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؟ما هو مجال تصميم تجربة المستخدم



 User–تصميم تجربة المستخدم 
Experience Design

يالمستخدمتجربةتصميم ضايريزيادةعمليةه 
ةوسهولقابليةتحسي  يخاللمنالعمالءووالء

وحاجاتبرغباتبأخذيوذلكالمنتج،استخدام
ّعالةفحلولوإيجاديتوقعاتهومعرفةالمستخدم،
تللمنتجااستخدامأفضللضمانإلشكاالته،
يالرقمية

 
اتيجيةمنبداية والشكلالنصإىلاالستر

يوالصورة، الجيدةمالمستخدتجربةتحققوبالتاىل 
.هلعمالئفريدةوتجربةالمنتجلمالكالنجاح



جربة ماهي االستدالالت العشر لتقييم ت
المستخدم وفائدتها للمنتج الرقمي 

-
Heuristic Evaluation-التقييم اإلرشادي 



ي  
 
Jakobكتب1994عامف Nielsen NormanمؤسسNN/Gاالنسانبي  يالحواريتحسي  ي"بعنوانمقالة

،المنتجاستخداموقابليةفاعليةلتقييمالمبادئمنمجموعةعىلالمقالةهذهتحتوي"والكومبيوتر  
يالتقن  هذهتعتت 

يالقراراتواتخاذيالمشاكلوحلالكتشافورسيعةفّعالةالطريقة  
 
يالمنتجبناءف االستخداملةسهويوتحققالرقم 

.المستخدمي  يرضايعىلوالحصول

Heuristic Evaluation-التقييم اإلرشادي 



(User Testing)اختبار المستخدم VSالتقييم اإلرشادي 

User Testingاختبار المستخدم  Heuristic Evaluationالتقييم اإلرشادي

اءيتجربةيالمست يتمياختباريالمنتجيمعيالمستخدمي  يخدميتميتقييميالمنتجيمنيخت 

ي)نتائجيأدقيأرسع  
(اختباريحقيقر

تكلفةيعاليةنتائجيسهلةيالتحليلي

تحتاجيلمزيديمنيالوقتيركزيعىليمشاكليواضحة



لماذا نقيم المنتجات الرقمية

1
يتواجههيالمس  

تخدميتحديديالمشاكليالنر
يوفقياالحتياج2عندياستخداميالمنتج تطويريالمنتجيالرقم 



Heuristic Evaluation-التقييم اإلرشادي 

1
رؤيةيحالةيالنظام

Visibility of system status2
ي  
يالنظاميوالعالميالحقيقر الربطيبي  

Match between system and the real world

3
يالنظاميوحريته  

 
ميالمستخدميف

ّ
تحك

User control and freedom4
التناسقيواتباعيالنمطيالمألوف

Consistency and standards



Heuristic Evaluation-التقييم اإلرشادي 

5
منعيالخطأ

Error prevention6
يمنيالتذي

 
يعىليالتعرفيبدال كرمساعدةيالمستخدمي  
Recognition rather than recall

7
ياالستخدام  

 
المرونةيوالكفاءةيف

Flexibility and efficiency of use8
يوالبسيط التصميميالجماىل 

Aesthetic and minimalist design



Heuristic Evaluation-التقييم اإلرشادي 

9
يللتعرفيعىليالخطأيوت حديدهيمساعدةيالمستخدمي  

واكتشافيحله
Help users recognize, diagnose, and 

recover from errors

10
المساعدةيوالتعليمات

Help and documentation



رؤية حالة النظام
Visibility of system status

بوجويعىلاالستداللهذايينص
معرفةعىلالمستخدمابقاء

ييحدثبمايواطالع  
 
،النظامف

ي اتهخطويتحديديمنيتمكنحنر
.القادمة
تواصلبالاالستداللهذايويرتبط

وهويالمستخدمتجاهوالشفافية
بةتجريلصنعاألهميةبالغأمري

ة .المرجوالهدفتحققممت  



ي 
الربط بي   النظام والعالم الحقيق 

Match between system and the real world

ح
ّ
وجوباالستداللهذاييوض

يللغةالتصميممحاكاة  
النر

منالمستخدم،بهاييتحدث
الكلماتاستعمالخالل

ماتالمعلويوترتيب،االيقونات
ي  
هولةبسفهمهاييستطيعالنر

والتقديريالتعاطفإلظهاري
.للمستخدم



ي النظام وحريته
 
م المستخدم ف

ّ
تحك

User control and freedom

مدععىلاالستداللهذاييساعدي
المستخدماستكشافعملية
حكمالتبإمكانيةشعورهوتعزيزي

ي  
 
يخاللمنالنظام،ف توفت 
قادريتجعله"طوارئمخرج"

أويةبرسعاألخطاءتصحيحعىل
اجع ياالجراءاتعنالتر  

النر
.اتخذها



التناسق واتباع النمط المألوف
Consistency and standards

ةاهميعىلاالستداللهذاييدل
يالتصميمقراراتتناسق  

 
ف

يالمنتج يذاتلتصبحالرقم  معن 
مايالمستخدمليعرفواحد،
عليه،اء يبنويترصفتوقعهيمكن
قليلوتللتعلمقابليتهوتزدادي
.االرتباك



منع الخطأ
Error prevention

ح
ّ
أهميةاالستداللهذاييوض

ياالخطاءتوضيح  
وقعالنر

ييسبشكلفيهايالمستخدم معت 
الخطأيهذايإصالحإمكانية
ادةإعاألفضلمنلكنبفاعلية،
أقللجعلهالنظامتصميم
هتوجيخاللمنللخطأعرضه

ماستخدالكيفيةالمستخدم
يفاعليةالنظام .أكت 



منع الخطأ
Error prevention



 من ال
ً
تذكرمساعدة المستخدمي   عىل التعرف بدال

Recognition rather than recall

ي  
وياالستداللهذاييقتض  رةض 

يالحملتخفيف  
ىلعالمعلوماتر

عجميتكونبحيثالمستخدم
بشكلمرئيةالنظامعناضي
لحفظالحاجةدونواضح
يلتفاصتذكريأويتواجدهايأماكن
.أهدافهملتحقيقمعينة



ي االستخدام
 
المرونة والكفاءة ف

Flexibility and efficiency of use

اهميةاالستداللهذاييلخص
خدمالمستليتمكنالنظاممرونة
قةبالطريمعينةمهمةإكمالمن
ي  
خداماستخاللمنتناسبهالنر

امالنظليتناسباالختصارات،
المبتدئالمستخدممع

يوالمستخدم .الخبت 



التصميم الجمالي والبسيط
Aesthetic and minimalist design

عىلاالستداللهذايينص
وىالمحتتركت  يعىلالمحافظة
يوالتصميم  

يقتحقتدعمالنر
م،للمستخداألساسيةاألهداف
يمعلوماتوضعوعدم غت 
الحفاظمعبالهدف،مرتبطة
ي
 
يالشكلعىلأيضا لذياالجماىل 

يالمستخدميساعدي  
 
قتحقيف

.أهدافه

كلبشتعملالجذابةاألشياء"
نورماندون"أفضل



ف حلهمساعدة المستخدمي   للتعرف عىل الخطأ وتحديده واكتشا
Help users recognize, diagnose, and recover from 

errors

بوجويعىلاالستداللهذايينص
ي لغةبالخطأيرسائلعنالتعبت 
(خطأرموزيبدون)واضحة
،بدقةالمشكلةإىلواإلشارة
اح .بناءحلواقتر



المساعدة والتعليمات
Help and documentation

أهميةاالستداللهذاييلخص
ي اعديتسووثائقمعلوماتتوفت 

ظامالناستخدامعىلالمستخدم
يعالية،بكفاءة ملنايعكنايوإنحنر
ي
 
استخدامسهولةعىلجيدا
النظام

ورةمع الوثائقتكونانض 
تصفوموجزةالبحثسهلة

لتنفيذيملموسةخطوات
.المهمة



كيفية تطبيق التقييم اإلرشادي
عىل المنتجات الرقمية



كيفية إجراء التقييم اإلرشادي

1
منيتحديديالجزءيالمراديتقييمهيوالهدف

ي2.التقييم يالمستهدفي   التعرفيعىليالمستخدمي  
.واهدافهم

ي3 يتجربةيمستخدم5-3اختر مقيمي  



كيفية إجراء التقييم اإلرشادي



كيفية إجراء التقييم اإلرشادي

1

3

2
منيتحديديالجزءيالمراديتقييمهيوالهدف

.التقييم
ي يالمستهدفي   التعرفيعىليالمستخدمي  

.واهدافهم

ي يتجربةيمستخدم5-3اختر 4مقيمي  
ي  
 
ينحتاجهايف  

تقييميتحديدياالستدالالتيالنر
.المنتجالمنتج،يويعتمديالتحديديعىليطبيعة



كيفية إجراء التقييم اإلرشادي

5
يعىليماييجبيتغطيته ياطالعيالمقيمي    
 
ف
.شكلةالتقييميمعيتقديميمقياسيلخطورةيالم



كيفية إجراء التقييم اإلرشادي

:المشكلةخطورةمدىلتحديد مقياس

يالمشكلةهذهأنأتفقالي=0 .االستخدامقابليةمشاكلمنتعتت 

يالوقتنملكاذايبحلهاينقوم–فقطجماليةمشكلة=1  
 
.الكاف

يمنخفضةأولويةوتملكبسيطةمشكلة=2  
 
هاف

ّ
.حل

ةمشكلة=3 يكبت   
 
هاالمهمومنعاليةأولويةتملكاالستخدامقابليةف

ّ
.حل

يكارثيةمشكلة=4  
 
هايويجباالستخدامقابليةف

ّ
يحل

 
.فورا



كيفية إجراء التقييم اإلرشادي

5
يعىليماييجبيتغطيته ياطالعيالمقيمي    
 
ف
ياستخد–التقييمياألولي6.شكلةالتقييميمعيتقديميمقياسيلخطورةيالم اميجعليالمقيمي  

ييستكفوايابعاديال .منتجالمنتجيبحريةيحنر

7
ي  
ي–التقييميالثات 

 
لالستدالالتتقييميالعناضيوفقا

يتمياكتش  
يوصليإليهايالمق8.افهاوتسجيليجميعيالمشكالتيالنر  

.يمي  يتحليليالنتائجيالنر



تطبيق عمىلي 





 لكم
ً
شكرا


