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 مقدّمة إلى كتابة تجربة المستخدم
 
introduction to UX Writing ✍



 محـــــــمود عــــبدربــــه
مـــــصّمم مـــــــحتوى وكــــاتــــب تٜحــــربــــة املســــــــــتخدم

مؤسس منّصة تعّلم كتابة تٜحربة املستخدم (UX Writing) بالعربية. •
• .(S3Geeks) مؤسس صعيدي ٜحيكس
مصّمم محتوى وكاتب تٜحربة املستخدم. •
ىW مركز اإلبداع التكنولوٜحي وريادة األعمال (TIEC) بوزرة االتصاالت. • Yمّدرب ڡ
• .Hsoub, dubizzle, Google (GBG)  :عديد من الشركات وبناء املٜحى̂معات مثل Wى Yعملت ڡ
ا. • ىW مٜحال التسويق الرقمي وإدارة الشبكات االٜحى^ماعية ساب̂ڡً Yعملت ڡ
• .Twitter, WhatsApp, BBM, Foursquare :(localization) تعريب Wى Yساهمت ڡ
مدّون وممارس نهم لرياضة ��•


@MidooDj :تــــــــويــــــتــــــــر
MidooDj.me :الـمدونة



محاور الجلسة
�� هناك وقت مخصّص لالسئلة واالستفسارات والمسابقة

• .(Product Design) وتصميم المنتج (UX Writing) مقدمة في كتابة تجربة المستخدم

• .(Research) األبحاث في كتابة تجربة المستخدم

• .(Voice & Tone) أهمية النبرة والصوت

•  (Content Style Guide) دليل أسلوب كتابة المحتوى
للعالمة التجارية. 

•  (User Interface - UI) كتابة مكونات واجهة االستخدام
وأهّم المبادئ واإلرشادات. 

االسئلة واإلجابات.•



ما هو UI و UX والفرق بينهما

 User interface = UI واجهة المستخدم
 

الجانب اإلبداعي أو الجرافيكي في عملية تصميم المنتجات، ويرّكز 
على الشكل البصري للمنتج، وهو المسؤول عن كيفية تفاعل 

المستخدم مع المنتج. 

 User Experience  = UX تجربة المستخدم
 

الجانب التحليلي لعملية تصميم المنتجات ويرتكز على معرفة 
رغبات وإحتياجات المستخدم وفهم المشاكل التي يعاني منها عند 

إستخدام منتج معين.





  UX Writing ✍ تعريف: كتابة تجربة المستخدم
 

هي فنّ صياغة النصوص التي تظهر في جميع أنحاء واجهة االستخدام 
للمنتجات الرقمية (مواقع اإلنترنت، تطبيقات األجهزة المحمولة، إلخ)، كما 

هو الحال في عالم النشر التقليدي، يُشار إلى ”هذا النص“ على أنه نسخة 
مطبوعة مثلًا. 

  
ولكن كتابة تجربة المستخدم – UX Writing تختلف عن كتابة النصوص العادية، ألنها تهدف إلى:  

توجيه وتوصيل المستخدم من خالل ”واجهة االستخدام UI“ بطريقة بديهية وأسلوب بسيط وواضح ��.













أولًا: يفهم أساسيات التصميم UI/UX ومعايير الويب وقابلية االستخدام. 

ثانيًا: لديه مهارة الكتابة بإيجاز وبشكل مختصر وبسيط يفهمه أي شخص عادي. 

ثالثًا: ينصت جيدًا للمستخدمين، ولديه مهارة االصغاء، ويحلل سلوك المستخدمين في تجربة 
االستخدام.

المهارات األساسية �👩💻🗑�  



رابعًا: متوفر لديه مهارات العمل الجماعي، مع فريق المصممين 
والمطوّرين\المبرمجين. 

 .A/B Testing خامسًا: يعرف أساسيات اختبار تجربة المستخدم جيدًا

سادسًا: التحدّث مع المستخدمين لمعرفة مشاكلهم التي يواجهونها في 
استخدام المنتج\التطبيق\الموقع. 

سابعًا: معرفة بعمل األبحاث وتحليل النتائج وتحويلها إلى مهام تطويرية.





كاتب تجربة المستخدمالكاتب وصانع المحتوى

يستخدم كلمات بسيطة لشرح األشياءيستخدم كلمات مثيرة لجذب انتباه العمالء

موّجه للمنتجموّجه للمبيعات

يعمل مع املصّممني \ املبرمجنييعمل مع املسّوقني

يصّمم محادثاتيحكي قصًصا

يستطيع العمل وحيًدايستطيع العمل وحيًدا

الفرق بين كاتب المحتوى وكاتب تجربة المستخدم



أهداف كاتب تجربة المستخدم

تتمثل أهداف كاتب لتجربة المستخدم في المشاريع الرقمية على: 
 
 

 .Content Style Guide | 1- بناء دليل أسلوب كتابة كتابة المحتوى

 
2- االستناد على إستراتيجية ورؤية الشركة. 

 
٣- تحديد مبادئ الكتابة وإرشادات النسخ والنشر. 

 
٤- بناء عالقة وطيدة بين {احتياجات المستخدم} والمنتجات الرقمية. 

 
٥- توفير دليل أسلوب كتابة المحتوى لكافة موظفين الشركة.



أهداف كتابة تجربة المستخدم

توجيه المستخدم إلى إتخاذ اجراء أو قرار مع الخدمات أو المنتجات الرقمية في الشركة 
بشكل بديهي وسلس بدون تشتّت. 

خلق رحلة سعيدة للمستخدم مع المنتج الرقمي، يتحقّق فيها تلبية احتياجاته وتوفير 
نقاط األلم لديه، بدون إحداث أي تشتّت أو سوء فهم وحدوث خلل ما أثناء رحلته. 

عند عودة المستخدم مرّة أخرى إلجراء رحلة جديدة معنا، سيكون مدرك تمامًا لوظيفة 
كل زر أو كلمة\جملة في المنتج الرقمي ويعرف كيف يُتّم رحلته مع منتجنا الرقمي بنجاح.





األبحاث في كتابة تجربة المستخدم



يتم جمع معلومات من األبحاث في كتابة تجربة المستخدم تسمح لنا باتخاذ قرارات 
سليمة وذات قيمة متعلّقة بـ��: 

الصوت Voice (صوت الكلمات والجمل التي سيقرأها المستخدم). •

النبرة Tone (نوع نبرة الكلمات والجمل التي ستترّدد في ذهن المستخدم فيما بعد). •

النحو واالمالء (التدقيق اإلمالئي وتصحيح األخطاء وضبط السياق). •

األسلوب (اختيار أسلوب يناسب الجمهور المستهدف والفئة العمرية والجنس). •

اختيار الكلمات (اختيار كلمات بسيطة ومختصرة وواضحة ومحّفزة).•



UX Writing Research أهمّ العناصر إلجراء األبحاث في





(الصوت: هو الشخصية التي تظهر في واجهتك الرقمية، 
وهذا يميزها عن اآلخرين. 

النبرة: هي طريقة التعبير عن الصوت في سياقات معينة.)
Writing is Designing — :من كتاب

(عندما اسمع رد والدتي على مكالمة هاتفية، يمكنني أن 
أعرف بسرعة من خالل (نبرة) صوتها ما إذا كانت المكالمة من 
شخص غريب أو من أحد أفراد األسرة - لكنني ال أشعر بالحيرة 

مطلقًا، فهذا (صوت) أمي.)

Strategic Writing for UX — :من كتاب



Voice & Tone - الصوت والنبرة

  :Voice - الصوت

هو (شخصية) منتجك\خدمتك، الصوت الجيد مثل شخص 
موثوق به وجدير بالثقة، ثابت ويمكن التعرّف عليه.

  :Tone - النبرة

النبرة تختلف حسب السياق لكنها متناغمة مع صوت المنتج 
وال تحيد عنه، وهي لبنة أساسية للعالمة التجارية.



األبعاد األربعة لنبرة الصوت

جاد مرح 

غير رسمي رسمي 

غير وقور محترم 

حقيقي حماسي 



دليل أسلوب كتابة المحتوى في كتابة تجربة المستخدم

 :(Content Style Guide) دليل أسلوب كتابة المحتوى
 

هو جزء من (إستراتيجية المحتوى) ويجب أن يكون مخصّص 
للمستخدمين واحتياجاتهم وأهدافهم وما يحاول العمل التجاري 

إنجازه وتحقيقه من أهداف. 

مثل: (الشراء - الحجز - التسجيل - وغيره).



مخطّط دليل أسلوب كتابة المحتوى في كتابة تجربة المستخدم

A general framework for a content style guide إطار عام لدليل أسلوب المحتوى والكتابة لتجربة المستخدم

شخصية 
 العالمة 

مبادئ المحتوى

النبرة والصوت

القواعد النحوية، عالمات الترقيم، 
التنسيق

 Ui Components مكونات واجهة االستخدام

سهولة وقابلية االستخدام 
إمكانية الوصول، سهولة القراءة، التعريب والترجمة، التنوّع والشمول







Onboarding - تأهيل المستخدم 🚢

Dialogs - الحوارات 💬

Title - العنوان ↔

Buttons - األزرار 🆗

Notifications - اإلشعارات 🔔Alerts - التنبيهات 🚨

Error Messages - رسائل الخطأ ❌

Lists - القوائم 📝

Forms - النماذج ⌨

CTA's - أزرار اتخاذ إجراء 🆓

Tabs - التبويبات 📑

Navigation - قائمة التنقّل 🗺

Ui Components  كتابة مكونات واجهة االستخدام



Menus - القوائم الرئيسية ⬅

Text fields  - الحقول النصية ✅

 Placeholders - المواضع المؤقتة 🍽 Alt text - النص البديل 💬

Empty States - الحاالت الفارغة  🗑

Pages 404 - 404 صفحات 🚫

Tooltips - التلميحات والنصائح ℹProgress indicators - مؤشرات التقدّم ⏩

Cards - البطاقات 📇

Navigation - قائمة التنقّل 🗺

Ui Components  كتابة مكونات واجهة االستخدام



األساليب العامة في كتابة تجربة المستخدم

يجب أن يكون األسلوب العام في كتابة تجربة المستخدم يشمل هذه النقاط 
األساسية: 

 
مقروء: النّص دارج، بسيط ومكتوب بشكل يُمكن لطفل في السّنة الخامسة ابتدائي أن يفهمه. 

موجَز: العناوين والتّعليمات واضحة ومُختصرة وال يوجد تكرار للكلمات أو زائدة عن الحاجة.  
 

مُبسّط: يقوم النّص بشرح المزايا والمصطلحات المُعقدة بلغة بسيطة وسهلة. 
  
 
 

⚠ مالحظة:   قُم بتقييم مُكونات المُحتوى والنصوص المُصغرة خاصّتك اعتمادًا على هذه 
االستراتيجيات والتعليمات. قُم بتدوين مالحظات عما تجب مُراجعته وتكليف المسؤول بإجراء تلك 

التحديثات. 



بعض المصادر للتعلّم وتحسين المهارات ��

باللغة العربية: 

منصّة تعلّم كتابة تجربة المستخدم بالعربية  •
 https://UXWritingar.com

دروس ومقاالت 
دراسات حالة 

دورات 
 (Webinar) جلسات

•  Youtube قناة
 https://www.youtube.com/channel/UCC5Zotku6ESMRsCBiC9UeYA

https://uxwritingar.com/
https://www.youtube.com/channel/UCC5Zotku6ESMRsCBiC9UeYA


االسئلة واإلجابات؟ �🗐�



شكًرا لكم �� 
ىW تواصلكم معي على:  Yيسعدى

 
 Twitter: @MidooDj

 Email: Mahmoud@S3Geeks.com

MidooDj.me Wأو اإلتصال من خالل مدونى^ى

https://Twitter.com/MidooDj
mailto:Mahmoud@S3Geeks.com?subject=UXW%20101%20Workshop
https://MidooDj.me

