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لمحا لجا تناج بلذي يعني منت بي، المر ا بتجا ر .ال

برف عففن ممحتففوى بتصففف مترجفففم هفففذا الكتفففاب بشفففيء مففن ال وقفف د 

UX Crash Course للمؤلف  Joel Marsh.

http://thehipperelement.com/post/75476711614/ux-crash-course-31-fundamentals
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تجربة المستخدم؟
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UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ما هي تجرب ة المستخ دم؟

بمتنففا ليسففت خلففق تجربفف ة المسففتخ دم، بففل تمحسففينها ولكففن مففا .لكففل شففيء تجربفف ة انسففتخ دام مه .

تمحسين تجرب ة المستخ دم؟ "معنى  "

يشففيع العتقففاد أن تجربفف ة المسففتخ دم الجيفف دة هففي تمحقيففق نسففعادة المسففتخ دمين؛ وهففذا غيففر

 وعفف دتنا إلففىوعبففا را ت الم ديففح العشففوائي ة، بصففو ر القطففط!دقيففق لففو كففاتنت السففعادة غايتنففا لكتفينففا 

بيئ ة مع أن الفكرة ليست نس ليا  !)بيوتنا للنسف لن يكون م ديرك في العمل  راض ) !

بممي تجرب ة المستخ دم هو الوصول إلى كفاءة المستخ دم .ه دف مص

بمف ة جبفل الجليف د يعتقف د كفثير مفن النفاس أن كلمف ة   تعنفيUX:تجرب ة المستخ دم ليسفت نسفوى ق

.تجرب ة المستخ دم، ولكنها بالحرى تعني عملي ة تصميم تجرب ة المستخ دم

بشخصففي عففن موقعففك أو تطبيقففك صففمحيح .تجرب ة كل مستخ دم على ح دة ليست نسوى  رأيه ال

لتنا ولكن على عاتق مصممي التجرب ة مسؤوليا ت أكبر من ذلك أحيا .أن  رأي المستخ دم مهم  ( )

(تصفففميم تجربففف ة المسفففتخ دم يشفففمل تصفففميم تجربففف ة المسفففتخ دم  :UXDل را إجفففراءا ت ) اختصفففا

د دا لصففول البمحففث العلمففي ، فنمحففن تنبفف دأ بفهففم طبيعفف ة المسففتخ دمين، ثففم التفكيففر بتلبيفف ةمشففابه ة جفف

، ثفم تنبنفي هفذه المحلول وتنقيفس أداءهفا علفى أ رض الواقفع تفابع معنفا وحاجا ت المشروع .حاجاتهم  ( )

دما !لتتعلم الكثير عن تجرب ة المستخ دم، أو تابع صو ر القطط إن لم تكن مهت
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UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ما هي تجرب ة المستخ دم؟

تيان. 1 ركنا تجربة المستخدم الساس
بي شفيء، أن تفهففم بمم أ ل دا وقبففل أن تصف ينبغي عليك عن دما تب دأ مشروع تجرب ة انستخ دام ج ديفف

بم بقف ة كفل شيء تفعلفه قفائم علفى هفذين الهف دفين ول شيء أهف .أه دافك؛ ه دفين اثنين على وجه ال د

بمم تجرب ة المستخ دم أه داف المستخ دمين، وأه داف المشروع .منهما لنجاح عملك كمص :

أهداف المستخدمين.ا 

لمفففا حاجفففا ت نسفففواء كفففاتنت هفففذه لئا مفففا منفففك، فهفففو إتنسفففان، وللتنسفففان دو .يريففف د المسفففتخ دم شفففي

.المحاجا ت هادف ة أو ل

أهداف المشروع.ب 

لكل مؤنسس ة ه دف من و راء الموقع أو التطبيق الذي تبنيه، عادة يكون الهفف دف المففال، ويمكففن

.أن يكون ال دعاي ة للشرك ة، أو جذب المستخ دمين للمجتمع إلخ ...

بن نسيانسف ة تجربف ة و كفان الهف دف عفرض إعلتنفا ت أكفثر، ففإ بم فل .تمح دي د تنفوع هفذا الهف دف أمفر مهف

بمفففا إذا كفففان الهففف دف هفففو بيفففع المنتجفففا ت أو الترويفففج بل الختلف ع المسفففتخ دم نسفففتكون مختلفففف ة كففف

بي .للمشروع في العلم الجتماع

القيانسا ت  بمى هذه المو ر  (متس " "metrics بي ة مؤشرا ت الداء النسانسفف ( أو  " " (KPIsكمففا يمحلففو (

.لرجال العمال
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UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ما هي تجرب ة المستخ دم؟

التنسيق بين الهدفين.ج 

حسن التنسيق بين اله دفين السابقين هو المتمحان المحقيقي لمصمم تجربفف ة المسففتخ دم، والمقصففود

وليس العكس بقق عن دما يمحصل المستخ دم على ما يري د  !).هو كيف تجعل غاي ة المشروع تتمح )

 أ ربففاحه مفن العلتنففا ت، ويريفف د مسفتخ دموه مشففاه دة مقفاطع فيفف ديو جيف دة،YouTubeيجني 

بي ولكففن المففر أو فففي الصفففمح ة تنفسففها أمففر منطقفف .ولففذلك فففإن وضففع العلتنففا ت فففي المقطففع تنفسففه  ( )

بم هفو أن تسففهيل البمحففث عففن مقففاطع الفيفف ديو وإيجففاد المقففاطع المشففابه ة نسفيؤدي إلففى زيففادة مففا الهفف

.YouTubeيشاه ده المستخ دم، وهذا ب دو ره يزي د في أ رباح 

بسففقين، لنسففتطاع المسففتخ دمون تلبيفف ة حففاجتهم دون إفففادة المشففروع ممن لففو لففم يكففن الهفف دفان 

)مسففتخ دمون كففثر ولكففن بل تنجففاح أو أن المففر علففى العكففس، أي أن المسففتخ دمين ل يسففتطيعون )

ل مستخ دمين ول تنجاح لو فرض  ).تلبي ة حاجتهم  )YouTubeب دته دقيقفف ة علفى كفل تنصفف لتنا مفف  إعل

نن هفو ثمفن قليفل ب دته بضفع ثفوا لتنففا مفف بن إعل لعا تنهاي ة عسيرة، ولكفف دقيق ة تشاه دها، لتنتهى به المر نسري

...ت دفعه مقابل مشاه دة دب الباتن دا وهو يعطس  صمحيح؟

تونات الخمسة لتجربة المستخدم. 2 المك
.في عملي ة تصميم تجرب ة المستخ دم، على المصمم أن يمحفظ في ذهنه خمس ة أمو ر طيل ة العملي ة

وونات الخمسة لتجربة المستخدم هي بي ة النسففتخ دام، والتصففميم،:المك  الجاتنب النفسي، وقابل

.والتنشاء، والتمحليل

فسففط المففو ر مب بننففا نسن بل مففن هففذه الجففواتنب، ولك لل لكفف بإمكاتننففا أن تنفففرد فففي المحفف ديث كتففاب طففوي

بمق في التفاصيل .بعض الشيء، فهذا الكتاب موجز، وليس الغرض منها التع
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UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ما هي تجرب ة المستخ دم؟

وي.ا  ونسفس الجانب ال

بيفف ة غيففر بمم تجربفف ة المسففتخ دم مففع ذهن بقفف د، وأتنففت تعففرف ذلففك يتعامففل مصفف .عقففل المسففتخ دم مع

لة بي علففى تنتائجففك، وعلو بي أو إيجففاب بي ة تأثير نسففلب بذهن لرا؛ ولهذه ال بكم بها المشاعر كثي بي ة تتمح موضوع

لتنا، وهذا أمر عسير انسأل تنفسك بي الخاص أحيا :على ذلك ينبغي على المصمم تجاهل جاتنبه النفس .

ما الذي ي دفع المستخ دم ليزو ر خ دمتي في النساس؟•

ما شعو ره عن دما يفعل ذلك؟•

كم من الجه د يبذله ليصل إلى ما يري د؟•

ل را؟• بلتي تنشأ مع تكرا ر ذلك مرا ما العادا ت ا

بقعه عن دما ينقر على هذا؟• ما الذي يتو

بلمه بع د؟• لا وهو لم يتع بتنه يعلم شيئ هل تفترض أ

برة؟• بر ر هذا المر؟ كم م هل يري د أن يك

بكر بمحاجا ت المستخ دم و رغباته، أم بمحاجاتك و رغباتك؟• هل تف

بسليم؟• برف ال بتص كيف تكافئ ال
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UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ما هي تجرب ة المستخ دم؟

وية التستخدام.ب  قابل

بيفف ة النسففتخ دام علففى بلففق ببففواطنه، ولكففن قابل بي للمسففتخ دم أمففر متع صففمحيح أن الجففاتنب النفسفف

لرا لتنا تكون صعوب ة تنفيذ شيء ما أم .العكس من ذلك، وبانستطاعتك ملحظ ة حيرة المستخ دم أحيا

، ولكن الغالب لكل ما نسوى اللعفاب أن تكفون نسفهول ة التنجفاز هفي مففا تنريف ده كما في اللعاب لعا  .ممت ( )

:انسأل تنفسك

هل يستطيع المستخ دم إتنجاز العمل المطلوب بأقل ق د ر من الدخال؟•

الجواب تنعم• !)هل بانستطاعتنا تجنيب المستخ دم الوقوع في الخطأ؟  : )

بتنه غامض؟• هل المر واضح ومباشر، أم أ

بقفع دون تفكيففر• ، أم متو أفضففل ، أم صففعب تففويته  بيف د وهذا أمر ج )هل المر نسهل إيجاده  ) ( )

؟ )الفضل )

هل يتلءم تصميمك مع افتراضا ت المستخ دم أم يعاكسها؟•

بفر ت كل ما ينبغي على المستخ دم معرفته؟• هل و

هل يمكن إتنجاز المر تنفسه بالجودة تنفسها ولكن بطريق ة مألوف ة أكثر؟•

هل تبني قرا راتك على منطقك أتنت؟ أم على ب ديه ة المستخ دم؟ كيف تتأك د؟•

لمففففا؟• بط صففففغير، هففففل يبقففففى المففففر مفهو إن لففففم يقففففرأ المسففففتخ دم النصففففوص المكتوبفففف ة بخفففف

هل يمكن إتنجازه؟
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UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ما هي تجرب ة المستخ دم؟

التصميم.ج 

بني التصميم كمصمم تجرب ة المستخ دم مختلف بعض الشيء عن المفهوم الف "تعريفك لكلم ة  "

بم إن كاتنت الكلم ة تعجبك أم ل التصميم ففي تجربف ة المسفتخ دم يعنفي بممون ل يه .الذي يعرفه المص .

:كيف تسير المو ر، وهو شيء يمكن إثباته؛ ول علق ة له بالنسلوب انسأل تنفسك .

ل را؟• هل يعتق د المستخ دم أن المنتج جميل؟ هل يثق فيه فو

هل يوصل المنتج اله دف والوظيف ة دون كلما ت؟•

لعا؟• بوتناته م بثل العلم ة التجا ري ة؟ هل تنسجم مك هل يم

بك د؟• هل يقود التصميم عيني المستخ دم إلى المواضع الصمحيمح ة؟ كيف تتأ

هل تساع د اللوان والشكال والخطوط المستخ دم في إيجاد ما يريفف ده وتزيفف د مففن قابليفف ة•

انستخ دام التفاصيل؟

بلتي ل يمكن النقر عليها؟• بلتي يمكن النقر عليه مختلف ة عن تلك ا هل تب دو العناصر ا
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UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ما هي تجرب ة المستخ دم؟

النشاء.د 

بيف ة النسفتخ دام ففالولى .هناك ففرق هائفل بيفن كتابف ة جمفل العلمف ة التجا ريفف ة وكتابف ة جمفل قابل

بزز صو رة الشرك ة، والثاتني ة ه دفها إتنجاز المو ر بأنسرع وأبسط ما يمكن انسأل تنفسك :تع .

للم المستخ دم بما عليه فعله؟• متع هل تب دو الجمل ة واثق ة و

بث المستخ دم على إتمام ه دفه؟ هل هذا ما تري ده؟• هل تمح

بمها؟ إن كان الجواب ل، فلماذا؟• دطا هي أه هل أكبر الجمل خ

بتنه يعلم؟• هل تعلم الجمل ة المستخ دم أم تفترض أ

بعال ة؟• هل هي واضمح ة ومباشرة وبسيط ة وف

 التحليل.ه 

بممين في  رأيي، ولكن يمكن إصلح هذا الخلفل التمحليففل !التمحليل هو تنقط ة ضعف معظم المص

ميعلففي مففن قيمتففك .هففو الفففا رق الرئيسففي بيففن تجربفف ة المسففتخ دم وأتنففواع التصففميم الخففرى، وفهمففه 

لذا لل أعلى فانسأل تنفسك إ ديا دخ :وإتقاتنه يعني حرف .

بصمحيح؟• بمح ة تصميم، أو الوصول إلى التصميم ال هل تستخ دم البياتنا ت لثبا ت ص

بي ة؟• بي ة أم حقائق موضوع هل تبمحث عن آ راء غير موضوع

بلتي تعطيك الجابا ت المطلوب ة؟• هل جمعت المعلوما ت ا
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بسر نسلوكهم فقط؟• بم أتنك تف هل تعرف لما يفعل المستخ دمون ما يفعلوتنه؟ أ

بردة؟ أم ته دف إلى إدخال تمحسينا ت بناء عليها؟• هل تبمحث عن أ رقام مج

لل؟• لئا ما؟ هل تقيس الجواتنب المطلوب ة فع كيف نستقيس شي

لضا؟ لم ل؟• بيئ ة أي هل تبمحث عن النتائج الس

ببق هذا التمحليل لتمحسين المنتج؟• كيف تط
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ب دنسف ة ففي بول والخيفر أحف د القفواتنين المق بمنفا ال .المستخ دمون، ممحو ر عالم تجرب ة المستخ دم، وه

لتنا ليا أحيا ممغر بن لومه ق د يكون  ، على الرغم من أ ل تلم المستخ دم مهما يكن .تجرب ة المستخ دم  " " :

)User Research(دراسة المستخدمين . 1
تختلف ال راء حففول ترتيففب د رانسفف ة المسفتخ دمين فففي تجربفف ة المسفتخ دم، فففالبعض يقفول بالبفف دء

.بها، والبعض يقول بال د رانس ة بع د التخطيط، والبعض يقول بع د الوصول إلى تنسخ ة عامل ة من المنتج

.كل هذا ال راء صفائب ة فمفا مفن تفوقيت خفاطئ ل د رانسف ة المسفتخ دمين وتنصفيمحتي أن تبف دأ بهففا .

ل را .في المراحل الولى، وتعي دها مرا

مففا الغففرض منهففا؟ مففا الففذي مففتى تنقففوم ب د رانسفف ة المسففتخ دمين؟ بففل  ".السففؤال الهففم ليففس  " ." "

تمحاول فهمه عن مستخ دميك؟

بي بيان الول موضففوع :للمعلوما ت التي يمكففن انستخلصففها مففن د رانسفف ة المسففتخ دمين تنوعففان  رئيسفف

بي .والثاتني شخص
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وية.ا  دراتسة شخص

بي  شخصفففف (كلمفففف ة  " "subjective،بينفففف ة بيففففن، أو بففففذكرى مع بلففففق بففففرأي مع بن المففففر متع ) تعنففففي أ

بقعفا ت الفتي بين عن شيء ما المقصود هفو الشففعو ر الففذي ينتففج عففن هففذا الشففيء، والتو .أو باتنطباع مع

بردة .يخلقها، وليس المحقيق ة المج

بضل؟• "ما لوتنك المف "

بشرك ة؟• "هل تثق بهذه ال "

لنا بهذا البنطال؟• "هل أب دو نسمي "

صففمحيمح ة عليهففا للقيففام بهففذا النففوع مففن .مففا أقصفف ده مففن هففذه النسففئل ة هففو أتنففه مففا مففن إجابفف ة  " "

.ال د رانس ة ينبغي على من يقوم بال د رانس ة طرح أنسئل ة على المستخ دمين

وية.ب  دراتسة موضوع

بي  موضففوع (الكلمفف ة  " "objectiveبيففره ) تعنفففي حقيقففف ة المففر، وهففي شففيء يمكفففن إثبففاته، ل تغ

بنينا عكس ذلك .ال راء مهما تم

"كم أمضيت من الوقت ضمن تطبيقنا؟• "

"أين وج د ت  رابط موقعنا؟• "

لما زا ر موقعنا اليوم؟• "كم مستخ د "
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بنففا نسففألنا المسففتخ دمين هففذه لمففا، لك بتنهففم يصفف دقون دو لمففا، ولففو أ لففو أن للنففاس ذاكففرة نسففليم ة تما

لصا بهذه المواصفا ت، أخبرتني لو وج د ت شخ !).النسئل ة  )

بي ة مفففن خلل القيانسفففا ت والحصفففاءا ت ولكفففن بتننفففا تنصفففل إلفففى المعلومفففا ت الموضفففوع .المحقيقففف ة أ

بردة لة الوصول إلى المحقيقي ة المج .إحصاء شيء ما ل يعني مباشر

لل لو قال  بي د، وقال 102:إليك مثا لئا ما ج بن أح دهما50 من الناس أن شي بيئ، فهذا ل يعني أ بتنه نس  أ

بوتين بي ة الوحي دة التي يمكن انستخلصها هنا هي ع دد المص .على صواب، المحقيق ة الموضوع

وينة.ج  حجم الع

بيففف ة، وإن كفففاتنت بدي إلفففى معلومفففا ت أكفففثر موثوق بمففف ة، ففففإن زيفففادة حجفففم العينففف ة تفففؤ كقاعففف دة عا

بتنففه لمففا، ولكففن إن وافقففه مليففون مففن النففاس فهففذا يعنففي أ لئففا تما بي ة، فقفف د يكففون  رأي واحفف د خاط شخصفف

بي ة تنصففيمحتي لئففا مففن وجهفف ة تنظففر موضففوع ولكففن قفف د يكففون خاط ممعتقفف دا ت الجمهففو ر  :تمثيففل دقيففق ل .( )

.اجمع أكبر ق د ر من المعلوما ت لبمحثك

بي ة؟ بي ة معلوما ت أقرب ما تكون للموضوع بشخص هل تعني ضخام ة المعلوما ت ال

ببففا ت المحلفوى فففي لل عفف دد ح مث بي  بمنوا الجواب لمر موضوع ميخ نس كثيرين أن  (إن طلبت من أتنا

بي ة بي ة الموضوع د دا من الجاب ة المحقيق لبا ج بتخمينا ت نسيكون قري بنسط ال .علب ة فإن متو (

لتنففا أخففرى إلففى لتنففا وأحيا بدي إلففى الفوضففى أحيا بي ق د تفؤ حكم ة الجماهير في أمر موضوع "ولكن  "

ل را !اتنتخاب جو ر ج بوش لذا كن حذ !
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تينة؟. 2 كيف تطرح السئلة على الع
وية للتسئلة3هناك  : أنواع أتساتس

بنففوع يفتففح البففاب• لو طلبت منك أن تصفني، فكيففف نستصفففني؟ وهففذا ال "أنسئل ة مفتوح ة   " -

بتعليقا ت لبا عن دما تري د أكبر ق د ر من ال راء وال نع من الجابا ت، ويكون منانس .لنطاق وانس

بنفوع يمحصففر الجابففا ت ضفمن• مفا أهففي أجمففل ملممحففي؟ وهففذا ال "أنسفئل ة تبف دأ بافتراضففا ت   " -

خخ لمحا تففو وهففذا قفف د ل يكففون صففمحي بتننففي جميففل  !).فئفف ة ممحفف دودة، فالسففؤال ذاتففه يفففترض أ )

بنوع من النسئل ة إجابا ت ق د ترغب بسماعها !المحذ ر فق د يمحجب هذا ال !

ل را، تنعم أو• بفر خيا بنوع يو بيهما أجمل مرفقي أم  ركبتي؟ هذا ال أ ".أنسئل ة مغلق ة أو مباشرة   : " -

بي ة كذلك بنتائج غب بي ة، فستكون ال بكر إن كاتنت الخيا را ت غب .ل، هذا أو ذاك، ولكن تذ :

وية.ا  بعض المثلة على البحاث الموضوع

لصا ما مجموع ة من النسئل ة المتتالي ة:مقابلت• . انسأل شخ

مملحظة• بين ة و راقب كيف يستخ دمون:ال بتعليما ت إلى الع بما ت أو ال لن د مجموع ة من المه  أنس

.تصميمك دون مساع دة، بع د ذلك يمكنك طرح أنسئلتك

وتركيز• بناس في غرف ة واطلب منهم مناقش ة أنسئلتك:مجموعات ال . اجمع بعض ال

بمن ففي الغرفف ة برأيهفم، وعلفى: ملحظة ميقنع الفراد الواثقون من أتنفسفهم غيرهففم م لة ما   عاد

بنفا ر علفى أن لة أن ألقفي بنفسفي ففي ال بضففل عفاد نل للمناقش ة، ولفذا أف العكس يكون البعض غير أه

.أختا ر هذا النسلوب
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بينفف ة،:التستبيانات• بي ة الع بيزاته عشففوائ بعين ة على الو رق أو على الويب، من م ج ج تمله ال  تنموذ

ل دا ممفي .وهذا ق د يكون 

بينففف ة علفففى مجموعففف ة مفففن الفكفففا ر أو الفئفففا ت:ترتيقققب البطاققققات•  يمحصفففل كفففل ففففرد ففففي الع

متعطففي هففذه ممفيفف د  ميطلب منه ترتيبها في مجموعففا ت ذا ت معنففى  .مكتوب ة على بطاقا ت و ( )

ب دة أشففخاص لهففا فكففرة عففن التوزيففع المرغففوب للعناصففر فففي قففوائم بيفف ة بعفف د إجففراء عفف العمل

بي ة بين ة حقيق ملحظ ة ل تستخ دم زملئك في العمل لهذا الغرض، اجلب ع ).الواجه ة  : ) .

بطلب:Googleجوجل • لتنا وعن د ال بجا ممفي دة للغاي ة على الويب، م . يمكنك العثو ر على آ راء 

ومة ملحظات ها

بعين ة .اطرح تنفس النسئل ة وبنفس النسلوب على جميع أفراد ال

بتلميح بالجابا ت .ل تمحاول تأويل النسئل ة أو ال

بين ة بضل إجاب ة مع بتنك تف دنا منهم أ بنب الحرا ج أو ظ .ق د يكذب البعض لتج

لقا ممطل بون ملحظاتك ل تعتم د على ذاكرتك  بجل المقابل ة، ود .نس .

23|▲



UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم فهم المستخ دمين

دراسة الشريحة المستهدفة. 3
ب ددة، مممحفف ممسففته دف ة مففن المسففتخ دمين ذا ت مواصفففا ت  ممسففتخ دم شففريمح ة  بممي تجربفف ة ال لمصفف

بتشففابه بيففن المريففن بل أن ال متبنففى هففذه المواصفففا ت علففى البمحففاث كففذلك، إ لمففا كخففبراء التسففويق،  تما

.ينتهي هنا

ممستهدفة.ا  وشريحة ال تحديد ال

بميها  متنس ممسته دف ة  بي ة ال بشخص بتنهففاUser Profile أو Persona(لكي تنفهم ال متنفف د رك أ )، يجب أن 

بما يلي ديا م :ل تعني أ

بي ة• بشخص أتنماط ال

الصفا ت ال ديموغرافي ة•

بي ة• بتجا ر بص ة علمتك ال ق "الشخصيا ت الظاهرة في  "

بي ة• بشخص بي ة على خبرتك ال ممسبق ة المبن ال راء ال

المفاهيم•

ببؤا ت• بتن ال

ممستهدفة؟.ب  وية ال وشخص ذذا ما المقصود بال إ

بقعاتهم، ودوافعهم، ونسلوكهم لماذا يزو رون بي ة، وتو ممستخ دمين المحقيق :المقصود هو أه داف ال

درا بم ج ميزعجهم فيه؟ وهل بلذي  .موقعك؟ ما الذي يبمحثون عنه؟ ما ا
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بن بلففتي جمعتهففا، فففإ ممستقاة مففن البمحففاث والبياتنففا ت ا بلتي تمحتاجها  بل المعلوما ت ا ميفترض أن تكون ك

بقف سق ة، وعليك أن تتو ممختل بن انستنتاجاتك  !لم يكن لمعلوماتك ما ي دعمها من البياتنا ت والبمحاث، فإ

وية غير مسفيدة مواصسفات شخص

خثل أتنثى بين  متم بي ة أ  بشخص بتعليم، ل ديها طفل واح د على45-35ال بنسط ة ال دخل وال  من العمر، متو

بنففاس والعمففل، وتميففل إلففى تغليففب بب الختلط بال بيا رة ج دي دة واح دة على القل، تمح القل ول ديها نس

بنصف اليمن من دماغها .ال

بنهففا غيففر متعتبر هذه المواصفا ت مفي دة؟ قفف د تكففون مفيفف دة إن كنففت تففبيع العلتنففا ت، ولك لماذا ل 

بيففزا ت فففي بيفف ة أفكففا ر أو م بتنهففا ل تسففمح لنففا بانسففتبعاد أ ممسففتخ دمين، ل بممي تجربفف ة ال ممج ديفف ة لنففا كمصفف

بلتي تمحتاجها أتنثى عمرها  بيزا ت ا بتننا ل تنعلم ما الم بي شيء45-35المشروع، إذ أ ! فق د تكون أ !

ممسفيدة وية  مواصسفات شخص

دما في الغالب فففي مجففال أو اثنيففن، يففزو ر الموقففع بصففو رة لرا ذا خبرة، مهت مم دي بثل  متم بي ة أ  بشخص ال

بيفام العطل ت، بلفذي يرغفب ففي قراءتفه ففي أ بيق، لففذا يمحفاول جمففع الممحتفوى ا بن وقته ضف بر رة، ولك متك

لبفا تويفتر و غال بيف ة  بشفبكا ت الجتماع )، ويعتفبرLinkedIn(ويميل إلى مشفا رك ة أكفثر مفا يقفرأه علفى ال

.تنفسه من قادة الفكر، ويعتني بصو رته أمام المجتمع بالغ العناي ة

بن لفف دينا الن معلومففا ت كفثيرة يمكففن انسفتخ دامها، فنمحففن لة؟ ل ممفيفف د متعتففبر هففذه المواصففا ت  لما 

بيفف ة دمففا، وتنمحتففا ج لل ممه لعا، وأن تجميففع الممحتففوى نسففيكون  بسففخيف لففن يكففون شففائ تنعلففم أن الممحتففوى ال

بيففف ة المشفففا رك ة علفففى الشفففبكا ت بي أن تكفففون عمل بضفففرو ر بتنفففه مفففن ال لتنصفففيف الممحتففوى ففففي فئفففا ت، كمفففا أ

بي ة نسهل ة ونسريع ة .الجتماع
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بن معظففم المسففتخ دمين ل يزو روتنففه، بيفف ة علفى فيسففبوك، ل بنففب عمففل حمل ت دعائ لضففا تج يمكن أي

ممختففا را ت مففن الممحتففوى أفضففل مففن إ رنسففال بمن  ونسففيكون إ رنسففال  رنسففائل بالبريفف د اللكففتروتني تتضفف

برغين ممستخ دمين غير متف بن ال بر رة ل ممتك .إشعا را ت 

ويين المثال وكر في المستخدمين  "ف "

متنصففب عينيففك، بي  ممستخ دم المثففال بيزا ت المشروع، احرص على وضع صو رة ال بكر في م عن دما تف

بي ة بصو رة المثال بي للمستخ دم، بل دفعهم تنمحو هذه ال بسلوك المحال بمتك ليست تكريس ال .فمه

بيا ت مختلففف ة، فففاحرص علففى بناس يختلفون، ونسففيكون لفف ديك مجموعففا ت ذا ت نسففلوك بكر أن ال تذ

ممنانسب ة بي ة  بل مجموع ة بشخص .تمثيل ك
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في عالم اليوم، لم يع د بالمكففان قصففر اهتمامنففا علفى الهواتففف الممحمولفف ة والمحوانسففيب، فلفف دينا

بي ة نسيكون موضوعنا اليوم عن التصففميم بنظا را ت الذك بساعا ت وال مترت دى كال .أجهزة لوحي ة وأخرى  " "

.لمختلف أتنواع الجهزة

تتعامل مع الواجهة؟. 1 كيف سيكون ال
برق لتفاصيل هذا الموضوع هنا، فق د  بشر الفأ رة؟ لن تنتط .كتبت مسبقا عنهباللمس بالصبع أم بمؤ

تصيغيرة. 2 ابدأ بالجهزة ال
بذكيفف ة،mobile first"يعتقفف د البعففض أن عبفا رة  بي ة الهواتففف ال بشففائع ة تفأتي مفن صففعود شفعب " ال

بصففغيرة ممحفف دودة بتصففميم للجهففزة ال بمفا الجففزء الخفر فهفو قفائم علففى أن ال وهذا جزء مفن المحقيقفف ة، أ

ليا ب دو ره إلففى بد بي ة للمشروع، مؤ بتركيز على الممحتوى والوظيف ة النسانس بمم على ال ميجبر المص الق د را ت 

بط فففي قفففص بي ة فهو أشبه بإقمحففام قفف أي الب دء بالجهزة القو بما العكس  )تطبيقا ت بسيط ة وجميل ة؛ أ )

لل لطا ول جمي !عصفو ر، أمر ليس بسي
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ييزة لهذا الجهاز؟. 3 ممم تيات ال ما المكان
لل فففي انسفتخ دامها، لتففا طففوي بتننففا تنقضففي وق بذكي ة معنا طيل ة اليوم، وهذا يعنففي أ بقل الهواتف ال تتن

بمفا بتنهففا أجهففزة صفغيرة المحجفم ويسففهل تنقلهففا، أ وأن بانستطاعتنا انستخ دام الموقع في تطبيقاتنا، كما أ

لمفا، وفيهففا لة، وشاشفاتها أكفبر حج بنهفا أكفثر قف د ر بنقفل ولك ل ة ففي ال المحوانسيب الممحمول ة فهفي أقفل نسفهول

لرا علفى فكففرة خر كفثي متصفف بقفف ة ووظفائف أكفثر ل  بشفر يسففمح بتمح ديف د أكفثر د ممريمحف ة، ومؤ .لوحف ة مفاتيفح 

بل جهاز بكر بأنسلوب مختلف لك .وح دة الواجه ة بين الجهزة المختلف ة، بل ف " "

تتطبيق. 4 تلتي يعمل فيها ال سس البيئة ا ل تن
بمففف ة لتجربففف ة المسفففتخ دم بيفففن  ،Windows وMac OS Xهنفففاك اختلف ففففي الخطفففوط العا

بطر لختيا رiOS 6 عن iOS 7، وWindows 8 عن Windows Vistaوكذلك يختلف  متض ، وق د 

بفر تطبيقففك لصفف دا ر ج ديفف د، برة تففو بل مفف إصفف دا را ت ممحفف دودة لنسففته دافها، وأخففرى تتجاهلهففا، ففففي كفف

بنظر بصياتن ة في المستقبل كن بعي د ال بتطوير وال بصميم وال !يتضاعف جه د الت .

ببا. 5 ممستجي كن 
بفر تطبيقفك علفى الويب؟ هفل يف دعم بضفع ة أتنفواع مفن الهواتفف فقفط؟ كيفف نسيعمل هفل نسفتو

بتواصففل مففع التنففترتنت اليففوم، لففذا احففرص علففى أن علففى الجهففزة القادمفف ة؟ كففل الجهففزة تسففتطيع ال

ممستخ دمو تطبيقك بانستعمالها .بانستطاع ة تطبيقك التلؤم مع مختلف الجهزة التي ق د يرغب 
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تكر بأكثر من شاشة واحدة في الوقت نفسه. 6 ف
بن بإمكاتنفففك بشفففيء مفففن الجهففف د تمحقيقفففه هفففل يمكفففن لما، ولكففف ب د .قففف د يكفففون هفففذا الموضفففوع متقففف

مبعفف د؟ هففل يمكففن لمجموعفف ة مففن بتلفففاز عففن  بتمحكففم بال بي ة كمففا يمكففن ال انسففتخ دام هاتفففك وحانسففوبك نسفو

بي ففي غرفف ة واحف دة؟ وإذا كنفت تسفتخ دم جهفازين ففي بكم بلعب ة على حانسوب لوح الهواتف أن تتمح

بدي إلى مشاكل في وقت واح د، فهل يمكن تنقل البياتنا ت بينهما؟ ماذا عن مزامن ة البياتنا ت؟ هل نستؤ

بكر في المر !النستعمال؟ ف

بل بشففائع ة لمحفف بتصميم، وهففي مجموعفف ة مففن النسففاليب ال برف في الفصل القادم على أتنماط ال نسنتع

ممستخ دم بكر رة في تصميم تجرب ة ال ممت .المشكل ت ال
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بلهفففا مثفففل القفففوائم ففففي تطبيقفففا ت الهواتفففف ويمح ممشفففترك ة  ل ة  بممون مشفففكل ممصففف )عنففف دما يفففواجه ال )

جر مففن بل كففثي بنففى هفذا المحف بم يتب بيفف ة ففي فيسفبوك علففى الهففاتف ثفف كالقائم ة المخف )أح دهم بأنسلوب أتنيق  )

بتطففبيق ميسففاع دهم فففي فهففم ال ممسففتخ دمون و لطفففا يففألفه ال ميصففبح تنم بن هففذا النسففلوب  بممين، فففإ ممصفف ال

.بصو رة أنسرع

وتصميم وشائعة التستخدام أنماط ال ومي هذه الحلول ال .منس

بتصففميم بل منانسب للمشففكل ة، وليكففون تنمففط ال بتنه ح بضرو رة أ بين ل يعني بال ممع بن شيوع تصميم  لك

لل للنستخ دام في الوقت تنفسه ل دا، يجب أن يكون شائع النستخ دام وقاب بي .ج

بل بتفكيففر ففي حف بنفب عنفاء ال بتنهففا تسفمح لهفم بتج مكسفالى ل بممين ال تشيع بعض التنماط بيفن المصف

بثففل قائمفف ة بلففتي تم بلففتي يسففتعملها فيسففبوك، وا بشهيرة ا .منانسب للمشكل ة ومن ذلك قائم ة الهامبو رغر ال

بلفتي أخفذ ت تظهفر ففي بيف ة، وا بذك متسفتعمل ففي ع ديف د مفن المواقع علفى الهواتفف ال بي ة من الوامفر  مخف

بنمففط بر ر لخفاء العناصففر فيهففا شففاع هففذا ال ممب بمم ة للنستخ دام على شاشا ت كبيرة ل  ممص .مواقع ويب 

بل الفضل بتنه المح بضرو رة ل بمم عناء إتنشاء قائم ة جميل ة، وليس بال ممص بفر على ال بتنه يو .ل

بمفففا أن بتنهفففم ل يلمحظوتنهفففا، فإ بوا ر الموقففع هفففذه القففوائم ل ففففي كفففثير مفففن المحفففال ت، ل يسفففتخ دم ز

لثا عن الوامر ببطوا بمح .ميغاد روا الموقع أو يتخ

وياك أن تستعمله وئ وكسول إ ول تسي .هذا ح . .
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بو ر بيفرة طفوال الوقت بمفا ينانسفب تطف ممتغ بتنها كفثيرة و بتصميم ل ل يمكنني حصر قائم ة بأتنماط ال

بطلع عليها بروابط لت بيا ت، ولكن إليك بعض ال بتقن :الجهزة وال

1.GoodUIبلففففتي يمكنففففك برنسففففوم، وا بضففففمح ة بال : قائمفففف ة ممتففففازة مففففن الفكففففا ر البسففففيط ة المو

.انستخ دامها أو تجربتها على القل عن د تصميم مشروعك

2.PatternTapبوتنا ت مواقع الويب ميشا ركها أعضاء الموقع عن مختلف مك . مكتب ة تجمع أمثل ة  :

بمففا هففو:ملحظة ميعطيففك فكففرة ع بطلع عليهففا  بن ال بئ، ولك بي د، وبعضها نسي  بعض هذه المثل ة ج

.شائع وما هو تناد ر النستخ دام

3.The Anatomy of a Perfect Landing Pageبنهففا بشففيء لك : مقالف ة ق ديمف ة بعففض ال

بزوا ر القففادمين مففن متعففرض للفف بمفف ة للموقففع  بيفف ة تصففميم صفففمح ة عا ل تففزال صففالمح ة، تشففرح كيف

لضفففففا متعجبفففففك هفففففذه أي بزائفففففر إن أعجبتفففففك، فقففففف د  بول مفففففا يفففففراه ال أي أ بركفففففا ت البمحفففففث  :ممح .( )

Unbounce blog.

4.Mobile Patterns ميشبه  :PatternTapبي د وبعضها ، وهي قائم ة من تصاميم بعضها ج

بي ة بذك بما هو شائع في تصاميم الهواتف ال بنها تعطيك فكرة ع بيئ، لك .نس

5.Timoa on Pinterestبيزا ت بنف ة حسب الم ممص بظم ة من عناصر الواجها ت  . مجموع ة من :

ممسففتخ دم، أل وهففو بيفف ة فففي تصففميم تجربفف ة ال بم بون الكففثر أه بطلع علففى المكفف في الفصل القادم نسفن

.هن دنس ة المعلوما ت
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ممسففتخ دم، نسففنب دأ اليففوم بطففط لتصففميم تجربفف ة ال متنخ تناقشففنا فففي الفصففول الماضففي ة كيففف تنفهففم و

بن بمفف ة، وهفذا يعنفي أ مبنيف ة العا بل متكامفل هفي تأنسفيس ال بول خطفوة ففي تصفميم حف بي أ .بالعمفل المحقيقف

بتعرف على معنى هن دنس ة المعلوما ت  ).Information Architecture(علينا ال

بنسففب ة لففك، فأتنصففمحك بالبفف دء بهففذا لمففا بال بنيفف ة للمعلومففا ت ج ديفف دة تما "إن كففاتنت فكففرة إتنشففاء  "

.Understanding Information Architecture:العرض 

أو  بنهفففاIA(تكفففون هن دنسففف ة المعلومفففا ت  بصفففغيرة، ولك ديا ففففي المشفففا ريع ال ل را بسفففيط ة تنسفففب ) اختصفففا

بتعقي د في مشروع ضخم ل ة في ال .تصبح غاي
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لل  رنسفم خريطفف ة للموقع، بو بني ة المعلوما ت هي مفهوم غير ملموس، ولكي تنتعامفل معفه، علينففا أ

لل :كهذه مث

لعففففا فيففففه  بي ة،6يعففففرض هففففذا المثففففال موق بي ة، وقسففففمان فففففي القائمفففف ة الرئيسفففف : صفففففمحا ت الرئيسفففف

بقففل 3و بتن بصفففمحا ت المرتبطفف ة مففن خلل عناصففر ال بثففل الخطففوط ال بيفف ة تم ( أقسففام فرع .navigation(

.وهي القوائم والز را ر

نسلسل ة:ملحظة شجرة أو  بميها  متنس  ، كشجرة عائل ة بصفمحا ت بهذا النسلوب  بتب ال متر " عن دما  " " ( )

بيفف ة  (هرم "hierarchyبتنهففا بل أ إ بتطبيقففا ت والمواقففع  ممسففتخ دم ة فففي تنظيففم معظففم ال (؛ وهففي  (
).ليست النسلوب الوحي د

بم ة :ما من قواع د صا رم ة في  رنسم خريط ة الموقع، ولكن إليك بعض ال رشادا ت العا
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ديا للمعلوما ت• لبا منطق بضرو رة ترتي الخريط ة البسيط ة ل تعني بال

لق الخريط ة نسهل ة القراءة وواضمح ة• أب

أو العكس• لة تنرنسم من العلى للنسفل، وليس من اليسا ر لليمين  ]عاد ]

بي وليست عرض أزياء• ممستن د تقن بضرو رة أن تكون الخريط ة جميل ة المظهر، فهي  !ليس بال

تطحة. 1 ممس تما أن تكون عميقة أو  الخريطة إ
وهففذا يعنففي إضففاف ة القسففام بطمح ة قفف د ر المكففان  ممسفف (بشففكل عففام، عليففك أن تجعففل الخريطفف ة 

، برا ت كففثير للوصفول إلففى عمففق الموقففع بنقر م بتالي ل يضطر المستخ دم إلى ال بي ة في القائم ة وبال )الفرع

بنها تمحتا ج تنقرا ت أكثر وهذا يعني قوائم أبسط لك ).أو أن تجعلها عميق ة  )
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بنهما مختلفتان بصفمحا ت، ولك .لحظ أن للبنيتين أعله الع دد تنفسه من ال
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ب دم منتجفففا ت كفففثيرة مثفففل  بلفففتي تقففف لة بنيففف ة عميقففف ةWal-Martبعفففض المواقفففع ا  تمحتفففا ج عفففاد

ل ة، بينمففففا تمحتفففا ج مواقفففع أخففففرى مثفففل  بل أصفففبح القائمفففف ة ضفففخم بتنفففهYouTubeوإ بطمح ة ل ممسففف  بنيفففف ة 

ممستخ دمين ومقاطع الفي ديو بمن غير مفهومين ال .ل يتض :

نذ  لمحا في الوقت ذاته، عليك حينئفف بط لقا ونس ،تبسففيط أهفف دافكأنسوأ المو ر أن تجعل موقعك عمي

بي بون أنسانس ببع بمحث وعرضه كمك .أو تصميم مر

مبعف د :خرافة شائعة بل شففيء ففي الموقفع ينبغففي أن يكفون علفى  3 ق د تسمع البعض يقول أن كفف

لئا بعفف د بلفم شفي بيا ت ولفم تتع بتسفعين ممسفتخ دم ففي ال بلمفت تجربف ة ال بتنفك تع لما هذا يعنفي أ .تنقرا ت دو

بقلوا، بتنهم يعرفون مكاتنهم في الموقع، وكيف يمكن أن يتن بك د من أ ممستخ دم، تأ بكز على ال .ذلك  ر
لرا لمحا ويسي بقل واض بتن بنقرا ت إن كان ال بم ع دد ال .ل يه

ممستخدمين . 2 )User Stories(قصص ال
ممستخ دم ضمن موقعك أو تطبيقففك، بلتي يمكن أن يسلكها ال بطرق ا ممستخ دم إح دى ال بص ة ال ق "تصف  "

بص ة لشرح تصميمك بالكامل لعا، ونستمحتا ج إلى أكثر من ق بص ة موجزة وكامل ة م .ويجب أن تكون الق

بص ة مستخ دم يزو ر موقع  بثال عن ق :Googleفيما يلي م

بي ة• يصل المستخ دم إلى صفمح ة البمحث الرئيس

بنقر أو بلوح ة المفاتيح• ميرنسلها بال لخل المستخ دم عبا رة بمحث و مي د

مملئمتها لعبا رة البمحث• بب ة بمحسب  بتالي ة قائم ة بنتائج البمحث تكون مرت بصفمح ة ال تعرض ال

بفح المزيفف د مففن• ممنانسففب، أو تصفف برابفط للوصفول إلفى الموقفع ال بنقففر علففى ال ممسفتخ دم ال يمكففن لل

ميفي ده لئا  بتى يج د شي .تنتائج البمحث ح
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نف لشرح الفكرة:ملحظة بنه كا خسط، ولك ممب . هذا المثال 

بيتهففا، بتنمففا فقففط يفففرض إمكاتن بتصففميم، وإ بصفف ة يشففرح تفاصففيل ال نء فففي الق بتنففه مففا مففن شففي لحففظ أ

ممسففتخ دم، وليففس الواجهفف ة ممسففتخ دم شففرح مسففير النسففتخ دام، أي تتففابع خيففا را ت ال بصفف ة ال فغففرض ق

بي ة للمشروع بنهائ .ال

حتى الن لعا  لل، فق د أحسنت صن بعا لطا وف ممستخ دم بسي !)إن كان مسير ال )

ممسففتخ دم، وهفذا بصف ة المسفتخ دم هفي ذاتهففا تجربفف ة ال بن ق ممفف ديرو المشففروع إلففى العتقففاد أ يميل 

ممسففتخ دم يضففع هففذه بمم تجربفف ة ال بثففل قائمفف ة مففن المزايففا والوظففائف، فمصفف متم بتنهففا ببسففاط ة  خففاطئ، ل

بول إلى الفريق متمح بلتي ب دو رها  .القصص ا

الن وقف د أصفبح بإمكاتننففا كتابفف ة قصفص المسفتخ دم، علينفا أن تنبنففي هن دنسف ة المعلومففا ت، فبنيفف ة

بصففف ة المسفففتخ دم، وعلينفففا أن تنختفففا ر تنفففوع هن دنسففف ة بلفففتي تقفففوم عليهفففا ق ب دد الخطفففوا ت ا متمحففف بصففففمحا ت  ال

ب دة أتنواع ببما تنمحتا ج ع بلتي تنرغب بتنفيذها، و ر .المعلوما ت ا

أنوا ع هندسة المعلومات. 3
)Categories(الفئا ت •

بما ت • )Tasks(المه

البمحث•

بزمن• ال

بناس• ال
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السفئات.ا 

برجففال، ال بيل قائم ة من مجموع ة فئا ت  بتجزئ ة يمكن تخ لل في متاجر بيع الملبس بال بكر مث "لنف : :

بفر، عنف دما متشير هذه الفئا ت إلى أتنواع الممحتوى المتفو بتخفيضا ت وهكذا   بنساء، والطفال، وال ...وال "

بي ة لى ينتمى إلى الفئ ة المعن بقع ممحتو .تنقر على إح داها، نستتو

ل دا، وعنفف دها قفف د لعا، ولكففن قف د تكففون الفئففا ت أكففثر تعقيف هذا أكفثر أتنفواع هن دنسفف ة المعلومفا ت شفيو

ممستخ دميك عن دما يزو رون فئ ة ل تمحتوي ما يطلبوتنه .تعتري المحيرة 

ومات.ب  المه

بلفتي بتطفبيق توزيعهففا بمحسفب الهفف داف ا من الطرق الخرى تنظيففم المعلومففا ت فففي الموقفع أو ال

لعا لمصرف، ق د يكون من المنانسففب تصففميم قائمفف ة بمم موق ممستخ دمون إتنجازها، فإن كنت تص يري د ال

ممسففتخ دمك يعففرف التففوفير، القففروض، النسففتثما را ت، المسففاع دة، فتففح حسففاب إن كففان  ".تمحتففوي  "

بل بخ المحفذ ر فقف د ل يعلفم كف بطفرق لهن دنسف ة المعلومفا ت، ولكفن تو ميريف د، فهفذه مفن أفضفل ال بضفبط مفا  :بال

ميري دون ممستخ دمين ما  .ال

بنففوعين يختلففف ن د بأحفف د هففذين ال بسففابقين، تصففميم قائمفف ة لموقففع واحفف بنففوعين ال لل فففي ال بكففر قلي ف

بلب اهتمامك بنوع الخر، واعتماد أح دهما يتط لرا عنه بال .كثي
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البحث.ج 

ممستخ دمين، فق د يكون من الفضففل مينتجه ال لئا بممحتوى  بتعقي د، أو ملي إن كان موقعك ش دي د ال

لو YouTubeاللجوء إلى البمحث، مثفل  مضفمحك ة، أفلم،YouTube، فلفو لفم يمح ( إل فئفا ت المقفاطع 

لمففا إلففى تصففنيف الفيفف ديوها ت بن ذلففك يعنففي المحاجفف ة دو ...)إعلتنففا ت لكففان صففعب النسففتخ دام، كمففا أ

.المنشو رة بشكل صمحيح

وزمن.د  ال

متربكفففك هفففذه الفكفففرة يمكنفففك تصفففميم هن دنسففف ة ممسفففتخ دم فقففف د  لئا ففففي تجربففف ة ال ممبتففف د :إن كنفففت 

برنسفففائل بفففترتيب لل صفففن دوق البريففف د اللكفففتروتني، حيفففث تعفففرض ال بزمفففن، فمث بيفففر مفففع ال :معلومفففا ت تتغ

شفففائع، بزمفففن، ففففي مواقفففع الممحتفففوى قففف د تسفففتخ دم فئفففا ت مثفففل  "وصفففولها، هفففذا تصفففميم قفففائم علفففى ال

، تنشرة الخبا ر في فيسبوك مثال على هذا .مؤ رشف، ح ديث "...

وناس.ه  ال

بمم ة حفول بصفففمح ة مصفف بل ال بنففاس، فكف لضفا مثفال علففى هن دنسفف ة معلومففا ت قائمفف ة علفى ال فيسبوك أي

بول بناس، عن دما تصل إلى صفمح ة شخص مففا، تتمحفف فكرة لمن تعود هذه المعلوما ت، والعلقا ت بين ال

صففو ر، أصفف دقاء، أمففاكن لتصففنيف هففذه التنففواع المختلففف ة مففن )هن دنسفف ة المعلومففا ت إلففى تنففوع الفئففا ت  )

.الممحتويا ت

لل بعض الشيء بن فصلنا أصبح طوي .ق د يكون هناك أتنواع ع دي دة أخرى لك !
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بي ة بتخطيط برنسوم ال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ال

بططفا ت ممخ تجربف ة المسفتخ دم تلفك ال بنفاس عنف دما يسفمعون عبفا رة  "تتباد ر إلى أذهفان معظفم ال "

بلتي ا بططا ت  ممخ بن هذه  رنسم ال ممخطئين أ بنون  بوتن ة من مستطيل ت وخطوط، والكثير منهم يظ (المك - -

بميها  ممستخ دمwireframesتنس بل ما في تجرب ة ال . هي ك (

ما هي الرسوم التخطيطية؟. 1
ممسفتخ دم بن تجربفف ة ال بلففك تفهففم الن أ إن كنت ق د قرأ ت الفصفول الماضفي ة مففن هفذا الكتفاب، فلع

لرا من المشكل ة لءا صغي بن الجزء الظاهر منها ليس إل جز .كجبل الجلي د من حيث أ
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بي ة بتخطيط برنسوم ال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ال

تمة. 2 الفكرة العا
لمففا بنهففا ليسففت دو ولك بصففو رة أعله  بلففذي فففي ال بيفف ة، كا ممسففتن دا ت تقن بتخطيطيفف ة هففي  (الرنسففوم ال

ببما بعض اللوان بوتن ة من خطوط ومستطيل ت وأنسماء، و ر ، وهي مك .حسن ة المنظر كهذا (!

بي ة  بططفا ت الهن دنسف ممخ بيفف ة بال بتخطيط برنسفوم ال متقفا رن ال لرا مففا  بتنهمفا متقا ربففانblueprints(كفثي ) ل

.في اله دف

ممهنفف دس، وليففس لففون الجفف د ران بطفف ة ال بيفف ة إتنجففاز خ بنففائين كيف ميملففي علففى الب بي  بطط الهن دنسفف ممخ فففال

اقفتراح برد  ممجفف بي ة، فهفي ليسففت  ب د بي د بما فيها بصو رة ج بتق بضل، وينبغي عليهم ال ممف "أو شكل الثاث ال "

بو ر نسريع للمشروع تص بم ة أو  فكرة عا ".أو  " " "

بمى متسفف بي فهففي ل  بذهن متنجففز علففى اللففواح أو خلل جلسففا ت العصففف الفف بلففتي  بمففا الرنسففوم السففريع ة ا أ

بيم ة برنسوم المطلوب ة فيما بع د، وهي مع ذلك ل تزال ق لنسا لتنجاز ال بتنها فقط تضع أنسا بي ة ل لما تخطيط . رنسو

بتخطيففط لففه قفف د يطففول أنسففابيع أو بن ال بي أكففثر مففن نسففاع ة، لكفف بتخطيطفف برنسففم ال قفف د ل يسففتغرق ال

بم أن تشرح ذلك لزبائنك وزملئك في العمل ل را، ومن المه .شهو

لذا بي بعفف د، فهففو إ بتخطيطفف بو رهففا ل يسففتطيع انسففتخ دام  رنسففمك ال ممط بمم الواجهففا ت أو  ممصفف إن كففان 

ديا له بو را مب دئ خيا، بل تص لما تخطيط .ليس  رنس

بن الفصففول الثنفففي عشفففر القادمففف ة بقف هنفففا، ل بننففي نسفففأتو لل، ولك قففف د ل يكففون هفففذا الفصفففل طففوي

بيف دة، وليفس بدي إلفى تصفميم يعمفل بصو رة ج بي ة بمحيث تؤ بتخطيط برنسوم ال بي ة تمحسين ال نستشرح كيف

بي د .فقط ذا مظهر ج
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بي ة بتخطيط برنسوم ال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ال

تية. 3 بما تخطيط أشياء ل تعتبر رسو
بيف ة  بتخطيط برنسوم ال بصفل ة مليئف ة بالمسفتطيل تWireframes(ال بيف ة مف لذا مسفتن دا ت تقن ) هفي إ

بي ة، بنهففا ضفرو ر بلف ة، لك ، وهفي بصفراح ة مم صفو رة ضع انسم المسفتخ دم هنفا أو  بتسميا ت  ")الفا رغ ة وال " " ")

بلتي يضعها المهن دنسون بي ة للبني ة ا بططا ت الهن دنس .فهي كالمخ

بلففتي بتعليمففا ت ا بطفف ة عمففل، ويشففرح ال بي يصففف خ لذا هففو بالفعففل مسففتن د تقنفف بي إ بتخطيطفف برنسففم ال فال

بتننفا بتصميم ففي موضفعها وأ بن كل عناصر ال بك د من أ بتباعها، وهي تسمح لنا بالتأ البنائين ا "يجب على  "

بي ة لما تخطيط بلتي ل تعتبر  رنسو لضا بيان بعض الشياء ا بننا تنري د أي ديا منها لك .لم تننس أ .

بيفف ة، وهففي مففن الخطايففا بتخطيط برنسففوم ال فيمففا يلففي قائمفف ة ببعففض النسففتخ داما ت الخاطئفف ة لل

بلتي ل تغتفر !ا

بيفف ة علفى.1 بتخطيط برنسفوم ال بو را ت نسفريع ة يعامفل البعفض ال تصف بتخطيطيف ة ليسفت  برنسوم ال ".ال "

بتصففميم  بمفف ة عففن ال جم نسففريع يعطففي فكففرة عا بتنهففا  رنسفف لمففا، فهففيsketch(أ )، وهففذا خففاطئ تما

بتنه هفذه لنسفا، بفل تشفرح كيففف نسيعمل، ومع أ بتطفبيق أنسا بمن كيف نسيب دو الموقع أو ال ل تتض

بي ة بتخطيط برنسوم ال بتنها ليست كال بل أ بم ة، إ بسريع ة مه برنسوم ال .ال

بي ة، اعفرض مسففا ر النسفتخ دام بتخطيط برنسوم ال بصو ر، ل بال بي ة بالكلما ت وال بول اشرح الفكا ر ال

بزبون فهمها بي ة، فهي أنسرع وأفضل، ويسهل على ال برنسوم الي دو .بالرموز وال
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بي ة بتخطيط برنسوم ال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم ال

بن تمحتففا ج.2 بل أ بتنهففا تبفف دو بسففيط ة المظهففر، إ لتففا فمففع أ بيفف ة يسففتغرق وق بتخطيط برنسففوم ال .إتنجففاز ال

بل جزء منها يسبقه تخطيط، ويوضع بعناي ة في موضعه وصفففمحته، بتفكير، وك الكثير من ال

بل ، وكفف فففي صفففمح ة أخفرى لطا يصفل إليهففا  بل صفمح ة تمحتا ج  راب بل  رابط يمحتا ج وجه ة، وك )وك )

ب ر يجفففب أن يكفففون ففففي موضفففعه حيفففث يمحتفففاجه المسفففتخ دم، وأن ل يوضفففع ففففي موضفففع ز

متنجففز ب بيفف ة  بتخطيط برنسففوم ال بن الجميففع10% تفكيففر و90ل يمحتففاجه؛ فال بكفف د مففن أ .  رنسففم تأ %

بتفكير !يفهمون المحاج ة لل

بتففى يصففل.3 بر بمراحففل ح بل ما يصنعه التنسان يم متعرض في مراحل ك بي ة ل  بتخطيط برنسوم ال .ال

بمففا أن تكففون جففاهزة أو ل تكففون، فففإن لففم تكففن بيفف ة، فهففي إ بتخطيط برنسفوم ال بل ال بنضففج، إ إلففى ال

بتنهففا صففعب ة النسففتخ دام، بظمفف ة، أو ل ممن بتنهففا غيففر  بل، أو ل متمحفف بن مشففكل ة مففا لففم  جففاهزة فففذلك ل

ممنتهيففف ة، برنسفففوم والبففف دء بالبنفففاء، فهفففي غيفففر  .أو تناقصففف ة إن لفففم يكفففن بالمكفففان أخفففذ هفففذه ال

بتخاذ قرا را ت على  رنسوم تنصف جاهزة نسيكون مم دير، فا بزبون أو ال سش أن تقول ذلك لل ل تخ

لنسا، وهذا من تجربتي .كابو

ب د شفففاه د ت فففففي عملفففي بعففففض.4 بيفففف ة علفففى ممحمففففل الجففف بتخطيط برنسفففوم ال .يجفففب أن تؤخفففذ ال

بتنفه و رق مفن قسفم ففي الموقع إلفى قسفم آخفر ل ديفا علفى ال لما تخطيط بممين ينقلفون  رنسف ممصف ال

لما علفى  بيفف ة ليففس فيهففا70 رأوا أن ذلك أفضل، وشففاه د ت كفذلك  رنسفو  صففمح ة لشففبك ة اجتماع

، أتنجزتهفففا واحففف دة مفففن أكفففبر شفففركا ت العلتنفففا ت ففففي العفففالم بي  بشخصففف بف ال !)صففففمح ة الملففف )

برنسفففوم ممسفففتخ دم ليفففس لفففه مكفففان ففففي ال مينشفففئه ال بن  ميففففترض أ وشفففاه د ت كفففذلك ممحتفففوى 

لمحفا وشففاه د ت بتنففه يبفف دو قبي برنسففم ل بتسفجيل ففي ال ب ر ال لتنففا يممحفو ز بيفف ة، وشفاه د ت زبو بتخطيط !ال

لست أمزح مكبرى  بممين من شرك ة  ممص بي ة على ي دي  بمم وأتنجز دون قائم ة  رئيس مص لعا  !).موق )
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ممنتجففك بثففل خطففأ قفف د ينتهففي بفف دما ر  متم لعففا  بنهففا جمي قفف د تبفف دو بعففض هففذه المثلفف ة نسففخيف ة، لك

.أو خ دمتك

بل لصففا فففي المشففا ريع الكففبيرة، صففف واشففرح كفف بيفف ة، وخصو بط بتخطي برنسففوم ال ليففا لل لتا كاف ضع وق

بز ر أو ذاك بو ر أن يسأل عن وظيف ة هذا ال ممط بل صفمح ة، بمحيث ل يمحتا ج ال .عنصر في ك

بوتنهففا وتمحففرص علففى.5 جميلفف ة ليففس عليففك أن تل بي ة  بتخطيط برنسوم ال ".ليس عليك أن تجعل ال "

بن تمحففاول أن متنجففزه، ل بتنك ل تمحترم مففا  كل صغيرة وكبيرة في مظهرها، وإن فعلت ذلك فإ

بي ة بتقن برنسوم أمام م ديرك أو زبوتنك بتركيزك على مظهرها ب دل تفاصيلها ال بر ر هذه ال .متم
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تتصميم المرئي ال
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بتصميم المرئي UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم مبادئ ال

بتففي تسففاع دك فففي تففوجيه اتنتبفاه بي ال بتصفميم المرئف ب دث هفذا الفصفل عففن اثنيفن مففن مبفادئ ال يتمح

بول مففا يلمحظففه بنهففا قفف د ل تكففون أ بميفف ة مففن غيرهففا، ولك بتصففميم أكففثر أه ممسففتخ دم، فبعففض أجففزاء ال ال

مليلحظها ممستخ دم  متنعين ال ممستخ دمون، وعلينا أن  .ال

أثقففل مففن غيرهففا فففي تخطيففط ديا، فبعففض العناصففر تبفف دو  بيفف ة تنسففب بي ب ديه بثقففل المرئفف ال "فكففرة  " " "

ممستخ دم بمم لتجرب ة ال بم ة لك كمص .الواجه ة، فتجذب التنتباه بصو رة أنسهل، وهذه الفكرة مه

متنشفغله عفن هف دفه ففي بل  بمفف ة، وأ ممه مملحظفف ة الشفياء ال ممسفتخ دم علفى  متنسفاع د ال وظيفتنا هي أن 

.الوقت ذاته

ممسفففتخ دم، بتصفففميم، يمكنفففك زيفففادة احتمفففال أن يراهفففا ال بإضفففاف ة ثقفففل مرئفففي لبعفففض عناصفففر ال

بتالي تغيير ما نسيقوم به بع د ذلك .وبال

بي تقففوم علففى مقا رتنفف ة عنصففر فففي بتصففميم المرئفف بل مبادئ ال بي، وك بي مفهوم تنسب بكر الثقل المرئ :تذ

.التصميم بما حوله من عناصر

بي ة الصلي ة بطاط بطا ت الم !ولكي ل تنطيل المح ديث، إليكم تنجما ت هذا الكتاب الب :
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التباين. 1

بي بثقل المرئ بثر في ال بتباين يؤ بما حولها، فال بنظر أكثر م بط ة في المنتصف ال .تجذب الب

بتباين بينهما .هو الفرق بين العناصر ال داكن ة والعناصر الفاتمح ة، وكلما زاد الفرق بين عنصرين زاد ال

بصففو رة بسففوداء فففي ال بطفف ة ال بم ة، كالب ممه ممستخ دم هو زيادة تباين العناصر ال ما تنري ده في تجرب ة ال

بسففوداء، ولفو بطفف ة ال مملحظفف ة الب بدي إلففى زيففادة  بلفون، وهففذا يففؤ بصففو رة فاتففح ال أعله، فمعظففم ممحتففوى ال

لل بطا ت البيضاء أكثر ثق بصو رة نسوداء في معظمها، لب د ت الب .كاتنت ال

ب داكن بز ر ال ممستخ دمين ال ل را في واجه ة، لنقر معظم ال بطا ت أز را .لو كاتنت هذه الب
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معمق والحجم. 2 ال

بي أكثر من تلك البعي دة عنهم بد .يميل البشر إلى التنتباه إلى العناصر القريب ة منهم في العالم الما

أقفرب إلينفا، بتنهفا  بي علفى أ برقمف لمفا ففي العفالم ال بتننا تنميل إلى فهفم العناصفر الكفبر حج "وبالمثل فإ "

بوشفف ة ممش بطفف ة ال كالب بنففا  بتنهففا أبعفف د ع لمففا علففى أ بصو رة أعله، والعناصففر الصففغر حج بط ة الونسطى في ال (كالب

كما تنقرأ لبا من اليمين إلى اليسا ر  بطا ت متماثل ة المحجم، لنظرتنا إليها غال ).أعله لو كاتنت هذه الب ) .(

بتشفويش  بدي انستخ دام تففأثير ال بيف ة مفهفوم العمففق، والمحجففمblur(يؤ بظلل إلفى زيففادة واقع ) وال

بطح  ممس بتصميم يتبع النسلوب ال ).flat design(يعطي هذا التأثير حتى لو كان ال

بيفف ة، وهففذا بميفف ة ذا ت حجففم أكففبر مففن تلففك القليلفف ة الهم بمفف ة، اجعففل العناصففر الكففثر أه كقاعفف دة عا

ميسففاع دك علففى اختيففا ر مففا بهل فمحصففها بففالعين، و ميسفف بصفففمح ة  بي ضففمن ال بدي إلففى إتنشففاء تراتففب مرئفف يففؤ

لل بو ممستخ دم أ .ميلحظه ال
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بنظففر ففي ميطيلفوا ال بتننففا ل تنريفف د للمسففتخ دمين أن  ، ل بشعا ر أكففبر جعل ال متن د رك خطأ فكرة  "من هنا  "

لئا ما من الموقع !شعا رتنا ب دل أن يشتروا شي

تلون. 3 ال
بي ة، والمحففرا رة والففبرودة، والثيففاب، بصففناع لفف دينا فففي المحيففاة الواقعيفف ة تنففو ر الشففمس، والضففواء ال

بممي بثر فففي إد راكنففا للففون، وتنمحففن كمصفف بلففتي تففؤ بتجا ريفف ة وكففثير مففن العوامففل المشففابه ة ا والنسففماء ال

بمق في تفاصيلها ممستخ دم علينا أن تنفهم اللوان، وإن لم يكن من المطلوب التع .تجرب ة ال

بتنه تمحذير؟ لللوان معنى لدا؟ وأيها يب دو وكأ .أي هذه اللوان يب دو با ر

تتراجع ب دم أو  تتق بتنها أقرب؟ يمكن لللوان أن  بطا ت تب دو وكأ "أي من هذه الب " " "
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بصو رتين أعله بطا ت في ال بلم بعض المو ر من الب .يمكن لنا أن تنتع

بي ة  بتخطيط برنسوم ال لة ما تننجز ال بتنففهwireframes(عاد ) بالنسود والبيففض، وهففذا أمففر حسففن، ل

بممي الواجه ة بي ة مص بما المظهر فهو مسؤول بتركيز على الوظيف ة، أ .يسمح لنا بال

بل أن اللوان في بعض الحيان تكون ذا ت وظيف ة، كألوان إشا را ت المرو ر، أو كأن يكففون لففون إ

بم لقا لطعمها، فهذا مه بصاص ة مطاب !الم " "

معنى اللوان.ا 

بطففا ت ز رقففاء وصفففراء وحمففراء، وهففي بسففابق ة، تنففرى ثلث ب بصففو رة الولففى ضففمن الفقففرة ال :فففي ال

معنى ما بصبغا ت  بل من هذه ال بط ة صبغ ة، ولك بل ب ممباشرة أن لك متنلحظ  بطا ت جميل ة، ويمكن أن  .ب " "

لرا بشفف ، ولففو كفففاتنت مؤ حففذف إلغفففاء المففر و تأكيففف د و ل را، فقففف د تكففون  بطففا ت أز را "لففو كفففاتنت الب " " " " " :

بففا رد لرا فففي فففرن لكففاتنت  بشفف ، ولو كاتنت مؤ فا رغ تنصف مليء و مليء و بزان، لكاتنت  "لمتلء الخ " " " " " " "

بير المعنى بلون غ بن ال بطا ت متماثل ة، لك بلك أد ركت الفكرة الب حا ر لع دافئ و .و : ." " " "
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بمم الواجهفف ة يخفتر اللفوان،  إن لم تكن بمحاج ة للشفا رة إلفى الختلف ففي الوظيفف ة، فف دع مصف

بي ة بتخطيط لءا من  رنسومك ال بل فاجعل اللوان جز .وإ

ودم.ب  وتق وتراجع وال ال

بطفف ة حمففراء متنشففاه د ب بثاتنيفف ة  بصففو رة ال ، ففففي ال هادئفف ة صاخب ة أو  "يمكن لللوان كذلك أن تكون  " " "

بنهففا ليسفت كفذلك الجفأ إلفى هفذه المحيلف ة ففي أز را ر لل، ولك .واثنتين ز رقاوين، تب دو المحمفراء أقفرب قلي

بشاش ة، فالمستخ دم يميل إلى تنقر اللوان القرب تقفز من ال بتنها  بشراء حيث تب دو وكأ .ال " "

بتت اتنتبففاه المسففتخ دم، متش متبقي بعض العناصر ظاهرة دون أن  لتنا بأن  وبالعكس، ق د ترغب أحيا

لمففا ظففاهرة علففى ، وهذا النسلوب منانسب لقائم ة تبقففى دو متراجع ة بز رقاوين، فهي تب دو  بطتين ال "كالب "

بم ممستخ دم عن عناصر أه صاخب ة لصرفت اتنتباه ال بشاش ة، فلو كاتنت  .ال " "

قق رتسومك بسيطة.ج  أب

بيففف ة لبيفففان الوظيفففف ة فقفففط، فل داعفففي للمبالغففف ة ففففي بتخطيط برنسفففوم ال انسفففتخ دم اللفففوان ففففي ال

بزبفون، فقف د يف دخل معفك ففي تنقفاش ل طائفل مفن انستعمالها أو المحرص علفى تجميلهففا لعرضفها أمفام ال

.و راءه لختيا ر ألوان أخرى

وي معا.د  وتصميم المرئ اجمع مبادئ ال

بي، إذ يسففهل ملحظفف ة العناصففر الكففبيرة، بثقففل المرئفف بلمنففاه عففن ال يمكن انستخ دام اللوان مع ما تع

بتمحففذيرا ت حمفراء بلفون فيسفتمحيل تجاهلهففا اجعفل  رنسففائل الخطففأ وال بما العناصففر الكفبيرة حمففراء ال !وأ

بيفف ة، فيكففي أن تكففون صفغيرة المحجففم بلفون بمفا إن كفاتنت  رنسفال ة تأكيفف د لنجففاح العمل بتباين، وأ وعالي ة ال

نع ممتراج .أخضر 

56|▲



بتصميم المرئي UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم مبادئ ال

تتكرار ومخالفة النماط. 4 ال

بناظر بير إد راك ال ميغ بنمط  لطا، وال بطا ت تنم .تخلق هذه الب

بنمط بتركيز في موضع مخالف ة ال بناظر إلى ال .يميل ال

بر ر شففيء مففا فففي بسلنسففل بمهففا رة فائقفف ة، إذ يلحففظ بسففرع ة تكفف ب دماغ مففع التنمففاط وال يتعامففل الفف

بر رة ممتك بتفكير بصو رة مختلف ة عن هذه الشياء ال بطبيع ة، ويميل إلى ال .ال
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بطففا ت بتننفا ل تنفرى خمففس ب بل أ بف واحفف د، إ بطا ت متماثل ة في ص بصو رة الولى أعله خمس ب متظهر ال

بتنها مجموع ة أو نسلسل ة، وعادة تنراها من اليمين إلففى اليسففا ر بط، تنعاملها على أ دفا من الب منفردة، بل ص

بتجاه قراءتنا .بمحسب ا

بنفاس علفى بقفع أن ينقفر ال بط هذا قائم ة في موقع، لعاملناه بطريق ة مماثل ة، لذا تو بف الب لو كان ص

.العناصر في يمين القائم ة أكثر من تلك في يسا رها

ونمط.ا  الخروج عن ال

بن واحفف دة منهففا قففر ر ت الخففرو ج وحفف دها، وهففذا ببطا ت الخمس ذاتهففا، ولكف بثاتني ة ال بصو رة ال متظهر ال

لما من إد راكنا بير تما .غ

بطفا ت بن الب بطا ت، وواح دة منفردة، تظهر با رزة، ويصفعب تجاهلهفا، مفع أ بفا من أ ربع ب تنرى الن ص

بن عيوتننففا لرا، ل بطففا ت قائمفف ة، لكففان الخيففا ر الونسففط هففو الكففثر تنقفف ممتماثلفف ة لففو كففاتنت هففذه الب .جميعهففا 

بمفا ففي بمفا نسفبق، وإن بقيفت أكفثر م بل م اليميفن أقف بنقرا ت علفى ب دايف ة القائمف ة  ب دق فيه، ونستكون ال )تمح )

جر عظيم الثر !يسا رها فهم هذه الفكرة أم .

ممسففتخ دمين بتصميم يمكن أن يجعل ال بن تطبيقها على ال ق د تب دو الفكرة بسيط ة وواضمح ة، ولك

بم ة ممه بكزون على الز را ر والخيا را ت ال .مير

بمففه، وعليففك بمففا يه ممسففتخ دم ع بنمط إلى صرف تنظففر ال بدي الخرو ج عن ال بخ المحذ ر فق د يؤ ولكن تو

بنمط بنمط أن تخلق هذا ال !قبل الخرو ج عن ال
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وي معا.ب  وتصميم المرئ اجمع مبادئ ال

لو  بلونلخلق تنمط أو نسلسل ة، نسا بي وال بثقل المرئ ممسفتخ دم مفن الب دايف ةال بجه عينفا ال ، وعن دها نسفتت

بنهاي ة .إلى ال

بتسففجيل فففي الموقففع، واجعففل لففوتنه ب ر ال لرا مففا تريفف د إبففرازه كففز للخففرو ج عففن النمففط، اخففتر عنصفف

بنقرا ت بنمط، وعن دها نستأتيك ال بي ة ال لفا لبق بقع، ومخال ممتو !أو حجمه أو شكله غير 

وية .ج  وف الوهم )Line Tension and Edge Tension(الخطوط والحوا

بثر شففكل مففا، ويففؤ بتنففه يمكففن أن يففوحي بوجففود  بل أ لطففا، إ بلمنففا إذن أن تكففرا ر الشففياء يخلففق تنم "تع "

بي ة بف الوهم بميه بالخطوط والمحوا متنس ممستخ دم، وهذا ما  بتجاه عيني ال .ب دو ره على ا

بط فيه فراغ لم ل ترى  بفا من الب بطا ت فقط؟8.أتنت ترى ص  ب
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بط بع د  صمحيح؟12هل ترى  بل من  رؤي ة الب لم تم بي ة  بف الوهم بط؟ هذه هي المحوا لل من الب ممستطي بط ة، أم  ) ب ... ) .

ب د المرئي  بش بمى ال ممس د دا،Visual Tension(تنضوي هذه الفكرة تمحت  لطا جفف )، مفهوم يبفف دو بسففي

لطففا غيففر برف علففى التنمففاط ل د رجفف ة أن يففرى أتنما بتعفف ميبففالغ فففي ال بي  ب دماغ البشففر بنففه عظيففم التففأثير، فالفف ولك

بمم النستفادة من ذلك!موجودة . ويمكنك كمص

وية .د  )Line Tension(الخطوط الوهم

بسابق ة  بصو رة الولى في الفقرة ال بننا ل تنففرى 8متظهر ال بف، ولك بطا ت في ص ممنفففردة، بففل8 ب بطففا ت   ب

بط أو مسا ر غير موجود بلذي يعني إد راك وجود خ بي ا ب د المرئ بش دطا، وهذا من ال .خ

بمم إن خرجنففا عففن هفذا المسففا ر ج د للمصف .نستتبع عيوتننفا هفذا المسففا ر لفترى أيفن ينتهففي، وهففذا مفيفف

بنظر تنمحو الفجوة بي تنمط يجذب ال كالخرو ج عن أ بتنه  ، فإ متننشئ فجوة .كأن  ( ) ( )
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وية .ه  وف الوهم )Edge Tension(الحوا

لل شك بنتيج ة  ب دة خطوط؟ نستكون ال بط واح د، لكن ماذا إن جمعنا ع بتى الن وجود خ ".افترضنا ح "

بتنها تخلففق زوايففا فففي مسففتطيل، بطا ت بمحيث تب دو وكأ بتبت الب م ر بثاتني ة تنلحظ كيف  بصو رة ال في ال

بطفف ة، أو 12يمكففن أن تنعتبرهففا  بون مففن 4 ب بل منهففا مكفف بن دماغففك يميففل إلففى3 مجموعففا ت كفف بطففا ت، ولكفف  ب

بتنها مستطيل، وهذا ما يفعله .تفسيرها على أ

بزوايففا، مزي د من البط؟ أو مساحا ت بين هذه ال !)يمكن الن وضع أشياء ضمن هذا المستطيل  )

بنظر بي ة، يجذب الفراغ ال .وكما في الخطوط الوهم

بصففغيرة، لبا للفتركيز علفى العناصففر ال من جه ة تخطيط الواجها ت، قف د يكففون هفذا النسفلوب منانسف

بز ر المطلففوب تنقففره، وهففو أنسففلوب بيفف ة تقففود إلففى الفف كأنسففماء المحقففول، أو يمكففن إتنشففاء مسففا را ت وهم

.ممستخ دم في العلتنا ت الق ديم ة

بن المسففففا ر بتنففففه يمكففففن لهففففذا النسففففلوب أن يزيفففف د مففففن بسففففاط ة الواجهفففف ة أو اتنسففففجامها ل كمففففا أ

بتنه  بنظر إليه على أ بن ال ممستطيل ليس نسوى مفهوم ذهني، ولك بتعقي د12أو ال لعا بال بط ة يعطي اتنطبا . ب

وي معا.و  وتصميم المرئ اجمع مبادئ ال

بون لتنشففاء بتنففه يمكففن ملففء الفففراغ بعنصففر ملفف بل أ بط لجففذب التنتبففاه، إ بف البفف خلقنففا فجففوة فففي صفف

بيمسففا ر مثففل إتنشففاء  ب ر ج لففوتن بي علففى مجموعفف ة عناصففر فففي قائمفف ة، أو يمكففن إضففاف ة تفف د  إلففىثقففل مرئفف

بتنهففا شففكل واحفف د بفف دل أجففزاء منفصففل ة، وهففي طريقفف ة ممتففازة مبمعاملتهففا علففى أ مجموعفف ة مففن العناصففر 

بنظر دون إضاف ة عناصر أخرى إلى الواجه ة .للفت ال
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مقرب. 5 المحاذاة وال
بيففف ة تنظيفففم عناصفففر سق بكيف بلففف بتصفففميم المرئفففي وآخرهفففا، والمتع نسنشفففرح اليففوم خفففامس مبفففادئ ال

بل مفا تفراه مفن بثر ففي كف بنها تفؤ لى، دون إضاف ة عناصر ج دي دة الفكرة بسيط ة لك بتصميم ومنمحها معن .ال

ديا .حولك يوم

بطا ت القريب ة مرتبط ة ببعضها تب دو الب
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لطا بطا ت أقرب إلى بعضها، ب د ت أكثر ا رتبا بلما كاتنت الب وك

بن ليفس قبفل أن تشفرح بسفابق ة، ولكف بلتي  رافقتنا في الفصفول ال بي ة ا بطاتنا المطاط بدع اليوم ب نسنو

بي بتصميم المرئ بم مبادئ ال .لنا اثنين من أه
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ممحاذاة .ا  )Alignment(ال

بصو رة الولى مجموع ة مففن  بطففا ت جميلفف ة، وتنففرى كففذلك الكففثير مففن العلقففا ت فيمففا6تنرى في ال  ب

مممحاذاتها بي ة  :بينها، وذلك بسبب كيف

بفين• .تنرى ص

منفصلتان• بتنهما  بطتين في أقصى اليمين وأقصى اليسا ر على أ ".تنرى الب "

لما• اتنتظا بطتان في الونسط أكثرها  ".تب دو الب "

بتجاه واح د• بتجه ة با بطا ت م بل الب .تب دو ك

بخرة عن  رفيقاتها• بط ة في أقصى اليسا ر تب دو متأ ل ة، فإن الب .إن كنت ترى حرك

بتنها تقود  رفيقاتها• بط ة في أقصى اليمين تب دو وكأ ل ة، فإن الب .إن كنت ترى حرك

مممحاذاتها بطا ت متطابق ة، والختلف في إد راكنا يعود إلى أنسلوب  .جميع الب

ممختلففف ة مففن الز را ر، مممحففاذاة مسففتويا ت  مممحففاذاة الز را ر المتشففابه ة الوظيففف ة، كمففا يمكففن  يمكففن 

بق د ممع لى  بصفوف والعم دة ليصال معن .أو تنظيم المعلوما ت في شبك ة من ال
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بتصميم المرئي UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم مبادئ ال

مقرب .ب  )Proximity(ال

لعا عن م دى ا رتباط هذين الشيئين مبع ده عن شيء آخر يعطي اتنطبا .قرب الشيء أو 

متنشففاه د  بثاتنيفف ة  بصففو رة ال متنفف د رك6فففي ال بننففا  ديا، ولك ديففا أو شففاقول مفق سذ أ متمحففا بنهففا لففم  بطففا ت متماثلفف ة ولك  ب

ببب ميسفف لعا كفريق أو عائل ة، ول شيء  بل مجموع ة مرتبط ة م بطا ت في ك وجود مجموعتين، إذ تب دو الب

.هذا الحساس نسوى قربها

فففي تصففميماتك، اجعففل العناصففر المرتبطفف ة فيمففا بينهففا أقففرب بعضففها مففن بعففض، وأبعفف دها عففن

، هففذه كفف دعوة لشففراء أو تنزيففل تطففبيق ب ر  ممختصففر وز لل عنففوان وشففرح  )العناصففر غيففر المرتبطفف ة مث ) : .

ميعفففي بتنهفففا مجموعفف ة، وهففذا  س ربففف ة بمحيفففث ينظفففر لهففا المسفففتخ دم علففى أ ممتقا العناصففر يجفففب أن تكفففون 

ب ر بز بنص لكي ي د رك ا رتباطه بال ممستخ دم من عناء قراءة كامل ال .ال

بتراتفففب المرئفففي  بتصفففميم وال برف ففففي الفصفففول القادمففف ة علفففى أتنفففواع أتنمفففاط ال Visual(نسفففنتع

Hierarchy.(
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بطلع على الواجه ة UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم أتنماط ال

بل حفففرف تنكتبفففه ففففي واجهتنفففا، بن المسفففتخ دم نسفففيقرأ كففف مفففن السفففهل أن تننجفففرف و راء فكفففرة أ

بم لعا، ثفف بصفففمح ة بعينيففه نسففري بن المحقيقفف ة عكففس ذلففك، فالمسففتخ دم يمسففح ال ميشففاه د كففل بكسففل، لكفف ونس

بنمففط  بلم اليففوم عففن أنسفلوبي مسففح الواجهفف ة ال بقف عن د جزء ما يلفت اتنتباهه نسنتع :يتو .Z بنمففط ،F وال

بي بتراتب المرئ .وال

بتطبيقفففا ت والمواقفففع بن أن تجربففف ة انسفففتخ دام تطفففبيق أو موقفففع مختلفففف ة عفففن تجربففف ة ال قففف د تظففف

بطلع المستخ دمين على الواجه ة بقع تنمط ا بل أتنه في المحقيق ة يمكن بسهول ة تو .الخرى، إ

تنمط . 1 )Z(ال
بص ة واحفف دة، دون عنففاوين بلها ق بي ة في جري دة، ك بص لة للملل صفمح ة تن بتصميما ت إثا ر :لنب دأ بأكثر ال

بولها إلى آخرها بنص، من أ بط كبير، ل شيء نسوى ال .أو صو ر أو فواصل أو اقتبانسا ت بخ
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بطلع على الواجه ة UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم أتنماط ال

ميشابه حرف  بصفمح ة بما  أ رجو أن ل يكون من صنعك نسيمسح القا رئ ال !)في تصميم كهذا  )Zلكنه نسيكون  )
بي ة، أي من اليمين إلى اليسا ر لا في العرب ).معكونس
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بطلع على الواجه ة UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم أتنماط ال

بتصميم بسن من هذا ال متنمح بي أن  بتصميم المرئ بلمناه عن أتنماط ال .تنري د من خلل ما تع

بنفص علفى أقسففام بم جزأتنففا ال ديففا ثف دطفا وهم خ لدا واحفف د يتبعففه  ، وعمو ليا لل مرئ ثق لتنا  )لو أضفنا عنوا ) ( )

بنمط  ميشبه ال تكرا ر لمحصلنا على ما  )أصغر  )Fبشهير . ال

تنمط . 2 )F(ال

بصففو رة أعله تنتائففج  ببففع العيففنمتظهففر ال بل مففاتت ممسففتخ دم، وكفف بجل موضففع تنظففر ال متسفف بيفف ة  ، وهففي تقن

بي ة أعله حرا رة في الخريط ة المحرا ر ممستخ دم تنظره في موضع ما، ب دا هذا الموضع أكثر  .أطال ال " "

بسابق ة بي ة ال ممشابه ة للخريط ة المحرا ر بصو رة أعله تعطي تنتائج  ممشابه ة لل بتخطيطا ت ال .ال

بنسسففو مجموعفف ة  بنمففط Nielsen Normanاكتسففب مؤ بشففهرة مففن خلل ال برغففمF بعففض ال ، وعلففى ال

بتنهم ما يزالون ينشرون  ممشابه ة منذ زمن، فإ بتنهم لم يأتوا بثو رة  بق القراءةمقال ت كثيرةأ . تستمح
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بطلع على الواجه ة UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم أتنماط ال

ونمط  :Fهكذا يعمل ال

، كما• بي ة ميمنى لقا رئي العرب بي ة ال لقا رئي التنكليزي ة، أو العلو ميسرى  بي ة ال بزاوي ة العلو )اب دأ في ال )

بنمط  .Zفي ال

بص• بن بول من ال بسطر ال .اقرأ أو امسح العنوان أو ال

بتففى تجفف د• بجهففا للنسفففل مففن العمففود ح ممت بيفف ة  أو اليمففن بالعرب )امسففح بنظففرك القسففم اليسففر  )

لرا للهتمام لئا مثي .شي

نن• .اقرأ ما أثا ر اهتمامك بتأ

.تابع المسح بنظرك تنمحو النسفل•

بتنهفففا حفففرف  بيففف ة وكأ ل را نسفففتب دو الخريطففف ة المحرا ر معكونسفففينE أو Fبتكفففرا ر هفففذه الخطفففوا ت مفففرا  )

بتسمي ة ، ومن هنا جاء ت ال بي ة .للعرب (

وم في ذلك؟ ما المه

بيف ة دون أجفزاء أخفرى بصففمح ة علفى اهتمفام كفبيرة بصفو رة طبيع لحظ كيف تستمحوذ بعض أجزاء ال

بتصميم بضعيف ة في ال بي ة وال بمى المناطق القو ميس ممستخ دم معظم الوقت، وهذا ما  .ق د يتجاهلها ال

ب ر يقففع فففي يسففا رها بقى تنقرا ت أكبر مففن ز بصفمح ة في واجه ة عربي ة نسيتل ب ر يقع في أيمن وأعلى ال فز

لرا فسفتكون بلهفا تنقف بمفا أق ب ر يقفع ففي يمينهفا وأنسففلها، وأ بقى تنقفرا ت أكفثر بف دو ره مفن ز بلذي نسفيتل وأعلها، وا

بسن من وضعها ميمح لئا  بصفمح ة، ما لم تنفعل شي بي ة في منتصف ال .الز را ر الموضوع ة في أماكن عشوائ
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بطلع على الواجه ة UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم أتنماط ال

متنشئ تنمفط  قطع ة من الممحتوى يمكن أن  بن كل  لضا أ "اعلم أي "Fبيف ة القطففع، فقفف د بل عفن بق  مسففتق

بصفمح ة على أكثر من تنمط  ب دم خا ر ج عن ح ديثنا اليومFتمحوي ال .، وهذا موضوع متق

تي . 3 تتراتب المرئ )Visual Hierarchy(ال
متضفففي بص مففا، وبعففض اللففوان لتمييففز الز را ر، و بمي ة تنفف عن دما تستخ دم الخطوط للشا رة إلى أه

بنففاس مسفمحه بسففهول ة، لما يمكففن لل ديففا، أي تصففمي لبففا مرئ بم ة، فهذا يخلففق ترات ممه ديا على الجزاء ال لل مرئ ثق

بم آخر وهكذا بم إلى جزء مه لعا من جزء مه .إذا تنتقل العين نسري

بتصففميم، لرا أفضففل لل ميعطففي مظهفف بيفف د لكففوتنه  جر ج بي أمفف بتراتففب المرئفف بممين أن ال يعتقفف د بعففض المصفف

مل مسمحه بالعين بتنه يسه لمحا ل ممري ل را  ميعطي شعو لضا  بنه أي .وهذا صمحيح، ولك

بلففتي لق تنظففرة علففى صفففمح ة متابعفف ة العيففن ا هففل تريفف د مشففاه دة تنتائففج أكففثر لمتابعفف ة العيففن؟ ألفف

.Pinterestعلى أتنشأتها 

تف ح والبحث والستكشاف. 4 تتص ال
بممت لسلوك غير ما تريفف ده، فلففن ممختلف ة، فإن ص بتطبيقا ت لنسباب  بناس المواقع وال يستخ دم ال

بلتي تري دها بنتائج ا .تمحصل على ال

بفح، والبمحث، والكتشاف بتص بتصميم ال بطلع على ال بناس في ال ممختلف ة لل بلم النساليب ال .نسنتع :
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بطلع على الواجه ة UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم أتنماط ال

بضح المقصفود منهففا فففي ممختلف ة، ولهذا نسنو ل را مختلف ة في نسياقا ت  ق د تعني هذه الكلما ت أمو

:هذا الفصل

، كففأن تففذهب إلففى متجففر بل هفف دف، وتخففر ج• لثففا عففن أفكففا ر بمح بفح يعنففي إلقففاء تنظففرة  "التصفف "

بي ة بضرو ر ممنتجا ت غير ال لل بعض ال .حام

ب دد• مممح .البمحث هو أن تذهب إلى المتجر لشراء غرض 

.الكتشاف هو أن تذهب إلى المتجر لشراء ذاك الغرض، وتعود به مع غرض آخر أعجبك•

وسف�ح.ا  التص

، أو الموضفف ة بتنففك تتففابع  بن منتجففاتهم تبفف دو مغريفف ة أو ل برد أ ديففا لمجفف لرا إلكتروتن "عنفف دما تففزو ر متجفف "

، لتنا أفضففل  بلفتي نسفتجعلك إتنسفا بثمينفف ة ا بلفذي نسفتقتني فيفه تلففك المحقيبفف ة ال بتنك تمحلففم بفذلك اليفوم ا (!)ل

بفح .فأتنت تتص

لءا مففن لبفف د بصفو رة، واحفف دة تلففو الخففرى،  ميلقي تنظرة نسريع ة على معظم ال بفح نس ممتص ممستخ دم ال ال

بصففو ر بصفمح ة، ق د يتجاهل بعض المنتجا ت، ول بأس في ذلك، وقفف د ينقففر علففى بعففض ال أيمن وأعلى ال

بلتي تجذب اتنتباهه أكثر من غيرها .ا

بصفففمح ة فهل مسففح ال ديففا، ونسفف لرا ومرئ ممختصفف بفح، فاجعل الممحتففوى  بتص بتصميم به دف ال إذا أ رد ت ال

ببففي مشففاعر بلففتي تل ممنتجففا ت ا بكففز علففى جففواتنب ال بصفمح ة، بل  ر بم ة في ال بالعين، ل تمحشر عناصر غير مه

بيفف ة، ففاعرض شفعا را ت بتجا ر بب النسفماء ال و كفان يمحف لفا ينانسب هذه المحاجا ت، فل ب دم وص المستخ دم، ق

لرا بم ج بشركا ت بجوا ر المنتجا ت، وهل .ال
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بطلع على الواجه ة UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم أتنماط ال

البحث.ب 

بن بل أ بفح، إ لها للتصف ممشففاب ممسفتخ دم إيجففاد شفيء مفا ففي ذهنفه، فقف د يبفف دو المففر  عن دما يمحاول ال

لما لفا تما لكا مختل بين نسلو ببع العين تب .د رانسا ت تت

ميعينه تنظيفففم موقعففك بصففو رة لة، ونسفف فالمسففتخ دم البففاحث نسففيتجاهل منتجففا ت وصففو ر كففثير

ميري د أن يفوته أح دها بي ة، فهو ل  ببع الخيا را ت بصو رة منهج .حسن ة على تت

بي ة،Pinterestواجه ة مثل واجه ة موقع  بتنهففا تبفف دو فوضففو  غير منانسب ة لهؤلء المسففتخ دمين ل

بي ة الخيا را ت ق د تكون مفي دة بي ة تصف بن إمكاتن .ولك

نج ممنتفف بل عنصففر، فلففو كففان يبمحففث عففن  بكففز علففى مزايففا كفف بتصففميم بهفف دف البمحففث، فر إذا أ رد ت ال

بما غيرها فسيكون عقب ة أمامه بصفا ت، أ بين ة فسيقف عن د كل صو رة فيها هذه ال ممع .بصفا ت 

بي ة لمعظفم المسفتخ دمين، ول شفيء غيرهفا تجاهفل كفون الموقع بلتي تكفون أنسانسف .أبرز المزايا ا

ممفي دة لئا بالمعلوما ت، فل بأس في ذلك طالما كاتنت المعلوما ت  .ملي

ممنتفففج لقفففراءة معلومفففا ت أكفففثر أو لشفففرائه، ميريففف د، فسفففينقر علفففى ال ممسفففتخ دم مفففا  عنففف دما يجففف د ال

ممستخ دمين ممفي دة مثل انسم المنتج وصو ره وآ راء ال بقع معلوما ت  .ونسيتو

الكتشاف.ج 

بتنهفم قف د يشفتروتنه لعفا لفم يجف ده مسفتخ دمو موقعفك، وتعتقف د أ لجفا  رائ لل أن ل ديك منت لنتفرض مث

بي ة الكتشاف؟ معرض لهم، فكيف تخلق قابل إن 
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بطلع على الواجه ة UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم أتنماط ال

لبفففا بفففك إلفففى عفففالم تجربففف ة لمفففا للواقفففع، فمرح قففف د تكفففون فكرتفففك عفففن الكتشفففاف مخالفففف ة تما

ممستخ دم الغريب !ال

:فيما يلي فكرتان خاطئتان عن الكتشاف

بصفمح ة ت دعو لشرائه.1 متنشئ إعلتنا ت في أعلى ال بي ة، أو  برئيس ممنتج إلى القائم ة ال .نستضيف ال

لتففا أطففول مففع.2 بتنففه يقضففون وق لل، ل بو لء نسففيج دون المنتففج أ ممسففتخ دميك الكففثر وفففا بقففع أن  تتو

.تصميمك

لا، كل الفكرتين خاطئتان !حسن

بيففن ل• لل ل ينقففر المسففتخ دمون علففى مففا فففي القائمفف ة إل إن كففاتنوا يبمحثففون عففن شففيء مع بو .أ :

بتنها لم ممج دي ة ل بصفمح ة غير  يكتشف من خلل القائم ة كما أن العلتنا ت في أعلى ال .أح د  " "

ميقبلففون بلذي نسففيجعل مسففتخ دميك  ممج دي ة ألم تستخ دم التنترتنت من قبل؟ ما ا لما  !تكن يو

برة؟ !على هذا العلن على حين غ

بيفف ة اكتشففافهم لشفياء ج ديف دة، فففالواقع• بلففت إمكاتن ممسفتخ دموك تصففميمك، ق لبفر  سخ بلمففا  ليا ك :ثاتن

بمففا يمكففن إتنجففازه لثففا ع بتطبيقففا ت بمح بفمحون المواقفع وال ممبتفف دئين يتصف بتنه ما مفن أحفف د نسفوى ال أ

بفمحون؟ بموتنه، فلم يتص بما الخبراء فيعرفون ما يري دون، وكيف يت بها، وأ
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بطلع على الواجه ة UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم أتنماط ال

ذضا ..."إن أعجبك هذا، فقد يعجبك هذا أي "

بم اعففرض عليهففم أشففياء لل مففن ذلففك، دع مسففتخ دميك يجفف دون مففا يبمحثففون عنففه بالفعففل، ثفف بفف د

بتنفه ففي المحقيقف ة بل أ بن هفذا إخففاء لهفا، إ ، قف د تعتقفف د أ اكتشففافها "ج ديفف دة مرتبطفف ة بهففا بمحيفث يمكنهففم  "

.أفضل ما يمكن فعله لضمان اكتشافها

لما، وليس أح دثها،Redditفي مواقع مثل  لثا عن أعلى المواضيع تقيي ، يأتي المستخ دمون بمح

لمففا بو ت أحف د علفى المواضففيع الج ديف دة، لفن يكفون هنففاك مواضفيع ج ديف دة أعلفى تقيي ميصف !ولكفن إن لففم 

لمففا،Redditولهذا يضيف  بزائفر بيففن العلففى تقيي ببهففا ال بلففتي يمح  بعض المواضيع الج ديفف دة مففن الفئففا ت ا

ب دو رة من ج دي د .بمحيث تمحصل على تقييما ت ج دي دة، لتعود ال

بيفففف ة أبمحففففاث بلمففففا فهمففففت مسففففتخ دميك، زاد فهمففففك لهفففف دف تصففففميمك، ومففففن هنففففا تنبففففع أهم ك

.المستخ دمين
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بصو ر بصفمح ة والعناوين وال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم هيكل ال

بنسسففنا هن دنسفف ة المعلومففا ت، حففان ب ددتنا أهفف دافنا، وأتنهينففا أبمحاثنففا عففن المسففتخ دمين، وأ بعفف د أن حفف

بتصميم !الوقت للب دء بال

تتذييل. 1 تقل، ال عناصر التن تصفحة  ...)هيكل ال )
بنهففا طريقفف ة ل دا تلفو الخففر، لك بيفف ة واحفف بتخطيط برنسفوم ال ممغفري العمففل علفى تنفيفذ ال ق د يكففون مفن ال

بصفغيرة أثنففاء العمفل، والجففزاء بتفاصففيل ال بعال ة، بل ينبغي الب دء بفالجزاء الكفبيرة ثففم إضففاف ة ال غير ف

بقففل  بتن بصفففمحا ت، أي عناصففر ال بلففتي نسففتظهر فففي جميففع ال )navigation(الكففبيرة هنففا هففي العناصففر ا

بصفمح ة  ).footer(وتذييل ال

وتذييل.ا  ال

بق بمفف ة بمحيففث ل تسففتمح بم وغيففر المه بثابت ة ذا ت الموضوع العففا بروابط ال عادة ما يكون قائم ة من ال

جر حسن، بتذييل، وهذا أم بي ة بعض المواقع تعتني أش د العتناء بمظهر ال .أن توضع في القائم ة الرئيس

بتففذييل بمتففه علففى الموقففع، فال بتففذييل علففى  روابففط يمحتاجهففا المسففتخ دم لتنجففاز مه ولكففن إن احتففوى ال

بروابط .ليس المكان المنانسب لهذه ال

نه :اتسأل نسفسك جر غيففر منتفف هل نسيمحتوي الموقع على صفمحا ت فيهففا تمريفف  ) "infinite scrolling؟(

لضا في مكففان آخففر، فففإن كففان حقففل بفر أي بتذييل متو بل ما يمحويه ال بن ك بك د أ وإن كاتنت الجاب ة تنعم، فتأ

بلمففا حففاول المسففتخ دم تنقففره ابتعفف د عنففه للنسفففل، فففأتنت بصفففمح ة، وك لدا فففي ذيففل ال بلغفف ة موجففو اختيففا ر ال

بمم فاشل !مص
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بصو ر بصفمح ة والعناوين وال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم هيكل ال

وقل.ب  عناصر التن

بي ة بي ة وفرع .هناك تنوعان على القل من القوائم  رئيس :

وية بنسست هن دنس ة المعلوما ت بصو رة صمحيمح ة، فففأتنت تعففرف الن:القائمة الرئيس  إن كنت ق د أ

تمحففت بروابففط فففي خريطفف ة الموقففع  (مففا يجففب أن تمحففويه هففذه القائمفف ة، فهففي المسففتوى الول مففن ال

بي ة بصفمح ة الرئيس ).ال

من اليمين إلى اليسا ر أو من أنسففل إلففى أعلففى بمحسففب )يجب أن يكون ترتيب عناصر القائم ة  )

ميقاس باهتمام المستخ دمين، وليس بما يمحلو لك وهذا  بي ة العنصر  !).شعب )

بتنففك بو رين أ ممطفف بصفففر، افعففل افضففل مففا يمكنففك، ثففم أخففبر ال إن كنففت تصففنع قائمفف ة ج ديفف دة مففن ال

بي ة العناصففر بوا ر بصففو رة معتففبرة، اد رس شففعب بز لقففا، وعنفف دما يففزداد عفف دد الفف نسففتمحتا ج لعففادة ترتيبهففا لح

.وأصلح الترتيب إن دعت المحاج ة

ويققة بلففتي يراهففا:القائمققة السفرع بيفف ة ا بصفففمح ة المحال بلففتي تنفف د ر ج تمحففت ال بصفففمحا ت ا  وهففي قائمفف ة بال

أخبرتني المحقيق ة لق د  رنسمت خريط ة الموقع، صمحيح؟ ).المستخ دم في خريط ة الموقع،  : )

بيفف ة فففي بتنهففا يجففب أن تكففون فففي المحففال ت المثال بيفف ة هففي أ بيفف ة فففي القففوائم الفرع بم بنقطفف ة الكففثر أه ال

بروابط، وهذا يسمح للمستخ دمين بإيجادها بسرع ة بتى وإن تغير ت ال بل صفمح ة، ح .الموضع ذاته في ك

بممين عنف دما يمحفاولون إقنفاعي بقائمف ة ميففاجئني بعفض المصف بي ة ضخم ة  !ل تجعل القوائم الفرع

ومهن دنسها في غاي ة السوء بي ة عملق ة، فذلك يعني أن هن دنس ة المعلوما ت  .فرع ( )
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بصو ر بصفمح ة والعناوين وال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم هيكل ال

لل فففي الكففون، كففن أفضففل مففن ذلففك بتصففاميم كسفف بل شففيء فففي قائمفف ة واحفف دة هفو أكففثر ال . رمففي كفف

بلي عن بعضها بتخ بتنه يجب ال بروابط في القائم ة يعني أ !وجود هذا الع دد الكبير من ال

بصفففمحا ت فففي تطبيقففك قبفل البفف دء بففالممحتوى،:الخلصة  أتنشئ عناصر التنقل وتذييل جميفع ال

لرا فيما بع د .نستكون لي شاك

تية . 2 تط )Fold(ال
بلففذي يففراه المسففتخ دم قبففل أن يبفف دأ التمريففر بصفففمح ة ا بتصففميم تعنففي الجففزء مففن ال بيفف ة فففي ال بط ال

.للنسفل، وهناك الكثير من الفكا ر الخاطئ ة عنها

ب د رانسففا ت أن بمحسففب ال ممشففاه دا ت، ولكففن يمكففن  بقى أكبر قفف د ر مففن ال بي ة نسيتل بط بل شيء فوق ال )ك )

بقففع تنسففب ة مففن المسففتخ دمين بيففن  بتنهففم80 و60تتو بنففون أ بر رون للنسفففل إن كففاتنوا يظ ميم  فففي المئفف ة نسفف

ل دا لئا مفي .نسيج دون شي

ممستخ دمين بما تمحته، فإن لم يعلففم المسففتخ دم مففا نسففيج ده ميعلم ال بي ة يجب أن  بط بل ما فوق ال ك

بلف عناء التمرير .أدتناها، فق د ل يتك

بصفففمح ة، فففإن بي من ال بي ة كبيرة على كامل القسم العلو ل را يشيع اليوم انستخ دام خلف :كن حذ

بصفففمح ة، بر ر ال ممسففتخ دم الموقففع بف دل أن يمفف بيفف ة، فقفف د يغفاد ر ال بط بتنها تنتهفي عنف د ال بصفمح ة وكأ ب د ت ال

، فتصفميمك ضعيف اقفرأ المزيف د عفن بر ر للنسفففل يمف .وإن اضطر ر ت لضاف ة  رنسفال ة تخفبره بفأن  " "

.الموضوعهذا 
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بصو ر بصفمح ة والعناوين وال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم هيكل ال

تصور. 3 ال
لرا مففا بصففو ر كففثي بن ال بتنها بل وظيف ة، ولك بصو ر على أ ممستخ دم ال بممي تجرب ة ال جر من مص ميعامل كثي

بكر فيها ممستخ دم، ولذا يجب أن تف .تقود عيني ال

بي شيء آخر في الواجه ة بناس التنتباه أكثر من أ بص، تجذب صو ر ال .بشكل خا

بصو رة مشاعر المستخ دم، كان تفاعله أكبر بزز ت ال بلما ع بم ة، ك .وكقاع دة عا

بلفففذي تريففف د:نصقققيحة بتجفففاه ا بصفففو رة ينظفففر بال بشفففخص ففففي ال بنفففاس، حفففاول جعفففل ال  ففففي صفففو ر ال

لرا لقا كبي ممستخ دم أن ينظر تنمحوه، فهذا يصنع فر .ال
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بصو ر بصفمح ة والعناوين وال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم هيكل ال

بطفففل ينظفر بتخطيفط تنفسفه، لكفن إحفف داها تجعففل ال بيفتين أعله تظهففران ال كل الخريطتين المحرا ر

ممستخ دم .للعنوان، والخرى تجعله ينظر تنمحو ال

بثاتنيفف ة لرا، لكففن ال بصففو رة كففثي بطفففل فففي ال بكففزوا علففى وجففه ال ممسففتخ دمين  ر متظهففر الخريطتففان أن ال

بشاعر ممنتج وال بصي وصو رة ال بن لها أكبر للممحتوى ال .جذبت اتنتبا

بصو رتين نستختا ر؟ أي ال
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بصو ر بصفمح ة والعناوين وال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم هيكل ال

العناوين. 4
بتبففاين فففي الواجهفف ة، بنصففوص الكففبيرة عاليفف ة ال بنففاس، تنجففذب العينففان تنمحففو ال بالضففاف ة لصففو ر ال

ممسففتخ دم بلففذي نسفيب دأ ال بتنك اخففتر ت الموضففع ا لرا إلى تصميمك، فهذا يعني أ لتنا كبي فعن دما تضيف عنوا

بصفمح ة بعينيه منه .مسح ال

بم مممحتفوى غيففر مهفف بميف ة أنسففله، فلفو كففان هفذا ال بنص الكففثر أه ولهذا ينبغي ممحاذاة العنوان مع ال

بنففص والعنففوان لبمحففث سذ ال ميمحففا بم، ولففو لففم  لجذب التنتباه بغير فائ دة، وصرفه عن ممحتوى ق د يكون أه

بكز تنظره عليها بع د قراءة العنوان مير ممستخ دم عن تنقط ة أخرى  .ال

:الخلصة

بصفمح ة• بر ر ال ميم بكز المستخ دم عليه قبل أن  مير لئا  .ضع شي

بتمرير واضمح ة• بي ة ال .اجعل إمكاتن

ممستخ دم• بي ال بجه عين .اختر صو ر تثير المشاعر وتو

بم• مممحتوى المه .انستف د من العناوين بتوجيه المستخ دمين إلى ال
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بصو ر بصفمح ة والعناوين وال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم هيكل ال

تتفاعل. 5 محور ال
ممسففتخ دم السففؤال عففن موضففع الز را ر، هففل لعا فففي تصففميم تجربفف ة ال مففن أكففثر النسففئل ة شففيو

بف المحفوا لقففا، فففالمر يعتمفف د علففى موقففع  ممطل "تكون على اليميفن أم علففى اليسفا ر؟ الجففواب ليفس  "

بلتي صنعتها بي ة ا .المرئ

بيفف ة، والعناصففر القففرب إلففى بلتي تتبعها عينك بصو رة طبيع بي ة ا بتخيل بف ة ال بتفاعل هو المحا ممحو ر ال

ممستخ دم ل را لل بتفاعل تكون أكثر ظهو .ممحو ر ال
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بصو ر بصفمح ة والعناوين وال UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم هيكل ال

بتركيففز إل علففى شففيء واحفف د فففي د دا اهتمففام التنسففان ممحفف دود، ول يمكنففه ال :الفكففرة بسففيط ة جفف

ديففا إن لففم بكز على جزء من الممحتففوى، نسففتكون الجففزاء الخففرى غيففر ظففاهرة عمل .لمحظ ة واح دة، فلو  ر

ب دقني،  .الفي ديوفشاه د تص

وف اعثر على الحوا

لل بقفت قلي بلمناهففا فففي كففل تصففميماتك، فففإذا تففو بلففتي تع بي ا بتصففميم المرئفف نستسففتخ دم مبففادئ ال

بصفمح ة نستج د التالي :وتنظر ت إلى تخطيط ال

بصفمح ة• لعا في ال قط بف أو  حوا لطا أو  خطو بتنك خلقت  .أ " " " " " "

بف• بصو ر أو تجميع العناصر في ص بنصوص أو ال بف من ممحاذاة ال بكل هذه المحوا .ق د تتش

بف ة هي ممحو ر تفاعل، نستتبع العين هذا الممحو ر حتى ينقطع أو ينتهي• بل حا .ك

لمفا، وعنف دما يصفرف اهتمفامه عنفه،• بتفاعفل دو دبا علفى ممحفو ر ال ممنصف ممسفتخ دم يكفون  تركيز ال

بتنه ينتقل إلى ممحو ر آخر .فإ

بتفاعفففل أو قربفففه،:الخلصقققة مزوا ر علفففى شفففيء مفففا، فضفففعه علفففى ممحفففو ر ال  إن أ رد ت أن ينقفففر الففف

.والعكس بالعكس
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تدعوات10 النماذج وال
إلى الجراء والزرار
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ب دعوا ت إلى الجراء والز را ر UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم النماذ ج وال

لففن يطففول المففر قبففل أن تمحتففا ج إلففى ونسففيل ة لجمفع المعلومففا ت مففن مسففتخ دميك، ولهففذا نسففنب دأ

بنماذ ج  ).Forms(ح ديثنا اليوم بال

تنماذج. 1 ال
لة مففا بيفف ة انسففتخ دامها، فعففاد لل، معظمففه فففي الهتمففام بقابل لتففا طففوي بنمففاذ ج وق بلب تصففميم ال نسففيتط

ديففا، ومفع ذلفك ميخطففئ ففي انسففتخ دامها أو ل يسفتخ دمها تنهائ بتنفه  ممسففتخ دم أو أ بنمفاذ ج حيفرة ال ببب ال تسفف

بنماذ ج من أكثر أجزاء الموقع قيم ة .تبقى ال

ببب حيفرة بتنهفا تسف بنماذ ج أكثر أجفزاء موقعفك قيمف ة، فلفم تسفتخ دمها؟ هفل تنسفيت أ إن لم تكن ال

بتنه ل يستخ دمها؟ ممستخ دم أو خطأه أو أ ال

ودة صسفحات قصيرة؟.ا  صسفحة واحدة طويلة أم ع

بنمففاذ ج متعتففبر بعفف ده ال بلففذي  ب د ا بوقون مففا المحفف ممسفف بممون وال ممصفف بر رهففا ال ميك بلففتي  :مففن أكففثر النسففئل ة ا

د دا؟ طويل ة ج

بدد في فصفلها علفى صفمحا ت إن بنماذ ج أقصر ما يمكن، ولكن ل تتر بم ة حاول جعل ال كقاع دة عا

بقففع أن يغففاد ر ديففا، أو إن احتجففت إلففى حفففظ المعلومففا ت فففي خطففوا ت، إن كنففت تتو كففان ذلففك منطق

بنموذ ج ممستخ دم الموقع أثناء ملء ال .ال

بلففتي لطا، اجعل النسئل ة المرتبط ة متقا ربفف ة، انسففتبع د النسففئل ة ا بم من ذلك أن يب دو المحقل بسي اله

ل أكثر ول أقل بصفمحا ت الذي تمحتاجه  بضبط ع دد ال دقا، وانستخ دم بال ).ل تمحتاجها ح )
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ب دعوا ت إلى الجراء والز را ر UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم النماذ ج وال

أنواع الحقول.ب 

ب دة طففرق لجمففع هففذه بنمففوذ ج هففو المحصففول علففى المعلومففا ت مففن المسففتخ دم، وهنففاك عفف غففرض ال

ديا لل تنصف ميعطيك أكثر المعلومفا ت فائف دة، نسواء كففان ذلفك حق بلذي  المعلوما ت، فانستخ دم تنوع المحقل ا

ممنزلق ة  ديا أم علم ة  ).slider(عاد

ببعففا ت ، يصلح هنا انستخ دام مر بضل ة من الماعز  ممف بتنك تري د للمستخ دم اختيا ر أتنواعه ال (!)لنقل أ

ب دد Radio Buttons(الختيففا ر الواحفف د  ممتعفف ( أو ال (Check Boxesفففإذا كنففت تريفف د إجابفف ة أكففثر ،(

بي ة متعطي تنتيج ة أكثر اتنتقائ بل فاختر الولى لتنها  بثاتني ة، وإ لل، فاختر ال .اكتما

ونموذج.ج  وميات الحقول وتعليمات اتستخدام ال ممس

بميا ت  ممس بلlabels(نسنب دأ المح ديث عن وظيف ة ال )، فوظيفتها هففي شففرح مففا يجففب فعلففه فففي كفف

بي، بنموذ ج، وعليك أن تجعلها قصيرة وواضمح ة ونسهل ة القراءة، وقريبفف ة مففن المحقففل المعنفف حقل في ال

بل  . من مشاكل المحقول99وهذا كفيل بمح %

بي، أضففف هنفا ل دا أو غيففر تقليف د بقفف ممع لتنا إلففى إضفاف ة تعليمفا ت عففن السفؤال إن كففان  ق د تمحتا ج أحيا

لل مفن كفوتنه بنمفوذ ج بف د لرا قفرب المحقفل إن كففان بضفع كلمفا ت فقفط، أو أضففه إلفى جفاتنب ال لحا قصفي شفر

بلففذين ممسففتخ دمين ا بيفف ة ملففء المحقففل علففى ال داخلففه إن كففان أطففول مففن ذلففك، لكففي ل يقطففع نسففير عمل

.يعرفون ما وظيف ة المحقل

بلفه Web Form Designأتنصمحك بقراءة الكتاب  .Luke Wroblewski لمؤ

87|▲

http://www.lukew.com/resources/web_form_design.asp


ب دعوا ت إلى الجراء والز را ر UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم النماذ ج وال

وتعامل مع أخطاء المستخدم ومنعها.د  ال

بتعامففل مفع بنمففاذ ج، ووظيفتنففا منففع ذلففك مففا أمكففن، وال ممستخ دمون في ملء ال ميخطئ ال لرا ما  كثي

.ما ل يمكن منعه بمروتن ة

ليففا لصفا لرقفم الهفاتف، ففاجعله ذك بص ممخ ، فلو كان المحقفل  بي ة ذك "يمكن منع الخطأ بجعل المحقول  "

بو رين ممط بلب تعاون ال هذا يتط بي  ).بمحيث يتعامل مع تنسيق  رقم الهاتف في البل د المعن )

لضففا تفففادي الخطففاء بإضففاف ة بعففض المثلفف ة علففى تنسففيق المعلومففا ت المطلففوب ضففمن يمكففن أي

ممرافق ة بتعليما ت ال .المحقل تنفسه أو ضمن ال

ممسفتخ دم ملفء حقففل أو يخطفئ، ينبغففي عليفك تنفبيهه، وذلفك بعفرض علمفف ة  Xعن دما ينسفى ال

بتعامفل مففع الخطففاء بمى ال ميسفف لمحا، وهذا ما  صح إن كان صمحي لئا أو علم ة  لل بجوا ره إن كان خاط "مث "

).inline error handling(في موضعها 

بوتهفففا أثنفففاء إدخالهفففا لكفففن لضفففا ففففي حقفففول كلمفففا ت المفففرو ر لبيفففان مففف دى ق بيففف ة أي .متسفففتخ دم هفففذه التقن

بتمحقق من صمح ة البياتنا ت، كما في حقل النسم الكامل بي ة إن لم يكن بإمكاتنك ال بتقن .ل تستخ دم هذه ال

بلففتي لثففا عففن النسففئل ة ا بنمففوذ ج بمح بقففق مففن كامففل ال ، تمح بم تفف بتففالي أو  ال ممسففتخ دم  "عنفف دما ينقففر ال " " "

بين له نسببها ممشكل ة بوضوح ش دي د وب .تنسيها أو أخطأ فيها، اعرض ال

بنمفوذ ج، فلففو كفان عليفه أن:نصقيحة ممسفتخ دم  رؤيف ة الخطففأ مففن أنسففل ال بن بإمكففان ال بكف د مفن أ  تأ

ميلحظ الخطأ، فلن يفعل بر ر لعلى ل !ميم
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ب دعوا ت إلى الجراء والز را ر UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم النماذ ج وال

السرعة مقابل الخطاء.ه 

بيفف ة علففى بنهففا مفيفف دة للغايفف ة إذا كنففت تطففرح أنسففئل ة تقلي د ب دمفف ة بعففض الشففيء، لك بنقط ة متق .هذه ال

بميا ت المحقول في أعلففى ويسففا ر المحقففل ممس بي، فاجعل  ممستخ دم مثل انسمه وعنوان بري ده اللكتروتن ال

بتفاعل بل شيء على ممحو ر ال ميبقي ك بتنه  برع إدخال المعلوما ت، ل ميس ، فهذا  بي ة .يمينه في العرب ( )

بصففف بميا ت علففى يسففا ر كففل حقففل فففي ال ممس بق دة أو غير شائع ة، فاجعل ال ممع بما إن كاتنت النسئل ة  أ

بففففض لل ففففي إدخفففال البياتنفففا ت، ويخ بهفففل قلي ممسفففتخ دم يتم ، فهفففذا يجعفففل ال بيففف ة يمينفففه ففففي العرب )ذاتفففه  )

.احتمال الخطأ

بتفاعففل إن كففان علففى يميففن، إذا كففان النمففوذ ج بالعربيفف ة ممحففو ر ال بم علففى يسففا ر  تفف ب ر  .اجعففل ز ( ) " "

بقف بم ة، فاجعله على يسا ره، بمحيث يتو بدي إلى حذف شيء ما أو فق د بياتنا ت ق د تكون مه المحقل يؤ

ب ري ة لثا عنه ب دل تنقره بطريق ة ل شعو بناس بمح .ال

تميات. 2 ممس تدعوات إلى الجراء والتعليمات وال ال
ميبففف دي  رأيفففه ففففي الجمفففل4هنفففاك  ممسفففتخ دم ل بمم تجربففف ة ال ممصففف بخل فيهفففا   مواضفففع يمكفففن أن يتففف د

ميفترك هفذا الشفأن بمفا ففي مفا نسوى ذلفك، فمفن الفضفل أن  ممستخ دمين، وأ بتواصل مع ال ممستخ دم ة لل ال

مممحتوى تتاب ال :لك

ب دعوا ت إلى الجراء • )calls to action(ال

)instructions(التعليما ت •

بميا ت • ممس )labels(ال

ممستخ دم• بلتي ته دف لقناع ال بطويل ة ا بشروح ال ال

بما الخيرة فستكون في فصل منفصل بنقاط الثلث الولى، أ .نسنشرح في هذا الفصل ال
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ب دعوا ت إلى الجراء والز را ر UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم النماذ ج وال

ودعوات إلى الجراء .ا  )Calls-to-Action(ال

ممستخ دم لفعففل شففيء مففا، بلتي تكون بجاتنب الز را ر، وت دعو ال بنصوص ا ميقص د بها العناوين وال و

ميفاجئففك لتنا أو مففا شففابهها، وقفف د  بجا بيزا ت الم دفوع ة م احصل على المم بتطبيق الن أو  بزل ال تن !"مثل  " "! "

ممتقن ة النسلوب في حال ت كهذه متمح دثه العبا را ت ال بلذي  .م دى التغيير ا

بي دة بم ة لعبا رة ترويج ج ممعادل ة العا :ال

مكان قريب+فائ دة+فعل /أجل

ممستخ دم فعله:السفعل• . ما تري د من ال

إن لم يفي الفعل بالمعنى:السفائدة• ممستخ دم  ) ما نسيمحصل عليه ال )

المكققان القريققب• :الجققل لتنففا قفف د/ مجا ، الكلمفف ة  هنففا الن أو مكففان مثففل  بي مثففل  " مفف دى زمنفف " " " " "

مينانسبك لنسا بالعجل ة إن كان ذلك  .متعطي إحسا

.اعنهشرحي لتفاصيل أكثر عن هذه المعادل ة، اقرأ 
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ب دعوا ت إلى الجراء والز را ر UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم النماذ ج وال

وتعليمات .ب  )Instructions(ال

لمحا فقف د ترغفب وحتى وإن كففان واضف ممستخ دم فعله  لما ما يجب على ال لمحا تما )إن لم يكن واض )

بتعليمففا ت، فهففي أكففثر العناصففر بيفف ة كتابفف ة ال بنمففاذ ج وكيف ب دثنا فففي فقففرا ت نسففابق ة عففن ال بمسففاع دته، تمحفف

لجا لها .احتيا

ممصففطلمحا ت جزلفف ة، بيفف ة، ل داعففي لنسففتخ دام  بتعليمففا ت قصففيرة ومباشففرة وحرف يجب أن تكون ال

ممزاح بتذاكي أو النستهزاء أو ال بي ة، ل داعي لل .أو كلما ت تقن

بي، بتنه طفففل ذكفف ب دثه وكفأ بضففبط بأبسففط الكلمفا ت والعبفا را ت، حفف أخبر المسفتخ دم مفا عليفه فعلففه بال

بي ة، بل واضمح ة بلغ ة، ل أقص د أن تكون العبا رة غب بتنه ح ديث عه د بال .أو كأ

بز ر الصفر فو ر اتنتهائك من العمل بلق بفأ رتك فوق ال ح !"مثال عن جمل ة نسيئ ة  " :

مم دخل ت ففي هفذه المنطقف ة هفي بياتنففا ت مطلوبف ة ويجفب أن كل ال لضا  بيئ ة أي "مثال عن جمل ة نس :

بي ة إتنشاء المحساب ."مترنسل بنجاح لب دء عمل

بنماذ ج حالما تنتهي مففن جع في ملء ال عليك أن تفخر بنفسك فأتنت با ر بي ة  !مثال عن جمل ة غب ! " :

بيها البطل بز ر الصفر أدتناه وتنقره، ك د ت تصل أ بنماذ ج، فعليك المتابع ة إلى ال !"ملء هذه ال

بم فففي تنهايفف ة بمى تفف ممس بز ر الصفر ال بم اتنقر على ال بل النسئل ة ث أجب على ك بي دة  "مثال عن جمل ة ج :

بصفمح ة ".هذه ال
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ب دعوا ت إلى الجراء والز را ر UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم النماذ ج وال

وميات .ج  ممس )Labels(ال

لمففا بي ة، لكففن عليففك أن تقففاوم هففذا الغففراء دو بيزة أو ذك ممم بميا ت  ممس د دا جعل ال ليا ج ممغر .ق د يكون 

بدي إلفى أكفثر مفن بمى يفؤ ممسف و كفان ال بمى، ل ممسف لعا وبساط ة ونسفهول ة مفن ال بشكل الكثر شيو انستخ دم ال

.تنوع من الجابا ت، فهو غير واضح

حيث يهفو القلب• بيئ  بمى نس ممس ...".مثال عن  " :

مكان معيشتك• لءا  بمى أقل نسو ممس ".مثال عن  " :

العنوان• بمى أفضل  ممس ".مثال عن  " :

عنوان المنزل• بمى الفضل  ممس ".مثال عن ال " :

بممين إن تجفاهلت ممصف جر مفن ال لضا، وهو شيء يتجفاهله كفثي .تنطبق هذه القواع د على الز را ر أي

بتعليمففا ت، هففل يمكنففك فهففم وظيففف ة الز را ر؟ إن لففم يكففن المحففال كففذلك، فعليففك تمحسففين العنففاوين وال

بميا ت ممس .ال

موافق• تنعم و بيئ ة للز را ر  بميا ت نس ممس ".أمثل ة عن  " " " :

بتغييرا ت• حفظ ال حذف المحساب و بي دة للز را ر  بميا ت ج ممس ".أمثل ة عن  " " " :

بطر فيففه أن تقففول بن المحيففاة العمليفف ة نستضففعك فففي موقففف نستضفف لل، لكفف قفف د يبفف دو المحفف ديث نسففه

أكثر  روع ة بزبون أو زملء العمل عن دما يطلبون جعل العبا را ت  "!ل لل "

لتنففا مففا يمحتففاجه ب إن اضففطر ت، ولكففن ل تففتراجع عففن  رأيففك، فأحيا بجتففك باختبففا را ت أ /أثبففت ح

بيزة ".المستخ دم هو عبا را ت بسيط ة وواضمح ة، وليست  رائع ة ومم "
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ب دعوا ت إلى الجراء والز را ر UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم النماذ ج وال

تية. 3 تثانو تية وال الزرار الرئيس

بن معظم الفعال تقع في فئتين بم ة نستمحتا ج تنوعين من الز را ر فقط، ل :كقاع دة عا

بي ة تخ دم ه دفك المطلوب• أفعال  رئيس

بي ة ل تخ دم اله دف• أفعال ثاتنو

وية.ا  ورئيس الرزرار ال

بشففراء أو إ رنسففال بتسجيل في الموقع أو ال ، كال سج ة ممنت ممستخ دم تكون  ممتاح ة لل "بعض الفعال ال "

بميها الفعففال متنسفف متوجفف د مففن قبففل، وهففذه  متنتففج أشففياء لففم  ممشففا ركته  فهففي  ...ممحتففوى أو حفظففه أو 

بي ة  ممستخ دم فعله أكثر ما يمكنprimary actions(الرئيس .، وهي ما تنري د لل (

بي ة ظففاهرة بوضففوح، ويمكففن تمحقيففق ذلففك بدي إلففى أفعففال  رئيسفف بلففتي تففؤ يجففب أن تكففون الز را ر ا

بسابق ة بلمناها في الفصول ال بلتي تع بي ا بتصميم المرئ .بتطبيق مبادئ ال

وية• د دا:تنسيق الرزرار الرئيس بي ة مختلف ة ج لون أو د رج ة لوتن بي ة  بنسب ة للخلف نل بال ) تباين عا )

وية فقققي الواجهقققة• بتفاعفففل أو قربفففه بمحيفففث يلحظهفففا:موضقققع الرزرار الرئيسققق  علفففى ممحفففو ر ال

ديا ممستخ دم تلقائ .ال
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ب دعوا ت إلى الجراء والز را ر UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم النماذ ج وال

وية.ب  وثانو الرزرار ال

بنمفوذ ج بطفي، أو تفريفغ ال ممنتجف ة، كاللغففاء أو التخ ممستخ دم تكفون غيفر  ممتاح ة لل بعض الفعال ال

بميها الفعففال متنسفف نض مففا وهكففذا  فهففي توقففف أو تمنففع إتنشففاء أشففياء ج ديفف دة، وهففذه  ...أو  رفففض عففر

بي ة النستخ دام بفرها من باب قابل بننا تنو بديها ولك بلتي ل تنري د للمستخ دم أن يؤ بثاتنوي ة، وا .ال

ديا بنقر عليها ل شعو ر ل را، لمنع ال بدي إلى أفعال ثاتنوي ة أقل ظهو بلتي تؤ .يجب أن تكون الز را ر ا

وثانوية• بي ة متشابه ة:تنسيق الرزرار ال لون أو د رج ة لوتن بي ة  بنسب ة للخلف ممنخفض بال ) تباين  )

ويقققة فقققي الواجهقققة • وثانو بعيففف دة عفففن ممحفففو ر التفاعفففل بمحيفففث ل يلحظهفففا:موضقققع الرزرار ال

بل إن كان يبمحث عنها ممستخ دم إ .ال

ومية السفعل.ج  :اتستثناء أه

بمف ة، كمحففذف المحسفاب، وهفذه يجففب أن تكففون ذا ت تنسففيق بيف ة مه بثاتنو ق د تكون بعض الفعففال ال

لضا ممستخ دم أن يج دها ولكن تنري د أي بتننا تنري د لل بي في الواجه ة، وذلك ل بي ولكن في موضع ثاتنو  رئيس

أحمر بميتها  ميشير إلى أه لتنا  لضا إعطاء هذه الز را ر لو بكر في تنتائجها قبل تنفيذها من المفي د أي (أن يف .

بي أو أصفر ...).أو برتقال

وصة.د  الرزرار الخا

دصا، بلب اتنتباها خا ج د ضمن نسائر تطبيقك أو موقعك، ويتط بين من الز را ر فري ممع ق د يكون ل ديك تنوع 

بل ة الضفاف ة إلفى نسف ب ر  لل ز ، مث بنمفط الخفرو ج عفن ال بص بمحيفث يفبرز ففي الواجهف ة  بز ر بشكل خفا بمم هذا ال "ص : ( )

ب ر Amazon"المشتريا ت في  ب ر العجاب في فيسبوكPinterest" في Pin it"، أو ز . أو ز

ممستخ دم بي ة لتجرب ة ال بنفس .نسنب دأ في الفصل القادم المح ديث عن الجواتنب ال
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علم نفس11
ممستخدمين ال
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ممستخ دمين UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم علم تنفس ال

بنفاس بكففر ال لضففا أن تفهففم كيففف يف ممستخ دم، ولكن عليك أي بب تجرب ة ال مل ق د تكون مها رة التصميم 

ممستخ دمين لمحا، ولهذا نسيكون ح ديثنا اليوم عن علم تنفس ال لما تناج بم .لتكون مص

تتكييف . 1 )Conditioning(ال
بيبتجربفف ة بففافلوفإن كنففت نسففمعت مففن قبففل  .، فل بفف د أن الفكففرة مألوففف ة لففك فففي نسففياقها العلمفف

.الفكرة تنطبق على المحيواتنا ت وكذلك على البشر

ممكافأة، ونسيتفاداه عنفف دما بقى  ل ة عن دما يتل بن التنسان نسيعي د فعل شيء ما ثاتني التكييف يعني أ

لبا بقى عقا .يتل

لمحا، لكفن  بتنفه99ق د يب دو هفذا واضف بلففذي أعرفهففم يتجفاهلوتنه فففي عملهففم، مفع أ بممين ا % مففن المصفف

ب دث عففن مشففاعر بتننففا تنتمحف بح التعففبير لحفظ أ لبا للدمففان إن صفف بب ممسفف بتصففميم  بطريقفف ة الوحيفف دة لجعففل ال .ال

بي ة بد .المكافأة والعقاب، ل الشياء الما
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ممستخ دمين UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم علم تنفس ال

بتننفففا تنقصففف د فرصففف ة  ربفففح بسفففامعين أ ، يتبفففاد ر لفففذهن معظفففم ال مكاففففأة المسفففتخ دم "عنففف دما تنقفففول  "

iPhone،ممسففتخ دمين هنففا ب دث عففن ملييففن ال . أو تففذاكر لمشففاه دة فيلففم أو مففا شففابه ذلففك تنمحففن تنتمحفف

بي .فهذا غير عمل

بيففل ديففا تخ بد لئا ما بتنهما ببساط ة شففعو ر وليسففا شففي بيان، ل بجاتن بي ة هما م .المكافأة والعقاب الكثر فاعل

بتنفك مفن أفضفل الصف دقاء لفا من المحاضفرين أ بص ة وأخبرتناك أمام خمسين أل بتننا أتينا بك على من معي أ

بن العالم أفضل بوجودك .للمرء، وأ

بصفف ة وأخبرتنففا الجميفع بتننا أتينا بفك علفى من بيل الن أ ببما تخ .هل نسترغب في إعادة ذلك ثاتني ة؟  ر

لبا لرا، بإجماع أص دقائك وعائلتك هل نسترغب في إعادة ذلك ثاتني ة؟ ل، غال بل البشر خي بتنك أق !أ .

لئا، بل المففر لئا ولم تنمحرمك شي متنعطك شي بتننا لم  لل، ولكن لحظ أ هذه أمثل ة بعي دة عن الواقع قلي

د دا بي ة ج بتصو ر ق د تكون قو بل دها هذا ال بلتي يو بناس عنك فقط، والمشاعر ا بو ر ال .تص

نتيجة . 2 (أنشئ حلقة دافع -Feedback Loop(
بتصميم؟ ديا في ال بتكييف عمل لذا كيف تنستخ دم ال إ

ميعطي تصففميمك شففعو ر بيا ت، بمحيث   ممنتهي ة من المشاعر والسلوك الفكرة هي إتنشاء حلق ة غير 

بر، هذا تنموذ ج المحلق ة ممستم :المكافأة بشكل 

دافع❱تنتيج ة❱فعل❱دافع
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بتنك أخذ ت صو رة جميل ة لطفلك، الن ل ديك دافع لنشففرها علففى فيسففبوك بمحيففث يففرى لثا أ لنقل م

بنففاس كففم هففو جميففل طفلففك، ولففذلك تقففوم بالفعففل وتنشففرها يجففب علففى فيسففبوك تصففميم طريقفف ة .ال

.ل دفعك للقيام بهذا الفعل

بصففو رة ويكتبففون تعليقففا ت بلففذين يبفف دون إعجففابهم بال بنتيجفف ة مففن أصفف دقائك ا بقففى ال بعفف د ذلففك تتل

بقى  رنسال ة بري د إلكتروتني عن الموضوع ببما تتل .متجاملك، بل  ر

لعففا لنشففر بلففتي بفف دو رها تخلففق داف بنتيجفف ة، وا يجففب علففى فيسففبوك تصففميم طريقفف ة لتقفف ديم هففذه ال

لدا ب د .صو رة أخرى مج

يعففاقبوك بإبفف داء بتعليففق أو  بنففاس عففن العجففاب وال بقففف ال بتففى يتو المحلقفف ة نستسففتمر ح "هففذه  " " "

بي نسينا ريو تخيل بصغير هذا  !).نسخطهم على صو رة شيطاتنك ال )

ل را لتنشففيط هففذا ديا، فسيعودون مففرا ل را إيجاب بناس شعو بممت ميزة تمنح ال لذا إليك الفكرة إن ص :إ

لمحا لجا تناج ممنت بي، فق د صنعت  بتجا ر بقق ه دفك ال بشعو ر، وإن كاتنت هذه الميزة تمح !ال

بيزاتفك بمم م ممسفتخ دم أن يمحفاول تففادي العقفاب، فصف ل را بخصوص العقاب يجب على ال :كن حذ

ممسفتخ دمين بإصفرا ر، فهفذا كفيفل بفقف داتنهم، المحالفف ة المثاليف ة أن بنمحفو، ل تمحفاول معاقبف ة ال على هفذا ال

بدي إلففى اتنخفففاض تنقفففاطهم ديففا يففؤ ل را إيجاب بلففتي تمنمحهففم شففعو تجعففل اتنقطفففاعهم عففن فعففل الشففياء ا

بلذي يري دوتنه بي ة ا .أو اتنتباههم أو مستوى التنتاج
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ذل بفف دون ذكففر أنسففماء فيهففا تصففبح مز رعتففك أكففبر مففع الففوقت:مث !) كففاتنت هنففاك لعبفف ة مز رعفف ة  )

، ولكففن عقففاب بلعففب تبفف دأ ممحاصففيلك بالجفففاف والمففو ت  بقفت فففترة طويلفف ة عففن ال ، وإن تففو )مكافففأة ) ( )

بتنهفا مكافففأة أكفبر ل عجفب أ لضا أن ت دفع لتسفريع التنتفا ج وشفراء أشفياء ج ديف دة لمز رعتفك  !).يمكن أي )

بتا ريخ !من أتنجح اللعاب في ال

ييسفك أنت.ا  !احذر من تك

بنففوع مففن شففخص لخففر، ولهففذا لفف ديك بنففه مختلففف ال بل مكففان، ولك التكييففف يطففال الجميففع، فففي كفف

بل شففيء ببفون كف بضفل ة ل تمحسففب أن الجميففع يمح ممف بضففل، ومأكولتففك ال ممف بضفل، وتصفميمك ال ممف .لوتنفك ال

ببه أتنت !تمح

)Persuasion(القنا ع . 3
بقففف د كتفففابي  ممع The.القنفففاع موضفففوع   Composite  Persuasion صففففمح ة،270 يقفففع ففففي 

بثف ة ممك دو رة  ممقنع ة، وهو على طوله ليس نسوى  ب دث عن كيف تجعل الشياء  "!يتمح "

بلمفك بسفابق، كفوتنه يع ب دعوة إلفى الجفراء ففي الفصفل ال الف بمف ة لفقفرة  "يمكن اعتبا ر هفذا الجفزء تت "

لعا لصا ومقال ت أكثر إقنا متنشئ تنصو .كيف 

ويتين :إليك فكرتين أتساتس

بل منهففا8للقنففاع .1 بن ك ب دد، ل مممحفف ببففق بففترتيب  متط بيفف ة عنفف دما  بمفف ة، تكففون أكففثر فعال بوتنففا ت عا  مك

.يعتم د على ما نسبقه

بناس يمكن حصرها ب.2 لعا نسأشرح 14دوافع ال بي4. داف لعا في العالم الرقم . منها وهي الكثر شيو
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معادلة القناع.ا 

بن أنساليبهم تشترك في 40بع د مقا رتن ة  لما من إعلم القناع، وج د ت أ : صفا ت8 عل

وتسفاعل قبل ال

ويبة• وط وسمعة ال بثق ة، وفي المحال ة المثالي ة عليففك أن تبنففي نسففمعتك:ال  لن يفي دك شيء دون ال

بنقط ة الهم هي أن تتواصل مع جمهففو رك بأنسففلوب عففالي القيمفف ة، وفففي عففالم في الواقع، وال

بيفف ة الموثوقفف ة، بتجا ر لءا مففن العلمفف ة ال بل شففيء، بفف د ممسففتخ دم، ينطبففق هففذا علففى كفف تجربفف ة ال

بيفف ة مرموقف ة، بتجا ر بن علمتفك ال بزبففائن ل تقفل أ ممنتجفا ت، وشفهادا ت ال بص دق ففي تسفعير ال .وال

.بل أثبت ذلك بالفعال

ممسفتخ دمين:اعرف جمهورك• متجفري د رانسفا ت ال ممسفتخ دم يعنفي هفذا أن   في عالم تجربف ة ال

.لكي تعلم من تمحاول إقناعهم وما اهتماماتهم

وتسفاعل أثناء ال

ذحا• ذحققا وصققري ممنسفت بيفف ة:كققن  بم تتففابع لتزيففل أ لة، ثفف ممباشففر ممسففتخ دم   عليففك أن تجففذب اتنتبففاه ال

ممسففتخ دم، قفف د يفيفف دك عنفوان جميففل اعتراضا ت واضمح ة ق د تكون ل ديه، في عففالم تجربفف ة ال

لل، فليكفففن مفففن بسفففعر موضفففع اعفففتراض، مث بيففف ة، لفففو كفففان ال بط بنظفففر ففففوق ال أو صفففو رة لفتففف ة لل

بتنهففم نسففيتابعون القففراءة ممسففتخ دم، ل تفففترض أ بلففتي يمكففن أن يراهففا ال المعلومففا ت الولففى ا

بنهاي ة .حتى يصلوا إليه في ال
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وزرز شعور اللسفة• لعفا، ففي:ع بنفاس جمي ل دا بمفا يشفترك فيه ال ممسفتفي  اجعفل المسفتخ دم يألففك، 

بزائفر مفا يجمفع بينه وبيفن زبائنفك، ل ة مألوف ة، واعرض لل عالم تجرب ة المستخ دم، انستخ دم لغ

لبا من المستخ دم بي في مقالك بطريق ة تجعله قري برئيس بشخص ال .أو اشرح ال

وكققز علققى الهققدف• بيفف ة معلومففا ت قفف د:ر لمحا، انسففتبع د أ ممسففتخ دم واضفف  عنفف دما يصففبح هفف دف ال

ب دفع بي ة الفف ميفي دك إزال ة القوائم والعلتنا ت خلل عمل بتته، في عالم تجرب ة المستخ دم ق د  متش

بشراء ممستخ دم عن ال بتت ال متش .لكي ل 

بقفف دة، الجففأ إلففى دفففع المعلومففا ت علففى دفعففا ت، مففن:أقنققع• ممع بيفف ة القنففاع   عنفف دما تكففون عمل

ب دة طففرق لتمحقيففق ذلففك، مففن بينهففا  لة بخطففوة هنففاك عفف زالتنمحيففا.أبسففطها إلففى أعقفف دها، خطففو

بي لباالمعرف لل وانستيعا ميساع د على تق ديم المعلوما ت بصو رة تجعلها أنسهل قبو بلذي  .، وا

وصسفقة• بشففراء:أتمم ال تأكي د ال بر أو  تنش بي ة، يكفي وضع ز ر  بع د المو ر عن د اتنتهاء العمل " ل تق " " "

المشا رك ة ".أو  "

وتسفاعل بعد ال

وكقققدها• وخقققص السفكقققرة وأ بنفففاس:ل بتفاعفففل، بفففل اجعفففل ال بيففف ة القنفففاع بمجفففر اتنتهفففاء ال له عمل متنففف  ل 

ممسففتخ دم، يمكففن بتففى تمحصففل علففى مففا تريفف د، فففي عففالم تجربفف ة ال ميشففعرون بتقفف ديرك لهففم ح

ممستخ دم بما يمكن فعله بمنتجففه الج ديفف د، بكر ال بلجوء إلى إ رنسال  رنسال ة بري د إلكتروتني تذ ال

مأعجب بمنشو ره لصا  سح ة، أو كم شخ ممقتر .أو قائم ة بمقال ت 
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تمة. 4 تدوافع العا ال
بي ةهل نسمعت  بنفس منذ زمن، بينما مففابهرم مانسلو للمحاجا ت التنساتن سسه، فق د تنسيه علماء ال ؟ اتن

بتسويق ي د رنسوتنه في الجامعا ت !يزال خبراء ال

ذما14هناك  ذرا يحتاجها النسان دو بنب اللم، والهواء، والماء، والغذاء،: أم بنب المو ت، وتج  تج

بيفف ة، والتنتسففاب، بنففوم، والجنففس، والمحففب، وحمايفف ة البنففاء، والمكاتنفف ة الجتماع بيفف ة، وال بمح ة الب دتن بصفف وال

بل من هذه الشياء بصو رة أفضل .والع دال ة، وفهم ك

ب د رجفف ة، ولكففن علففى الففويب ميطلففق  ردود أفعففال مختلففف ة ال بل منهففا  بل هففذه المففو ر جمهففو ر، وكفف لكفف

بتنهففا غيففر برد أفكا ر، كمففا أ بتنها مج بي ة والتنتساب والع دال ة والفهم أكثرها فائ دة، ل تكون المكاتن ة الجتماع

لتنا بجا بصفر، م .ممح دودة، وبإمكاتنك خلقها من ال

ويقققة• بيففف ة تقفففف ديم المنتففففج بشففففكل لعبففف ة:المكانققققة الجتماع بي ة فففففي عمل بون الرئيسفففف  هففففي المكففف

Gamificationلمففا بمم تنظا متصفف بنسففب ة للخريففن عنفف دما  .، فهففي طريقفف ة لقيففاس مسففتواك بال

ممستخ دمين لمكاتنتهم، يمكن بكم بإد راك ال بتنك تتمح بي ة وما شابهها، فإ لطا وجوائز  رمز ب دم تنقا ميق

! نسفيكونCandy Crushأن تكون هذه المو ر أونسم ة، أو إعجابا ت، أو مراحفل ففي لعبف ة 

بوق علففى بعضففهم، وإذا انسففتطعت  ربففط هفذه التنجففازا ت لفف دى المسفتخ دمين داففع أقفوى للتفف

بي ة، فإتنك نستجني الموال دون كلف ة، نسوى تعزيز هذه المشاعر بتجا ر .بأه دافك ال
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بتنفك تشففعر بففالفخر:النتساب• بيفف ة، فإ بي أو علمفف ة تجا ر لصا لفريففق  رياضف ممخل لعا  بج ممش  إن كنت 

بنفففاس إلفففى بظمففف ة أو مجموعففف ة هفففذا هفففو التنتسفففاب، نسفففبب اتنضفففمام ال ممن لءا مفففن  .لكوتنفففك جفففز

بي ة مففن بي شخصفف أ برففف ة  ل را لمع بينفف ة، أو إجرائهففم اختبففا ممع لبا  "مجموعا ت فيسبوك، أو لبسهم ثيا

بزز لى يعفف بمم ملتقفف بينفف ة صفف ممع ، فهففم مفف دفوعون للتنتمففاء إلففى أشفياء  بي أتنت؟ .المسلسل الفلتن "!

بناس في مجموعا ت وفئا ت بمع ال بناس، وشاه د كيف يتج .اتنتماء ال

بمم:العدالقة• لبفا ص لبفا أم ثوا بل مفرء مفا يسفتمحق، نسواء كفان ذلفك عقا بقفى كف . هفي فكففرة أن يتل

بشفففر، ممسفففتخ دمون ال ل ة يمحفففا رب فيهفففا ال بقه، أو لعبففف بقفففى فيهفففا التنتبفففاه مفففن يسفففتمح طريقففف ة يتل

بضبط .ونستج دهم يفعلون ذلك بال

بقون أن يفهموهففا:السفهم• وهففم يسففتمح بسابق ة أكففثر  ب دوافع ال بل من ال بناس دافع لفهم ك ). ل دى ال )

بلمففه، كتصففميم واجهتففك، فقفف د بنففاس أوقففاتهم فففي تع لئا أتنفففق عليففه ال بيففر شففي إن حففاولت أن تغ

بصفمحا ت الغاضب ة عن دما فعل فيسبوك ذلك؟ هذا ما أقص ده !تغضبهم، هل تذكر ال

ب د:ملحظة لعفا بمحف بتنفه ليفس داف ب دوافع المفذكو رة؟ هفذا ل بن المفال ليفس مفن بيفن الف  هل لحظفت أ

بنففك لسففت كففذلك تنمحفن بتنففك لففن تنفقففه، ولك لسا لجني مال تعلم أ بم ممتمح .ذاته، فلو كان كذلك لكنت 
برد تنقاط في لعب ة ل قيم ة بتى لو كان ذلك مج بلتي يصنعها المال، ح تنشعر ب دافع لكسب المكاتن ة ا

ب دوافع بي ابمحث عن أمثل ة من الواقع ت دعم هذا ال بد .لها في العالم الما .
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ممستخدم؟. 5 تير الخبرة من تجربة ال متيغ كيف 
مج دد والخبراء في تعاملهم مع تصميمك ممستخ دمين ال منلقي الن تنظرة على الختلف بين ال .نس

وية.ا  ول الخبراء هم الق

ممسفتخ دميك، مففع بي ة  ممستخ دمون الخبراء هم غالب بي ة أن يكون ال بناحي ة الحصائ يستمحيل من ال

بتفكير بتنه ق د يمحلو لك هذا ال .أ

بي، نسفيكوتنون عفاديين، ممستخ دمين القفادمين إلفى خف دمتك، مفا لفم تكفن ذا ت طفابع تقنف معظم ال

بي ة مثلك أتنت ومثل زملئك في العمل بتقن بتفاصيل ال بمين بال .مشغولين بأعمال أخرى، ليسوا مل

ررة ممقق بتصففميم بمففا يراعففي هففذا:الحقيقققة ال ممسففتخ دمين الراضففين، فعليففك ال  إن أ رد ت ملييففن ال

ممستخ دمين، وليس أولئك المهوونسين العباقرة بنمط من ال !ال

:الخسفاء والظهار مسفارقة الختيار.ب 

لة بممون عاد ممص تنظاف ة واجهتك نسيختا ر ال بطر فيها إلى اختيا ر م دى  بر عليك مواقف تض .نستم " "

وهففذه بضل ة كل الفوقت  ممف بن ذلك يب دو أجمل، بينما يري د غيرهم إظها ر ميزاتهم ال بل شيء ل (إخفاء ك

؛ فماذا تختا ر؟ )مختلف ة من شخص لخر

بلمففا بكر وجودهففا ك بيف ة، فنمحفن تنتففذ لمفا مفن تلفك المخف لل دو بظففاهرة أكفثر انسفتعما بيففزا ت ال نستكون الم

بلمفا كفثر ت الخيفا را ت، قفل احتمفال اعتمفاد أحف دها، ه ك بتن بص علفى أ مفا رق ة الختيا ر تنف بن  بل أ " رأيناها إ " .

بيين بالخيا را ت، فسيشعرون بالمحيرة ويغاد رون الموقع .فإذا أغرقت مستخ دميك العاد

104|▲



ممستخ دمين UXم دخل إلى تجرب ة المستخ دم علم تنفس ال

بي بي ة بسفهول ة، دون المحاجفف ة إلفى تنقفر أ بيفزا ت النسانسف ممبتف دئين بإمكففاتنهم إيجفاد الم بكف د مفن أن ال تأ

ممسففتخ دمين ل ة لرغب ة ال بيزا ت تلبي لل لكامل الم لل نسه بفر وصو بم حاول أن تو بي ة، ث شيء في المحال ة المثال

بتى وإن لم تكن ظاهرة طوال الوقت ب دمين، ح ممتق .ال

ب ر:نصقققيحة بيففف ة و راء ز بشفففبكا ت الجتماع ممشفففا رك ة ال نض عفففن إخفائفففك خيفففا را ت   هفففل أتنفففت  را

بتنففك ممشا رك ة ل بطلت خيا را ت ال مشا رك ة واح د؟ للنسف هذه الواجه ة ليست بسيط ة، فلق د ع

بل، واجعلهففا ظففاهرة طففوال بم أخفيتهففا اعففرض خيففا را ت أقفف لل أضفففت خيففا را ت كففثيرة، ثفف بو .أ

لقا .الوقت، نستشكرتني لح

وذاكرة.ج  ورف مقابل ال وتع ال

بمي من ذاكرتك الن؟• متس كم أيقوتن ة يمكنك أن 

برفها إن أعطيتك قائم ة بها؟• كم أيقوتن ة يمكنك أن تتع

بثاتني ة أكبر بكثير من الولى ديا، فستكون الجاب ة ال لتنا عاد .إن كنت إتنسا

، فلففن لل كففالبمحث مث بنففاس إلففى السففؤال عففن شففيء مففا  بممت واجهتففك بمحيففث يمحتففا ج ال )إن صفف )

بل مع مرو ر الوقت بيزا ت أقل فأق بكره، وهذا يعني م .يستخ دموا إل ما يمكنهم تذ

ب دم لهففم اقتراحفا ت بفئففا ت بتعامفل مففع قفف د ر كففبير مففن المعلومففا ت، فقف إن كان على مسففتخ دميك ال

بكروا أين يج دون ما يري دون ميساع دهم أن يتذ لها  لئا مشاب .أو شي
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ولم بطيء، العادات تسريعة.د  وتع ال

ممصطلح  ممسففتخ دمين علففى شففكلOnboarding"ميستخ دم ال بلتي تنعرضففها لل بتعليما ت ا " لوصف ال

بنب المحيرة بي ة وتج بيزا ت الرئيس .خطوا ت عن د ب داي ة انستخ دام الواجه ة، وهي تساع د في إيجاد الم

متخلفففق العفففادا ت ففففي أذهفففان بر انسفففتخ دامهم طيلففف ة عفففامين؟  بلفففذي يمحففف دث إذا انسفففتم لكفففن مفففا ا

بلففتي بي ة، وا بمهففام النسانسفف طريق ة نسريع ة لتأدي ة ال ممستخ دمين بسرع ة ش دي دة، ولهذا عليك تصميم  "ال "

بلمهفا مقابفل حصفولهم ب دمون بعففض وقتهففم لتع ممتقف ممسففتخ دمون ال قفف د تكفون غيففر واضفمح ة، ونسفينفق ال

ب ر الفففأ رة اليمففن بنقر بز بلتي تظهر بال بي ة أعلى، اختصا را ت لوح ة المفاتيح والقائم ة ا على مستوى إتنتاج

تنقط ة متبوع ة ب في تويتر مثال آخر .مثالن على ذلك، وحيل ة  "@ "
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ب دد أه دافنا، وتنضففع هن دنسفف ة المعلومففا ت، ممستخ دمين، وتنمح لري أبمحاث ال متنج بلمنا كيف  الن وق د تع

ممسففتخ دم، حففان وقفففت بيفف ة ال بيففف ة، وتنفهفففم عقل بتخطيط برنسففوم ال ممسفففتخ دمين، وتنضففع ال وتنلففففت اتنتبففاه ال

بتننا نسنمحتا ج إلى إجراء بعض القيانسا ت .إطلق الخ دم ة وهذا يعني أ !

البيانات والحصاءات. 1
وية.ا  البيانات موضوع

ممستخ دمين ب دثنا في الفصول الولى من الكتاب عن أبمحاث ال .تمح

برة، وكففم دام ممستخ دم، أي ما يفعله، وكم م البياتنا ت مختلف ة عن البمحاث، فهي تقيس نسلوك ال

.هذا الفعل، وهكذا

ممسفتخ دم، وهففامش الخطففأ فيهففا بثر فففي ال بيفف ة ل تفؤ متجمع البياتنا ت بوانسط ة حانسفوب، فهففي حياد

بنففاس دون عنففاء، بقفف ة؛ ويمكففن أن تنقيففس بهففا نسففلوك ملييففن ال خرففف ة ب د ممع بتنهففا ذا ت مقففاييس  صففغير ل

ممستخ دم وبل ده بفح ال .ويمكن أن تخبرتنا بمتص

ل را للنسففف يقفع مكففن حففذ لئا عففن السففياق، لففذا  لضا ل تخبر شففي بنها أي جم لك .البياتنا ت ل تكذب، فهي عل .

بممين، وهنا تقع الخطاء ممص .عاتق تفسير هذه البياتنا ت علينا تنمحن ال

وناس.ب  البيانات قائمة على ال

بتنففك نستفسففرها كمففا تشفاء ، وهففذا يعنففي أ خردة ممجفف لمففا  بل أ رقا ليسفت إ بن البياتنففا ت  ميغريك قول أ .نس " "

بق دة ممع بين ذوي حياة  نس حقيق بثل أفعال أتنا متم بن هذه ال رقام  بكر أ .تذ
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بل موقف بقع أن تعتم د عليها في ك ممفرد وتتو بناس في ع دد  .ل تختزل مليين ال

متثبفت  رأيك، ل تفعفل ذلفك ول تسفمح لحف د أن يطلفب لضا أن تبمحث عفن أ رقفام  !ق د يغريك أي " "

!منك ذلك

كلما رزادت البيانات كانت أفضل.ج 

بمففا إن قسففت بياتنففا ت5إن قسففت تنقففرا ت  بيفف ة بمففا يكفففي، أ  أشففخاص، فلففن تكففون بياتناتففك تمثيل

بزوا ر 5 بطي شرائح كبيرة من ال بتنها تغ ب د أ بلففذي تريفف د بنففاءه. مليين زائر، فل ب بي ة القرا ر ا بم بلما زاد ت أه ك

بتخاذه .على أنساس البياتنا ت، احتجت إلى بياتنا ت أكبر قبل ا

وية.د  طرق جمع بيانات موضوع

بي ة بفر طرق كثير لجمع بياتنا ت موضوع :تتو

وتحليلت .1 بفرهففا ):Analytics(ال لتنففا، وتسففمحGoogle تو بجا  وغيرهففا بأنسففعا ر  رخيصفف ة أو م

د را أو اتنتقففل إلففى ممسفتخ دم ز بلما تنقففر ال بيتهم ك ممستخ دمون دون كشف هو .بمتابع ة ما يفعله ال

بصففف ة بفففك، ول حففف دود صففففمح ة ج ديففف دة، نسففيظهر لففف ديك ذلففك، ويمكنفففك تصفففميم قيانسفففا ت خا

بياتها !لمكاتن

ب.2 :اختبققارات أ بي الثنيففن أفضففل،/ لعففا، نسففتعلم أ بمم إصفف دا رين مففن عنصففر مففا وأطلقهمففا م  صفف

ميخبرك البرتنامففج مففتى توقففف بيففن فففي فففترة منانسففب ة، نسفف بربهمففا علففى أتنففاس حقيق متج بتنففك  ل

ن د ممج جر غير  ب د معين أم بتنه زيادة ع دد الخاضعين للختبا ر بع د ح .الختبا ر، ل
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بكم:متابعة العين.3 بتمح ممستخ دم ال بص، ولكن ل يستطيع ال ممختبر خا ميجرى هذا الختبا ر في   

بصففف ة لقيفففاس موضفففع تنظفففر متسفففتخ دم فيفففه برامفففج وأدوا ت خا ديا، و ميعتفففبر موضفففوع بفففه، لفففذا 

ممستخ دمين أثناء انستخ دامهم لتصميم، لتسفتفي د مفن ذلفك ففي معرفف ة نسلم ة النسفاليب ال

بلتي انستخ دمتها للفت تنظرهم .ا

4.ClickTale:بنقففففرا ت وتمريففففر بيفففف ة لمتابعفففف ة ال  هففففذا مثففففال عففففن انسففففتخ دام الخرائففففط المحرا ر

بن هنففاك أمثلفف ة أخففرى يسففمح برتنامففج  بصفففمحا ت والتنتقففال بينهففا، ولكفف  بجمففعClickTale.ال

بويتهم، وبطريقفففف ة بييففففن دون كشففففف هفففف ممسففففتخ دمين المحقيق بياتنففففا ت انسففففتخ دام الواجهفففف ة لل

بصفمح ة، بشر الفأ رة وم دى تمرير ال برك مؤ بي ة، ويسمح لك بمشاه دة مواضع تنقراتهم وتمح مخف

ج ة في الفائ دة بصفمحا ت شاه دوها، وهو غاي بي ال .وأ

ولت البحث.5 بل:تسج بناس أن حقففل البمحففث فففي موقعففك يمكنففه أن يمحتفففظ بكفف جر من ال مي د رك كثي  ل 

بتنهففم ل يجفف دوتنه، نء مففا، فهففذا يعنففي أ ممسففتخ دمون يبمحثففون عففن شففي متكتففب فيهففا، فلففو كففان ال كلمفف ة 

د دا لتمحسين هن دنس ة معلوماتك وتخطيط الواجه ة بيم ة ج بل ت البمحث ق .وعن دها تكون نسج

ذدا على البيانات المجموعة.ه  وتصميم اعتما ال

بطط لتمحليل انستخ دام موقعك، فلن يطول المر قبل أن تمحتا ج إلى فهم مفا تعنيفه متخ إن كنت 

بتسويقGoogleإحصاءا ت  ممختلف عن خبراء ال متجرى د رانس ة هذه الحصاءا ت بأنسلوب  .، و

بي شففيء، ل أقصفف د فهففم مففا تقيسففه فقففط، بففل مففا7هنففاك   إحصففاءا ت تمحتففا ج لفهمهففا قبففل فعففل أ

لضا .تعنيه أي
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بي، ومليفففون مسفففتخ دم ، ففففالمر تنسفففب بيئ ة نسففف بيففف دة أو  ج بتنهفففا  "ل يمكفففن أن تنقفففول عفففن ال رقفففام أ " " "

بشففهر بوا رك هففذا ال بشففهر الماضففي، لففو كنففت فيسففبوك وكففان ز بل إن كففاتنت أعلففى مففن ال بيفف دة إ ل تعتففبر ج

لتنا، فأتنت في و رط ة .مليو

متشففير إليفه ال رقفام بكففر بمففا يجففب أن يفعلفه موقعفك، وافهففم مفا يجففب أن  قبل تمحليل أي  رقففم، ف

ممستخ دمين .عن نسلوك ال

وزيارات السفريدة.و  ال ممستخدمون  وية وال ول وزيارات الك ال )الجلسات  ) ( )

يا للمفاجأة بي ة تعني مجموع ع دد زيا را ت الموقع  بل بزيا را ت الك !)عبا رة ال )

بزيففففا را ت الفريفففف دة  بمففففا ال Unique(أ  Visits م ت أتنففففا موقعففففك برة،50) فهففففي مختلففففف ة، فلففففو ز ر  مفففف

ل دا  ل دا واحف لما فريف ممستخ د مت  متسب بيف ة تقيفسunique visitor(لح بتقن بناحيف ة ال بتنهففا مفن ال بقف ة، فإ ب د )، ولل

بناس .الجهزة الفري دة وليس ال

بزيا را ت ميقودك إلى انستنتا ج بعض المحقائق عن ال برقمين نس بل منهما مقا رتن ة هذين ال .معنى ك :

بي ة أكبر بكثير من الفري دة:جودة عالية• بل . الك

وية عالية• بشهر الماضي:كم لبا للفري دة، والفري دة أكبر من ال بي ة مساوي ة تقري بل . الك

بي ة أعلى بكثير من الفري دة:كلهما• بل بشهر الماضي والك . الفري دة أعلى من ال

ييا منهما• لبا للفري دة:ليس أ ل ة تقري بي ة مساوي بل مك بشهر الماضي وال بل من ال . الفري دة أق
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بضل أن يزو ر موقعي  بنني أف بزيا را ت، ولك لقا لل بزيا را ت الفري دة تمثيل أكثر ص د بل1000ال  شففخص كفف

جص واحفف د مففوقعي10يففوم علففى أن يففزو ره  بشففهر، ولكففن مففع ذلففك، إن زا ر شففخ لة فففي ال بر  آلف شففخص مفف

بشخص من مشكل ة ما ميعاتني هذا ال ببما  ل دا، و ر ممفي برة، فلن يكون هذا  !مليون م

وصسفحات .رز  ورات مشاهدة ال )Pageviews(م

بي صفمح ة1 تزداد بمق دا ر :ما تقيسه• بي زائر أ بمل فيها أ برة يمح بل م . في ك

بي:مقققا تعنيقققه• بتنهفففا تصفففف المقففف دا ر الكلففف بزيفففا را ت، ل دمفففا علفففى ال لرا عا فشففف مؤ " يمكنفففك اعتبا رهفففا  "

ممشاه دة وتتجاهل معظم العوامل الخرى .للممحتوى ال

بم بصفمحا ت فهذا  رقم مه .لو كان موقعك يعتم د على العلتنا ت في أعلى ال

بمي ة برقم أكثر أه ل دا على الممحتوى، كالخبا ر، فق د تكون زيادة هذا ال ممعتم .لو كان موقعك 

الجلسة .ح  وصسفحات (ال /Pages-per-Visit(

بل زيفا رة، يمكففن اعتبا رهففا:ما يقيسه• بل زائر، في ك ميشاه دها ك بلتي  بصفمحا ت ا بنسط ع دد ال  متو

بي ة بتقن بناحي ة ال ولكن هذا غير دقيق من ال بل زيا رة  النقرا ت في ك ).ع دد  ) " "

بيفف ة، فقفف د يكففون هففذا:مققا يعنيققه• بتفففاعل ت الجتماع بم أو ال بمهففا لزا علففى ال بكفف ممر  إن كففان موقعففك 

بصفمحا ت  برا ت مشاه دة ال بم من م برقم أه ).pageviews(ال

خرك البمحث  مممح لفا لذلك، إن كنت  برقم قف د ر المكفان،Googleخل ، فسترغب في تخفيض هذا ال

بصفمح ة الولى لة يجب أن تكون في ال بن تنتائج البمحث الكثر جود .ل
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ودة الجلسة .ط  مم ستسط  )Time-per-Visit(ممتو

ل دا:ما يقيسه• بم ة ج الجلس ة مه بصفمحا ت بنسط، ق د تكون مقا رتنته مع ال بل زيا رة المتو ب دة ك . م /

ممعتمف د:ما يعنيه• بزائفر المقفال بكفامله ففي الموقفع ال ممفترض أن يقرأ ال  في عالم مثالي، من ال

ب دة بنسففط مفف متو بل من  مممحتوى، وأن يقرأ مقال ت كثيرة، وهذا يعني  رقمين كبيرين لك "على ال

الجلس ة بصفمحا ت ال ".الجلس ة و / " "

لرا، فقف د يعنففي ب دة الجلسف ة صفغي بنسفط مف متو لرا والخفر  الجلس ة كبي بصفمحا ت ال برقم  ")لو كان ال ") " / "

بمففاتهم بسففرع ة مينجففزون مه بتنهففم  بيئ أو أ وهففذا نسفف بوا ر يبمحثففون عففن شففيء مففا ول يجفف دون  بز بن الفف )هففذا أ )

بي كما ترى ، فالمر تنسب بي د وهذا ج .ش دي دة  ( )

لرا، فق د تكفون عناصفر الجلس ة صغي بصفمحا ت ال لرا والخر  ب دة الجلس ة كبي بنسط م متو ")لو كان  / ") " "

بمففون بقراءتهففا ممهت ممستخ دمون  بن المقال ت طويل ة وال ، أو أ بيئ وهذا نس بعال ة  بقل في الموقع غير ف بتن )ال )

بي د ).وهذا ج )

ب دخول والخففرو ج بل إن كان ه دف موقعففك هففو الفف بيئ، إ بشر نس ممنخفضين فهذا مؤ برقمان  لو كان ال

.Googleبسرع ة، مثل 

ودل الرتداد .ي  )Bounce Rate(ممع

بي شيء:ما يقيسه• ميغاد رون دون أن ينقروا أ ميشاه دون صفمح ة واح دة و بلذين  بوا ر ا بز . ال

بوا ر لموقعففك، ولكفففن هنفففاك بعففض:مققا يعنيقققه• بز لضففا مففن الفف برقفففم  رف ميعتفففبر هفففذا ال بم   بشفففكل عففا

.النستثناءا ت
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بمففا مشففاه دة ممشففاه دة صفففمح ة واحفف دة إ بمم ة ل ممصفف بتنهففا  نل ل ب دل ا رتفف داد عففا بوتنا ت إلففى معفف ممفف د :تميففل ال

بين ة ممع بت دوينا ت أو زيا رة ت دوين ة  .صفمح ة آخر ال

برقففم بتففى إن بفف دا ال مبنيفف ة موقعففك ومصفف د ر زيا راتففك، فمح لب ب دة  ب دل ال رتفف داد بشفف ممعفف يمكففن أن يتففأثر 

خق د ممع بشر  لطا، فهو مؤ .بسي

وزيارات الجديدة .ك  وية لل ونسبة المئو )New vs. Return Visitors(ال

ل دا:مقققا يقيسقققه• عائففف ميعتفففبر  بتنه  بقففف ة زا ر موقعفففك مفففن قبفففل، ففففإ ب د لزا لل أو جهفففا لرا  بن زائففف " لفففو أ " ( )

)returningبل فهو ج دي د .، وإ (

ب دون أقفل ويشفاه دون صفمحا ت أكفثر،:ما يعنيه• يرتف " يعرف العائ دون موقعك أكثر، ولهفذا  "

بوا ر بز بما ال لة أ لتا أطول عاد ميعجبهم، ولهذا يقضون وق ب دمه  بتنه ما تق .فإن كاتنوا يعودون فهذا ل

بن موقعك يصل إلى أتناس أكثر بن ذلك يعني أ بي د، ل بشر ج .الج دد فهم مؤ

بن بوا ر عائ دون فهذا يعني أ مج دد إلى العائ دين، فلو لم يكن ل ديك ز بتنسب ة ال بي ة هي  الفكرة النسانس

ممخلصفون، ممسفتخ دميك  بن  بوا ر عائف دون فهففذا يعنفي أ بل ز بيئ، ولو لم يكن لفف ديك إ موقعك ج دي د، أو نس

بن الموقع يمحتضر .ولك

بن العائفف دين ، ل بيفف ة كنسفب ة مئو ، نسفيكون العائفف دون أكففثر  لجا متنضفف بلما كففان الموقففع أكففثر  بم، ك )بشكل عا ) " "

بي ة بركا ت البمحث والمحمل ت العلتن مممح بزيا را ت من خلل  بر رة أفضل من ال ممتك .إلى موقعك بصو رة 
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تية. 2 تططات الحصائ ممخ أشكال ال
بي، يظهر بطط إحصائ ممخ ممفي د من  لرا في الحصاء لكي تخر ج بشيء  ليس عليك أن تكون خبي

بقعها، وهذا نسيكون ح ديثنا اليوم بططا ت بأشكال يمكن تو ممخ .نسلوك البشر على ال

بزيففا را ت بي، وهمففا ال بسففلوك التنسففاتن لرا فففي ال بر ران كففثي بي ة يتكفف بططففا ت الحصففائ :هنففاك تنمطففان للمخ

سكل ممهي بسلوك ال .وال

بططففا ت مففن تنففوع العمفف دة :ملحظققة بتنهففا ببسففاط ة أنسففهلbar graph( انسففتخ دمت هنففا مخ ) ل

لعففا لعففا أخففرى، ل تقلففق فهففي جمي بلففذي تسففتخ دمه أتنوا لما، قفف د يسففتخ دم برتنامففج الحصففاءا ت ا  رنسفف

بططا ت وليس أتنواعها ممخ بلم أشكال ال .ذا ت مب دأ واح د، ولهذا تنمحن تنتع

تططات الحركة . 3 )Traffic Graphs(ممخ
ب ددة، كعفف دد مممحف بيف ة  ب دد علفى ففترة زمن مممحف بلفذين قفاموا بفعفل  بناس ا بططا ت ع دد ال متظهر هذه المخ

بمى هذا المحرك ة أو  ميس بوا ر في اليوم،  بز ".traffic"ال

بل يوم ففي بي ة تمحف دث كف بن أشفياء عشفوائ ند وهبوط متقا ربين، ل لما بين صعو نستكون المحرك ة دو

بير بسيط في المحرك ة هو ميففزة متغ بير موقعك، ولهذا ل يمكن اعتبا ر أن نسبب  بتى وإن لم يتغ العالم، ح

بططا ت ممخ بتصميم إليك إذن أشكال ال !ج دي دة بعينها أو تغيير ال .
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وم للحركة.ا  الميل العا

متشاه ده خلل الوقت ممنتظم، نس بير بطيء  .لو كان هناك تغ

لما وانستنتا ج انستمرا ر ذلك، مففا لففم يطففرأ لدا منتظ لطا أو صعو ميظهر هبو بطط  ممخ بنظر إلى  مل ال يسه

.تغيير ما على موقعك
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طارئة.ب  وية وية عشوائ /أحداث فرد

فرض مممح بناس نسلوكهم فجأة دون  بير ال ميغ .ل 

بيفف ة فففي إحفف دى صفففمحا ت هل قمت بمحمل ة إعلتني ة خلل عطل ة النسبوع؟ أو هل هي مشكل ة تقن

بنففك لئففا فمحففاول تمح ديفف د نسففببه، ول يغري ممفاج لطا  أو هبو بطط  ممخ طفرة في ال متشاه د  )الموقع؟ عن دما  ) " "

لئا بي لتنا نس لنا وأحيا لتنا يكون حس بطفرة، أحيا ب د من نسبب لهذه ال بسن، بل ل ب بن موقعك في تمح .العتقاد بأ
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وقعة.ج  ممتو الحركة ال

برة؟ برة بع د م ل را م بر ممتك لطا  هل ترى تنم

لعفا ففي المحركفف ة خلل أيفام بظفين ففي مكففاتبهم، نستشفاه د ا رتفا لنقل إن موقعك شفائع بيفن المو

بلففذين يقضففون يففومهم فففي المفف دا رس، فففترتفع المحركفف ة فففي بوا رك مففن الطفففال ا بمففا إن كففان ز ب دوام، إ الفف

بي وشائع .عطل ة النسبوع، هذا أمر طبيع

ل را ولكففن ال رقففام فففي بر ممتكفف بنمففط  بو بطيففء، لففو كففان ال منسففيعاتني مففن تنمفف بر ر  ممتكفف بنمففط ال ولكففن هففذا ال

لئا ما ممستخ دميك يغاد رون من الملل، افعل شي بن  !هبوط، فهذا يعني أ
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سكل. 4 ممهي تسلوك ال تططات ال ممخ
بم بفوقت أو تا ريففخ الفعففل يمكففن بنففاس، ول يهتفف ميظهر مففا يفعلفه ال بططا ت  ممخ ممهم لل بنوع الخر ال .ال

بلتي يقوم عليها الموقع ب دة بتغيير هن دنس ة المعلوما ت ا بططا ت بش .التأثير على هذه المخ

ممهيكل من تنفسي لهذا الكتاب، ولو قلتها أمام غيرك لبفف دو ت:ملحظة بسلوك ال ال " أتيت بكلم ة  "

ديا، ولكن لن يفهم أح د مقص دك !ذك

وي .ا  ستس مل وطط ا ممخ )Exponential graph(ال

بيا ت أو القرا را ت بسلوك بين من ال ممع لرا تنمحو تنوع  لزا كبي بطط اتنمحيا ممخ .ميظهر هذا ال
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بثففاتني أكفثر مفن بثفاتني، وال بل عنصففر أكففثر مفن ال لل أو بنفاس نسففينقرون مث بن ال بطفط أعله أ ممخ بين ال يففب

بطففط ممخ بي، نسفيب دو ال كمففا فففي القفوائم أو تسلسففل طفبيع بثالث  إلففخ وحيثمففا وجف د ترتيففب مرئففي  )ال ) . ...

.مثل هذا

بصفففمح ة  بتنه ل يمكن الوصول لل ، ل بصفمحا ت زيا رة أكثر ال بطط قائم ة  ممخ "من المثل ة على هذا ال "2

بصفمح ة  بصففمحا ت ففي1دون المرو ر بال ب دة الجلسف ة أو عف دد ال بنسفط مف بي لمتو بتفصفيل بطفط ال ممخ ، وكفذلك ال

بصعوب ة10الجلس ة، لن البقاء أكثر من  مغ ال نن في الموقع أمر بال ! ثوا

وقققع .ب  ممتو وترتيققب غيققر ال وي ذو ال وتسقق وطط ال ممخ Exponential graph with unexpected(ال

order(
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بصففمحيمح ة مففا جر للهتمام، وهو ينتج عادة عن ترتيب البياتنا ت في مواضعها ال بطط مثي ممخ هذا ال

بمففا تعتقفف ده، فهففم ينقففرون ممختلففف ة ع ممسففتخ دمين  بيففا ت ال بولو بن أ بوتنا ت، وهو يشففير إلففى أ ممك ع دا بعض ال

بول، هؤلء المجاتنين بثاتني أكثر من ال !العنصر ال

متشففير إليفه هفذه البياتنففا ت، ل تمحفاول حاول تغيير تصميمك أو هن دنس ة معلوما ت بمفا يطفابق مففا 

بتغيير ميبغضون ال ممستخ دمين، فهم  .تغيير ال

ودمين.ج  ممتق وتسي مع مستخدمين  وطط أ ممخ

لطا ففي موضفع لدا بسفي بن فيففه صففعو بي، ولكف بتقليفف د بنسفي ال بطفط ال ممخ بطففط مشففابها لل ممخ يب دو هفذا ال

لل فففي لتففا طففوي ميمضففون وق ممخلصففين  ممسففتخ دمين ال ب دد، وهففذا يشففير إلففى وجففود مجموعفف ة مففن ال مممحفف

بجعهم، وأكثر منه بيين اعثر على ما يش ممستخ دمين العاد !الموقع، ويفعلون أشياء أكثر من ال .
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وتحويل .د  ودل ال وتسي مع مشكلة في مع وطط أ )Conversion(ممخ

بي فروقا ت كبيرة بين عمودين لشا ر ذلفك إلففى موج د ت أ ديا، فلو  بطط اتنسياب ممخ يجب أن يكون ال

بزوا ر إلى ما بع دها بق دة فل يصل ال ممع بي ة  بصفمح ة الرئيس ممشكل ت، كأن تكون ال .وجود 

ممشكل ة واضمح ة ب في حال ت كهذه إن لم تكن ال .الجأ إلى اختبا را ت أ /
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ب. 5 /اختبارات أ

بي ة ممكن ة، لكففن بم بطبع بيع أكبر ك بتنك تري د تصميم صفمح ة لبيع الحذي ة، وتري د بال لل أ لنفترض مث

بدي إلى شراء المزي د من الحذي ة؟ بلذي يؤ ما ا

هل هو في ديو عن الحذي ة؟•

بشراء؟• ب ر ال بنقر على ز بشمحن الكامل ة قبل ال أم تفاصيل ال

ممنتج ة للمحذاء؟• بشرك ة ال أم شعا ر ال

أم ضمان انستعادة الموال؟•

كيف نستختا ر؟•

بن بيئ ة، ولكفف ممسففتخ دمين فهففذه الفكففرة ليسففت نسفف أن تنسففأل ال "إن كففان أول مففا تبففاد ر لففذهنك هففو  "

نل  رأيه بن لك بي ة، ولهذا فإ بي ة غير موضوع .هذه الخيا را ت شخص
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وية؟ منحسن الختيار من بين خيارات شخص ذذا كيف  إ

ب بم أطلق هذه الخيا را ت في الوقت تنفسه في صيغ ة اختبا ر أ بلها، ث بممها ك .الجواب ص / :

ب؟.ا  /ما المقصود باختبارات أ

بي الخيا را ت هو الفضل، حيففث بوا ر المحقيق ة أ بز ب هو طريق ة لسؤال آلف أو مليين ال /اختبا ر أ

لعا متص د رها جمي بلتي تري د مقا رتنتها، و بل الخيا را ت ا بمم ك .متص
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جد ل دا من هذه الخيا را ت، وبعفف د أن يففرى عفف د يضمن الختبا ر أن ل يرى زائر فري د واح د نسوى واح

لضفا بقفى تنقفرا ت أكفثر يقيفس الختبفا ر أي بلذي تل بل الخيا را ت، يمكنفك معرفف ة الخيفا ر ا بوا ر ك بز نف من ال .كا

احذ ر من إيقافه قبل أواتنه بثق ة بال رقام، لتعرف متى توقف الختبا ر  !)مستوى ال ) " "

بن زيففادة عف دد الخيفا را ت بكر أ يمكنفك تطفبيق هفذا الختبفا ر علفى إصف دا رين أو عشفرين، ولكفن تفذ

لتا أطول بتالي وق بوا ر، وبال بز بلب زيادة ع دد ال .تتط

وتسفاصيل.ب  بعض ال

بن.1 بصففففمحا ت، ولكفف بلففف نسففوى وقفففت تصفففميم وإتنشفففاء ال متك لة، ول  بيففف ة عفففاد بجاتن ب م /اختبفففا را ت أ

بيم ة للغاي ة على الم دى البعي د .النتيج ة تكون ق

بتصففميم القفف ديم،.2 بم مقففا رتنته بال بصفمح ة بالكامففل ثفف ب مختلف ة عن تغيير تصميم ال /اختبا را ت أ

لبا من لعا لشريمحتين متساويتين تقري بطريق ة الوحي دة لمقا رتن ة تصميمين هي إطلقهما م وال

بوا ر بز .ال

برة، فلفففو كفففاتنت لففف ديك.3 بل مففف ل دا ففففي كففف لرا واحففف بيفففر ت عنصففف بقففف ة إذا غ ب أكفففثر د /يكفففون اختبفففا ر أ

بروابفففط، فالختبفففا ر دقيفففق، ولكفففن إن كفففان ففففي لمفففا إل ففففي لفففون ال صففففمحتان متماثلتفففان تما

بروابففط بتغييريففن يصففنع الفففرق، لفون ال بي ال بصفمحتين قائمتان مختلفتان فل يمكففن معرففف ة أ ال

أم القوائم؟

ميعتفبر.4 ب دفع، فهفذا ل  بي ة وصففمح ة الف لمفا كالرئيسف ممختلففتين تما ل فائ دة مفن مقا رتنف ة صففمحتين 

لمحا ب صمحي .اختبا ر أ /
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بنفه ليفس إل ب دايف ة طريقفك ففي هففذا العفالم، لئففا لفك ولك بلففه فهني !اتنتهينا إن كنت قفرأ ت الكتففاب ك !

بتفف د ريب، بلمتففه بال بزز مففا تع بل أن تعففف ل ة، ومففا عليففك الن إ بتصففميم أكففثر نسففع فقفف د أصففبح تفكيففرك فففي ال

بي ة بتقن ممنتجا ت ال ن د في قطاع ال ممستخ دم في طلب متزاي .فتجرب ة ال
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