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التقديم

تتعرف فيها طريق ًة جديد ًة
عند قراءة هذا الكتاب ،تكون على و�شك االنطالق يف جول ٍة َّ
للمت�شبثني م َّنا ب� ِ
حب
بع�ض ال�شيء
للعمل .وقد يبدو ال ُأمر مر ِب ًكا َ
أ�ساليب الإدارة التقليد َّية� .أُ ُّ
ِّ
منوذجية.
أتخيل �أحيانًا ما �سيكون عليه الو�ض ُع لو َ
نظرت من الأعلى �إلى �شرك ٍة حديث ٍة َّ
�أن � َّ
فلنتخيل
تتفح�ص كلَّ حلق ٍة من املها ِّم
فمن الأعلى ميكنك �أن َّ
الوظيفية واحدة تلو الأُخرىَّ .
َّ
العمليات ،الت�صنيع ،تكنولوجيا املعلومات ،الهند�سة،
تلك احللقات يف عقولنا :الت�سويقَّ ،
املتميزة بو�ضوح والتي ُتدا ُر �إدار ًة ح�سنةً.
الت�صميم ،وهكذا تبدو يف ٍّ
�صف ُمر َّت ٍب من احللقات ِّ
دت يدك لتم�سك �إحدى هذه احللقات لرتى ما فيها .ماذا �سرتى؟ ما
فلنتخيل �أ َّنك َم َد َ
َّ
م�صممة ب�أق�صى قد ٍر من الكفاءة.
دامت تلك �شرك ًة حديثة ،ف�سوف ترى كلَّ حلق ٍة َّ
كثريا يركِّز على العمالء حللِّ
ولتحقيق هذه الكفاءة ،فمن املحت َمل �أن َ
مكر ًرا ً
جتد َن ْه ًجا َّ
اللي ،ويف الهند�سة �أو يف
امل�شكالت .ففي الت�صنيع� ،ستواجه الفكر
التقليدي للأ�سلوب نِّ
َّ
املتكررة’’ ) .(Agileويف الت�سويق ،قد جتد
تكنولوجيا املعلومات ،قد جتد بع�ض �أنواع ‘‘التنمية ِّ
تو�صل
العمليات .ويف الت�صميمُ ،
�ستجد �آخر ما َّ
العمليات ،جتد تطوير َّ
تطوير العمالء .ويف َّ
التفاعلي وتقنيات عمل بحوث امل�ستخدمني.
النا�س �إليه يف التفكري بالت�صميم والت�صميم
ِّ
و�إذا ما َّقربنا ال�صورة �أكرث من موقعنا املرتفع ،فقد ُنعذَ ر لو ظن َّنا � َّأن ‘‘هذه ال�شركة
نظريات تركِّ ز على العمالء.
تنو ًعا من
املبنية على َّ
ت�ستخدم ُّ
واملكررة َّ
َّ
املنهجيات الدقيقة َّ
املتكررة ،و�أ َّنها قادر ٌة على
تتبع َّ
ب�شد ٍة َ
منهج التنمية ِّ
بكلِّ ت�أكيد ،ال ُب َّد � َّأن ال�شركة َّ
التكيف ب�سرعة مع التغيرُّ ات يف َو ْ�ضع ال�سوق وعلى االبتكار با�ستمرار .لك َّننا -نحن
ُّ
الذين نعمل يف هذه ال�شركات احلديثة -نعلم � َّأن هذه الفكرة بعيد ٌة عن الواقع.
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األسلوب
نِّ

ت�شغيلية ٍ
بن�شاط يف حني �شركا ُتنا
املق�سمة �أق�سا ًما
كيف ميكن �أن َ
تعملَ هذه احللقات َّ
َّ
جامد ٌة وبطيئ ٌة على نحو مي� ٍ
أف�ضلية
ؤو�س منه؟ لقد َ
غاب ع َّنا من موقعنا الذي مينحنا � َّ
املتكررة ،ف� َّإن العالقة ما
أ�سا�سيا :رغم � َّأن �أق�سامنا قد ِّ
تثم ُن التنمية ِّ
الر�ؤية� ،أن نرى �شي ًئا � ًّ
بينها ال تزال غارقة يف ٍ
�صناعي قد ٍمي.
ما�ض
ٍّ
فلنفكر يف مثلٍ ٍ
ِّ
تبتكر
واحد فقط ،و�أرجو �أن َ
يكون معروفًاِّ .
تقرر �شرك ٌة ما � َّأن عليها �أن َ
خارجيا) ليتح َّق َق من
داخليا و�إ َّما
فريق
لتحافظَ على
ا�ستمراريتها ،ف ُتك ِّلف َ
ٍ
َّ
ًّ
ت�صميم (�إ َّما ًّ
ت�ضمن م�ستقبلَها .تبد�أ ٍ
ٍ
عندئذ فرت ٌة
مبنتجات ُمب َت َكرة ميكن �أن
م�ستقبل قطاعها ويو�صي
َ
ٍ
عون حتت املراقبة
ال�شديدين .تجُ رى
من الإثارة واحلما�سة
ويو�ض َ
مقابالت مع العمالء َ
َ
اال�ستق�صائية وجمموعات املناق�شات
والدرا�سات
والتحليل .و َتتب ُع ذلك التجا ِر ُب
ُ
َّ
تتكون املفاهيم ب�سرعة،
املركَّ زة والنماذج والتجارب الأ َّو َّلية ،واحدة تلو الأُخرى .وهكذا َّ
و ُتخ َت رَب فترُ فَ�ض �أو ُت َع َّدل.
امل�صممون بفخرٍ -وحتتفل امل�شاريع
يقدم
وماذا يحدث عند نهاية هذه
العملية؟ ِّ
ِّ
َّ
ٍ
تو�صلوا �إليه مع التو�صيات .فتتوقَّف
بحما�س ٍة -وثيق َة
ت�ضم ما َّ
موا�صفات �ضخم ًة ُّ
عمليات التكرار والتجارب واالكت�شاف ،و ُيطلَب �إلى ق�سم الهند�سة �أن ين ِّفذ هذه
َّ
املتكررة ،ف� َّإن وثيقة املوا�صفات
عملية الهند�سة قد تكون مبنهج التنمية ِّ
ا ُخلطَّ ة .ومع � َّأن َّ
ثابت ٌة ال تتغيرَّ على نح ٍو �صارم .ماذا يحدث �إذا ما اكت�شف املهند�سون � َّأن املوا�صفات
نق�صا قليلاً ؟ وماذا يحدث لو � َّأن املفاهيم جنحت
كانت غري قابلة للتطبيق �أو � َّأن فيها ً
لكن مل حتظَ ب� ِّأي ٍ
جتاري؟ وماذا لو � َّأن ْ
جاذب ّ
ب�صور ٍة كبري ٍة يف املخترب ْ
و�ض َع ال�سوق تغيرَّ
عملية ‘‘التعلُّم’’؟
منذ َّ
لعدة
ثت ذات َّمرة مع �شرك ٍة كانت قد َّفو َ�ضت -بتكلف ٍة هائلة� -إجراء درا�س ٍة َّ
َّ
حتد ُ
تر�سم ‘‘نظرة �إلى
�سنوات عن �صناعتها .كانت النتيجة هي غرفة ً
عر�ض مثرية للإعجاب ُ
الرئي�سية .فكان يف ُو�سعك �أن ترى من داخل
مقرات ال�شركة
امل�ستقبل’’ َّ
َّ
م�صممة ل ُتالئم َّ
هذه الغرفة ا�ستقرا ًء ملا �ستبدو عليه ال�سنوات الع�شر املقبلة يف �صناعتهم ،مع ٍ
عرو�ض

التقديم
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تتخيل ما حدث يف ال�سنوات
عملية وكاملة حول �أُ�س�س املن َتجات
امل�ستقبلية .ولك �أن َّ
َّ
َّ
الع�شر التالية :ال �شيء بتا ًتا .جائت ال�شركة مبئات �أو �آالف امل�س�ؤولني الإدار ِّيني
واملديرين واملوظَّ فني �إلى غرفة العر�ض تلك ُليلقوا النظرة اخلاطفة تلك �إلى امل�ستقبل.
يف الواقع ،بعد ع�شر �سنوات ،مل ت ُع ِد الغرفة تبدو ناطرة �إلى امل�ستقبل .فبخالف
تنب�ؤاتها دقيق ًة �إلى درج ٍة كبرية .لك َّنها ف�شلت يف ت�سويق ح َّتى
جميع التوقُّعات ،بدت ُّ
عما
واحد ٍة من التو�صيات الواردة يف امل�ستند املرفَق للموا�صفات .و�س� ُ
ألت ال�شركة َّ
يعتزمون القيام به يف املرحلة التالية ،فقالوا يل �إ َّنهم ِ
أ�صليني
�سريجعون �إلى ِّ
امل�صممني ال ِّ
وي�س�ألونهم عن توقُّعاتهم لل�سنوات الع�شر املقبلة! �أل َق ِت ال�شركة بالالئمة على املهند�سني
امل�صممني.
واملديرين لف�شلهم يف الت�سويق ،دون �إلقاء �أدنى َلوم على ِّ
امل�صممني ،ف�إ َّنهم ُي�صابون بال َه َلع ويرغبون يف �إقناعي �أنَّ ال َّلو َم
عندما �أروي هذه َّ
الق�صة لغري ِّ
يجب �أن يق َع على �شركة الت�صميم الفاخرة .وعندما �أرويها للم�س�ؤولني يف الإدارة ال ُعليا-
يف ال�شركات الكبرية ويف امل�شاريع النا�شئة على َح ٍّد �سواء -ف�إ َّنهم ينكم�شون على �أنف�سهم؛
املقد َمة من كلِّ االخت�صا�صات تنهال عليهم با�ستمرار ُم َّدعني ب�أ َّنهم �سريعون
فال�شكاوى َّ
لكن الدوائر الأُخرى هي التي جتعل عمل ال�شركة بطي ًئا .عندما تف�شل
تطو ًراَّ ،
و�أكرث ُّ
ال�شركة كلُّها يف �إيجاد م�صادر جديدة للنم ِّو ،ف�سوف ينت�شر ال َّلوم على ٍ
وا�سع.
نطاق ٍ
امل�صممني �أو يف املهند�سني ،وال ح َّتى يف امل�س�ؤولني الإدار ِّيني ،بل
لكن اخلط�أ ال ُ
َّ
يكمن يف ِّ
طولية’’
يكمن يف الأنظمة التي ن�ستخدمها لبناء ال�شركات .نحن ال نزال نبني من�ش�آت ‘‘ َّ
ُبب ٍعد ٍ
امل�ستمر ،كما �أ َّننا ال نزال نبني حلقات يف عا ٍمل يتطلَّب
ين�شد التغيري
واحد يف عا ٍمل ُ
ّ
تعا ُونًا �شاملاً  ،وال نزال ن�ستثمر يف التحليل ونتجادل ب�ش�أن املوا�صفات و ُنن ِتج بكفاء ٍة
من َت ٍ
امل�ستمر.
م�ستمرة من �أجل حتقيق االبتكار
جات يف عا ٍمل يتطلَّب �إجراء جتا ِر َب
ّ
َّ
مفهوم ٍ
ٍ
جديد ُيدعى امل�شاريع
�سنوات منذ �أن بد� ُأت الكتابة
م�ضى ب�ض ُع
والتحدث ب�ش�أن ٍ
ُّ
1
ا�سرتاتيجية لني لت�أ�سي�س امل�شروعات’’
اللي ،بعد ذلك ُن�شر كتاب ‘‘
النا�شئة بالأ�سلوب نِّ
َّ
ا�سرتاتيجية لني لت�أ�سي�س امل�شروعات’’ من من�شورات مكتبة جرير( 2015 ،النا�شر).
‘‘ )1
َّ
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األسلوب
نِّ

أيت الأفكار تنمو وتنت�شر -من �صناع ٍة
) .(The Lean Startupويف �أثناء ذلك الوقت ،ر� ُ
ٍ
اخت�صا�ص �إلى �آخر .ويف كلِّ َّمر ٍة واجهنا فيها
قطاع �إلى �آخر ،ومن
�إلى �أُخرى ،ومن ٍ
نعتمد على القادة ذوي النظرة البعيدة للم�ساعدة على ترجمة املبادئ
حي ًزا جدي ًدا ،ك َّنا ُ
ِّ
ٍ
عملي ٍات جديدة لتنفيذها.
َّ
اجلوهرية ،وتطوير َّ
التطور؛ فقد
� َّإن كتاب ‘‘الأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم’’ هو خطو ٌة َّ
مهمة يف هذا ُّ
بكيفية تطبيق مبادئ امل�شاريع النا�شئة
َ
للمرة الأولى نظر ٌة �شامل ٌة يف ما يتعلَّق َّ
�صارت لدينا َّ
ٍ
اللي يف �سياق الت�صميم .وهو ُي ِّقدم � ٍ
وتقنيات جديد ًة لتحقيق التعاون
أدوات
بالأ�سلوب نِّ
يقدم ُمن َت ٍ
جات �أف�ضل �إلى َح ٍّد كبري.
أهم �أ َّنه ِّ
وعمليات ٍ
ت�سليم �أ�سرع ،وال ُّ
الأق�صى َّ
اللي هي مظ َّل ٌة كبرية تعتمد على �أفكا ٍر ت� َّأ�س َ�ست
وهكذا فامل�شاريع النا�شئة بالأ�سلوب نِّ
ٍ
اللي �إلى التفكري بالت�صميم،
من
ابتداء من الت�صنيع بالأ�سلوب نِّ
اخت�صا�صات كثريةً ،
ٍ
مفردات م�شرتك ًة ،وجمموع ًة من املفاهيم التي ميكن ا�ستخدامها لت�سريع
متنحنا
وهي ُ
النتائج يف كلِّ ال�شركة .ويف و�سعنا �أن نتوقَّف عن َه ْد ِر الوقت يف اجل َْد ِل حول َم ْن يجب
متقدمة.
�أن ُيالم والدائرة التي يجب �أن َ
تكون ِّ
إ�صغاء �إلى دعوة امل�ؤ ِّلف ‘‘للخروج من �أعمال
يحدوين الأمل يف �أ َّننا �سنتذكَّ ُر جمي ًعا ال َ
حيث جن ِّند ال�شركة
املن َتجات القابلة للت�سليم’’ والعودة برتكيزنا �إلى حيث ينتميُ ،
إحلاحا :بعث ال�سرور يف العمالء.
مهمتها الأكرث � ً
ب�أكملها لتحقيق َّ
الوقت ِّ
لفك احللقات وتوحيد ال ِف َرق والبدء بالعمل.
حان ُ
�إريك ري�س
كانون الثاين/يناير 2013م� ،سان فرن�سي�سكو ،كاليفورنيا

)(Eric Ries

التمهيد

الربجميات هي املرحلة .(Phase II) 2
� َّإن �أكرب �أُكذوبة يف
َّ
أم�ضيت وق ًتا يف بناء من َت ٍ
جات َر ْق َّمية يف ال�سنوات الع�شرين املا�ضية -بغ�ضِّ
كنت قد � َ
�إذا َ
خ�ص�ص
فغالبا ما تكون قد
�شعرت بل َْدغة تلك الأُكذوبة .ف�أنت ُت ِّ
َ
النظر عن دوركً -
أفكارها ،وبعد ذلك تختفي دون �أن ت�سمع منها ثاني ًة.
ِّميزات املرحلة التالية من العمل و� َ
2
أيت َم�صري مئات ،بل ربمَّ ا �آالف ،الر�سوم الهيكلية )(Wireframes
م�صم ًما ،ر� ُ
وب�صفتي ِّ
َ
َّ
و�أ�ساليب �سري العمل ) (Workflowsتنتهي يف الوعاء نف�سه.
املميزات التي جرى
لكن هل اختفت تلك الأفكار لوجو ِد ٍ
عيوب فيها؟ وهل واك ََب ْت هذه ِّ
التجاريَّ ،مما يعني � ْأن ما من حاج ٍة �إلى �أفكار املرحلة 2؟
تنفيذها �أهداف العميل والعمل
ّ
وقت ٍ
كاف؟ مل ي�صل الفريق بتا ًتا �إلى املرحلة .2
�أم �أ َّنه مل َ
تبق لدى الفريق بب�ساطة ٌ
لكيفية
يف كتاب ‘‘
ا�سرتاتيجية لني لت�أ�سي�س امل�شروعات’’ُ ،
َّ
يعر�ض �إريك ري�س ر�ؤيته َّ
َ�ض ِ
وتعتمد الطريقة التي ُير ِّوجها
مان ح�صول الأفكار الأكرث قيمة على �أكرث املوارد.
ُ
التطو َّرية .لذلك يرى
ري�س على �إجراء التجارب ،والتكرار ال�سريع للأفكار،
والعمليات ُّ
َّ
جدلية.
ري�س � َّأن مفهو َم املرحلة  2م�س�ألة َّ
اللي مع الت�صميم املبني على جترِبة امل�س َت ِ
� َّإن ُ
خدم -وتعا ُي�شهما
تقاط َع الأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم.
املتكامل -هو الأ�سلوب نِّ
عملية
 )2الر�سوم
الهيكلية ( )Wireframeهي امل�ستوى الأ َّول من الت�صميم� ،أ َّما َ�سري العمل ( )Workflowsفهو املراحل التالية يف َّ
َّ
الت�صميم (النا�شر).
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اللي لتحسني تجربة المستخدم
األسلوب
نِّ

وبم يمتاز؟
اللي لتحسني تجربة المستخدم؟
ما األسلوب
نِّ
َ

أ�سا�سية التي تقوم عليها امل�شاريع النا�شئة بالأ�سلوب
ُ
تنطبق ُ
مبادئ الأ�سلوب نِّ
اللي ال َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم يف �إطار ثالثة �أ�ساليبَّ � :أو اًل،
اللي على الأ�سلوب نِّ
نِّ
عملية ت�صميم جترِبة امل�ستخدم؛ فنحن ننتقلُ من
ت�ساعدنا على التخلُّ�ص من الهدر يف َّ
ت�صميمية من ُ�ص ْنع الإن�سان نحتاج
�سيا�سة الوثائق الكثرية �إلى �سيا�سة تبتكر موا َّد
َّ
ثانيا� ،إ َّنها حت ِّفزنا على مواءمة ‘‘نظامنا’’ من
عملية تعلُّم الفريقً .
�إليها لندفع �إلى الأمام َّ
وامل�سوقني و�آخرين،
ِّ
واملطورين ومديري املن َتجات ومهند�سي �ضمان اجلودة ِّ
امل�صممني ِّ
لإطالق َتعا ُو ٍن �ش َّف ٍ
امل�صممني �إلى
اف ما بني هذه الوظائف ِّ
املتعددةَّ ،مما ُ
يجلب غري ِّ
أهم ،هو تغيرُّ منحى التفكري الذي اكت�سبناه
أخريا ،و�أرى �أ َّنه ال ّ
عملية ت�صميمناً � .
َّ
م�صم ٍم بطلٍ ليتك َّه َن
منوذج ٍ
نتيج َة تب ِّني ٍ
قائم على التجريب؛ فبدلَ االعتماد على ِّ
حادية ،نحن ن�ستخدم التجريب والقيا�س ال�سريع لنتعل ََّم
باحللِّ الأمثل من ِوجهة نظ ٍر �أُ َّ
ب�سرع ٍة مدى جناح �أفكارنا يف حتقيق �أهدافنا (�أو عدم حتقيقها) .ويف هذا كلِّه ،يبد�أ
وجراء هذا ،ن�أخذ على عاتقنا جمموع ًة
دور ِّ
ُ
امل�صمم ُّ
بالتطور باتجِّ اه ت�سهيل الت�صميمَّ ،
ؤوليات.
جديد ًة من امل�س� َّ
اللي لتح�سني جترِبة
اللي ،لدى الأ�سلوب نِّ
عالو ًة على امل�شاريع النا�شئة بالأ�سلوب نِّ
الت�صميمي) ،وفل�سفة التنمية
امل�ستخدم �أ�سا�سان �آخران :التفكري بالت�صميم (�أو التفكري
ّ
وي�ستند التفكري بالت�صميم �إلى حتويل الرتكيز عن البحث عن احللول �إلى
املتكررة.
ُ
ِّ
حلِّ امل�شكالت ،ويعمل على ا�ستخدام طريق انتقال النهاية له بتكرا ٍر نحو الكمال.
حمد ٍد ،وو�ضع النماذج الأ َّو َّلية
ت�صو ٍر َّ
�إ َّنه يعمل باتجِّ اه �أهداف املن َتجات بوا�سطة ُّ
املتكررة تركي َز تطوير
والتنفيذ وخطوات تعل ٍُّم للك�شف عن احللِّ املالئم .و ُتعيد التنمية ِّ
الربجميات العاملة �إلى العمالء ب�سرعة
الربجميات على القيمة؛ فهي ت�سعى �إلى ت�سليم
َّ
َّ
التكيف بانتظام مع تعل ٍُّم ٍ
جديد يف �أثناء ذلك.
و�إلى ُّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هذه الأُ ُ�س�س لك�سر اجلمود ما
ي�ستخدم الأ�سلوب نِّ
املتكررة واحلاجة �إلى الت�صميم يف دورة حياة تطوير املن َتجات .ف�إذا
بني �سرعة التنمية ِّ
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املتكررة،
كنت قد َ
كيفية عمل ت�صميم جترِبة امل�ستخدم يف بيئات التنمية ِّ
عانيت ملعرفة َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم.
فيمكنك �أن َ
جتد امل�ساعدة يف الأ�سلوب نِّ
م�صممي
كما � َّأن الأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم يك�سر احلواجز التي �أب َق ْت ِّ
احلقيقي
احلقيقية للأعمال من جهة ،والتنفيذ
الربجميات منعزلني عن االحتياجات
َّ
َّ
ِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم ي�أتي
أ�سلوب نِّ
من جه ٍة �أُخرى .وينبغي �أن نقول هنا � َّإن ال َ
ب�شركاء لنا يف جمال الأعمال
أي�ضا
مب�صممي
الربجميات �إلى الطاولة ،بل � ً
لي�س فقط ِّ
َ
َّ
والتكنولوجيا �إلى اللوح الأبي�ض للعمل معنا با�ستمرا ٍر على �إيجاد �أف�ضل احللول.
كنت
كبري يعمل يف جمال الأدوية
َ
ا�ستعان بالوكالة التي ُ
يف ما م�ضى ،كان َّ
لدي عميلٌ ٌ
إلكرتونية بهدف زيادة الإيرادات
من�صة �شركته للتجارة ال
�أعمل فيها لإعادة ت�صميم َّ
َّ
أم�ضينا يف مكتبنا
التفاعلي
امل�صم َم
الرئي�سي يف الفريق ،وقد � َ
بن�سبة ُ .%15
كنت �أنا ِّ
َّ
َّ
�شهورا يف �إجراء ٍ
بحوث عن النظام احلا ِّيل و�سل�سلة التوريد واملناف�سني واجلمهور
ً
ال�شخ�صية
أجرينا بحو ًثا عن جوانب
امل�س َت َ
َّ
هدف و�سيناريوهات ا�ستخدام ال�سياق .كما � َ
ٍ
هند�سية لكتالوج
معلومات
ت�صميما جدي ًدا لبنية
وو�ضعت
ا�سرتاتيجية.
وجمعنا مناذج
ُ
ً
َّ
َّ
عملي ًة جديد ًة َلد ْفع احل�ساب.
املن َتجات،
ُ
و�صنعت جترِب َة ُّ
ت�سو ٍق جديدة وكذلك َّ
تقدميي
أ�شهرا َّ
ا�ستغرق امل�شروع � ً
عدة .وعندما انتهى العمل ،و�ضعنا كلَّ �شي ٍء يف عر�ض ٍّ
قيا�سا �إلى الثمن املدفوع قبل الو�صول �إليه ،وهو
هائلة -كان ينبغي �أن يكونَ ً
عر�ضا هائلاً ً
 600.000دوالر .ذهبنا �إلى مكتب العميل ،و�أم�ضينا ال�ساعات الثماين يف ذلك اليوم
التقدميي .وعندما انتهينا� ،ص َّفق العميل (فعلاً ).
يف مراجعة كلِّ �شي ٍء يف ذلك العر�ض
ِّ
التقدميي بتا ًتا.
أحبوها ،ف�شعرنا بالراحة ،ومل نرجع َّمر ًة �أُخرى �إلى ذلك العر�ض
لقد � ُّ
ِّ
بعد �س َّتة �أ�شه ٍر من ذلك االجتماع ،مل يتغيرَّ � ُّأي �شي ٍء على موقع العميل .وال �أعتقد
الق�صة هو الآتي:
أي�ضا �أ َّنهم نظروا �إلى ذلك العر�ض
� ً
التقدميي ثاني ًة .واملغزى من هذه َّ
ِّ
ٍ
مبلغ كب ٍري من املال مقابل
بنا ُء
موا�صفات ممتازة ف ِّن ًّيا قد يكون طري ًقا �سري ًعا للح�صول على ٍ
احلقيقي الذي هو
اال�ست�شارة ،لك َّنه لي�س الو�سيل َة لإحداث ت�أث ٍري ذي مغزى يف املن َتج
ِّ
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نِّ

م�صم ٍم يف
أ�سا�سي للم�س َتخدمني
احلقيقيني .كما �أ َّنه لي�س ال�سبب يف ُدخول � ِّأي ِّ
ِّ
عاملٌ � ٌّ
ٍ
�أعمال ت�صميم املن َتجات .لقد دخلنا هذا املجال لبناء ُمن َت ٍ
وخدمات ذات قيمة،
جات
ولي�س لكتابة موا�صفات.
ٍ
تبتكر بع�ض الفرق التي �أعمل معها اليوم ُم ٍ
خدمات جديد ًة ك ِّل ًّيا� .إ َّنها ال
نتجات �أو
ال�صفر
تعمل �ضمن �إطار �أو ُبنية ُمن َت ٍج موجودة .يف امل�شاريع
الربجمية التي تبد�أ من ِّ
َّ
خدم هذا املن َتج �أو هذه
) ،(Green-field projectsنحن نحاول �أن
َ
�سي�س َت َ
نكت�شف كيف ُ
امل�ستمر ،ولي�س هناك الكثري
اخلدمة ،وكيف �سي�سري ،وكيف �سنبنيه� .إ َّنها بيئة من التغيرُّ
ّ
امل�سبق.
من الوقت �أو ال�صرب للتخطيط �أو الت�صميم َّ
تقليدي ُوط ُرق تطوير.
بت�صميم
املقررة التي اب ُت ِك َرت
ٍ
ٍّ
وتعملُ فرقٌ �أُخرى مع املن َتجات َّ
املن�صات القائمة ،ويف الوقت نف�سه تزيد من
حتديها
ٌ
� َّإن ِّ
خمتلف� ،إذ يجب �أن تبني على َّ
الإيرادات والقيمة اجلديدة .عاد ًة ما يكون لدى هذه الفرق من املوارد املتاحة حتت
لكن ال يزال عليها �أن ت�ستخد َم موار َدها
ت�صرفها �أكرث َّمما لدى
ٍ
م�شروع نا�شئٍ يف بدايتهْ ،
ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
بكفاءة لبناء منتجات وخدمات يريدها عمال�ؤها فعلاً .
علي �أن �أتغل ََّب
عندما تعل ُ
َّمت تطبيق الأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم ،كان َّ
قبيحا’’ ،و‘‘غري مكتملٍ �أو جاهز’’ .ويتطل َُّب
على ال�شعور ب�أنيِّ ُ
كنت �أعر�ض عملاً كان ‘‘ ً
دعما من فريقٍ ذي �أدا ٍء ٍ
عال .ويجب �أن يعرف كلُّ �أع�ضاء الفريق
العمل بهذه الطريقة ً
العملية انطالقًا نحو
ليكرروا
املرة الأولى ،و�أ َّنهم يعملون جمي ًعا ِّ
َّ
�أ َّنهم لن ينجحوا من َّ
ا�ستخل�صت
أي�ضا؛ ففي �صفحات هذا الكتاب،
الأمام .و�أُريدكم �أن تك َت ِ�سبوا تلك الثقة � ً
ُ
احلقيقي لفرق املن َتجات
النجاح
العملية التي �أتاحت يل خل َْق
الر�ؤى والأ�ساليب
ِ
َّ
ِّ
احلقيقي للعمالء.
والأعمال ،والر�ضى
ِّ
اللي لتحسني تجرِبة المستخدم’’؟
يستفيد من ‘‘األسلوب
َمن
نِّ
ُ

التفاعليني الذين يعرفون � َّأن يف ُو�سعهم الإ�سهام
امل�صممني
هذا الكتاب َّ
موج ٌه �إلى ِّ
ِّ
أي�ضا ملديري املن َتجات الذين
فاعلي ًة مع فرقهم� .إ َّنه � ً
�أكرث ،و�أ َّنه ميك ُن ُهم �أن يكونوا �أكرث َّ
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أ�ساليب �أف�ضل لتحديد من َتجاتهم مع فرقهم ،والتح ُّقق من �أ َّنها �صاحل ٌة
يحتاجون �إلى � َ
التعاونية للفريق ت�ؤ ِّدي �إلى
للمطورين الذي ُيدركون � َّأن البيئة
لعمالئهم .هو � ً
أي�ضا ِّ
َّ
أخريا ،هو للمديرين -مديري َفرق جترِبة
برجمية �أف�ضل ،وعملٍ �أكرث جدوى .و� ً
�شيفرة َّ
امل�س َت ِ
خدم ،وف َُرق امل�شروع ،و�أن�شطة الأعمال ،وال�شركات ودوائرها املختلفة -الذين
ِ
امل�ستخدم.
ُيدركون ال َفرقَ الذي ميكن �أن حت ِّققه جترِبة
ما الذي س َتس َتفيده من هذا الكتاب؟

ُو ِ�ض َع هذا الكتاب يف ثالثة �أق�سام:
أ�سا�سية .وهنا � َأ�ض ُع
يقدم الق�سم  1نظر ًة �شاملة ِّ
• ِّ
ومقدمة �إلى الكتاب ومبادئه ال َّ
ِ
أ�شرح
امل�ستخدم هي
عملية ت�صميم جترِبة
مف�صلية ،و� ُ
ال َ
أ�سباب التي ت�ؤكِّ د � َّأن ُّ
َّ
تطور َّ
أ�سا�سي َة التي
اللي لتح�سني جتربة امل�ستخدم ،كما �أُناق�ش َ
ماهية الأ�سلوب نِّ
املبادئ ال َّ
َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم.
يجب �أن تدركها لإجناح الأ�سلوب نِّ
كل ف�صلٍ خطو ًة واحد ًة يف دورة الأ�سلوب
العملية .ويعالج ُّ
•يركِّ ز الق�سم  2على َّ
كيفية القيام بكلِّ خطوة
نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدمُ ،
ويذكر بالتف�صيل وبو�ضوح َّ
جتارب
و�سبب � ِّ
كيفية �إجراء هذه الأمور من َ
أهم َّيتها .كما �س�أ�شارككم �أمثل ًة عن َّ
�شخ�صي ٍة وجتارب �آخرين يف املا�ضي.
َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم يف
•يتناول الق�سم َ 3د ْم َج ممار�سات الأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم �ضمن بيئة
من�ش�أتك .و� ُ
أناق�ش هنا َد َور الأ�سلوب نِّ
التنظيمية التي يجب �أن حتدث على م�ستوى
املتكررة .كما �أُناق�ش ال َّنقالت
التنمية ِّ
َّ
ترت�سخ هذه الأفكار بالفعل.
املن�ش�أة وم�ستوى الفريق وم�ستوى امل�ساهم الفرد كي َّ
م�ص ِّممي جترِبة امل�س َت ِ
خدم الذين ال يزالون
�آملُ �أن ُيط ِلق هذا
نداء يو ِق ُظ َ
ُ
الكتاب ً
العملية للم�ساعدة
ينتظرون املرحلة  .2ومع � َّأن هذا الكتاب حافلٌ بالأ�ساليب والتقنيات َّ
اللي لتح�سني جترِبة
عملياتك ،ف�إنيِّ �أريدك �أن تتذكَّ ر � َّأن الأ�سلوب نِّ
على تطوير َّ
امل�ستخدم هو يف جوهره منحى تفك ٍري ثابت.
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مالحظة من جف

هناك الكثري من الأ�شخا�ص الذين كانوا �صبورين وداعمني و ُمل ِهمني يف �أثناء العمل على
لنتقدم منهم بال�شكر.
ت�أليف هذا الكتاب .لذا �أو ُّد� ،أنا وجو�ش� ،أن ننتهز هذه الفر�صة َّ
أخ�ص ِّ
اللي،
بالذكر �إريك ري�س لتحفيزه حركة امل�شاريع النا�شئة بالأ�سلوب نِّ
�أ َّو اًل� ،أو ُّد �أن � ُّ
وحلثِّي على ت�أليف هذا الكتاب .جاء دعمه ب� ٍ
متعددة ،مبا يف ذلك وجهات النظر
أ�شكال ِّ
عملية ت�أليف كتاب .لقد
حول دور الت�صميم يف امل�شاريع النا�شئة بالأ�سلوب نِّ
اللي واخلربة يف َّ
أ�شبه بالكتف ،التي يقول فيها املثل �إ َّنه ميكنك �أن تبكي عليها يف �أكرث من منا�سب ٍة.
كان � َ
إنكليزي) من
حمررة الكتاب (ال ِّ
أ�شكر ماري تري�سيلر )ِّ ،(Mary Treseler
و�أو ُّد كذلك �أن � َ
ٍ
إلكرتونية واملكاملات
�ساعات على الر�سائل ال
أم�ضينا
دار ن�شر �أوريلي ) .(O’Reillyلقد � َ
َّ
ا�سرتاتيجي ِات
ال�شخ�صية ،بني حني و�آخر ،ونحن نعمل على
الهاتفية واالجتماعات
َّ
َّ
َّ
ِ
�شكرا لك!
التحرير و�أ�ساليب الكتابة واملراجعات �إلى �أن ر�أى هذا الكتاب َ
النورً .
تعاونت مع ماثيو روثينبريغ ) (Matthew Rothenbergللتغلُّب على
العملية،
ُ
يف �أثناء تلك َّ
املرحلة احلرجة يف مراجعات منت�صف الدورةَّ � .إن �صداقته وروح الدعابة لديه وفطنته
النهائي للن�سخة
اخلا�ص بتحرير الكتاب� ،ساعدت كلُّها على َو ْ�ضع ال�شكل
و�إر�شاده َّ
ِّ
أ�شد احلاجة �إليها.
إن�سانية هي يف � ِّ
الأخرية من الكتاب ،و�أ�ضافت �إلى الكلمات نفح ًة � َّ
�أو ُّد �أن �أ�شكر �شريكي يف الكتابة جو�ش �سايدن ) .(Josh Seidenلقد �أم�ضينا الكثري
املنطقي
من الوقت يف العمل والتعليم وال�سفر م ًعا يف عام 2012م ،لذلك كان من
ِّ
عد
ين�ضم �إلى امل�شروع ،وي�ساعد على �إمتامه .ما كان الكتاب ليظ َه َر بهذه ا ُحل َّل ِة لوال ُب ُ
�أن َّ
كاتبا �أف�ضل ،و�صار هذا
نظره و�أُ�سلوب تنقيحه الذي ي َّت ُ
�صف باالهتمام ال�صارمُ .
�صرت ً
�شكرا يا جو�ش!
ُ
الكتاب �أف�ضل ب�سببهً .
خا�صة الأ�شخا�ص العديدين الذين �أ�س َهموا يف تقدمي موا َّد
كما �أو ُّد �أن �أ�شكر ب�ص َف ٍة َّ
للكتاب .يف نهاية امل�شروع ،كان لدينا درا�سات حالة و�إ�سهامات �أكرث َّمما ك َّنا ن�ستطيع
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الن�ص املبدئي والتي
ا�ستخدامه ،لذلك مل يكن بالإمكان �إدراج بع�ض املوا ِّد الرائعة يف ِّ
عملية الكتابة �أكرث منها على
َّقدمها �إلينا زمال�ؤنا .وتنعك�س هذه امل�س�ألة �أكرث على َّ
نوعية الإ�سهامات .وبقويل هذاِّ � ،أقدم �شكري ل�ستيوات �إيكل�س ) ،(Stewart Ecclsو�إيان
َّ
كولينغوود ) ،(Ian Collingwoodولني هيلي ) ،(Lane Halleyوجيم�س �أوبراين (James
) ،O’Brienو�آدم �سيلڤر ) ،(Adam Silverو�أنطوان ڤي ِلز ) ،(Antoine Velizو�أندرز رام�سي
) ،(Anders Ramseyوديزيري �ساي ) ،(Desiree Syوزاك الر�سون ) ،(Zach Larsonو�إميلي
هوملز ) ،(Emily Holmesوغريغ پيرتوف ) (Greg Petroffودوين بري ).(Duane Bray
عملت معها على ِّمر ال�سنني بالأفكار التي يتنا َو ُلها هذا
�ألهمني العديد من الفرق التي ُ
الكتاب .لقد تعلَّمناها م ًعا ،و�ساعدنا على بناء ُمن َت ٍ
جات �أف�ضل م ًعا -عالو ًة على ٍ
فرق
أعلم �أ َّنكم �سترَ ون ت�أثريكم يف درا�سات احلالة والق�ص�ص
إنتاجيةُ � .
�أكرث �سعاد ًة و�أكرث � َّ
واحلكايات الق�صرية يف هذه ال�صفحات.
باملحبة وال�صرب والدعم التي ح�صلت عليها من عائلتي على ِّمر 18
� ً
أخريا� ،أو ُّد �أن �أُ ِّنوه َّ
أم�ض ْت زوجتي كريي )� (Carrieساعات
الن�ص
املبدئيَ � .
�شهرا ا�ستغرقها الو�صول �إلى ِّ
ً
ِّ
لكن ت�ضحياتها مل
كثري ًة ب�ص ٍرب بينما ُ
حبي�س مكتبي �أطب ُع على لوحة املفاتيحَّ .
كنت َ
ابنتي غري�س ) (Graceو�صويف )� (Sophieشاهدتا والدهما وهو
تذهب ُ�س ًدى .كما � َّأن َّ
واثق ب�أ َّنهما تتطلَّعان �إلى عودتي
ٌ
جدا ،و�أنا ٌ
راب�ض �أمام احلا�سوب املحمول َّمرات عديدة ًّ
و�شكرا لكم.
�إلى حياتهما من جديد� .أُ ِّ
حبكم جمي ًعا ً
مالحظة من جوش

جدا .وهذا هو �أُ�سلوبي
يف هذا الكتابِ � ،أ�ص ُف مع َجف �أُ�سلوب عملٍ هو
تعاوين ًّ
ٌّ
أثريا عندما �أتعاون مع
َّ
املف�ضل يف العمل� -أ�شعر ً
دائما ب�أنيِّ �أتعلَّم �أكرث و�أكون �أكرث ت� ً
ا�ستطعت �أن �أُ�س ِه َم به يف هذا الكتاب هو نتيجة حالة التعاون
الآخرينَّ � .إن كلَّ ما
ُ
املهنية.
املذهلة التي حالفني احلظُّ ب�أن �أ�ستمتع بها يف م�سريتي َّ
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أخ�صهم بالذِّ كر .علَّمني �آلَن كوپر
هناك بع�ض الأ�شخا�ص الذين �أو ُّد �أن � َّ
قابلت جينني هارميان (Jeanine
ما يعنيه ت�صميم
عملت مع �آلنُ ،
الربجميات .وعندما ُ
َّ
للمرة الأولى على العديد من
) Harrimanالتي -بعد �سنوات عديدةَ -
عيني َّ
فتح ْت َّ
الر�سمية التي نَ ِ�صفها يف هذا الكتابَّ .عرفتني جاني�س فريزر
التعاونية غري
التقنيات
َّ
َّ
اللي و�أتاحت يل الفر�صة ا�ستك�شاف
) (Janice Fraserعلى امل�شاريع النا�شئة بالأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم (� LUX Residencyأو
هذه الأ�ساليب يف م َق ِّر الأ�سلوب نِّ
 .)LUXRومنحتني لورايل �ألبني ) (Lauralee Albenال�شجاعة لأفتتح ا�ستوديو �أُ ِّطب ُق فيه
هذه الأفكار ،و�أعطاين جف كون�ستابل ) (Jeff Constableالدافع لأفتتح بالفعل ذلك
اال�ستوديو .وكان لأ�صدقائي يف جمموعة فريق التوا ُزن )(http://www.balancedteam.org
أثريا عمي ًقا يف تفكريي.
ت� ً
اخلا�ص �إلى لني هايل ) (Lane Halleyالتي هي �إحدى ممار�سي املهنة
أتوجه بال�شكر ِّ
� َّ
أ�شعر با َحلرية� ،أ�س�أل نف�سي:
الأكرث موهبة الذين قابلتهم ،وهي �صديق ٌة عزيزة .عندما � ُ
�ضي قُد ًما �إلى الأمام.
كنت � ُ
‘‘ماذا كانت لني لتفعل؟’’ وعاد ًة ما ُ
أجد الطريق ُ
للم ِّ
)(Alan Cooper

�أو ُّد �أن �أ�شكر جف لدعوته يل لالن�ضمام �إليه لإنزال هذا الكتاب يف ال�سوقَّ � .إن
أ�شب َه بطفله و�شغفه وال ِعبء الذي
الق�صة هي َّ
الكتاب ب�صوته هو ل َّأن هذه َّ
ق�صته ،وكان � َ
أن�ضم �إليه� .أ�شعر با�ستمرا ٍر
�شاكر له لأ َّنه َ
فتح يل الباب ل َّ
حمله َّملد ٍة طويلة ،لذلك �أنا ٌ
أم�ضيت م َعه وق ًتا طويلاً نعمل م ًعا هذه
بالإعجاب بقدرته على التعاون بكيا�سة ،وقد � ُ
فخور بهذا التعاون.
ال�سنة ،و�أنا ٌ
حبكم جمي ًعا.
و� ِّأقدم ال�شكر يف النهاية لڤيكي ) (Vickyونعومي ) (Naomiو�أماندا )� .(Amandaأُ ُّ
من جف وجوش

اللي لتح�سني جترِبة
هذا الكتاب هو حماول ُتنا َلو ْ�صف ما نعرفه عن الأ�سلوب نِّ
تعليمي ،ف�إ َّننا نتو َّقع �أن
أ�سلوب
امل�ستخدم يف هذه اللحظة .ول َّأن الأ�سلوب نِّ
اللي هو � ٌ
ّ
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ت�سافر على هذا الدرب معناَ ،نو ُّد �أن
نتعلَّم ونكت�شف املزيد ونحن نتابع رحلتنا .وبينما ُ
اال�ستمرار يف
وحتدياتك ونقاط ف�شلك -لكي ن�ستطيع
ن�سمع عن رحلتك -جناحاتك ِّ
َ
التعلُّم بالتعاون معك .نرجو �أن تبقى على ا ِّت ٍ
�صال بنا و�أن تبادلنا �أفكارك .ب�إمكانك
التوا�صل معنا على jeff@jeffgothelf.com :و .josh@joshuaseiden.comنحن نتطلَّع
�إلى �سماع �أخبارك.

الجزء 1

المقدمة والمبادئ
ِّ

اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم
يف الق�سم الأ ِّول من هذا الكتاب� ،س� ِّأقد ُم الأ�سلوب نِّ
عملية ت�صميم جترِبة امل�ستخدم
أ�سا�سية .كما �س� ُ
أناق�ش ال�سبب يف كون ُّ
تطور َّ
ومبادئه ال َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم ،كما
جدا ،و�س� ُ
هي حا�سمة ًّ
ماهية الأ�سلوب نِّ
أ�صف َّ
اللي لتح�سني
�س�أُناق�ش
َ
حتتاج �إلى فهمها لإجناح الأ�سلوب نِّ
أ�سا�سية التي ُ
املبادئ ال َّ
جترِبة امل�ستخدم.
موج ًزا
يقدم ً
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم؟’’ ِّ
الف�صل ‘‘ ،1ملاذا كتاب الأ�سلوب نِّ
تاريخا َ
عملية الت�صميم تلك.
الوقت
لت�صميم جترِبة امل�ستخدم ،وملاذا ُي ُّ
عد هذا َ
َ
املنا�سب ُّ
لتطور َّ
عملية
يف الف�صل ‘‘ ،2املبادئ’’� ،س�ألقي نظر ًة َّ
أ�سا�سية التي تدفع َّ
مف�صلة على املبادئ ال َّ
لعملية
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدمِّ .
الأ�سلوب نِّ
وتقدم هذه املبادئ للمتع ِّلم � َ
إطار عملٍ َّ
لفر ِق ت�صميم املن َتج.
إدارية
ت�صميم املن َتج ،كما
ُ
ت�ستعر�ض � ً
أي�ضا َ
مبادئ � َّ
توجيهية � َّ
َّ
أ�سا�سية َ
م ْت يف
�إ َّنها عاملٌ
حا�سم يف جناح الأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم ،و�إذا ما ُد جِ َ
ٌ
إنتاجية َفرقك وجناحهم.
من�ش�أتك� ،سيكون لها � ٌأثر ٌ
عميق يف ثقافتك ويف � َّ

الفصل 1

لماذا كتاب األسلوب اللي
لتحسني تجرِبة المستخدم؟

وت�سعينياته ،كان
ثمانينيات القرن املا�ضي
الربجميات يف
عندما َّطبقنا مهاراتنا على
َّ
َّ
َّ
الربجميات بالطريقة نف�سها التي ك َّنا نتعا َملُ بها مع املوا ِّد ال�سابقة
امل�صممون يتعا َملون مع
ِّ
َّ
ال�صناعي وت�صميم الطباعة وت�صميم املو�ضة ،ويف � ِّأي ٍ
جمال
التي عملنا بها .يف الت�صميم
ِّ
مقيد ًة على نحو كبري .ولدى ت�صميم املوا ِّد
يت�ضمن نتائج ملمو�سةُ ،ت ُّ
َّ
عد خطو ُة الت�صنيع ِّ
امل�صممني �أن يكت�شفوا ما ن�صنعه قبل �أن نبد�أ يف الإنتاج؛ ل َّأن الإنتاج
املا ِّد َّية ،على ِّ
أر�ضية لإنتاج ال�سلع املتينة الدائمة �أو ح َّتى املالب�س ،كما
ُمك ِلف .ومن املك ِل ِف تهيئة ال َّ
� َّأن من املك ِلف �إن�شاء مطبع ٍة لطباعة ال ُّن َ�سخ الأولى من � ِّأي كتاب.
أي�ضا .فقد كان علينا
يف العمل يف جمال
حتديات جديدة � ً
امل�صممون ِّ
الربجميات ،واجه ِّ
َّ
القواعد التي يف هذا الو�سيط اجلديد ،وعندما فعلنا هذا ،ر�أينا بروز عدد من
�أن نكت�شف
َ
التفاعلي ) ،(Interaction Designوهند�سة املعلومات
التخ�ص�صات اجلديدة مثل الت�صميم
ُّ
ّ
امل�صممون بقيت �إلى َح ٍّد
)َّ .(Information Architecture
العملية التي كان ميار�سها ِّ
لكن َّ
ٍ
ن�صمم ُم َّقد ًما ُمن َتجات بتفا�صيل كبرية؛ لأ َّنه كان ال يزال
بعيد دون تغيري .ك َّنا ال نزال ِّ
ن�سخ عملنا على الأقرا�ص املرِنة
عملية ‘‘الت�صنيع’’ .كان ينبغي ُ
علينا �أن نتعامل مع َّ
والأقرا�ص امل�ضغوطةَّ ،ثم ُت َو َّزع يف ال�سوق بالطريقة نف�سها التي كانت ُت َو َّز ُع بها الب�ضائع
املا ِّد َّية .كانت تكلفة ارتكاب الأخطاء مرتفعة.
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جذرية،
نحن نواجه اليوم واق ًعا جدي ًدا؛ فقد غيرَّ ِت الإنرتنت توزي َع
الربجميات ب�صور ٍة َّ
َّ
ت�صنيع
بعملية
الربجميات اليوم �
ويجري توزيع معظم
ٍ
ًّ
مقيدين َّ
إلكرتونيا .نحن مل ن ُعد َّ
َّ
بحر َّية ويف وقت ق�صري يف دورات �إ�صدار املنتج ).(Release Cycles
ف�صرنا نعملُ ِّ
ما ِّد َّيةْ ،
بحر َّية’’ يق ِّلل فعلاً من قيمة هذا الواقع اجلديد .وتواجه الفرقُ الآن
َّ
لكن ‘‘العمل ِّ
برجمي ٍات التنمية
�ضغوطًا قو َّية من املناف�سني الذين ي�ستخدمون تقنيات مثل تطوير َّ
امل�ستمر ) ،(Continuous integrationوالن�شر
والدمج
املتكررة )َّ ،(Agile Development
ِّ
ّ
امل�ستمر ) (Continuous deploymentليخ ِّف�ضوا جذر ًّيا فرتات دورات الإ�صدار .وت�ستخدمِ
ّ
ٍ
ملف فوتو�شوپ
برجمية جديدة يف الإنتاج ب�سرعة تعادل �سرعة تخزين ِّ
الفرق �شيفر ًة َّ
َ
تناف�سيةً-
) .(Photoshopوهم ي�ستخدمون دورات الإ�صدار الق�صرية هذه بو�صفها ِّميز ًة
َّ
الإ�صدار ِّ
ال�سوق ،وتعديل بنا ًء على ما يتعلَّمونَه -و(ربمَّا
املبكر
ِّ
واملتكرر ،وتل ِّقي ردود فعل ُّ
ومدة التجاوب.
دون ق َْ�صد) يرفعون توقُّعات العميل يف ما يتعلَّق باجلودة َّ
اكت�شف �أ َّول’’ ،لذا فما الذي
عمليا ا�ستخدام طريقة ‘‘
ْ
يف هذا الواقع اجلديد ،ال ميكن ًّ
امل�صممون؟
ينبغي �أن يفعلَه ِّ
تطور لت�صميم املن َتج،
حان وقت التغيريَّ � .إن الأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هو ُّ
امل�صمم ،و ُيعيد جم َعها بطريق ٍة جتعلها مالئمة
وهو ي�أخذُ �أف�ضلَ �أجزاء جمموعة �أدوات ِّ
لهذا الواقع اجلديد.
ين ملختلف الوظائف واملها ّم
� َّإن الأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هو ٌ
نهج تعا ُو ٌّ
ترف العمل ٍ
بقي ِة �أفراد فريق الإنتاج.
)(Cross functional؛ لأ َّنه مل َي ُع ْد لدينا ُ
مبعزل عن َّ
ونحدده� .إ َّننا
وال ميكننا اال�ستمرار يف طلب االنتظار �إلى فرقنا ح َّتى
َ
نكت�شف كلَّ �شي ٍء ِّ
نحتاج �إلى ٍ
ٍ
منتجات ثقيل ٍة مل�صلحة
م�ستمر ي�سمح لنا بتج ُّن ِب العمل على
يومي
ُ
ٍّ
ارتباط ٍّ
ٍ
م�شرتك مع زمالئنا يف الفريق.
َهم
تقنيات ت�سمح لنا ببناء ف ٍ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم بتغيري الطريقة
من جه ٍة �أخرى ،ي�سمح لنا الأ�سلوب نِّ
نتحدث مبا
امليزات والوثائق ،ميكننا �أن َّ
التي نتنا َو ُل بها الت�صميم .فبدلَ احلديث ب�ش�أن ِّ
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هو قابلٌ للعمل والتطبيق .ويف هذا الواقع اجلديد ،لدينا �إمكانات للح�صول على ر�أي
ال�سوق �أكرث من � ِّأي ٍ
وقت م�ضى ،وهو ر�أي ي�سمح لنا ب�إعادة �صياغة حمادثات الت�صميم
عمل ونتعلَّم منه و ُن َع ِّدله.
من جه ِة الأهداف
َّ
نقي�س ما ُي َ
التجارية .ويف ُو�س ِعنا �أن َ
أخرياُ ،
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هو ثالثة �أمور .ومن الأ�سهل
أ�سلوب نِّ َ
نقول � َّإن ال َ
و� ً
امل�صممون .لك َّنه يف الواقع �أكرث من ذلك؛ فهو
عملي ُة تغي ٍري
ُ
ي�ستفيد منها ِّ
فهمه على �أ َّنه َّ
أي�ضا و�سيل ٌة للتفكري يف
أ�ساليب جديدة ،وهو � ً
منحى تفك ٍري ي�سمح لنا بتقدمي عملنا ب� َ
الربجميات .و�سوف �أُناق�ش بالتف�صيل كلَّ ٍ
واحد من هذه املفاهيم يف �صفحات
�إدارة
َّ
الكتاب .ويف الف�صل التايل� ،س ُنلقي نظر ًة على املبادئ التي ت�ض ُع الأ�سا�س لت�صميم
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم.
الأ�سلوب نِّ

الفصل 2

المبادئ

أ�سا�سية.
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدمُ ،
يف �صميم الأ�سلوب نِّ
�ستجد جمموع َة مبادئ � َّ
العملية ،والتعاون ،والإدارة ،عالو ًة على بع�ض الأمور الأخرى.
وت�شملُ هذه املبادئَّ :
ِ
ت�سرت�شد بهذه املبادئ �ستح�صلُ على �أق�صى ا�ستفادة من نهج الأ�سلوب
والفرقُ التي
لتوجه فرقك يف االتجِّاه ال�صحيح،
نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم .ابد�أ بهذه املبادئ ِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم التي
عمليات الأ�سلوب نِّ
وتذكَّ رها و�أنت تبد�أ يف تنفيذ َّ
اللي
حتما �أن ِّ
عملي ِات الأ�سلوب نِّ
�س�أ�شرحها الح ًقا يف هذا الكتاب .عليك ً
تعدلَ َّ
ٍ
منا�سب يف من�ش�أتك ،و�س ُت ِّقد ُم � َ
إليك املبادئ
لتح�سني جترِبة امل�ستخدم ل ُتد ِر َجها على نح ٍو
التي يجري �شرحها يف هذا الف�صل التوجيه لأداء ذلك العمل.
�ستجد �أ َّنك �ستغيرِّ ثقاف َة
عملية،
يف النهايةِ � ،إن
ُ
َ
ا�ستطعت تطبيق هذه املبادئ ب�صور ٍة َّ
من�ش�أتك� .سيكون ٍ
أ�صعب
أثري �أكرث من بع�ضها الآخر ،و�سيكون قبولها � َ
لبع�ض منها ت� ٌ
�سي�ساعدك كلُّ مبد�أ ُيذكَر
لكن
� ً
ُ
أي�ضا ،كما �سيكون من الأ�سهل العمل مبوجب بع�ضهاْ .
ت�صميم ُمن َت ٍ
جات تكون �أكرث تعا ُونًا ،وتعمل بتداخل �أكرث
هنا بالتف�صيل على بناء من�ش�أ ِة
ِ
بني خمتلف الوظائف ،وتكون �أكرث مالءم ًة لواقع اليوم.
ا ُ
اللي لتحسني تجرِبة المستخدم
سس الثالثة لألسلوب
نِّ
أل ُ

اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم على ثالثة �أُ ُ�س�س :الأ�سا�س الأ َّول هو
أ�سلوب نِّ
ُيبنى ال ُ
الت�صميمي ).(Design thinking
التفكري بالت�صميم� ،أو التفكري
ّ
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اللي لتحسني تجربة المستخدم
األسلوب
نِّ

�سطورية
و�صف تيم براون ) ،(Tim Brownاملدير
َ
ُّ
التنفيذي ورئي�س �شركة الت�صميم الأُ َّ
ي�ستمد َّقو َته من املالحظة املبا�شرة ملا
�آيديو ) ،(IDEOالتفكري بالت�صميم ب�أ َّنه ‘‘ابتكار
ُّ
يحبون ب�ش�أن الطريقة التي
حبون وما ال ُّ
ُيريده النا�س ويحتاجون �إليه يف حياتهم ،وما ُي ُّ
اخت�صا�ص ي�س َت ِ
خد ُم �إح�سا�س
معينة و ُت َع َّب�أ و ُت َ�س َّوق و ُتباع�[...إ َّنه]
ٌ
ُت�ص َنع بها ُمن َتجات َّ
التكنولوجية ،وما
امل�صمم وطرقه ملطابقة احتياجات النا�س مع ما هو ممكن من الناحية
ِّ
َّ
1
ا�سرتاتيجية � ٍ
حتوله �إلى قيم ٍة للعميل وفر�صة لل�سوق’’.
ت�ستطيع
أعمال قابلة للتنفيذ �أن ِّ
َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم؛ لأ َّنه يتب َّنى
مهم لتنفيذ الأ�سلوب نِّ
التفكري بالت�صميم ٌّ
التجارية ميكن الو�صول �إليها ب�أ�ساليب الت�صميم.
وا�ضحا � َّأن كلَّ جوانب الأعمال
موق ًفا ً
َّ
امل�صممني
ي�سمح
وي�شجع � ً
خارج حدودهم املعتادةِّ .
�إ َّنه ُ
أي�ضا غري ِّ
ِّ
للم�صممني بالعمل َ
على ا�ستعمال �أ�ساليب الت�صميم حللِّ امل�شكالت التي يواجهونها يف وظائفهم .وهكذا
ي�شجع الفرقَ على التعا ُون عرب الأدوار،
مهم
وحا�سم ِّ
فالتفكري بالت�صميم هو � ٌ
أ�سا�س ٌّ
ٌ
وينظر �إلى ت�صميم املن َتج من وجهة نظ ٍر �شاملة.
برجميات التنمية
الأ�سا�س الثاين للأ�سلوب نِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هو تطوير َّ
ٍ
�سنوات
لعدة
املتكررة .كان مطَ ِّورو
املتكررة َّ
الربجميات ي�ستخدمون �أ�ساليب التنمية ِّ
ِّ
َّ
غم � َّأن
لتقلي�ص فرتات دورات �إ�صداراتهم ،ولتقدمي قيمة �إلى العمالء با�ستمرا ٍرُ .ور َ
حتد ٍ
مقدمة يف الق�سم
امل�صممني يواجهون ِّ
املتكررة (احللول َّ
ِّ
يات يف �أ�ساليب التنمية ِّ
اللي لتح�سني
أ�سا�سية للتنمية
امل�ستمرة هي يف �صميم الأ�سلوب نِّ
الثالث) ،ف� َّإن ال ِق َيم ال َّ
َّ
املتكررة لدى ت�صميم
جترِبة امل�ستخدم ،والذي ِّ
للتنمية ِّ
أ�سا�سية َّ
يطبق املبادئ الأربعة ال َّ
املن َتج ،وهي الآتية:
1.1الأفراد وترابطهم مقابل الإجراءات والأدوات .من �أجل ا�ستخراج �أف�ضل احللول ب�سرعة،
متكررة .كما
يجب �أن ُت�شرِك الفريق ب�أكمله .ويجب �أن َ
بحر َّية ،وب�صور ٍة ِّ
يجري َتبا ُدل الأفكار ِّ
احلالية ،و�أدوات الإنتاج لأجل �إجراء حمادثة مع الزمالء.
يجري جت ُّنب قيود الإجراءات َّ
1) http://hbr.org/2008/06/design-thinking/ar/1
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الربجميات العاملة مقابل التوثيق املك َّثف .لكلِّ م�شكل ٍة يف جمال الأعمال حلولٌ
2.2
َّ
والتحدي هو معرفة
عديدة ،و�سيكون لكلِّ ع�ض ٍو يف الفريق ر� ٌأي حول �أف�ضل حلٍّ .
ِّ
برجمي ٍات عامل ٍة يف �أقرب وقت ،يفتح الباب
احللِّ القابلِ لل َّتطبيق بي َنها .لذا فبناء َّ
ا�ستمراريته.
ل َتقييم احللول املالئمة لل�سوق ومدى
َّ
3.3تعا ُون العمالء مقابل التفاو�ض على العقدَّ � .إن التعا ُون مع �أفراد فريقك ومع العمالء
إجماع حول
املقدمة ،وهو يو ِّلد
َ
حليز امل�شكلة واحللول َّ
التوافق وال َ
يبني ً
فهما م�شرتكًا ِّ
حقيقي يف ُ�صنع املن َتجات،
القرارات .النتيجة؟ تعديالت ب�صورة �سريعة ،وا�شرتاك
ٌّ
�صالحيته .كما �أ َّنه يخ ِّف�ض
وا�ستثمار الفريق بالتعلُّم الذي جرى التح ُّقق من
َّ
ٍ
�سبق لكلِّ
�شخ�ص يف الفريق �أن �شاركَ يف
االعتماد على التوثيق الكبري ما دام َ
ا ِّتخاذ القرارات التي ا�س ُت ِ
املرا�سالت والنقا�شات املكتوبة.
خد َمت يف َ
اللي
يت�ضمنه الأ�سلوب نِّ
4.4التجاوب مع التغيري مقابل ا ِّتباع ُخ َّطة .االفرتا�ض الذي َّ
لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هو � َّأن ت�صاميم الأ َّو َّلية للمن َتج �ستكون خاطئة؛ فالهدف
اكت�شاف اخلط�أ فيها يف �أ�سرع ٍ
وقت ِممكن .وعندما نكت�شف ما ُي َّطبق
يكون
ُ
ينبغي �أن َ
نعدل مقرتحاتنا ونخترب َّمرة �أُخرىَّ � .إن هذه املدخالت من
عمليا وما ال ُيطَ َّبقِّ ،
ًّ
ٍ
نتحرك ب�سرعة وتدفعنا با�ستمرار يف اتجِّاه ‘‘�أكرث مالءمة’’.
ال�سوق تبقينا َّ
ً
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هو ا�ستخدام مبادئ
الأ�سا�س الثالث للأ�سلوب نِّ
اللي التي و�ضعها �إريك ري�س ،ومن هذه املبادئ نذكر دورة ‘‘البناء–
الأ�سلوب نِّ
القيا�س– التعلُّم’’ للتخفيف من خماطر امل�شروع ،وت�سريع بناء الفرق وتعلُّمها .وتبني
الفرق املنتج الأ َّو َّيل املُجدي ) Minimum Viable Productواخت�صارها ] ،([MVPوتطلقه
َ
عملية التعلُّم بال�سرعة املمكنة.
ب�سرعة لتبد�أ َّ
اللي يف البداية االبتكار ال�سريع
وكما و�صفها �إريك‘‘ :ت�ؤ ِّي ُد امل�شاريع النا�شئة بالأ�سلوب نِّ
خدم
فر�ضي ِات ال�سوق ،بحيث ُت�س َت َ
للنماذج الأ َّو َّلية ) (Prototypesالتي ُت َ�ص َّمم الختبار َّ
التقليدية
ردو ُد العمالء و�آرا�ؤهم ) (Feedbackلتطويرها على نح ٍو �أ�سرع من املمار�سات
َّ
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اللي لتحسني تجربة المستخدم
األسلوب
نِّ

اللي تق ِّلل من الهدر
لهند�سة
عمليات امل�شاريع النا�شئة بالأ�سلوب نِّ
الربجمياتَّ �...إن َّ
َّ
احلقيقيني ،وبذلك تخترب افرتا�ضات ال�سوق اخلاطئة،
بزيادة وترية اال ِّت�صال بالعمالء
ِّ
وتتج َّنبها يف �أبكر ٍ
تطبيق
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هو ٌ
وقت ممكن’’َّ � 2.إن الأ�سلوب نِّ
مبا�شر لهذه الفل�سفة على ممار�سة ت�صميم املن َتج.
ٌ
�صحة
� َّإن كلَّ
ٍ
فر�ضية .وهدفُك هو �أن تتح َّقق من َّ
ت�صميم هو حلٌّ ُمقترَ َ ٌح للأعمال -هو َّ
احللِّ املق َرتح ب�أكرب قَد ٍر من الكفاءة با�ستخدام الآراء الواردة من العميل .و�أ�صغر �شي ٍء
فر�ضية هو املنتج الأ َّو ُّيل املُجدي .لي�س بال�ضرورة �أن ُي�ص َن َع
ميكنك �أن َتبنيه
َ
لتخترب كلَّ َّ
تقريبيا
املنتج الأ َّو ُّيل املُجدي با�ستخدام ال�شيفرة
ميكن �أن َ
الربجمية؛ �إذ ُ
ُ
تقديرا ًّ
َّ
يكون ً
تطور �أفكارك،
النهائيةَ � .
أنت جتم ُع ما ت�ستطيعه من هذا ُ
املنتج الأ َّو ُّيل املُجديَّ ،ثم ِّ
للتجربة َّ
العملية.
بعد ذلك ِّ
تكر ُر هذه َّ
عملية �إظهار ِ
معدن املنتج على حقيقته
�إنَّ ممار�سة الأ�سلوب اللينِّ لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هي َّ
عملية التوثيق
�أ�سرع ما ميكن ،وبطريق ٍة
تعاونية بني خمتلف الوظائف ،مع تقليل الت�شديد على َّ
َّ
للمن َتج قيد الت�صميم.
هم م�ش َرتك للتجربة
ال�شاملة ،وزيادة الرتكيز على بناء َف ٍ
احلقيقية ُ
َّ

المبادئ

أعر�ض يف ما تب َّقى يف هذا الف�صل املبادئ التي ِّ
اللي
�س� ُ
أ�سا�س الأ�سلوب نِّ
ت�شكل � َ
ت�ستك�شف هذا الأ�سلوب ،تذكَّ ر هذه املبادئِّ .فكر
لتح�سني جترِبة امل�ستخدم .وبينما
ُ
ِ
ا�ستخد ْم هذه املبادئ ل ُتبقيك وفريقك على
يف جتربتك مع الأ�سلوب ك�أ َّنها رحل ُة تعل ٍُّم.
امل�سار ال�صحيح.
المهام
متعددة
مبدأ :فرق
ِّ
ّ

ما هذا؟ تت�ألَّف الفرق بح�سب املها ِّم من خمتلف االخت�صا�صات امل�شا ِركة يف ابتكار
التفاعلي ،الت�صميم
الربجميات ،و�إدارة املن َتجات ،والت�صميم
ُمن َتجك :هند�سة
َّ
ِّ
2) The Lean Startup (Crown Business, 2011).
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وا�سرتاتيجية املحتوى ،والت�سويق ،و�ضمان اجلودة ).(Quality assurance
الب�صري،
ِّ
َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم ،كما
درج جميعها يف فريق الأ�سلوب نِّ
وينبغي �أن ُت َ
م�ستوى مرتف ًعا من التعاون ما بني هذه
أ�سلوب نِّ
يتطلَّب ال ُ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم ً
م�ستمرة من اليوم الأ َّول للم�شروع،
تكون م�شاركتها
االخت�صا�صات ،كما ينبغي �أن َ
َّ
ح َّتى نهاية االرتباط.
�سي ُ
دون املوانع التي تقف يف َوج ِه
حول َ
الفرق ِّ
املتنوعة َ
ملاذا نقوم بذلك؟ � َّإن تكوين هذه َ
ال َّآلية املعروفة ِب ْا�سم ‘‘� َّآلية التتابع’’ ) .(Waterfallتجُ َمع الأفكار الثاقبة ) (Insightsعن كلِّ
الت�صورات ،ويجري ت�شجيع احلوارات
فكرة من جميع االخت�صا�صات املع ِن َّية يف بداية ُّ
الوظيفية َّمما يح ِّفز زيادة كفاءة الفريق.
عندما تتقاطع املها ُّم
َّ
متخصص ،يتشاركون الموقع نفسه
مبدأ :صغري،
ِّ

يت�ضم ُن الفريق على الأكرث ع�شرة � ٍ
أ�شخا�ص.
ما هذا؟ �أبقِ َفرقك �صغري ًةُ ،
بحيث َّ
مب�شروع ٍ
واحد ،و�ضع فيه موظَّ فني من املوقع نف�سه.
خ�صِّ �صهم
ٍ
تتلخ�ص فائدة الفرق ال�صغرية يف ثالث كلمات :التوا�صل والرتكيز
ملاذا نقوم بذلك؟ َّ
والثقة املتبا َدلةِّ .
�ضع للم�شروع والتغيريات
فاطالع الفرق ال�صغرية على �أحدث َو ٍ
مب�شروع ٍ
ٍ
معلومات جديدة يكونُ �أ�سهلَ  .ويجعلُ
تخ�صي�ص فريقك
واكت�ساب
واحد كلَّ
ٍ
ُ
أولويات نف�سها طَوال الوقت .كما � َّأن �إبقاء الفريق يف ٍ
مكان
فر ٍد يف الفريق يركِّ ز على ال َّ
ٍ
تنمو ما بني الزمالء.
واحد ي�سمح للعالقات ب�أن َ
التقدم=النتائج ( )Outcomesوليس المخرجات ()Outputs
مبدأ:
ُّ

النتائج فهي �أهداف العمل
املميزات واخلدمات هي عبارة عن خمرجات� ،أ َّما ُ
ما هذا؟ ِّ
التقدم من حيث
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم ُّ
أ�سلوب نِّ
ويقي�س ال ُ
املطلوب حتقيقهاُ .
املحددة بو�ضوح.
نتائج العمل َّ

32

اللي لتحسني تجربة المستخدم
األسلوب
نِّ

باملي ِ
فغالبا ما
نتائج َّ
زات التي �ستح ِّققها ُ
ملاذا نقوم بذلك؟ عندما نحاول التك ُّهن ِّ
حمددةً ،
العملية نحو �إطالق جمموعة ِّمي ٍ
ُ
زات
عملي ِة ال َّتخمني .ورغم �أنَّ التوجيه �أو �إدارة َّ
ننخرط يف َّ
حمددة هو � ٌأمر �أ�سهلُ  ،فنحن ال نعلم ب�أ َّية طريق ٍة ِ
امليزات ف َّعالة �أم ال �إلى
َّ
جمد َي ٍة ما �إذا كانت ِّ
(والتقدم الذي �أحرزته) ،نكت�سب نظر ًة
ت�صري يف ال�سوق .وبوا�سطة التوجيه نحو النتائج
ُّ
�أن َ
جيدة ،ف�إ َّننا
امليزات التي نبنيها .ف�إذا مل َ
امليزات ب�صورة ِّ
تعملْ �إحدى ِّ
فاعلية ِّ
ثاقب ًة ب�ش�أن َّ
مو�ضوعي حول ما �إذا كان يجب االحتفاظ بها �أو تغيريها �أو ا�ستبدالها.
ن�ستطي ُع ا ِّتخاذ قرا ٍر
ٍّ
فرق ُتر ِّكز على المشكالت
مبدأ:
ٌ

فريق ُع ِّينت له م�شكل ٌة كي يحلَّها على
ما هذا؟ الفريق الذي يركِّ ز على امل�شكالت هو ٌ
املنطقي للرتكيز على النتائج.
امليزات كي ين ِّفذَ ها .هذا هو االمتداد
عك�س جمموعة من ِّ
ُّ
ٍ
حمدد ٍة للفرق كي حتلَّها يدلُّ على الثقة بها ،كما
ملاذا نقوم بذلك؟ � َّإن تعيني
م�شكالت َّ
تقدم اً
ومبلكية
تيح لها �أن ِّ
حلول َّ
�أ َّنه ُي ُ
تو�صلَت �إليها بنف�سها ،وتو ِّلد ً
�شعورا �أعمق بالفخر َّ
احللول التي ين ِّفذها الفريق.
اله ْدر
مبدأ :إزالة َ

اللي هو �إزالة � ِّأي �شي ٍء ال ي�ؤ ِّدي
أ�سا�سية يف بناء الأ�سلوب نِّ
ما هذا؟ � َّإن �أحد املعتقدات ال َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم هو
النهائي.
�إلى الهدف
ُ
أ�سا�سي يف الأ�سلوب نِّ
ّ
والهدف ال ُّ
عملية
نتائج محُ َّ�سنة؛ لذا ُي ُّ
عد كلّ ما ال ُي ُ
�سهم يف هذا الهدف ً
هدرا ،ويجب �إزالته من َّ
عمل الفريق.
ملاذا نقوم بذلك؟ � َّإن موارد الفريق حمدودة .وكلَّما ا�ستطاع الفريق �أكرث �أن ُيزيل
تريد
التحديات ال�صحيحة ،كما ُ
الفرق معاجلة ِّ
َ
يتحرك �أ�سرع .تريد َ
الهدر ،ا�ستطاع �أن َّ
الفرق على �إبقاء تركيزها
تكون َّفعالة .لذلك ميكن �أن
نظام �إزالة ال َه ْد ِر َ
�أن َ
َ
ي�ساعد ُ
حيث يجب �أن يكون.
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دفعات صغريةُ الحجم
مبدأ:
ٌ

باع ٍ
دفعات �صغري ِة
أ�سا�سية الأُخرى يف الأ�سلوب نِّ
اللي هو ا ِّت ُ
ما هذا؟ �أحد املبادئ ال َّ
ترج ْمناها
احلجم ،و ُت َ
�صغريا ،واجلودة عالية .و�إذا َ
�ستخد ُم هذه الفكرة لإبقاء املخزون ً
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم ،ف� َّإن هذا املفهوم يعني ابتكار الت�صميم
�إلى الأ�سلوب نِّ
ال�ضروري َلد ْفع الفريق �إلى الأمام ،وجت ُّنب قائمة طويل ٍة من �أفكار الت�صميم التي
الوحيد
ِّ
مل تخ�ضع لالختبار ،ومل ُتن َّفذ.
يفر�ض على
الكم َّيات الكبرية الفرقَ �أقلَّ كفاء ًة ،كما ُ
ملاذا نقوم بذلك؟ يجعلُ ت�صميم ِّ
الفريق من معرفة ما �إذا كانت �أفكاره
انتظار ُمن َتجات الت�صميم الكبرية ،ومينع َ
الفريق َ
حتما �أن
�صحيحة �أم ال ،كما �أ َّنه ُيبقي بع�ض �أع�ضاء الفريق َ
دون عمل ،وينتج عن ذلك ً
هدرا ،وال يعمل على زيادة
ت�صري
موجودات الت�صميم دون ا�ستخدام .و ُي ُّ
ُ
عد هذا ُ
النهج ً
َ
إمكانيات التعلُّم الكاملة للفريق �إلى �أق�صى َح ّد.
� َّ
المستمر
االكتشاف
مبدأ:
ُ
ّ

عملية الت�صميم
عملية
االكت�شاف
ما هذا؟
ُ
م�ستمر ٌة لإ�شراك العميل يف �أثناء َّ
امل�ستمر هو َّ
َّ
ُّ
م ْد َولة بانتظام با�ستخدام الأ�ساليب
والتطوير .ويجري هذا الإ�شراك بوا�سط ِة �أن�شط ٍة جُ َ
فهم ما يفعله امل�ستخدمون مبنتجاتك ،وال�سبب من
والنوعية م ًعا.
الكم َّية
ُ
ِّ
والهدف هو ُ
َّ
متكررة و ُمن َتظَ مة ،كما ت�شملُ
زمنية ِّ
وراء ما يفعلونه .وتجُ رى البحوث َوف ًقا جلداول َّ
البحوث الفريق كلَّه.
ُ
�صحة �أفكار
ملاذا نقوم بذلك؟ ِّ
تقدم حمادثات العمالء املن َتظَ مة ً
فر�صا عديد ًة لتقييم َّ
التعاطف مع
يطور الفريق
َ
املن َتج اجلديد .وب�إ�شراك الفريق بكامله يف دورة البحوثِّ ،
ِ
امل�ستخدمني ،وامل�شكالت التي ِ
أخريا ،عندما يتعل َُّم �أع�ضاء الفريق م ًعا ،فهذا
يواجهونَهاً � .
ٍ
حمادثات ووثائق ا�ستخال�ص املعلومات يف امل�ستقبل.
ُيخ ِّف�ض احلاجة �إلى
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نِّ

‘‘التمحور حول المستخدم’’
صط َلح الجديد
الم َ
مبدأُ ’’GOOB‘‘ :
َ

والريادي
اخت�صار ملا يدعوه �أ�ستاذ جامعة �ستانفورد
م�صطلح ’’ ‘‘GOOBهو
ما هذا؟
ُّ
ُ
ٌ
وامل�ؤ ِّلف �ستيڤ بالنك )‘‘ (Steve Blankاخلروج من املبنى’’ (Getting Out of the
ِ
امل�ستخدم لن
)� .buildingإ َّنه �إدراك � َّأن نقا�شات غرفة االجتماعات حول احتياجات
اجلواب َموجو ٌد خارج مبناك يف ال�سوق
تحُ َ�سم ب�صور ٍة قاطع ٍة يف مكتبك .بدلَ ذلك،
ُ
(با ُخلروج �إلى العمالء).
ٍ
منا�صر ملجتمع جترِبة
بات هناك
بعد
�سنوات من ت�أييد الدفاع عن بحوث العميلَ ،
ٌ
امل�ستخدم من عامل الأعمال ،وهو �ستيڤ بالنكّ � .إن و�صفة بالنك هيِ � :
أعط العمالء
كنت لتفعلَه يف املا�ضي.
املح َت َملني فر�ص ًة لإر�سال �آرائهم حول �أفكارك ب�سرعة �أكرب َّمما َ
قوية من الواقع ،وهي ال تزال طازجة .من الأف�ضل
أفكارك بجرع ٍة َّ
اخترب � َ
�أبكر بكثريْ .
�أن
الوقت واملوار َد يف بناء
الهدف قبل �أن َ
تكت�شف � َّأن �أفكارك ال حت ِّق ُق َ
َ
تكون قد بذل َْت َ
ُمن َت ٍج ال يريده � َأح ٌد.
قرار الفريق ،بل هو قرار
ملاذا نقوم بذلك؟ يف النهايةَّ � ،إن جناح ُمن َتجك �أو ف�شله لي�س َ
العمالء� .إ َّنهم َمن يجب �أن ينقروا َّزر ال�شِّ راء .وكلَّما �أعطَ ي َتهم الفر�ص َة للتعبري عن �آرائهم
وقت باكرٍ ،عر ْف َت يف ٍ
يف ٍ
أي�ضا ما �إذا كانَ ْت لديك فكر ٌة جاهزة لكي ُتبنى.
وقت باك ٍر � ً
فهم مشرتك
مبدأ:
ٌ

اجلماعية للفريق التي ترتاكم مبرور الوقت بينما يعمل
الفهم امل�شترَ َ ك هو املعرفة
ما هذا؟ ُ
َّ
غني للمجال واملن َتج والعمالء.
�أع�ضاء الفريق م ًعا� .إ َّنه ف ٌ
َهم ٌّ
اللي لتح�سني
ملاذا نقوم بذلك؟ الفهم امل�شترَ َ ك هو العمل ُة امل�شترَ َ كة لنهج الأ�سلوب نِّ
الفريق
جماعيا ما يقوم به وال�سبب من وراء القيام به ،قَلَّ
فهم ُ
جترِبة امل�ستخدم .فكلَّما َ
ًّ
م�صادر �أُخرى) �أو على
اعتماده ملوا�صلة عمله على التقارير غري املبا�شرة (الآ ِتية من
َ
املف�صلة.
الوثائق َّ
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مبدأ :النموذج المعاكس :نجوم الشاشة

مبنية على الفريق.
ما هذا؟ يدعو الأ�سلوب نِّ
عقلي ٍة َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم �إلى َّ
جنوم ال�شا�شة واخلرباء النخبة يف جماالتهمِّ ،
يفككون مبهاراتهم التحام الفريق
ويتج َّنبون التعاون.
ملاذا نقوم بذلك؟ جنوم ال�شا�شة ال ُي�شاركون– ال �أفكارهم وال دائرة ال�ضوءَّ .
ويتفك ُك
وت�صميم على
كبري ب�أنف�سهم،
ت�ضم �إليه � ً
ٌ
التحام الفريق عندما ُّ
أ�شخا�صا لديهم اعتدا ٌد ٌ
حتتاج
الربوز ليكونوا جنو ًما المعني .وعندما يتوقَّف التعاون ،ف�إ َّنك تخ�سر البيئة التي ُ
بفاعلية.
بامل�ضي قُد ًما َّ
�إليها َخللْق الفهم امل�شترَ َ ك الذي ي�سمح [بوا�سطة جت ُّنب التكرار] ِّ
مبدأ :إظهار عملك إلى النُّور

ما هذا؟ يعني �إظهار عملك �إلى ال ُّنور �أن ُتخر َِج عملك من ر�أ�سك ومن حا�سوبك
ِ
وت�ستخدم الفرق الألواح البي�ضاء واجلدران واملن�شورات املطبوعة ،و�أوراق
�إلى ال َعلَن.
ِ�ض عملها لزمالء الفريق وزمالء العمل والعمالء.
املالحظات ال�صغرية -وذلك كي تعر َ
ملاذا نقوم بذلك؟ �إظهار العمل �إلى ال ُّنور ُيخرج الأفكار من ر�ؤو�س زمالء الفريق
يخلق تد ُّف ًقا
وي�ضعها على اجلدرانَّ ،مما ي�سمح للجميع ب�أن َي َروا َم َ
وقف الفريق� .إ َّنه ُ
أفكارا جديد ًة تبني الأفكار التي �سبق
تلقائيا للمعلومات يف الفريق ،كما �أ َّنه ُيلهم � ً
ًّ
وتقويها� .إ َّنه ُيتيح جلميع �أع�ضاء الفريق– ح َّتى الهادئ منهم– امل�شاركة يف
م�شاركتها ِّ
أهم َّي ِة �أفكار ال�شخ�ص الأ�ش َه ِر
�أن�شطة تبا ُدل املعلومات .فاملالحظات والر�سوم هي مبثل � ِّ
يف الفريق ور�سوماته.
مبدأ :االبت�كار مقابل التحليل

اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم االبتكار مقابل التحليل .وهناك
يقيم الأ�سلوب نِّ
ما هذا؟ َّ
قيمة �أكرب يف ابتكار الن�سخة الأولى من فكر ٍة ما من ِ
يوم يف َج َد ٍل حول
مت�ضية ن�صف ٍ
اجليدة يف قاعة االجتماعات.
ِّميزاتها ِّ
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نِّ

جواب معظم الأ�سئلة الأ�صعب التي �سيواجهها الفريق لن
ملاذا نقوم بذلك؟ � َّإن
َ
جاب عنها ِمن العمالء يف مكان العمل.
َ
�سي ُ
يكون يف غرفة االجتماعات .بدلَ ذلكُ ،
وللح�صول على هذه الإجابات ،ال َّبد �أن جتعلَ الأفكار ما ِّد َّية ملمو�سة ،فعلَيك �أن ت�صن َع
هدر؛ فبدلَ حتليل �سيناريوهات
�شي ًئا يتجاوب النا�س معهَّ .
لكن اجلدلَ حول الأفكار هو ٌ
واخر ْج به �إلى العمالء (خارج املبنى).
محُ َتملة ،ا�ص َن ْع �شي ًئا ُ
التوسع
ثم
ُّ
مبدأ :التع ُّلم َّ

ما هذا؟ من ال�صعب معرفة الأمر ال�صحيح لبناء عملٍ ما وتو�سيعه حول ذلك الأمر� .إ َّنها
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم الرتكيز على التعلُّم
�أن�شط ٌة متناق�ضة ،ويف�ضِّ ل الأ�سلوب نِّ
ثانيا.
�أ َّو اًل َّثم ُّ
التو�سع ً
حمفوف باملخاطر .فقد
التو�سع بفكر ٍة غري ُمثبت ٍة بعد هو � ٌأمر
ٌ
ملاذا نقوم به بذلك؟ � َّإن ُّ
و�سعتها �إلى قاعدة م�ستخدميك
تنجح وتكون �أنت قد َّ
ينجح ذلك وقد ال ينجحْ � ،إن مل ْ
�ضمان � َّأن فكر ًة ما هي فكرة
أ�ضاع وق ًتا ثمي ًنا وموار َد ثمينةَّ � .إن َ
بكاملها ،يكون فريقك قد � َ
�صحيحة قبل تو�سيعها يق ِّلل من املخاطر الكامنة يف ن�شر ِّميزاتها ب�صور ٍة كبرية.
مبدأ :اإلذن بالفشل

اللي
ما هذا؟ لإيجاد �أف�ضل احللول مل�شكالت العمل ،ينبغي على فرق الأ�سلوب نِّ
تخترب الأفكار .ول َّأن معظم هذه الأفكار �سيف�شل ،فيجب
لتح�سني جترِبة امل�ستخدم �أن َ
ناجحا .ويعني الإذنُ بالف�شل
ي�شعر الفريق بالأمان عند الف�شل �إذا ما �أراد �أن َ
يكون ً
�أن َ
� َّأن لدى الفريق بيئ ًة �آمن ًة يقوم فيها ب�إجراء التجارب .وتنطبق هذه الفل�سفة على البيئة
الثقافية (لن ُيعاقَبوا على جتربة
التقنية (ميكنهم �إخراج الأفكار بطريق ٍة �آمنة) وعلى البيئة َّ
َّ
�أفكا ٍر ال تنجح).
ملاذا نقوم بذلك؟ � َّإن الإذن بالف�شل يو ِّلد ثقاف َة التجريب ،ويو ِّل ُد �إجراء التجارب الإبداع،
وي�ؤ ِّدي الإبداع بدوره �إلى ٍ
حلول ُمب َت َكرة .وعندما ال تخ�شى الفرقُ خ�سار َة عملها �إذا ما
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ارتكبت �أخطاء ،ف�إ َّنها تكون �أكرث ا�ستعدا ًدا للمخاطرة .ومن هذه املخاطر تربز الأفكار
جدا ،ف� َّإن
الق�صة التالية على نح ٍو جميلٍ ًّ
تو�ضح َّ
أخريا ،وكما ُ
الكبرية يف نهاية املطافً � .
املتكررة ت�ؤ ِّدي �إلى زيادة التمكُّ ن من املهارات.
حاالت الف�شل ِّ
يف ڤيديو بعنوان ‘‘ملاذا حتتاج ل ْأن تف�شل’’ ،(Why You Need to Fail) 3ي�صف م� ِّؤ�س�س
ل�صف
النتائج املذهل َة ِّ
موقع �سي .دي .بيبي )َ ،(CD Babyدريك �سايڤرز )َ (Derek Sivers
ق�س ُم ُهم
تعليم ِّفن �صناعة ال�سرياميك .يف اليوم الأ َّول� ،أعلن ِّ
�سي ِّ
املدر�س لطلاَّ به �أ َّنه ُ
اريا واح ًدا فقط
جمموع َتني .يجب �أن ي�صن َع كلُّ طالب من املجموعة الأولى � ًإناء َّفخ ًّ
طَوالَ الف�صل ،و�ستعتمد عالماتهم على كمالَ ذلك الإناء� .أ َّما عالمات الن�صف الآخر
من الطلاَّ ب ف�س ُتم َنح فقط تب ًعا لثقل الآنية التي �سي�صنعو َنها .ف�إذا �صنعوا جمموع ًة من
الآنية بوزن 22كغم �أو �أكرث ،ف�سيح�صلون على عالمة �أ ،و� 18إلى 22كغم متنحهم عالمة
ب ،و� 13إلى 18كغم عالمة ج ،وهكذا .وقد �أكَّ َد � ْأن ال عالق َة لل�شكل بالعالمة ،و�أ َّنه
ح َّتى لن يرى �آنيتهم ،بل �سيجلب امليزان يف �آخر يوم من امل�ساقَ ،وي ِزنُ �آني َة كلِّ طالب.
مثري لالهتمام .الحظ املراقبون من خارج
يف نهاية الف�صل
الدرا�سي ،حدث ٌ
�شيء ٌ
ّ
أم�ضوا
ِّ
النوعية الأعلى كانت ِمن طلاَّ ب املجموعة الثانية ،والذين � َ
ال�صف � َّأن الآنية ذات َّ
املرات،
�أوقا َتهم وهم يعملون ب�أ�سرع ما ميكن يف ُ�صنع الأواين .كانوا ينجحون يف بع�ض َّ
املزيد.
ويف�شلون يف بع�ضها الآخر .يف كلِّ حماول ٍة جديد ٍة ،ومع كلِّ جتربة ،كانوا يتعلَّمون َ
ارية
أف�ضلَ ل َتحقيق الهدف
من ذلك التعلُّم� ،صاروا يف َو ْ�ض ٍع � َ
النهائي�ُ :صنع �آني ٍة َّفخ َّ
ِّ
نوعية عالية.
ذات َّ
ِ
حماوالت التكرار
يف املقابل ،مل حت�صل املجموعة التي �صنعت � ًإناء واح ًدا على فائد ِة
الفا�شلة .ومل تتعلَّم ب�سرعة كافية لت�ؤ ِّد َي دورها بامل�ستوى نف�سه مثل املجموعة الثانية.
اريا
لقد �أم�ضوا الف�صل
النظريات حول ما من �ش�أنه �أن يجعل � ًإناء َّفخ ًّ
الدرا�سي ي�ضعون َّ
َّ
لكن مل تكن لديهم اخلربة لتنفيذ تلك الر�ؤية العظيمة.
واح ًدا يح�صلُ على تقييم �أْ ،
https://goo.gl/r8xDN6

3) https://www.youtube.com/watch?v=HhxcFGuKOys/
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اللي لتحسني تجربة المستخدم
األسلوب
نِّ

مبدأ :الخروج من الرتكيز قبل التوثيق إلى النتائج

عملية الت�صميم بعي ًدا عن
يوج ُه الأ�سلوب نِّ
ما هذا؟ ِّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم تركيز َّ
يكتبها� ،إلى النتائج التي ينبغي �أن يح ِّققها .بزيادة التعاون
التوثيق التي على الفريق �أن َ
النهائي
ت�صري حمادثة �أ�صحاب امل�صلحة �أقلَّ حول الت�صميم
من خمتلف الوظائفُ ،
ِّ
َ
املبتكر ،و�أكرث حول النتيجة التي جرى حتقيقها.
اجليدة فتفعلُ ذلك.
ملاذا نقوم بذلك؟ الوثائق ال حتلُّ م�شكالت العمالء� ،أ َّما املن َتجات ِّ
امليزات التي �سيكونُ لها �أكرب ت�أث ٍري يف عمالئهم.
يجب �أن َ
يكون تركي ُز الفريق على تعلُّم ِّ
فالتعلُّم واملعرفة املطلوبة ال ي�أ ِت ِ
يهم
يان من الت�صاميم التي ي�ستخدمها الفريق ،بل كلُّ ما ُّ
نوعية املن َتج كما يقي�سها تفاعلُ ال�سوق.
هو َّ
الختامي :المبادئ
الملخَّ ص
ّ

اللي لتح�سني جترِبة
َ
أ�سا�سية لنهج الأ�سلوب نِّ
عر�ض هذا الف�صل جمموع ًة من املبادئ ال َّ
يج�س َدها � ُّأي فريقٍ من فرق هذا
أ�سا�سية التي يجب �أن ِّ
امل�ستخدم .وهذه هي ال�سمات ال َّ
أ�شج ُعك على ا�ستخدام
الأ�سلوب .وعندما تبد�أ يف ت�شكيل ممار�ستك لهذا ال َّنهج ،ف�إنيِّ � ِّ
هذه املبادئ لتحديد تركيب ِة فريقك وموقعه و�أهدافه وممار�ساته.
نهج
حي َز التنفيذ بينما �أعر�ض بالتف�صيل كلَّ ِ
يف الق�سم الثاين� ،س�أ�ض ُع هذه املبادئ َّ
اللي لتح�سني جترِبة امل�ستخدم.
الأ�سلوب نِّ
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