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التقديم

جديدًة  طريقًة  فيها  تتعرَّف  جولٍة  يف  النطالق  و�صك  على  تكون  الكتاب،  هذا  قراءة  عند 
ا باأ�صاليِب الإدارة التقليديَّة. اأُحبُّ  للعمل. وقد يبدو الأمُر مرِبًكا بع�َص ال�صيء للمت�صبنِّثني منَّ
ة.  �صركٍة حديثٍة منوذجيَّ اإلى  الأعلى  نظرَت من  لو  الو�صُع  �صيكون عليه  ما  اأحيانًا  اأتخيَّل  اأن 
ة واحدة تلو الأُخرى. فلنتخيَّل  �ص كلَّ حلقٍة من املهامنِّ الوظيفيَّ فمن الأعلى ميكنك اأن تتفحَّ
الهند�صة،  املعلومات،  تكنولوجيا  الت�صنيع،  العمليَّات،  الت�صويق،  عقولنا:  يف  احللقات  تلك 
زة بو�صوح والتي ُتداُر اإدارًة ح�صنًة. الت�صميم، وهكذا تبدو يف �صفٍّ ُمرتٍَّب من احللقات املتمينِّ

ما  �صرتى؟  ماذا  فيها.  ما  لرتى  احللقات  هذه  اإحدى  لتم�صك  يدك  َمَددَت  اأنَّك  فلنتخيَّل 
الكفاءة.  من  قدٍر  باأق�صى  مة  م�صمَّ حلقٍة  كلَّ  ترى  ف�صوف  حديثة،  �صركًة  تلك  دامت 
حللنِّ  العمالء  على  ز  يركنِّ كثرًيا  ًرا  مكرَّ نَْهًجا  جتَد  اأن  املحتَمل  فمن  الكفاءة،  هذه  ولتحقيق 
اأو يف  الهند�صة  ويف   ، اللنينِّ لالأ�صلوب  التقليديَّ  الفكر  �صتواجه  الت�صنيع،  ففي  امل�صكالت. 
رة’’ (Agile). ويف الت�صويق، قد جتد  تكنولوجيا املعلومات، قد جتد بع�ص اأنواع ‘‘التنمية املتكرنِّ
ل  تو�صَّ ما  اآخر  الت�صميم، �صتجُد  ات. ويف  العمليَّ ات، جتد تطوير  العمليَّ العمالء. ويف  تطوير 

النا�ص اإليه يف التفكري بالت�صميم والت�صميم التفاعلينِّ وتقنيات عمل بحوث امل�صتخدمني.

ال�صركة  ‘‘هذه  اأنَّ  ا  ظننَّ لو  ُنعَذر  فقد  املرتفع،  موقعنا  من  اأكرث  ال�صورة  بنا  قرَّ ما  واإذا 
ز على العمالء.  ة على نظريَّات تركنِّ رة املبنيَّ ات الدقيقة واملكرَّ ًعا من املنهجيَّ ت�صتخدم تنوُّ
على  قادرٌة  واأنَّها  رة،  املتكرنِّ التنمية  منهَج  ٍة  ب�صدَّ ع  تتبَّ ال�صركة  اأنَّ  ُبدَّ  ل  تاأكيد،  بكلنِّ 
نحن  نا-  لكنَّ با�صتمرار.  البتكار  وعلى  ال�صوق  ع  َو�صْ يف  ات  التغريُّ مع  ب�صرعة  التكيُّف 

الذين نعمل يف هذه ال�صركات احلديثة- نعلم اأنَّ هذه الفكرة بعيدٌة عن الواقع.
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�شركاُتنا  بن�شاٍط يف حني  ة  ت�شغيليَّ �أق�شاًما  مة  �ملق�شَّ �حللقات  هذه  تعَمَل  �أن  ميكن  كيف 
ة  اأف�صليَّ مينحنا  الذي  موقعنا  من  ا  عنَّ غاَب  لقد  منه؟  ميوؤو�ٍص  نحو  على  وبطيئٌة  جامدٌة 
رة، فاإنَّ العالقة ما  ُن التنمية املتكرنِّ ا: رغم اأنَّ اأق�صامنا قد تثمنِّ الروؤية، اأن نرى �صيًئا اأ�صا�صيًّ

بينها ل تزال غارقة يف ما�ٍص �صناعيٍّ قدمٍي.

تبتكَر  اأن  اأنَّ عليها  ما  �صركٌة  ر  تقرنِّ يكوَن معروًفا.  اأن  واأرجو  فقط،  واحٍد  مثٍل  ر يف  فلنفكنِّ
َق من  ا( ليتحقَّ ا خارجيًّ ا واإمَّ ا داخليًّ لتحافَظ على ا�صتمراريَّتها، فُتكلنِّف فريَق ت�صميٍم )اإمَّ
اأن ت�صمَن م�صتقبَلها. تبداأ عندئٍذ فرتٌة  ُمبَتَكرة ميكن  م�صتقبل قطاعها ويو�صي مبنتجاٍت 
املراقبة  حتت  عوَن  ويو�صَ العمالء  مع  مقابالٍت  جُترى  ال�صديَدين.  واحلما�صة  الإثارة  من 
املناق�صات  وجمموعات  ة  ال�صتق�صائيَّ والدرا�صاُت  التجاِرُب  ذلك  وَتتبُع  والتحليل. 
ن املفاهيم ب�صرعة،  ة، واحدة تلو الأُخرى. وهكذا تتكوَّ ليَّ زة والنماذج والتجارب الأوَّ املركَّ

ل. وُتخَتَب فرُتَف�ص اأو ُتَعدَّ

امل�صاريع  وحتتفل  بفخٍر-  مون  امل�صمنِّ م  يقدنِّ ة؟  العمليَّ هذه  نهاية  عند  يحدث  وماذا 
فتتوقَّف  التو�صيات.  مع  اإليه  لوا  تو�صَّ ما  ت�صمُّ  �صخمًة  موا�صفاٍت  وثيقَة  بحما�صٍة- 
هذه  ذ  ينفنِّ اأن  الهند�صة  ق�صم  اإلى  وُيطَلب  والكت�صاف،  والتجارب  التكرار  ات  عمليَّ
املوا�صفات  وثيقة  فاإنَّ  رة،  املتكرنِّ التنمية  مبنهج  تكون  قد  الهند�صة  ة  عمليَّ اأنَّ  ومع  ة.  اخُلطَّ
املوا�صفات  اأنَّ  املهند�صون  اكت�صف  ما  اإذا  يحدث  ماذا  �صارم.  نحٍو  على  تتغريَّ  ل  ثابتٌة 
جنحت  املفاهيم  اأنَّ  لو  يحدث  وماذا  قلياًل؟  نق�ًصا  فيها  اأنَّ  اأو  للتطبيق  قابلة  غري  كانت 
َع ال�صوق تغريَّ  ب�صورٍة كبريٍة يف املختب لكْن مل حتَظ باأينِّ جاذٍب جتارّي؟ وماذا لو اأنَّ و�صْ

ة ‘‘التعلُّم’’؟ منذ عمليَّ

ة  لعدَّ درا�صٍة  اإجراء  هائلة-  بتكلفٍة  ت-  �صَ فوَّ قد  كانت  �صركٍة  مع  ة  مرَّ ذات  ثُت  حتدَّ
�صنوات عن �صناعتها. كانت النتيجة هي غرفة عر�ًص مثرية لالإعجاب تر�صُم ‘‘نظرة اإلى 
ة. فكان يف ُو�صعك اأن ترى من داخل  ات ال�صركة الرئي�صيَّ مة لُتالئم مقرَّ امل�صتقبل’’ م�صمَّ
عرو�ٍص  مع  �صناعتهم،  يف  املقبلة  الع�صر  ال�صنوات  عليه  �صتبدو  ملا  ا�صتقراًء  الغرفة  هذه 
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اأن تتخيَّل ما حدث يف ال�صنوات  ة. ولك  اأُ�ص�ص املنَتجات امل�صتقبليَّ ة وكاملة حول  عمليَّ
الإدارينِّني  امل�صوؤولني  اآلف  اأو  مبئات  ال�صركة  جائت  بتاًتا.  �صيء  ل  التالية:  الع�صر 
امل�صتقبل.  اإلى  تلك  اخلاطفة  النظرة  لُيلقوا  تلك  العر�ص  غرفة  اإلى  فني  واملوظَّ واملديرين 
فبخالف  امل�صتقبل.  اإلى  ناطرة  تبدو  الغرفة  تُعِد  مل  �صنوات،  ع�صر  بعد  الواقع،  يف 
ت�صويق حتَّى  ف�صلت يف  ها  لكنَّ درجٍة كبرية.  اإلى  دقيقًة  وؤاتها  تنبُّ بدت  التوقُّعات،  جميع 
ا  عمَّ ال�صركة  و�صاألُت  للموا�صفات.  املرَفق  امل�صتند  يف  الواردة  التو�صيات  من  واحدٍة 
مني الأ�صلينِّني  يعتزمون القيام به يف املرحلة التالية، فقالوا يل اإنَّهم �صريِجعون اإلى امل�صمنِّ
عاتهم لل�صنوات الع�صر املقبلة! األَقِت ال�صركة بالالئمة على املهند�صني  وي�صاألونهم عن توقُّ

مني. واملديرين لف�صلهم يف الت�صويق، دون اإلقاء اأدنى َلوم على امل�صمنِّ

مني، فاإنَّهم ُي�صابون بالَهَلع ويرغبون يف اإقناعي اأنَّ اللَّوَم  ة لغري امل�صمنِّ عندما اأروي هذه الق�صَّ
الُعليا-  اأرويها للم�صوؤولني يف الإدارة  اأن يقَع على �صركة الت�صميم الفاخرة. وعندما  يجب 
يف ال�صركات الكبرية ويف امل�صاريع النا�صئة على َحدٍّ �صواء- فاإنَّهم ينكم�صون على اأنف�صهم؛ 
�صريعون  باأنَّهم  عني  ُمدَّ با�صتمرار  عليهم  تنهال  الخت�صا�صات  كلنِّ  من  َمة  املقدَّ فال�صكاوى 
تف�صل  عندما  بطيًئا.  ال�صركة  عمل  جتعل  التي  هي  الأُخرى  الدوائر  لكنَّ  ًرا،  تطوُّ واأكرث 

، ف�صوف ينت�صر اللَّوم على نطاٍق وا�صٍع. ال�صركة كلُّها يف اإيجاد م�صادر جديدة للنمونِّ

مني اأو يف املهند�صني، ول حتَّى يف امل�صوؤولني الإدارينِّني، بل  لكنَّ اخلطاأ ل يكمُن يف امل�صمنِّ
ة’’  يكمن يف الأنظمة التي ن�صتخدمها لبناء ال�صركات. نحن ل نزال نبني من�صاآت ‘‘طوليَّ
بُبعٍد واحٍد يف عامٍل ين�ُصد التغيري امل�صتمّر، كما اأنَّنا ل نزال نبني حلقات يف عامٍل يتطلَّب 
بكفاءٍة  وُننِتج  املوا�صفات  ب�صاأن  ونتجادل  التحليل  يف  ن�صتثمر  نزال  ول  �صاماًل،  تعاُونًا 

ة من اأجل حتقيق البتكار امل�صتمّر. منَتجاٍت يف عامٍل يتطلَّب اإجراء جتاِرَب م�صتمرَّ

ث ب�صاأن مفهوٍم جديٍد ُيدعى امل�صاريع  م�صى ب�صُع �صنواٍت منذ اأن بداأُت الكتابة والتحدُّ
‘‘ا�شرتاتيجيَّة لني لتاأ�شي�س امل�شروعات’’1  ، بعد ذلك ُن�صر كتاب  النا�صئة بالأ�صلوب اللنينِّ

ة لني لتاأ�صي�ص امل�صروعات’’ من من�صورات مكتبة جرير، 2015 )النا�صر(. 1(  ‘‘ا�صرتاتيجيَّ
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وتنت�صر- من �صناعٍة  تنمو  الأفكار  راأيُت  الوقت،  اأثناء ذلك  (The Lean Startup). ويف 

فيها  واجهنا  ٍة  مرَّ كلنِّ  ويف  اآخر.  اإلى  اخت�صا�ٍص  ومن  اآخر،  اإلى  قطاٍع  ومن  اأُخرى،  اإلى 
ا نعتمُد على القادة ذوي النظرة البعيدة للم�صاعدة على ترجمة املبادئ  ًزا جديًدا، كنَّ حينِّ

اٍت جديدٍة لتنفيذها. اجلوهريَّة، وتطوير عمليَّ

ر؛ فقد  ة يف هذا التطوُّ اإنَّ كتاب ‘‘الأ�شلوب اللنينِّ لتح�شني جتِربة امل�شتخدم’’ هو خطوٌة مهمَّ
ة تطبيق مبادئ امل�صاريع النا�صئة  ة الأولى نظرٌة �صاملٌة يف ما يتعلَّق بكيفيَّ �صاَرت لدينا للمرَّ
م اأدواٍت وتقنياٍت جديدًة لتحقيق التعاون  بالأ�صلوب اللنينِّ يف �صياق الت�صميم. وهو ُيقدنِّ

م ُمنَتجاٍت اأف�صل اإلى َحدٍّ كبري. ات ت�صليٍم اأ�صرع، والأهمُّ اأنَّه يقدنِّ الأق�صى وعمليَّ

�َصت  تاأ�صَّ اأفكاٍر  على  تعتمد  كبرية  ٌة  مظلَّ هي  اللنينِّ  بالأ�صلوب  النا�صئة  فامل�صاريع  وهكذا 
بالت�صميم،  التفكري  اإلى  اللنينِّ  بالأ�صلوب  الت�صنيع  من  ابتداًء  كثرية،  اخت�صا�صاٍت  من 
لت�صريع  ا�صتخدامها  ميكن  التي  املفاهيم  من  وجمموعًة  م�صرتكًة،  مفرداٍت  متنُحنا  وهي 
النتائج يف كلنِّ ال�صركة. ويف و�صعنا اأن نتوقَّف عن َهْدِر الوقت يف اجَلْدِل حول َمْن يجب 

مة. اأن ُيالم والدائرة التي يجب اأن تكوَن متقدنِّ

ُر جميًعا الإ�صغاَء اإلى دعوة املوؤلنِّف ‘‘للخروج من اأعمال  يحدوين الأمل يف اأنَّنا �صنتذكَّ
ال�صركة  د  جنننِّ حيُث  ينتمي،  حيث  اإلى  برتكيزنا  والعودة  للت�صليم’’  القابلة  املنَتجات 

تها الأكرث اإحلاًحا: بعث ال�صرور يف العمالء. باأكملها لتحقيق مهمَّ

حان الوقُت لفكنِّ احللقات وتوحيد الِفَرق والبدء بالعمل.

(Eric Ries) اإريك ري�ص
كانون الثاين/يناير 2013م، �صان فرن�صي�صكو، كاليفورنيا



التمهيد

.(Phase II) 2 اإنَّ اأكب اأُكذوبة يف البجميَّات هي املرحلة

ة يف ال�صنوات الع�صرين املا�صية- بغ�صنِّ  اإذا كنَت قد اأم�صيَت وقًتا يف بناء منَتجاٍت َرْقميَّ
�ص  ُتخ�صنِّ فاأنت  الأُكذوبة.  تلك  بَلْدغة  �صعرَت  قد  تكون  ما  فغالًبا  دورك-  عن  النظر 
زات املرحلة التالية من العمل واأفكاَرها، وبعد ذلك تختفي دون اأن ت�صمع منها ثانيًة.  مينِّ
 (Wireframes) ة2  الهيكليَّ الر�صوم  اآلف،  ا  رمبَّ بل  مئات،  َم�صرَي  راأيُت  ًما،  م�صمنِّ وب�صفتي 

واأ�صاليب �صري العمل (Workflows) تنتهي يف الوعاء نف�صه.

زات التي جرى  لكن هل اختفت تلك الأفكار لوجوِد عيوٍب فيها؟ وهل واَكَبْت هذه املمينِّ
تنفيذها اأهداف العميل والعمل التجارّي، ممَّا يعني اأْن ما من حاجٍة اإلى اأفكار املرحلة 2؟ 

اأم اأنَّه مل تبَق لدى الفريق بب�صاطة وقٌت كاٍف؟ مل ي�صل الفريق بتاًتا اإلى املرحلة 2.

ة  لكيفيَّ روؤيته  ري�ص  اإريك  يعر�ُص  امل�شروعات’’،  لتاأ�شي�س  لني  ‘‘ا�شرتاتيجيَّة  كتاب  يف 
جها  ُيرونِّ التي  الطريقة  وتعتمُد  املوارد.  اأكرث  على  قيمة  الأكرث  الأفكار  ح�صول  ماِن  �صَ
ريَّة. لذلك يرى  ات التطوُّ ري�ص على اإجراء التجارب، والتكرار ال�صريع لالأفكار، والعمليَّ

ة. ري�ص اأنَّ مفهوَم املرحلة 2 م�صاألة جدليَّ

وتعاُي�صهما  امل�صَتخِدم-  جتِربة  على  املبني  الت�صميم  مع  اللنينِّ  الأ�صلوب  تقاُطَع  اإنَّ 
املتكامل- هو الأ�صلوب اللنينِّ لتح�صني جتِربة امل�صتخدم.

ة  ا �َصري العمل (Workflows) فهو املراحل التالية يف عمليَّ ل من الت�صميم، اأمَّ ة (Wireframe) هي امل�صتوى الأوَّ 2(   الر�صوم الهيكليَّ

الت�صميم )النا�صر(.
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ما األسلوب اللنينِّ لتحسني تجربة المستخدم؟ وبَم يمتاز؟

ة التي تقوم عليها امل�صاريع النا�صئة بالأ�صلوب  تنطبُق مبادُئ الأ�صلوب اللنينِّ الأ�صا�صيَّ
ًل،  اأوَّ اأ�صاليب:  ثالثة  اإطار  يف  امل�صتخدم  جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  على  اللنينِّ 
ة ت�صميم جتِربة امل�صتخدم؛ فنحن ننتقُل من  ت�صاعدنا على التخلُّ�ص من الهدر يف عمليَّ
نحتاج  الإن�صان  ْنع  �صُ من  ة  ت�صميميَّ موادَّ  تبتكر  �صيا�صة  اإلى  الكثرية  الوثائق  �صيا�صة 
زنا على مواءمة ‘‘نظامنا’’ من  ة تعلُّم الفريق. ثانًيا، اإنَّها حتفنِّ اإليها لندفع اإلى الأمام عمليَّ
قني واآخرين،  رين ومديري املنَتجات ومهند�صي �صمان اجلودة وامل�صونِّ مني واملطونِّ امل�صمنِّ
اإلى  مني  امل�صمنِّ غري  يجلُب  ممَّا  دة،  املتعدنِّ الوظائف  هذه  بني  ما  اٍف  �صفَّ َتعاُوٍن  لإطالق 
اكت�صبناه  الذي  التفكري  منحى  تغريُّ  هو  الأهّم،  اأنَّه  واأرى  اأخرًيا،  ت�صميمنا.  ة  عمليَّ
َن  ليتكهَّ بطٍل  ٍم  م�صمنِّ على  العتماد  فبدَل  التجريب؛  على  قائٍم  منوذٍج  تبننِّي  نتيجَة 
َم  باحللنِّ الأمثل من ِوجهة نظٍر اأُحاديَّة، نحن ن�صتخدم التجريب والقيا�ص ال�صريع لنتعلَّ
يبداأ  كلنِّه،  هذا  ويف  حتقيقها(.  عدم  )اأو  اأهدافنا  حتقيق  يف  اأفكارنا  جناح  مدى  ب�صرعٍة 
ناأخذ على عاتقنا جمموعًة  اء هذا،  الت�صميم، وجرَّ اه ت�صهيل  باجتنِّ ر  بالتطوُّ م  دوُر امل�صمنِّ

جديدًة من امل�صوؤوليَّات.

جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  لدى   ، اللنينِّ بالأ�صلوب  النا�صئة  امل�صاريع  على  عالوًة 
امل�صتخدم اأ�صا�صان اآخران: التفكري بالت�صميم )اأو التفكري الت�صميمّي(، وفل�صفة التنمية 
اإلى  احللول  عن  البحث  عن  الرتكيز  حتويل  اإلى  بالت�صميم  التفكري  وي�صتنُد  رة.  املتكرنِّ
الكمال.  نحو  بتكراٍر  له  لنهاية  انتقال  طريق  ا�صتخدام  على  ويعمل  امل�صكالت،  حلنِّ 
ة  ليَّ الأوَّ النماذج  وو�صع  ٍد،  حمدَّ ٍر  ت�صوُّ بوا�صطة  املنَتجات  اأهداف  اه  باجتنِّ يعمل  اإنَّه 
رة تركيَز تطوير  والتنفيذ وخطوات تعلٍُّم للك�صف عن احللنِّ املالئم. وُتعيد التنمية املتكرنِّ
ات العاملة اإلى العمالء ب�صرعة  البجميَّات على القيمة؛ فهي ت�صعى اإلى ت�صليم البجميَّ

واإلى التكيُّف بانتظام مع تعلٍُّم جديٍد يف اأثناء ذلك.

ما  اجلمود  لك�صر  الأُ�ُص�ص  هذه  امل�صتخدم  جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  ي�صتخدم 
فاإذا  املنَتجات.  تطوير  دورة حياة  الت�صميم يف  اإلى  واحلاجة  رة  املتكرنِّ التنمية  �صرعة  بني 
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رة،  ة عمل ت�صميم جتِربة امل�صتخدم يف بيئات التنمية املتكرنِّ كنت قد عانيَت ملعرفة كيفيَّ
فيمكنك اأن جتَد امل�صاعدة يف الأ�صلوب اللنينِّ لتح�صني جتِربة امل�صتخدم.

مي  م�صمنِّ اأبَقْت  التي  احلواجز  يك�صر  امل�صتخدم  جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  اأنَّ  كما 
احلقيقينِّ  والتنفيذ  جهة،  من  لالأعمال  ة  احلقيقيَّ الحتياجات  عن  منعزلني  البجميَّات 
من جهٍة اأُخرى. وينبغي اأن نقول هنا اإنَّ الأ�صلوَب اللنينِّ لتح�صني جتِربة امل�صتخدم ياأتي 
الأعمال  جمال  يف  لنا  ب�صركاَء  اأي�ًصا  بل  الطاولة،  اإلى  ات  البجميَّ مي  مب�صمنِّ فقط  لي�ص 

والتكنولوجيا اإلى اللوح الأبي�ص للعمل معنا با�صتمراٍر على اإيجاد اأف�صل احللول.

يف ما م�صى، كان لديَّ عميٌل كبرٌي يعمل يف جمال الأدوية ا�صتعاَن بالوكالة التي كنُت 
الإيرادات  زيادة  بهدف  ة  الإلكرتونيَّ للتجارة  �صركته  ة  من�صَّ ت�صميم  لإعادة  فيها  اأعمل 
مكتبنا  يف  ينا  اأم�صَ وقد  الفريق،  يف  الرئي�صيَّ  التفاعليَّ  َم  امل�صمنِّ اأنا  كنُت   .%15 بن�صبة 
واجلمهور  واملناف�صني  التوريد  و�صل�صلة  احلايلنِّ  النظام  عن  بحوٍث  اإجراء  يف  �صهوًرا 
ة  ال�صخ�صيَّ بحوًثا عن جوانب  اأجَرينا  كما  ال�صياق.  ا�صتخدام  و�صيناريوهات  امل�صَتهَدف 
ة لكتالوج  لبنية معلوماٍت هند�صيَّ ة. وو�صعُت ت�صميًما جديًدا  ا�صرتاتيجيَّ وجمعنا مناذج 

ًة جديدًة لَدْفع احل�صاب. ٍق جديدة وكذلك عمليَّ املنَتجات، و�صنعُت جتِربَة ت�صوُّ

ة. وعندما انتهى العمل، و�صعنا كلَّ �صيٍء يف عر�ص تقدمييٍّ  ا�صتغرق امل�صروع اأ�صهًرا عدَّ
هائلة- كان ينبغي اأن يكوَن عر�ًصا هائاًل قيا�ًصا اإلى الثمن املدفوع قبل الو�صول اإليه، وهو 
600.000 دولر. ذهبنا اإلى مكتب العميل، واأم�صينا ال�صاعات الثماين يف ذلك اليوم 
ق العميل )فعاًل(.  . وعندما انتهينا، �صفَّ يف مراجعة كلنِّ �صيٍء يف ذلك العر�ص التقدميينِّ

ًة اأُخرى اإلى ذلك العر�ص التقدميينِّ بتاًتا. وها، ف�صعرنا بالراحة، ومل نرجع مرَّ لقد اأحبُّ

اأعتقد  العميل. ول  اأيُّ �صيٍء على موقع  يتغريَّ  اأ�صهٍر من ذلك الجتماع، مل  ة  �صتَّ بعد 
الآتي:  ة هو  الق�صَّ واملغزى من هذه  ثانيًة.  التقدميينِّ  العر�ص  اإلى ذلك  نظروا  اأنَّهم  اأي�ًصا 
ا قد يكون طريًقا �صريًعا للح�صول على مبلٍغ كبرٍي من املال مقابل  يًّ بناُء موا�صفاٍت ممتازة فننِّ
الذي هو  املنَتج احلقيقينِّ  تاأثرٍي ذي مغزى يف  الو�صيلَة لإحداث  لي�ص  ه  لكنَّ ال�صت�صارة، 
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ٍم يف  عامٌل اأ�صا�صيٌّ للم�صَتخدمني احلقيقينِّني. كما اأنَّه لي�ص ال�صبب يف ُدخول اأينِّ م�صمنِّ
قيمة،  ذات  وخدماٍت  ُمنَتجاٍت  لبناء  املجال  هذا  دخلنا  لقد  املنَتجات.  ت�صميم  اأعمال 

ولي�ص لكتابة موا�صفات.

ل  اإنَّها  ا.  يًّ كلنِّ جديدًة  خدماٍت  اأو  ُمنتجاٍت  اليوم  معها  اأعمل  التي  الفرق  بع�ص  تبتكر 
فر  ال�صنِّ من  تبداأ  التي  ة  البجميَّ امل�صاريع  يف  موجودة.  ُمنَتٍج  ُبنية  اأو  اإطار  �صمن  تعمل 
هذه  اأو  املنَتج  هذا  �صُي�صَتخَدم  كيف  نكت�صَف  اأن  نحاول  نحن   ،(Green-field projects)

اخلدمة، وكيف �صي�صري، وكيف �صنبنيه. اإنَّها بيئة من التغريُّ امل�صتمّر، ولي�ص هناك الكثري 
من الوقت اأو ال�صب للتخطيط اأو الت�صميم امل�صبَّق.

تطوير.  وُطُرق  تقليديٍّ  بت�صميٍم  ابُتِكَرت  التي  رة  املقرَّ املنَتجات  مع  اأُخرى  فرٌق  وتعمُل 
ات القائمة، ويف الوقت نف�صه تزيد من  يها خمتلٌف، اإذ يجب اأن تبني على املن�صَّ اإنَّ حتدنِّ
حتت  املتاحة  املوارد  من  الفرق  هذه  لدى  يكون  ما  عادًة  اجلديدة.  والقيمة  الإيرادات 
فها اأكرث ممَّا لدى م�صروٍع نا�صٍئ يف بدايته، لكْن ل يزال عليها اأن ت�صتخدَم موارَدها  ت�صرُّ

بكفاءٍة لبناء منتجاٍت وخدماٍت يريدها عمالوؤها فعاًل.

اأتغلََّب  اأن  عليَّ  كان  امل�صتخدم،  جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  تطبيق  تعلَّمُت  عندما 
على ال�صعور باأيننِّ كنُت اأعر�ص عماًل كان ‘‘قبيًحا’’، و‘‘غري مكتمٍل اأو جاهز’’. ويتطلَُّب 
العمل بهذه الطريقة دعًما من فريٍق ذي اأداٍء عاٍل. ويجب اأن يعرف كلُّ اأع�صاء الفريق 
نحو  انطالًقا  ة  العمليَّ روا  ليكرنِّ جميًعا  يعملون  واأنَّهم  الأولى،  ة  املرَّ من  ينجحوا  لن  اأنَّهم 
الأمام. واأُريدكم اأن تكَت�ِصبوا تلك الثقة اأي�ًصا؛ ففي �صفحات هذا الكتاب، ا�صتخل�صُت 
املنَتجات  لفرق  احلقيقينِّ  النجاِح  خْلَق  يل  اأتاحت  التي  ة  العمليَّ والأ�صاليب  الروؤى 

والأعمال، والر�صى احلقيقينِّ للعمالء.

َمن يستفيُد من ‘‘األسلوب اللنينِّ لتحسني تجرِبة المستخدم’’؟

الإ�صهام  ُو�صعهم  يف  اأنَّ  يعرفون  الذين  التفاعلينِّني  مني  امل�صمنِّ اإلى  ٌه  موجَّ الكتاب  هذا 
الذين  املنَتجات  ملديري  اأي�ًصا  اإنَّه  فرقهم.  مع  ًة  فاعليَّ اأكرث  يكونوا  اأن  ميكُنُهم  واأنَّه  اأكرث، 
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�صاحلٌة  اأنَّها  من  ق  والتحقُّ فرقهم،  مع  منَتجاتهم  لتحديد  اأف�صل  اأ�صاليَب  اإلى  يحتاجون 
اإلى  ي  توؤدنِّ للفريق  ة  التعاونيَّ البيئة  اأنَّ  ُيدركون  الذي  رين  للمطونِّ اأي�ًصا  هو  لعمالئهم. 
جتِربة  فَرق  مديري  للمديرين-  هو  واأخرًيا،  اأكرث جدوى.  وعمٍل  اأف�صل،  ة  برجميَّ �صيفرة 
الذين  املختلفة-  ودوائرها  وال�صركات  الأعمال،  واأن�صطة  امل�صروع،  وُفَرق  امل�صَتخِدم، 

قه جتِربة امل�صتخِدم. ُيدركون الَفرَق الذي ميكن اأن حتقنِّ

ما الذي سَتسَتفيده من هذا الكتاب؟

َع هذا الكتاب يف ثالثة اأق�صام: ُو�صِ

• ُع 	 اأ�صَ وهنا  ة.  الأ�صا�صيَّ ومبادئه  الكتاب  اإلى  مة  ومقدنِّ �صاملة  نظرًة   1 الق�صم  م  يقدنِّ
ة، واأ�صرُح  ة ت�صميم جتِربة امل�صتخِدم هي مف�صليَّ ر عمليَّ اأنَّ تطوُّ د  الأ�صباَب التي توؤكنِّ
َة التي  ة الأ�صلوب اللنينِّ لتح�صني جتربة امل�صتخدم، كما اأُناق�ص املبادَئ الأ�صا�صيَّ ماهيَّ

يجب اأن تدركها لإجناح الأ�صلوب اللنينِّ لتح�صني جتِربة امل�صتخدم.
• الأ�صلوب 	 دورة  يف  واحدًة  خطوًة  ف�صٍل  كلُّ  ويعالج  ة.  العمليَّ على   2 الق�صم  ز  يركنِّ

ة القيام بكلنِّ خطوة  اللنينِّ لتح�صني جتِربة امل�صتخدم، ويذكُر بالتف�صيل وبو�صوح كيفيَّ
جتارَب  من  الأمور  هذه  اإجراء  ة  كيفيَّ عن  اأمثلًة  �صاأ�صارككم  كما  تها.  يَّ اأهمنِّ و�صبب 

ٍة وجتارب اآخرين يف املا�صي. �صخ�صيَّ
• يف 	 امل�صتخدم  جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  ممار�صات  َدْمَج   3 الق�صم  يتناول 

بيئة  �صمن  امل�صتخدم  جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  َدوَر  هنا  واأناق�ُص  من�صاأتك. 
ة التي يجب اأن حتدث على م�صتوى  رة. كما اأُناق�ص النَّقالت التنظيميَّ التنمية املتكرنِّ

خ هذه الأفكار بالفعل. املن�صاأة وم�صتوى الفريق وم�صتوى امل�صاهم الفرد كي ترت�صَّ

يزالون  ل  الذين  امل�صَتخِدم  جتِربة  مي  منِّ م�صَ يوِقُظ  نداًء  الكتاُب  هذا  ُيطِلق  اأن  اآمُل 
ة للم�صاعدة  ينتظرون املرحلة 2. ومع اأنَّ هذا الكتاب حافٌل بالأ�صاليب والتقنيات العمليَّ
جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  اأنَّ  ر  تتذكَّ اأن  اأريدك  فاإيننِّ  اتك،  عمليَّ تطوير  على 

امل�صتخدم هو يف جوهره منحى تفكرٍي ثابت.
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مالحظة من جف

هناك الكثري من الأ�صخا�ص الذين كانوا �صبورين وداعمني وُملِهمني يف اأثناء العمل على 
م منهم بال�صكر. ، اأنا وجو�ص، اأن ننتهز هذه الفر�صة لنتقدَّ تاأليف هذا الكتاب. لذا اأودُّ

 ، اللنينِّ بالأ�صلوب  النا�صئة  امل�صاريع  حركة  لتحفيزه  ري�ص  اإريك  كر  بالذنِّ اأخ�صُّ  اأن  اأودُّ  ًل،  اأوَّ
النظر  وجهات  ذلك  يف  مبا  دة،  متعدنِّ باأ�صكاٍل  دعمه  جاء  الكتاب.  هذا  تاأليف  على  وحلثنِّي 
ة تاأليف كتاب. لقد  حول دور الت�صميم يف امل�صاريع النا�صئة بالأ�صلوب اللنينِّ واخلبة يف عمليَّ

كان اأ�صَبه بالكتف، التي يقول فيها املثل اإنَّه ميكنك اأن تبكي عليها يف اأكرث من منا�صبٍة.

( من  رة الكتاب )الإنكليزينِّ واأودُّ كذلك اأن اأ�صكَر ماري تري�صيلر (Mary Treseler)، حمرنِّ
واملكاملات  ة  الإلكرتونيَّ الر�صائل  على  �صاعاٍت  ينا  اأم�صَ لقد   .(O’Reilly) اأوريلي  ن�صر  دار 
اِت  ا�صرتاتيجيَّ على  نعمل  ونحن  واآخر،  حني  بني  ة،  ال�صخ�صيَّ والجتماعات  ة  الهاتفيَّ

التحرير واأ�صاليب الكتابة واملراجعات اإلى اأن راأى هذا الكتاب النوَر. �صكًرا لِك!

ة، تعاونُت مع ماثيو روثينبريغ (Matthew Rothenberg) للتغلُّب على  يف اأثناء تلك العمليَّ
وفطنته  لديه  الدعابة  وروح  �صداقته  اإنَّ  الدورة.  منت�صف  مراجعات  يف  احلرجة  املرحلة 
للن�صخة  النهائينِّ  ال�صكل  ع  َو�صْ على  كلُّها  �صاعدت  الكتاب،  بتحرير  اخلا�صَّ  واإر�صاده 

ة هي يف اأ�صدنِّ احلاجة اإليها. الأخرية من الكتاب، واأ�صافت اإلى الكلمات نفحًة اإن�صانيَّ

الكثري  اأم�صينا  لقد   .(Josh Seiden) �صايدن  جو�ص  الكتابة  يف  �صريكي  اأ�صكر  اأن  اأودُّ 
املنطقينِّ  من  كان  لذلك  2012م،  عام  يف  مًعا  وال�صفر  والتعليم  العمل  يف  الوقت  من 
ِة لول ُبعُد  اأن ين�صمَّ اإلى امل�صروع، وي�صاعد على اإمتامه. ما كان الكتاب ليظَهَر بهذه احُللَّ
نظره واأُ�صلوب تنقيحه الذي يتَّ�صُف بالهتمام ال�صارم. �صرُت كاتًبا اأف�صل، و�صار هذا 

الكتاُب اأف�صل ب�صببه. �صكًرا يا جو�ص!

موادَّ  تقدمي  يف  اأ�صَهموا  الذين  العديدين  الأ�صخا�ص  ة  خا�صَّ ب�صَفٍة  اأ�صكر  اأن  اأودُّ  كما 
ن�صتطيع  ا  كنَّ ممَّا  اأكرث  واإ�صهامات  حالة  درا�صات  لدينا  كان  امل�صروع،  نهاية  يف  للكتاب. 
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ا�صتخدامه، لذلك مل يكن بالإمكان اإدراج بع�ص املوادنِّ الرائعة يف الن�صنِّ املبدئي والتي 
على  منها  اأكرث  الكتابة  ة  عمليَّ على  اأكرث  امل�صاألة  هذه  وتنعك�ص  زمالوؤنا.  اإلينا  مها  قدَّ
(Stewart Eccls)، واإيان  اإيكل�ص  م �صكري ل�صتيوات  اأقدنِّ ة الإ�صهامات. وبقويل هذا،  نوعيَّ
 (James اأوبراين  وجيم�ص   ،(Lane Halley) هيلي  ولني   ،(Ian Collingwood) كولينغوود 
رام�صي  واأندرز   ،(Antoine Veliz) ڤيِلز  واأنطوان   ،(Adam Silver) �صيلڤر  واآدم   ،O’Brien)

(Anders Ramsey)، وديزيري �صاي (Desiree Sy)، وزاك لر�صون (Zach Larson)، واإميلي 

.(Duane Bray) ودوين بري (Greg Petroff) وغريغ پيرتوف ،(Emily Holmes) هوملز

األهمني العديد من الفرق التي عملُت معها على مرنِّ ال�صنني بالأفكار التي يتناَوُلها هذا 
فرٍق  على  عالوًة  مًعا-  اأف�صل  ُمنَتجاٍت  بناء  على  و�صاعدنا  مًعا،  تعلَّمناها  لقد  الكتاب. 
والق�ص�ص  احلالة  درا�صات  يف  تاأثريكم  �صرَتون  اأنَّكم  اأعلُم  ة.  اإنتاجيَّ واأكرث  �صعادًة  اأكرث 

واحلكايات الق�صرية يف هذه ال�صفحات.

ة وال�صب والدعم التي ح�صلت عليها من عائلتي على مرنِّ 18  ه باملحبَّ اأُنونِّ اأن  اأودُّ  اأخرًيا، 
�صاعات   (Carrie) كريي  زوجتي  ْت  اأم�صَ  . املبدئينِّ الن�صنِّ  اإلى  الو�صول  ا�صتغرقها  �صهًرا 
مل  ت�صحياتها  لكنَّ  املفاتيح.  لوحة  على  اأطبُع  مكتبي  حبي�َص  كنُت  بينما  ب�صٍب  كثريًة 
وهو  والدهما  �صاهدتا   (Sophie) و�صويف   (Grace) غري�ص  ابنتيَّ  اأنَّ  كما  �ُصًدى.  تذهب 
ا، واأنا واثٌق باأنَّهما تتطلَّعان اإلى عودتي  ات عديدة جدًّ راب�ٌص اأمام احلا�صوب املحمول مرَّ

اإلى حياتهما من جديد. اأُحبنِّكم جميًعا و�صكًرا لكم.

 مالحظة من جوش

اأُ�صلوبي  هو  وهذا  ا.  جدًّ تعاوينٌّ  هو  عمٍل  اأُ�صلوب  َجف  مع  ُف  اأ�صِ الكتاب،  هذا  يف 
مع  اأتعاون  عندما  تاأثرًيا  اأكرث  واأكون  اأكرث  اأتعلَّم  باأيننِّ  دائًما  اأ�صعر  العمل-  يف  ل  املف�صَّ
التعاون  حالة  نتيجة  هو  الكتاب  هذا  يف  به  اأُ�صِهَم  اأن  ا�صتطعُت  ما  كلَّ  اإنَّ  الآخرين. 

ة. املذهلة التي حالفني احلظُّ باأن اأ�صتمتع بها يف م�صريتي املهنيَّ
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 (Alan Cooper) كر. علَّمني اآَلن كوپر هم بالذنِّ هناك بع�ص الأ�صخا�ص الذين اأودُّ اأن اأخ�صَّ
 (Jeanine هارميان  جينني  قابلُت  اآلن،  مع  عملُت  وعندما  البجميَّات.  ت�صميم  يعنيه  ما 
من  العديد  على  الأولى  ة  للمرَّ عينيَّ  فتَحْت  عديدة-  �صنوات  بعد  التي-   Harriman)

فريزر  جاني�ص  فتني  عرَّ الكتاب.  هذا  يف  فها  نَ�صِ التي  ة  الر�صميَّ غري  ة  التعاونيَّ التقنيات 
(Janice Fraser) على امل�صاريع النا�صئة بالأ�صلوب اللنينِّ واأتاحت يل الفر�صة ا�صتك�صاف 

اأو   LUX Residency( امل�صتخدم  جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  مَقرنِّ  الأ�صاليب يف  هذه 
ُق فيه  اأُطبنِّ ا�صتوديو  ال�صجاعة لأفتتح   (Lauralee Alben) األبني  LUXR(. ومنحتني لورايل 

ذلك  بالفعل  لأفتتح  الدافع   (Jeff Constable) كون�صتابل  جف  واأعطاين  الأفكار،  هذه 
 (http://www.balancedteam.org) ال�صتوديو. وكان لأ�صدقائي يف جمموعة فريق التواُزن

تاأثرًيا عميًقا يف تفكريي.

املهنة  ممار�صي  اإحدى  هي  التي   (Lane Halley) هايل  لني  اإلى  اخلا�صنِّ  بال�صكر  ه  اأتوجَّ
نف�صي:  اأ�صاأل  باحَلرية،  اأ�صعُر  عندما  عزيزة.  �صديقٌة  وهي  قابلتهم،  الذين  موهبة  الأكرث 

‘‘ماذا كانت لني لتفعل؟’’ وعادًة ما كنُت اأجُد الطريق للُم�صينِّ ُقدًما اإلى الأمام.

اإنَّ  ال�صوق.  يف  الكتاب  هذا  لإنزال  اإليه  لالن�صمام  يل  لدعوته  جف  اأ�صكر  اأن  اأودُّ 
ته، وكان اأ�صَبَه بطفله و�صغفه والِعبء الذي  ة هي ق�صَّ الكتاب ب�صوته هو لأنَّ هذه الق�صَّ
با�صتمراٍر  اأ�صعر  اإليه.  لأن�صمَّ  الباب  يل  فتَح  لأنَّه  له  �صاكٌر  اأنا  لذلك  طويلة،  ٍة  ملدَّ حمله 
هذه  مًعا  نعمل  طوياًل  وقًتا  مَعه  اأم�صيُت  وقد  بكيا�صة،  التعاون  على  بقدرته  بالإعجاب 

ال�صنة، واأنا فخوٌر بهذا التعاون.

م ال�صكر يف النهاية لڤيكي (Vicky) ونعومي (Naomi) واأماندا (Amanda). اأُحبُّكم جميًعا. واأقدنِّ

من جف وجوش

جتِربة  لتح�صني  اللنينِّ  الأ�صلوب  عن  نعرفه  ما  ف  لَو�صْ حماولُتنا  هو  الكتاب  هذا 
اأن  ع  نتوقَّ فاإنَّنا  تعليمّي،  اأ�صلوٌب  هو  اللنينِّ  الأ�صلوب  ولأنَّ  اللحظة.  هذه  امل�صتخدم يف 
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نتعلَّم ونكت�صف املزيد ونحن نتابع رحلتنا. وبينما ت�صافُر على هذا الدرب معنا، نَودُّ اأن 
ياتك ونقاط ف�شلك- لكي ن�شتطيع �ال�شتمر�َر يف  ن�شمع عن رحلتك- جناحاتك وحتدِّ
باإمكانك  اأفكارك.  تبادلنا  واأن  بنا  اتنِّ�صاٍل  على  تبقى  اأن  نرجو  معك.  بالتعاون  التعلُّم 
نتطلَّع  نحن   .josh@joshuaseiden.comو  jeff@jeffgothelf.com على:  معنا  التوا�صل 

اإلى �صماع اأخبارك.





الجزء 1

مة والمبادئ المقدِّ

امل�ستخدم  اللنينِّ لتح�سني جتِربة  ُم الأ�سلوب  الكت�ب، �س�أقدنِّ ل من هذا  الق�سم الأونِّ يف 
ة ت�سميم جتِربة امل�ستخدم  ر عمليَّ ة. كم� �س�أن�ق�ُش ال�سبب يف كون تطوُّ ومب�دئه الأ�س��سيَّ
كم�  امل�ستخدم،  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  ة  م�هيَّ و�س�أ�سُف  ا،  جدًّ ح��سمة  هي 
لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  لإجن�ح  فهمه�  اإلى  حتت�ُج  التي  ة  الأ�س��سيَّ املب�دَئ  �س�أُن�ق�ش 

جتِربة امل�ستخدم.

م ت�ريًخ� موَجًزا  الف�سل 1، ‘‘مل�ذا كت�ب الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم؟’’ يقدنِّ
ة الت�سميم تلك. ر عمليَّ لت�سميم جتِربة امل�ستخدم، ومل�ذا ُيعدُّ هذا الوقَت املن��سَب لتطوُّ

ة  ة التي تدفع عمليَّ لة على املب�دئ الأ�س��سيَّ يف الف�سل 2، ‘‘املب�دئ’’، �س�ألقي نظرًة مف�سَّ
ة  م هذه املب�دئ للمتعلنِّم اإط�َر عمٍل لعمليَّ الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم. وتقدنِّ
ة لفَرِق ت�سميم املنَتج.  ة اأ�س��سيَّ ت�سميم املنَتج، كم� ت�ستعر�ُش اأي�ًس� مب�دَئ اإداريَّة توجيهيَّ
ْت يف  اإنَّه� ع�مٌل ح��سٌم يف جن�ح الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم، واإذا م� ُدِمَ

ة فَرقك وجن�حهم. من�س�أتك، �سيكون له� اأثٌر عميٌق يف ثق�فتك ويف اإنت�جيَّ





الفصل 1

لماذا كتاب األسلوب اللي
لتحسي تجرِبة المستخدم؟

ك�ن  �ته،  وت�سعينيَّ امل��سي  القرن  �ت  ثم�نينيَّ يف  الربميَّ�ت  على  مه�راتن�  قن�  طبَّ عندم� 
� نتع�َمُل به� مع املوادنِّ ال�س�بقة  مون يتع�َملون مع الربميَّ�ت ب�لطريقة نف�سه� التي كنَّ امل�سمنِّ
التي عملن� به�. يف الت�سميم ال�سن�عينِّ وت�سميم الطب�عة وت�سميم املو�سة، ويف اأينِّ م�ٍل 
دًة على نحو كبري. ولدى ت�سميم املوادنِّ  ن نت�ئج ملمو�سة، ُتعدُّ خطوُة الت�سنيع مقينِّ يت�سمَّ
الإنت�ج  لأنَّ  الإنت�ج؛  يف  نبداأ  اأن  قبل  ن�سنعه  م�  يكت�سفوا  اأن  مني  امل�سمنِّ على  يَّة،  امل�دنِّ
ة لإنت�ج ال�سلع املتينة الدائمة اأو حتَّى املالب�ش، كم�  ُمكِلف. ومن املكِلِف تهيئة الأر�سيَّ

�َسخ الأولى من اأينِّ كت�ب. اأنَّ من املكِلف اإن�س�ء مطبعٍة لطب�عة النُّ

ي�ت جديدة اأي�ًس�. فقد ك�ن علين�  مون حتدنِّ يف العمل يف م�ل الربميَّ�ت، واجه امل�سمنِّ
اأن نكت�سف القواعَد التي يف هذا الو�سيط اجلديد، وعندم� فعلن� هذا، راأين� بروز عدد من 
�س�ت اجلديدة مثل الت�سميم التف�علّي (Interaction Design)، وهند�سة املعلوم�ت  التخ�سُّ
َحدٍّ  اإلى  بقيت  مون  امل�سمنِّ مي�ر�سه�  التي ك�ن  ة  العمليَّ (Information Architecture). لكنَّ 

ًم� ُمنَتج�ت بتف��سيل كبرية؛ لأنَّه ك�ن ل يزال  م ُمقدَّ � ل نزال ن�سمنِّ بعيٍد دون تغيري. كنَّ
املِرنة  الأقرا�ش  على  عملن�  ن�سُخ  ينبغي  ك�ن  ‘‘الت�سنيع’’.  ة  عمليَّ مع  نتع�مل  اأن  علين� 
ُع به� الب�س�ئع  ُتَوزَّ ع يف ال�سوق ب�لطريقة نف�سه� التي ك�نت  ُتَوزَّ والأقرا�ش امل�سغوطة، ثمَّ 

يَّة. ك�نت تكلفة ارتك�ب الأخط�ء مرتفعة. امل�دنِّ
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�ت ب�سورٍة جذريَّة،  ِت الإنرتنت توزيَع الربميَّ نحن نواجه اليوم واقًع� جديًدا؛ فقد غريَّ
ت�سنيٍع  ة  بعمليَّ مقيَّدين  نُعد  مل  نحن   .� اإلكرتونيًّ اليوم  �ت  الربميَّ معظم  توزيع  ويجري 

.(Release Cycles) يَّة ويف وقت ق�سري يف دورات اإ�سدار املنتج يَّة، ف�سْرن� نعمُل بحرنِّ م�دنِّ

الآن  الفرُق  وتواجه  اجلديد.  الواقع  هذا  قيمة  من  فعاًل  يقلنِّل  يَّة’’  بحرنِّ ‘‘العمل  لكنَّ 
التنمية  �ٍت  برميَّ تطوير  مثل  تقني�ت  ي�ستخدمون  الذين  املن�ف�سني  من  قويَّة  �سغوًط� 
والن�سر   ،(Continuous integration) امل�ستمّر  مج  والدَّ  ،(Agile Development) رة  املتكرنِّ
� فرتات دورات الإ�سدار. وت�ستخِدم  �سوا جذريًّ امل�ستمّر (Continuous deployment) ليخفنِّ
فوتو�سوپ  ملفنِّ  تخزين  �سرعة  تع�دل  ب�سرعٍة  الإنت�ج  يف  جديدة  ة  برميَّ �سيفرًة  الفَرق 
ًة-  تن�ف�سيَّ زًة  مينِّ بو�سفه�  هذه  الق�سرية  الإ�سدار  دورات  ي�ستخدمون  وهم   .(Photoshop)

 � وق، وتعديل بن�ًء على م� يتعلَّمونَه- و)ربَّ ي ردود فعل ال�سُّ ر، وتلقنِّ ر واملتكرنِّ الإ�سدار املبكنِّ
ة التج�وب. د( يرفعون توقُّع�ت العميل يف م� يتعلَّق ب�جلودة ومدَّ دون َق�سْ

� ا�ستخدام طريقة ‘‘اكت�سْف اأوَّل’’، لذا فم� الذي  يف هذا الواقع اجلديد، ل ميكن عمليًّ
مون؟ ينبغي اأن يفعَله امل�سمنِّ

ر لت�سميم املنَتج،  ح�ن وقت التغيري. اإنَّ الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم هو تطوُّ
مالئمة  جتعله�  بطريقٍة  وُيعيد جمَعه�  م،  امل�سمنِّ اأدوات  اأجزاء مموعة  اأف�سَل  ي�أخُذ  وهو 

لهذا الواقع اجلديد.

وامله�ّم  الوظ�ئف  ملختلف  تع�ُوينٌّ  نهٌج  هو  امل�ستخدم  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  اإنَّ 
ِة اأفراد فريق الإنت�ج.  (Cross functional)؛ لأنَّه مل َيُعْد لدين� ترُف العمل بعزٍل عن بقيَّ

ده. اإنَّن�  ول ميكنن� ال�ستمرار يف طلب النتظ�ر اإلى فرقن� حتَّى نكت�سَف كلَّ �سيٍء ونحدنِّ
ِب العمل على منتجاٍت ثقيلٍة مل�صلحة  اإلى ارتباٍط يوميٍّ م�صتمرٍّ ي�صمح لنا بتجنُّ نحتاُج 

تقني�ت ت�سمح لن� ببن�ء َفهٍم م�سرتٍك مع زمالئن� يف الفريق.

الطريقة  بتغيري  امل�ستخدم  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  لن�  ي�سمح  اأخرى،  جهٍة  من 
ث ب�  اأن نتحدَّ زات والوث�ئق، ميكنن�  نتن�َوُل به� الت�سميم. فبدَل احلديث ب�س�أن املينِّ التي 
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راأي  للح�سول على  اإمك�ن�ت  لدين�  الواقع اجلديد،  والتطبيق. ويف هذا  للعمل  ق�بٌل  هو 
ال�سوق اأكرث من اأينِّ وقٍت م�سى، وهو راأي ي�سمح لن� ب�إع�دة �سي�غة حم�دث�ت الت�سميم 

له. من جهِة الأهداف التج�ريَّة. ويف ُو�سِعن� اأن نقي�َش م� ُيعَمل ونتعلَّم منه وُنَعدنِّ

َ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم هو ثالثة اأمور. ومن الأ�سهل  واأخرًيا، نقوُل اإنَّ الأ�سلوَب اللنينِّ
ه يف الواقع اأكرث من ذلك؛ فهو  مون. لكنَّ ُة تغيرٍي ي�ستفيُد منه� امل�سمنِّ فهمه على اأنَّه عمليَّ
يف  للتفكري  و�سيلٌة  اأي�ًس�  وهو  جديدة،  ب�أ�س�ليَب  عملن�  بتقدمي  لن�  ي�سمح  تفكرٍي  منحى 
�سفح�ت  يف  املف�هيم  هذه  من  واحٍد  كلَّ  ب�لتف�سيل  اأُن�ق�ش  و�سوف  الربميَّ�ت.  اإدارة 
لت�سميم  الأ�س��ش  ت�سُع  التي  املب�دئ  على  نظرًة  �سُنلقي  الت�يل،  الف�سل  ويف  الكت�ب. 

الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم.





الفصل 2

المبادئ

ة.  اأ�س��سيَّ مب�دئ  �ستجُد مموعَة  امل�ستخدم،  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  �سميم  يف 
الأخرى.  الأمور  بع�ش  على  والإدارة، عالوًة  والتع�ون،  ة،  العمليَّ املب�دئ:  هذه  وت�سمُل 
الأ�سلوب  نهج  ا�ستف�دة من  اأق�سى  �ستح�سُل على  املب�دئ  بهذه  ت�سرت�ِسد  التي  والفرُق 
ال�سحيح،  �ه  الجتنِّ يف  فرقك  ه  لتوجنِّ املب�دئ  بهذه  ابداأ  امل�ستخدم.  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ 
التي  امل�ستخدم  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  �ت  عمليَّ تنفيذ  يف  تبداأ  واأنت  ره�  وتذكَّ
اللنينِّ  الأ�سلوب  �ِت  عمليَّ َل  تعدنِّ اأن  حتًم�  عليك  الكت�ب.  هذا  يف  لحًق�  �س�أ�سرحه� 
ُم اإليَك املب�دئ  لتح�سني جتِربة امل�ستخدم لُتدِرَجه� على نحٍو من��سٍب يف من�س�أتك، و�سُتقدنِّ

التي يجري �سرحه� يف هذا الف�سل التوجيه لأداء ذلك العمل.

ثق�فَة  �ستغرينِّ  اأنَّك  �ستجُد  ة،  عمليَّ ب�سورٍة  املب�دئ  هذه  تطبيق  ا�ستطعَت  اإِن  النه�ية،  يف 
اأ�سعَب  قبوله�  و�سيكون  الآخر،  بع�سه�  من  اأكرث  ت�أثرٌي  منه�  لبع�ٍش  �سيكون  من�س�أتك. 
اأي�ًس�، كم� �سيكون من الأ�سهل العمل بوجب بع�سه�. لكْن �سي�س�عُدك كلُّ مبداأ ُيذَكر 
هن� ب�لتف�سيل على بن�ء من�س�أِة ت�سميِم ُمنَتج�ٍت تكون اأكرث تع�ُونً�، وتعمل بتداخل اأكرث 

بني خمتلف الوظ�ئف، وتكون اأكرث مالءمًة لواقع اليوم.

اأُلُسس الثالثة لألسلوب اللينِّ لتحسي تجرِبة المستخدم

هو  ل  الأوَّ الأ�س��ش  اأُ�ُس�ش:  ثالثة  على  امل�ستخدم  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوُب  ُيبنى 
.(Design thinking) التفكري ب�لت�سميم، اأو التفكري الت�سميمّي
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الأُ�سطوريَّة  الت�سميم  �سركة  ورئي�ش  التنفيذيُّ  املدير   ،(Tim Brown) براون  تيم  و�سَف 
مل�  املب��سرة  املالحظة  من  َته  قوَّ ي�ستمدُّ  ‘‘ابتك�ر  ب�أنَّه  ب�لت�سميم  التفكري   ،(IDEO) اآيديو 
التي  الطريقة  ب�س�أن  يحبُّون  وم� ل  ُيحبُّون  وم�  اإليه يف حي�تهم،  ويحت�جون  الن��ش  ُيريده 
اإح�س��ش  ي�سَتخِدُم  اخت�س��ٌش  وُتب�ع...]اإنَّه[  ق  وُت�َسوَّ �أ  وُتَعبَّ نة  معيَّ ُمنَتج�ت  به�  ُت�سَنع 
وم�  ة،  التكنولوجيَّ الن�حية  م� هو ممكن من  الن��ش مع  م وطرقه ملط�بقة احتي�ج�ت  امل�سمنِّ

له اإلى قيمٍة للعميل وفر�سة لل�سوق’’.1 ة اأعم�ٍل ق�بلة للتنفيذ اأن حتونِّ ت�ستطيع ا�سرتاتيجيَّ

يتبنَّى  لأنَّه  امل�ستخدم؛  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  لتنفيذ  مهمٌّ  ب�لت�سميم  التفكري 
موقًف� وا�سًح� اأنَّ كلَّ جوانب الأعم�ل التج�ريَّة ميكن الو�سول اإليه� ب�أ�س�ليب الت�سميم. 
مني  امل�سمنِّ غري  اأي�ًس�  ع  وي�سجنِّ املعت�دة.  حدودهم  خ�رَج  ب�لعمل  مني  للم�سمنِّ ي�سمُح  اإنَّه 
الت�سميم حللنِّ امل�سكالت التي يواجهونه� يف وظ�ئفهم. وهكذا  اأ�س�ليب  على ا�ستعم�ل 
الأدوار،  عرب  التع�ُون  على  الفرَق  ع  ي�سجنِّ وح��سٌم  مهمٌّ  اأ�س��ٌش  هو  ب�لت�سميم  ف�لتفكري 

وينظر اإلى ت�سميم املنَتج من وجهة نظٍر �س�ملة.

التنمية  �ت  برميَّ تطوير  هو  امل�ستخدم  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  لالأ�سلوب  الث�ين  الأ�س��ش 
�سنواٍت  ة  لعدَّ رة  املتكرنِّ التنمية  اأ�س�ليب  ي�ستخدمون  �ت  الربميَّ رو  مَطونِّ ك�ن  رة.  املتكرنِّ
اأنَّ  وُرغَم  ب��ستمراٍر.  العمالء  اإلى  قيمة  ولتقدمي  اإ�سداراتهم،  دورات  فرتات  لتقلي�ش 
الق�سم  يف  مة  مقدَّ )احللول  رة  املتكرنِّ التنمية  اأ�س�ليب  يف  ي�ٍت  حتدنِّ يواجهون  مني  امل�سمنِّ
ة هي يف �سميم الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني  ة للتنمية امل�ستمرَّ الث�لث(، ف�إنَّ الِقَيم الأ�س��سيَّ
رة لدى ت�سميم  املتكرنِّ ة  للتنميَّ ة  الأ�س��سيَّ الأربعة  املب�دئ  يطبنِّق  امل�ستخدم، والذي  جتِربة 

املنَتج، وهي الآتية:

اأف�سل احللول ب�سرعة، . 1 الأفراد وترابطهم مقابل الإجراءات والأدوات. من اأجل ا�ستخراج 
رة. كم�  يَّة، وب�سورٍة متكرنِّ يجب اأن ُت�سِرك الفريق ب�أكمله. ويجب اأن يجرَي َتب�ُدل الأفك�ر بحرنِّ

ة، واأدوات الإنت�ج لأجل اإجراء حم�دثة مع الزمالء. يجري جتنُّب قيود الإجراءات احل�ليَّ

1)   http://hbr.org/2008/06/design-thinking/ar/1
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حلوٌل . 2 الأعم�ل  م�ل  يف  م�سكلٍة  لكلنِّ  املكثَّف.  التوثيق  مقابل  العاملة  الربجميَّات 
ي هو معرفة  . والتحدنِّ عديدة، و�سيكون لكلنِّ ع�سٍو يف الفريق راأٌي حول اأف�سل حلٍّ
اأقرب وقت، يفتح الب�ب  �ٍت ع�ملٍة يف  احللنِّ الق�بِل للتَّطبيق بيَنه�. لذا فبن�ء برميَّ

لَتقييم احللول املالئمة لل�سوق ومدى ا�ستمراريَّته.

تعاُون العمالء مقابل التفاو�ض على العقد. اإنَّ التع�ُون مع اأفراد فريقك ومع العمالء . 3
مة، وهو يولنِّد التوافَق والإجم�َع حول  ز امل�سكلة واحللول املقدَّ يبني فهًم� م�سرتًك� حلينِّ
نع املنَتج�ت،  القرارات. النتيجة؟ تعديالت ب�سورة �سريعة، وا�سرتاك حقيقيٌّ يف �سُ
�ش  يخفنِّ اأنَّه  كم�  ته.  �سالحيَّ من  ق  التحقُّ جرى  الذي  ب�لتعلُّم  الفريق  وا�ستثم�ر 
�س�رَك يف  اأن  الفريق  �سخ�ٍش يف  لكلنِّ  �سبَق  دام  م�  الكبري  التوثيق  على  العتم�د 

اتنِّخ�ذ القرارات التي ا�سُتخِدَمت يف املرا�َسالت والنق��س�ت املكتوبة.

اللنينِّ . 4 الأ�سلوب  نه  يت�سمَّ الذي  الفرتا�ش  ة.  ُخطَّ اتِّباع  مقابل  التغيري  مع  التجاوب 
ف�لهدف  �ستكون خ�طئة؛  للمنَتج  ة  ليَّ الأوَّ ت�س�ميم  اأنَّ  هو  امل�ستخدم  جتِربة  لتح�سني 
ينبغي اأن يكوَن اكت�س�ُف اخلط�أ فيه� يف اأ�سرع وقٍت ممِكن. وعندم� نكت�سف م� ُيطبَّق 
من  املدخالت  هذه  اإنَّ  اأُخرى.  ة  مرَّ ونخترب  مقرتح�تن�  ل  نعدنِّ ُيَطبَّق،  ل  وم�   � عمليًّ

.’’
]

�ٍه ‘‘اأكرث مالءمة ك ب�سرعة وتدفعن� ب��ستمرار يف اجتنِّ ال�سوق تبقين� نتحرَّ

مب�دئ  ا�ستخدام  هو  امل�ستخدم  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  لالأ�سلوب  الث�لث  الأ�س��ش 
‘‘البن�ء–  دورة  نذكر  املب�دئ  هذه  ومن  ري�ش،  اإريك  و�سعه�  التي  اللنينِّ  الأ�سلوب 
وتبني  وتعلُّمه�.  الفرق  بن�ء  وت�سريع  امل�سروع،  من خم�طر  للتخفيف  التعلُّم’’  القي��ش– 
وتطلقه   ،([MVP] �واخت�س�ره Minimum Viable Product) املُجدي  يلَّ  الأوَّ املنتج  الفَرق 

ة التعلُّم ب�ل�سرعة املمكنة. ب�سرعة لتبداأ عمليَّ

ُد امل�س�ريع الن��سئة ب�لأ�سلوب اللنينِّ يف البداية البتك�ر ال�سريع  وكم� و�سفه� اإريك: ‘‘توؤينِّ
ُت�سَتخَدم  ال�سوق، بحيث  �ِت  فر�سيَّ م لختب�ر  مَّ ُت�سَ التي   (Prototypes) ة  ليَّ الأوَّ للنم�ذج 
التقليديَّة  املم�ر�س�ت  من  اأ�سرع  نحٍو  على  لتطويره�   (Feedback) واآراوؤهم  العمالء  ردوُد 
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الهدر  من  تقلنِّل  اللنينِّ  ب�لأ�سلوب  الن��سئة  امل�س�ريع  �ت  عمليَّ الربميَّ�ت...اإنَّ  لهند�سة 
اخل�طئة،  ال�سوق  افرتا�س�ت  تخترب  وبذلك  احلقيقينِّني،  ب�لعمالء  التنِّ�س�ل  وترية  بزي�دة 
به� يف اأبكر وقٍت ممكن’’.2 اإنَّ الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم هو تطبيٌق  وتتجنَّ

مب��سٌر لهذه الفل�سفة على مم�ر�سة ت�سميم املنَتج.

ة  ق من �سحَّ ة. وهدُفك هو اأن تتحقَّ ٌح لالأعم�ل- هو فر�سيَّ اإنَّ كلَّ ت�سميٍم هو حلٌّ ُمقرَتَ
احللنِّ املقرَتح ب�أكرب َقدٍر من الكف�ءة ب��ستخدام الآراء الواردة من العميل. واأ�سغر �سيٍء 
يلُّ املُجدي. لي�ش ب�ل�سرورة اأن ُي�سَنَع  ة هو املنتج الأوَّ ميكنك اأن َتبنيه لتخترَب كلَّ فر�سيَّ
 � تقريبيًّ تقديًرا  يكوَن  اأن  ميكُن  اإذ  ة؛  الربميَّ ال�سيفرة  ب��ستخدام  املُجدي  يلُّ  الأوَّ املنتُج 
ر اأفك�رك،  يلُّ املُجدي، ثمَّ تطونِّ ة. اأنَت جتمُع م� ت�ستطيعه من هذا املنتُج الأوَّ للتجربة النه�ئيَّ

ة. ُر هذه العمليَّ بعد ذلك تكرنِّ

اإنَّ ممار�سة الأ�سلوب اللنيِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم هي عمليَّة اإظهار معِدن املنتج على حقيقته 
اأ�سرع ما ميكن، وبطريقٍة تعاونيَّة بني خمتلف الوظائف، مع تقليل الت�سديد على عمليَّة التوثيق 

ال�ساملة، وزيادة الرتكيز على بناء َفهٍم م�سرَتك للتجربة احلقيقيَّة للُمنَتج قيد الت�سميم.

المبادئ

اللنينِّ  الأ�سلوب  اأ�س��َش  ل  ت�سكنِّ التي  املب�دئ  الف�سل  هذا  يف  ى  تبقَّ م�  يف  �س�أعر�ُش 
ر  فكنِّ املب�دئ.  هذه  ر  تذكَّ الأ�سلوب،  هذا  ت�ستك�سُف  وبينم�  امل�ستخدم.  جتِربة  لتح�سني 
يف جتربتك مع الأ�سلوب ك�أنَّه� رحلُة تعلٍُّم. ا�ستخِدْم هذه املب�دئ لُتبقيك وفريقك على 

امل�س�ر ال�سحيح.

دة المهاّم مبدأ: فرق متعدنِّ

ابتك�ر  يف  امل�س�ِركة  الخت�س��س�ت  خمتلف  من  امله�منِّ  بح�سب  الفرق  تت�ألَّف  هذا؟  م� 
الت�سميم   ، التف�علينِّ والت�سميم  املنَتج�ت،  واإدارة  �ت،  الربميَّ هند�سة  ُمنَتجك: 

2)   The Lean Startup (Crown Business, 2011).
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 .(Quality assurance) اجلودة  و�سم�ن  والت�سويق،  املحتوى،  ة  وا�سرتاتيجيَّ  ، الب�سرينِّ
كم�  امل�ستخدم،  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  فريق  يف  جميعه�  ُتدَرج  اأن  وينبغي 
يتطلَّب الأ�سلوُب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم م�ستًوى مرتفًع� من التع�ون م� بني هذه 
للم�سروع،  ل  الأوَّ اليوم  من  ة  م�ستمرَّ م�س�ركته�  تكوَن  اأن  ينبغي  كم�  الخت�س��س�ت، 

حتَّى نهاية االرتباط.

عة �سَيحوُل دوَن املوانع التي تقف يف َوجِه  مل�ذا نقوم بذلك؟ اإنَّ تكوين هذه الفَرق املتنونِّ
ة التت�بع’’ (Waterfall). جُتَمع الأفك�ر الث�قبة (Insights) عن كلنِّ  ة املعروفة ِب��ْسم ‘‘اآليَّ الآليَّ
احلوارات  ت�سجيع  ويجري  رات،  الت�سوُّ بداية  ة يف  املعِنيَّ فكرة من جميع الخت�س��س�ت 

ز زي�دة كف�ءة الفريق. ة ممَّ� يحفنِّ عندم� تتق�طع امله�مُّ الوظيفيَّ

ص، يتشاركون الموقع نفسه مبدأ: صغري، متخصنِّ

اأ�سخ��ٍش.  ع�سرة  الأكرث  على  الفريق  ُن  يت�سمَّ بحيُث  �سغريًة،  فَرقك  اأبِق  هذا؟  ما 
فني من املوقع نف�سه. �سهم ب�سروٍع واحٍد، و�سع فيه موظَّ خ�سنِّ

والرتكيز  التوا�سل  كلم�ت:  ثالث  ال�سغرية يف  الفرق  ف�ئدة  �ش  تتلخَّ بذلك؟  نقوم  ملاذا 
والتغيريات  للم�سروع  َو�سٍع  اأحدث  على  ال�سغرية  الفرق  الع  ف�طنِّ املتب�َدلة.  والثقة 
واكت�س�ب معلوم�ٍت جديدة يكوُن اأ�سهَل. ويجعُل تخ�سي�ُش فريقك ب�سروٍع واحٍد كلَّ 
ز على الأولويَّ�ت نف�سه� َطوال الوقت. كم� اأنَّ اإبق�ء الفريق يف مك�ٍن  فرٍد يف الفريق يركنِّ

واحٍد ي�سمح للعالق�ت ب�أن تنمَو م� بني الزمالء.

)Outputs( وليس المخرجات )Outcomes( م=النتائج مبدأ: التقدُّ

العمل  اأهداف  النت�ئُج فهي   � اأمَّ زات واخلدم�ت هي عب�رة عن خمرج�ت،  املمينِّ ما هذا؟ 
حيث  من  م  التقدُّ امل�ستخدم  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوُب  ويقي�ُش  حتقيقه�.  املطلوب 

دة بو�سوح. نت�ئج العمل املحدَّ
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م�  فغ�لًب�  دة،  حمدَّ نت�ئُج  قه�  �ستحقنِّ التي  زاِت  ب�ملينِّ ن  التكهُّ نح�ول  عندم�  بذلك؟  نقوم  ملاذا 
زاٍت  ة نحو اإطالق جمموعة ميِّ ِة التَّخمني. ورغم اأنَّ التوجيه اأو اإدارة العمليَّ ننخرُط يف عمليَّ
�لة اأم ل اإلى  زات فعَّ دة هو اأمٌر اأ�سهُل، فنحن ل نعلم ب�أيَّة طريقٍة مِدَيٍة م� اإذا ك�نت املينِّ حمدَّ
م الذي اأحرزته(، نكت�سب نظرًة  اأن ت�سرَي يف ال�سوق. وبوا�سطة التوجيه نحو النت�ئج )والتقدُّ
ف�إنَّن�  دة،  جينِّ ب�سورة  زات  املينِّ اإحدى  تعَمْل  ف�إذا مل  نبنيه�.  التي  زات  املينِّ ة  ف�عليَّ ب�س�أن  ث�قبًة 
ن�ستطيُع اتنِّخ�ذ قراٍر مو�سوعيٍّ حول م� اإذا ك�ن يجب الحتف�ظ به� اأو تغيريه� اأو ا�ستبداله�.

ز على المشكالت مبدأ: فرٌق ُتركِّ

ز على امل�سكالت هو فريٌق ُعينِّنت له م�سكلٌة كي يحلَّه� على  ما هذا؟ الفريق الذي يركنِّ
َذه�. هذا هو المتداد املنطقيُّ للرتكيز على النت�ئج. زات كي ينفنِّ عك�ش مموعة من املينِّ

دٍة للفرق كي حتلَّه� يدلُّ على الثقة به�، كم�  ملاذا نقوم بذلك؟ اإنَّ تعيني م�سكالٍت حمدَّ
ة  وبلكيَّ ب�لفخر  اأعمق  �سعوًرا  وتولنِّد  بنف�سه�،  اإليه�  َلت  تو�سَّ م حلوًل  تقدنِّ اأن  له�  ُيتيُح  اأنَّه 

ذه� الفريق. احللول التي ينفنِّ

مبدأ: إزالة الَهْدر

ي  ة يف بن�ء الأ�سلوب اللنينِّ هو اإزالة اأينِّ �سيٍء ل يوؤدنِّ ما هذا؟ اإنَّ اأحد املعتقدات الأ�س��سيَّ
اإلى الهدف النه�ئّي. والهدُف الأ�س��سيُّ يف الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم هو 
ة  اإزالته من عمليَّ نة؛ لذا ُيعدُّ كّل م� ل ُي�سهُم يف هذا الهدف هدًرا، ويجب  نت�ئج حُم�سَّ

عمل الفريق.

ُيزيل  اأن  اأكرث  الفريق  ا�ستط�ع  وكلَّم�  حمدودة.  الفريق  موارد  اإنَّ  بذلك؟  نقوم  ملاذا 
ي�ت ال�سحيحة، كم� تريُد  ك اأ�سرع. تريد الفَرق مع�جلة التحدنِّ الهدَر، ا�ستط�ع اأن يتحرَّ
تركيزه�  اإبق�ء  على  الفرَق  الَهْدِر  اإزالة  نظ�ُم  ي�س�عَد  اأن  ميكن  لذلك  �لة.  فعَّ تكوَن  اأن 

حيث يجب اأن يكون.
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مبدأ: دفعاٌت صغريُة الحجم

�سغريِة  دفع�ٍت  ب�ُع  اتنِّ هو  اللنينِّ  الأ�سلوب  يف  الأُخرى  ة  الأ�س��سيَّ املب�دئ  اأحد  هذا؟  ما 
ترَجْمن�ه�  واإذا  ع�لية.  واجلودة  �سغرًيا،  املخزون  لإبق�ء  الفكرة  هذه  وُت�ستخَدُم  احلجم، 
الت�سميم  ابتك�ر  يعني  املفهوم  هذا  ف�إنَّ  امل�ستخدم،  جتِربة  لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  اإلى 
الوحيد ال�سرورينِّ لَدْفع الفريق اإلى الأم�م، وجتنُّب ق�ئمة طويلٍة من اأفك�ر الت�سميم التي 

ذ. مل تخ�سع لالختب�ر، ومل ُتنفَّ

اأقلَّ كف�ءًة، كم� يفر�ُش على  الفرَق  �ت الكبرية  يَّ الكمنِّ ملاذا نقوم بذلك؟ يجعُل ت�سميم 
اأفك�ره  ك�نت  اإذا  م�  معرفة  من  الفريَق  ومينع  الكبرية،  الت�سميم  ُمنَتج�ت  انتظ�َر  الفريق 
�سحيحة اأم ل، كم� اأنَّه ُيبقي بع�ش اأع�س�ء الفريق دوَن عمل، وينتج عن ذلك حتًم� اأن 
ت�سرَي موجوداُت الت�سميم دون ا�ستخدام. وُيعدُّ هذا النهُج هدًرا، ول يعمل على زي�دة 

�ت التعلُّم الك�ملة للفريق اإلى اأق�سى َحّد. اإمك�نيَّ

مبدأ: االكتشاُف المستمّر

ة الت�سميم  ٌة لإ�سراك العميل يف اأثن�ء عمليَّ ة م�ستمرَّ ما هذا؟ الكت�س�ُف امل�ستمرُّ هو عمليَّ
الأ�س�ليب  ب��ستخدام  ب�نتظ�م  ْدَولة  ُمَ اأن�سطٍة  بوا�سطِة  الإ�سراك  هذا  ويجري  والتطوير. 
من  وال�سبب  بنتج�تك،  امل�ستخدمون  يفعله  م�  فهُم  هو  والهدُف  مًع�.  ة  والنوعيَّ ة  يَّ الكمنِّ
ت�سمُل  كم�  وُمنَتَظمة،  رة  متكرنِّ ة  زمنيَّ جلداول  َوفًق�  البحوث  وجُترى  يفعلونه.  م�  وراء 

البحوُث الفريق كلَّه.

اأفك�ر  ة  �سحَّ لتقييم  عديدًة  فر�ًس�  املنَتَظمة  العمالء  حم�دث�ت  م  تقدنِّ بذلك؟  نقوم  ملاذا 
مع  التع�طَف  الفريق  ر  يطونِّ البحوث،  دورة  يف  بك�مله  الفريق  وب�إ�سراك  اجلديد.  املنَتج 
ُم اأع�س�ء الفريق مًع�، فهذا  امل�ستخِدمني، وامل�سكالت التي يواِجهونَه�. اأخرًيا، عندم� يتعلَّ

�ش احل�جة اإلى حم�دث�ٍت ووث�ئق ا�ستخال�ش املعلوم�ت يف امل�ستقبل. ُيخفنِّ
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مبدأ: ‘‘GOOB’’ الُمصَطَلح الجديد ‘‘التمحَور حول المستخدم’’

والري�ديُّ  �ست�نفورد  ج�معة  اأ�ست�ذ  يدعوه  مل�  اخت�س�ٌر  هو   ‘‘GOOB’’ م�سطلُح  هذا؟  م� 
 (Getting Out of the املبنى’’  من  ‘‘اخلروج   (Steve Blank) بالنك  �ستيڤ  واملوؤلنِّف 
لن  امل�ستخِدم  احتي�ج�ت  حول  الجتم�ع�ت  غرفة  نق��س�ت  اأنَّ  اإدراك  اإنَّه   .building)

ال�سوق  يف  مبن�ك  خ�رج  َموجوٌد  اجلواُب  ذلك،  بدَل  مكتبك.  يف  ق�طعٍة  ب�سورٍة  حُت�َسم 
)ب�خُلروج اإلى العمالء(.

جتِربة  ملجتمع  من��سٌر  هن�ك  ب�َت  العميل،  بحوث  عن  الدف�ع  ت�أييد  من  �سنواٍت  بعد 
اأعِط العمالء  اإّن و�سفة بالنك هي:  امل�ستخدم من ع�مل الأعم�ل، وهو �ستيڤ بالنك. 
امل��سي.  لتفعَله يف  ممَّ� كنَت  اأكرب  ب�سرعة  اأفك�رك  اآرائهم حول  املحَتَملني فر�سًة لإر�س�ل 
الأف�سل  من  ط�زجة.  تزال  وهي ل  الواقع،  من  قويَّة  بجرعٍة  اأفك�َرك  اخترْب  بكثري.  اأبكر 
ُق الهدَف قبل اأن تكوَن قد بذْلَت الوقَت واملوارَد يف بن�ء  اأن تكت�سَف اأنَّ اأفك�رك ل حتقنِّ

ُمنَتٍج ل يريده اأَحٌد.

قرار  هو  بل  الفريق،  قراَر  لي�ش  ف�سله  اأو  ُمنَتجك  اإنَّ جن�ح  النه�ية،  بذلك؟ يف  نقوم  مل�ذا 
راء. وكلَّم� اأعَطيَتهم الفر�سَة للتعبري عن اآرائهم  العمالء. اإنَّهم َمن يجب اأن ينقروا زرَّ ال�سنِّ

يف وقٍت ب�كٍر، عرْفَت يف وقٍت ب�كٍر اأي�ًس� م� اإذا  ك�نَْت لديك فكرٌة ج�هزة لكي ُتبنى.

مبدأ: فهٌم مشرتك

ة للفريق التي ترتاكم برور الوقت بينم� يعمل  ما هذا؟ الفهُم امل�سرَتَك هو املعرفة اجلم�عيَّ
اأع�س�ء الفريق مًع�. اإنَّه َفهٌم غنيٌّ للمج�ل واملنَتج والعمالء.

لتح�سني  اللنينِّ  الأ�سلوب  لنهج  كة  امل�سرَتَ العملُة  هو  امل�سرَتَك  الفهم  بذلك؟  نقوم  ملاذا 
� م� يقوم به وال�سبب من وراء القي�م به، َقلَّ  جتِربة امل�ستخدم. فكلَّم� فهَم الفريُق جم�عيًّ
على  اأو  اأُخرى(  م�س�دَر  من  )الآِتية  املب��سرة  غري  التق�رير  على  عمله  ملوا�سلة  اعتم�ده 

لة. الوث�ئق املف�سَّ
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مبدأ: النموذج المعاكس: نجوم الشاشة

ة على الفريق.  ٍة مبنيَّ ما هذا؟ يدعو الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم اإلى عقليَّ
الفريق  التح�م  به�راتهم  كون  يفكنِّ م�لتهم،  يف  النخبة  واخلرباء  ال�س��سة  جنوم 

بون التع�ون. ويتجنَّ

ُك  ويتفكَّ ال�سوء.  دائرة  ول  اأفك�رهم  ل  ُي�س�ركون–  ل  ال�س��سة  جنوم  بذلك؟  نقوم  ملاذا 
على  وت�سميٌم  ب�أنف�سهم،  كبرٌي  اعتداٌد  لديهم  اأ�سخ��ًس�  اإليه  ت�سمُّ  عندم�  الفريق  التح�م 
حتت�ُج  التي  البيئة  تخ�سر  ف�إنَّك  التع�ون،  يتوقَّف  وعندم�  لمعني.  جنوًم�  ليكونوا  الربوز 

ة. اإليه� خَلْلق الفهم امل�سرَتَك الذي ي�سمح ]بوا�سطة جتنُّب التكرار[ ب�مل�سينِّ ُقدًم� بف�عليَّ

مبدأ: إظهار عملك إلى النُّور

ح��سوبك  ومن  راأ�سك  من  عملك  ُتخِرَج  اأن  ور  النُّ اإلى  عملك  اإظه�ر  يعني  هذا؟  ما 
واأوراق  املطبوعة،  واملن�سورات  واجلدران  البي�س�ء  الألواح  الفرق  وت�ستخِدم  الَعَلن.  اإلى 
املالحظ�ت ال�سغرية- وذلك كي تعِر�َش عمله� لزمالء الفريق وزمالء العمل والعمالء.

الفريق  زمالء  روؤو�ش  من  الأفك�ر  ُيخرج  ور  النُّ اإلى  العمل  اإظه�ر  بذلك؟  نقوم  ملاذا 
ًق�  تدفُّ يخلُق  اإنَّه  الفريق.  َموقَف  َيَروا  ب�أن  للجميع  ي�سمح  ممَّ�  اجلدران،  على  وي�سعه� 
�سبق  التي  الأفك�ر  تبني  جديدًة  اأفك�ًرا  ُيلهم  اأنَّه  كم�  الفريق،  يف  للمعلوم�ت   � تلق�ئيًّ
يه�. اإنَّه ُيتيح جلميع اأع�س�ء الفريق– حتَّى اله�دئ منهم– امل�س�ركة يف  م�س�ركته� وتقونِّ
ِة اأفك�ر ال�سخ�ش الأ�سَهِر  يَّ اأن�سطة تب�ُدل املعلوم�ت. ف�ملالحظ�ت والر�سوم هي بثل اأهمنِّ

يف الفريق ور�سوم�ته.

مبدأ: االبت�كار مقابل التحليل

م الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم البتك�ر مق�بل التحليل. وهن�ك  ما هذا؟ يقيَّ
ية ن�سف يوٍم يف َجَدٍل حول  الن�سخة الأولى من فكرٍة م� من مت�سِ ابتك�ر  اأكرب يف  قيمة 

زاته� اجلينِّدة يف ق�عة الجتم�ع�ت. مينِّ
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لن  الفريق  �سيواجهه�  التي  الأ�سعب  الأ�سئلة  معظم  جواَب  اإنَّ  بذلك؟  نقوم  ملاذا 
العمل.  العمالء يف مك�ن  ِمن  �سُيج�ُب عنه�  بدَل ذلك،  يكوَن يف غرفة الجتم�ع�ت. 
يَّة ملمو�سة، فعَليك اأن ت�سنَع  وللح�سول على هذه الإج�ب�ت، ل بدَّ اأن جتعَل الأفك�ر م�دنِّ
�سيًئ� يتج�وب الن��ش معه. لكنَّ اجلدَل حول الأفك�ر هو هدٌر؛ فبدَل حتليل �سين�ريوه�ت 

حُمَتملة، ا�سَنْع �سيًئ� واخُرْج به اإلى العمالء )خ�رج املبنى(.

ع مبدأ: التعلُّم ثمَّ التوسُّ

ما هذا؟ من ال�سعب معرفة الأمر ال�سحيح لبن�ء عمٍل م� وتو�سيعه حول ذلك الأمر. اإنَّه� 
ل الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم الرتكيز على التعلُّم  اأن�سطٌة متن�ق�سة، ويف�سنِّ

ع ث�نًي�. ًل ثمَّ التو�سُّ اأوَّ

فقد  ب�ملخ�طر.  حمفوٌف  اأمٌر  هو  بعد  ُمثبتٍة  غري  بفكرٍة  ع  التو�سُّ اإنَّ  بذلك؟  به  نقوم  ملاذا 
عته� اإلى ق�عدة م�ستخدميك  ينجح ذلك وقد ل ينجح، اإْن مل تنجْح وتكون اأنت قد و�سَّ
بك�مله�، يكون فريقك قد اأ�س�َع وقًت� ثميًن� وموارَد ثمينة. اإنَّ �سم�َن اأنَّ فكرًة م� هي فكرة 

زاته� ب�سورٍة كبرية. �سحيحة قبل تو�سيعه� يقلنِّل من املخ�طر الك�منة يف ن�سر مينِّ

مبدأ: اإلذن بالفشل

اللنينِّ  الأ�سلوب  فرق  على  ينبغي  العمل،  مل�سكالت  احللول  اأف�سل  لإيج�د  هذا؟  ما 
الأفك�ر �سيف�سل، فيجب  الأفك�ر. ولأنَّ معظم هذه  اأن تخترَب  امل�ستخدم  لتح�سني جتِربة 
اأن ي�سعَر الفريق ب�لأم�ن عند الف�سل اإذا م� اأراد اأن يكوَن ن�جًح�. ويعني الإذُن ب�لف�سل 
اأنَّ لدى الفريق بيئًة اآمنًة يقوم فيه� ب�إجراء التج�رب. وتنطبق هذه الفل�سفة على البيئة 
ة )لن ُيع�َقبوا على جتربة  ة )ميكنهم اإخراج الأفك�ر بطريقٍة اآمنة( وعلى البيئة الثق�فيَّ التقنيَّ

اأفك�ٍر ل تنجح(.

ُد اإجراء التج�رب الإبداع،  ملاذا نقوم بذلك؟ اإنَّ الإذن ب�لف�سل يولنِّد ثق�فَة التجريب، ويولنِّ
ي الإبداع بدوره اإلى حلوٍل ُمبَتَكرة. وعندم� ل تخ�سى الفرُق خ�س�رَة عمله� اإذا م�  ويوؤدنِّ
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الأفك�ر  تربز  املخ�طر  هذه  ومن  للمخ�طرة.  ا�ستعداًدا  اأكرث  تكون  ف�إنَّه�  اأخط�ء،  ارتكبت 
ا، ف�إنَّ  ة الت�لية على نحٍو جميٍل جدًّ الكبرية يف نه�ية املط�ف. اأخرًيا، وكم� تو�سُح الق�سَّ

ن من امله�رات. ي اإلى زي�دة التمكُّ رة توؤدنِّ ح�لت الف�سل املتكرنِّ

�ش  موؤ�سنِّ تف�سل’’3 (Why You Need to Fail)، ي�سف  ‘‘مل�ذا حتت�ج لأْن  بعنوان  ڤيديو  يف 
موقع �سي. دي. بيبي (CD Baby)، َدريك �س�يڤرز (Derek Sivers) النت�ئَج املذهلَة ل�سفنِّ 
ُمُهم  �سُيق�سنِّ اأنَّه  به  لطالَّ �ش  املدرنِّ اأعلن  ل،  الأوَّ اليوم  يف  ال�سرياميك.  �سن�عة  فننِّ  تعليم 
فقط  واحًدا   � �ريًّ فخَّ اإن�ًء  الأولى  املجموعة  من  ط�لب  كلُّ  ي�سنَع  اأن  يجب  مموعَتني. 
� عالم�ت الن�سف الآخر  َطواَل الف�سل، و�ستعتمد عالم�تهم على كم�َل ذلك الإن�ء. اأمَّ
ب ف�سُتمَنح فقط تبًع� لثقل الآنية التي �سي�سنعونَه�. ف�إذا �سنعوا مموعًة من  من الطالَّ
الآنية بوزن 22كغم اأو اأكرث، ف�سيح�سلون على عالمة اأ، و18 اإلى 22كغم متنحهم عالمة 
واأنَّه  ب�لعالمة،  اأْن ل عالقَة لل�سكل  َد  اأكَّ اإلى 18كغم عالمة ج، وهكذا. وقد  ب، و13 

حتَّى لن يرى اآنيتهم، بل �سيجلب امليزان يف اآخر يوم من امل�س�ق، وَيِزُن اآنيَة كلنِّ ط�لب.

خ�رج  من  املراقبون  لحظ  لالهتم�م.  مثرٌي  �سيٌء  حدث  الدرا�سّي،  الف�سل  نه�ية  يف 
وا  ب املجموعة الث�نية، والذين اأم�سَ ة الأعلى ك�نت ِمن طالَّ ال�سفنِّ اأنَّ الآنية ذات النوعيَّ
ات،  نع الأواين. ك�نوا ينجحون يف بع�ش املرَّ اأوق�َتهم وهم يعملون ب�أ�سرع م� ميكن يف �سُ
ويف�سلون يف بع�سه� الآخر. يف كلنِّ حم�ولٍة جديدٍة، ومع كلنِّ جتربة، ك�نوا يتعلَّمون املزيَد. 
�ريَّة  فخَّ اآنيٍة  نع  �سُ  : النه�ئينِّ الهدف  لَتحقيق  َل  اأف�سَ ٍع  َو�سْ يف  �س�روا  التعلُّم،  ذلك  من 

ة ع�لية. ذات نوعيَّ

التكرار  ف�ئدِة حم�ولِت  واحًدا على  اإن�ًء  التي �سنعت  املجموعة  املق�بل، مل حت�سل  يف 
الث�نية.  املجموعة  مثل  نف�سه  ب�مل�ستوى  دوره�  َي  لتوؤدنِّ ك�فية  ب�سرعة  تتعلَّم  ومل  الف��سلة. 
 � �ريًّ لقد اأم�سوا الف�سل الدرا�سيَّ ي�سعون النظريَّ�ت حول م� من �س�أنه اأن يجعل اإن�ًء فخَّ

واحًدا يح�سُل على تقييم اأ، لكْن مل تكن لديهم اخلربة لتنفيذ تلك الروؤية العظيمة.

3)   https://www.youtube.com/watch?v=HhxcFGuKOys/     https://goo.gl/r8xDN6
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مبدأ: الخروج من الرتكيز قبل التوثيق إلى النتائج

ة الت�سميم بعيًدا عن  ُه الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم تركيز عمليَّ م� هذا؟ يوجنِّ
قه�. بزي�دة التع�ون  التوثيق التي على الفريق اأن يكتَبه�، اإلى النت�ئج التي ينبغي اأن يحقنِّ
النه�ئينِّ  الت�سميم  حول  اأقلَّ  امل�سلحة  اأ�سح�ب  حم�دثة  ت�سرُي  الوظ�ئف،  خمتلف  من 

املبتَكر، واأكرث حول النتيجة التي جرى حتقيقه�.

� املنَتج�ت اجلينِّدة فتفعُل ذلك.  مل�ذا نقوم بذلك؟ الوث�ئق ل حتلُّ م�سكالت العمالء، اأمَّ
زات التي �سيكوُن له� اأكرب ت�أثرٍي يف عمالئهم.  يجب اأن يكوَن تركيُز الفريق على تعلُّم املينِّ
ف�لتعلُّم واملعرفة املطلوبة ل ي�أِتي�ِن من الت�س�ميم التي ي�ستخدمه� الفريق، بل كلُّ م� يهمُّ 

ة املنَتج كم� يقي�سه� تف�عُل ال�سوق.  هو نوعيَّ

ص الختامّي: المبادئ الملخَّ

ة لنهج الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة  عر�َش هذا الف�سل مموعًة من املب�دئ الأ�س��سيَّ
َده� اأيُّ فريٍق من فرق هذا  ة التي يجب اأن يج�سنِّ امل�ستخدم. وهذه هي ال�سم�ت الأ�س��سيَّ
ُعك على ا�ستخدام  هج، ف�إيننِّ اأ�سجنِّ الأ�سلوب. وعندم� تبداأ يف ت�سكيل مم�ر�ستك لهذا النَّ

هذه املب�دئ لتحديد تركيبِة فريقك وموقعه واأهدافه ومم�ر�س�ته.

نهِج  كلَّ  ب�لتف�سيل  اأعر�ش  بينم�  التنفيذ  َز  حيَّ املب�دئ  هذه  �س�أ�سُع  الث�ين،  الق�سم  يف 
الأ�سلوب اللنينِّ لتح�سني جتِربة امل�ستخدم.
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