت

عنــى بوضــع املعاييــر، تتألــف مــن 
ُ
املنظمــة الدوليــة للمعاييــر )ISO( هــي هيئــة دوليــة ت

ممثليــن مــن مختلــف منظمــات املعاييــر الوطنيــة. تأسســت فــي 23 فبرايــر 1947، 
وتعمــل املنظمــة علــى الترويــج للمعاييــر العامليــة التجاريــة والصناعيــة والتجاريــة.

)ISO( األيزو
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تعد العالمات الوصفية )META( مقتطفات من النص وهي تصف محتوى 
الصفحة. ال تظهر العالمات الوصفية على الصفحة نفسها، ولكن في شفرة 

الصفحة فقط.

)META( العالمات الوصفية

هو نظام أو معيار مخصص للقياس. املقياس 

هــي تقنيــة تطويــر، يتــم فيهــا تطويــر منتــج أو موقــع ويــب جديــد بميــزات كافيــة إلرضــاء 
املســتخدمين األوائــل ويتــم تصميــم وتطويــر امليــزات النهائيــة الكاملــة فقــط بعــد 

مراعــاة التعليقــات الــواردة مــن املســتخدمين األوائــل للمنتــج.

منتجات قابلة لالستخدام 
)MVP( الفوري

هي عملية أو نشاط التحقق بدقة من مكان الشخص والتخطيط والتتبع ألي مسار. التصفح

هو نموذج إعالن عبر اإلنترنت يستخدم لتوجيه حركة الزيارات إلى مواقع الويب، 
 مالك موقع ويب أو شبكة من 

ً
حيث تدفع الجهة املعلنة إلى أحد الناشرين )عادة

مواقع الويب( عند النقر على اإلعالن.

)PPC( الدفع عبر النقرة

هي جوانب شخصية أي شخص املعروضة لآلخرين أو املدركة من قبلهم. السمات الشخصية

هــي جهــاز إلكترونــي يســتخدم ملعالجــة دفعــات البطاقــات فــي مواقــع البيــع بالتجزئــة. 
 بمــا يلــي: قــراءة املعلومــات مــن بطاقــة االئتمــان أو 

ً
تقــوم محطــة نقطــة البيــع عمومــا
بطاقــة املديــن الخاصــة بالعميــل.

)POS( نقطة البيع

هو سلسلة من الرسائل املرسلة من قبل شخص ما يحاول اقتحام جهاز حاسوب 
ملعرفة خدمات شبكة الحاسوب التي يرتبط كل منها برقم منفذ "معروف" يوفره 

الكمبيوتر.

املسح الالحق

هو اإلعالن عن منتج أو منظمة أو مجازفة لزيادة املبيعات أو الوعي العام الترويج

هي الجودة التي تسمح بالقراءة أو فك الرموز. إمكانية القراءة

 للقــرارات املاليــة الشــخصية ملقارنــة 
ً
ُيعبــر عنــه كنســبة مئويــة ويســتخدم عــادة

ربحيــة الشــركة أو ملقارنــة كفــاءة االســتثمارات املختلفــة.
)ROI( عائد االستثمار

املشبع )من اللون( مشرق جدا وكامل وخال من خليط اللون األبيض. املشبع

القدرة على تغيير القياس أو الحجم. قابلة للتكبير

عــادة مــا تكــون أدوات تطويــر البرامــج )SDK أو devkit( عبــارة عــن مجموعــة مــن 
أدوات تطويــر البرمجيــات التــي تتيــح إنشــاء تطبيقــات لحزمــة برامــج معينــة أو إطــار 
عمل معين أو نظام أجهزة أو نظام كمبيوتر أو وحدة تحكم بألعاب فيديو أو نظام 

تشــغيل أو منصلــة تطويــر مشــابهة.

)SDK( أدوات تطوير البرمجيات

هــو برنامــج يقــوم بالبحــث عــن العناصــر فــي قاعــدة بيانــات تتفاعــل مــع الكلمــات 
الرئيسية أو األحرف املحددة من قبل املستخدم، ويستخدم بشكل خاص للعثور 

علــى مواقــع معينــة علــى شــبكة الويــب العامليــة.

محرك البحث
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هــي عمليــة زيــادة عــدد الزائريــن ملوقــع معيــن عبــر التأكــد مــن ظهــور املوقــع فــي قائمــة 
النتائــج التــي أظهرهــا محــرك البحــث.

االستفادة األمثل من محرك 
)SEO( البحث

هــو جهــاز حاســوب أو برنامــج حاســوبي يديــر الوصــول إلــى مــورد مركــزي أو خدمــة فــي 
الشــبكة.

الخادم

إنشــاء محتــوى  مــن  ــن املســتخدمين 
ّ
تمك التــي  الويــب والتطبيقــات  هــي مواقــع 

االجتماعيــة. الشــبكات  فــي  املشــاركة  أو  ومشــاركته 
وسائل التواصل االجتماعي

هــي رســائل غيــر مالئمــة أو غيــر مرغــوب بهــا ترســل عبــر اإلنترنــت إلــى عــدد كبيــر مــن 
املستخدمين في الغالب، وذلك ألغراض اإلعالن والتصيد االحتيالي ونشر البرامج 

الخبيثــة ومــا إلــى ذلــك.

البريد املزعج

هــي تقنيــة األمــان القياســية إلنشــاء ارتبــاط مشــفر بيــن خــادم الويــب واملتصفــح. 
يضمــن هــذا الرابــط أن جميــع البيانــات التــي يتــم تمريرهــا بيــن خــادم الويــب 

ومتكاملــة. خاصــة  تظــل  واملتصفحــات 

تشفير )SSL( )طبقة املآخذ 
اآلمنة(

جهاز فك التشفير هو جهاز يسمح بتلقي إشارة رقمية وفك تشفيرها وعرضها على 
شاشــة التلفزيون.

)STB( جهاز التشفير التلفزيوني

هو مجموعة معينة ُيوجه إليها منتج معين مثل فيلم أو إعالن. الجمهور املستهدف

هو أحد أفرع العلوم املعنية بالتصنيف، وخاصة الهيئات؛ مبادئ التصنيف. التصنيف

عــرض عالمات 
ُ
عالمــة العنــوان هــي عنصــر )HTML( يحــدد عنــوان صفحــة الويــب. ت

العنوان على صفحات نتائج محرك البحث )SERPs( كعنوان عنوان قابل للنقر 
لنتيجــة معينــة، وهــي مهمــة لســهولة االســتخدام  واالســتفادة األمثــل مــن محــرك 

البحــث واملشــاركة االجتماعيــة.

عالمات العنوان

 ببعض 
ً
هو برنامج مصمم الختراق أمان نظام الحاسوب أثناء القيام ظاهريا

الوظائف الحميدة.
أحصنة طروادة

هو نمط ومظهر املواد املطبوعة والرقمية. الطباعة

هو عنوان صفحة الويب العاملية )URL( عنوان

هــو تقنيــة مســتخدمة فــي تصميــم التفاعــل املرتكــز علــى املســتخدم لتقييــم أحــد 
املنتجــات مــن خــالل اختبــاره علــى املســتخدمين.

اختبار منالية الويب

 مثــل موقــع ويــب أو تطبيــق 
ً
 معينــا

ً
هــي التجربــة الكليــة لشــخص يســتخدم منتجــا

، ال ســيما مــن حيــث ســهولة اســتخدامه أو إرضائــه.
ً
حاســوبيا

)UX( تجربة املستخدم

 
ً
الحاســوب، وخصوصــا نظــام  مــع  املســتخدم  بهــا  يتفاعــل  التــي  الوســائل  وهــي 

والبرامــج. اإلدخــال  أجهــزة  اســتخدام 
)UI( واجهة املستخدم
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هــي تجربــة الشــخص خــالل جلســة واحــدة باســتخدام موقــع أو تطبيــق معيــن، 
وتتألــف مــن سلســلة مــن اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا لتحقيــق هــدف معيــن.

رحالت املستخدم

 يميــز املنتــج 
ً
يمثــل عــرض البيــع الفريــد )الــذي ُيعتبــر أيًضــا نقطــة بيــع فريــدة( عامــال

عــن منافســيه، مثــل التكلفــة األقــل والجــودة األفضــل أو املنتــج األول مــن نوعــه.
)USP(عرض

هــي جــزء مــن الشــفرة، قــادرة علــى نســخ نفســها وعــادة مــا يكــون لهــا تأثيــر ضــار  مثــل 
إفســاد النظــام أو تدميــر البيانــات.

الفيروسات

رابطــة الشــبكة العامليــة )W3C( هــو مجتمــع دولــي تعمــل فيــه املنظمــات األعضــاء 
 بيــد لتطويــر معاييــر الشــبكة. يقودهــا مختــرع 

ً
وكادر عمــل بــدوام كامــل والجمهــور يــدا

الويــب تيــم بيرنرز-لــي والرئيــس التنفيــذي جيفــري جافــي، وتتمثــل مهمــة رابطــة 
الشــبكة العامليــة فــي قيــادة الشــبكة إلــى أق�صــى إمكاناتهــا.

)W3C( رابطة الشبكة العاملية

 ما ُيشار إلى املساحة البيضاء على 
ً
في مخطط الصفحة والتوضيح والنحت، غالبا

أنها مســاحة ســلبية. هي جزء من صفحة ترك بدون عالمات: الهوامش والقنوات 
واملســافة بيــن األعمــدة أو خطــوط الطباعــة أو الرســومات أو األشــكال أو األجســام 

املرســومة أو املصــورة.

املساحة البيضاء

هــي تســهيالت تســمح ألجهــزة الكمبيوتــر أو الهواتــف الذكيــة أو األجهــزة األخــرى 
 فــي منطقــة معينــة.

ً
باالتصــال باإلنترنــت أو االتصــال ببعضهــا البعــض الســلكيا

شبكة الواي الفاي

هــي صــورة أو مجموعــة مــن الصــور تعــرض العناصــر الوظيفيــة ملوقــع الويــب أو 
 مــا تســتخدم لتخطيــط بنيــة املوقــع ووظائفــه.

ً
الصفحــة، وعــادة

أطر العرض املرئية

هي برنامج حاســوبي مســتقل للبرامج الضارة يقوم بنســخ نفســه ليتمدد إلى أجهزة 
الحاســوب األخــرى.

البرامج الخبيثة )الديدان(




