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تجربة المستخدم ورحلة العميل
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ﻣﺮﻛﺰ ذﻛﺎء
عن مركز ذكاء

جاء إنشاء مركز ذكاء كأول مركز متخصص في التقنيات المتقدمة لخدمة
رواد األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة .يهدف المركز
لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توظيف التقنيات
المتقدمة لتطوير هذه المنشآت وزيادة تنافسيتها وأن يكون حلقة ربط ما
بين رواد األعمال وصناع القرار في مجاالته المتخصصة.
يتخذ مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء االصطناعي مدينة الخبر مقرًا له،
ويقع مركز ذكاء إلنترنت األشياء واألمن السيبراني في مدينة الرياض،
ويخدم المركز شتى أنحاء المملكة العربية السعودية.
يشغل المركز من قبل شركة مزن

عن كتيب تحليل تجربة المستخدم ورحلة العميل

صمم هذا الكتيب كملخص لورشة "مقدمة عن تجربة العميل ورحلة
المستخدم" والتي تهدف إىل التعريف بأهمية تجربة المستخدم وكيفية
تحليل وتصميم أفضل تجربة ورحلة عميل مميزة.

ماذا يقدم لك هذا الكتيب؟

الخطوات األوىل لتصميم تجربة مستخدم بجودة عالية لمنشأتك سواء كان
متجر ،مطعم أو تطبيق إلكتروني بطرق سهلة وبسيطة وكيفية قياس
أدائها بأدوات تحليل مختلفة.
بإمكانك النقر عىل الشعارات والروابط الموجودة في هذا الكتيب
للذهاب إىل المواقع اإللكترونية الخاصة بها.

سياسة االستخدام

إن المعلومات الواردة في هذا الكتيب تم تجميعها وتنسيقها بجهود
موظفي مركز ذكاء التابع لـ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
"منشآت" ،ال ينبغي لقارئها أن يعمل بها دون مشورة مناسبة من
المتخصصين .للمزيد من المعلومات نرجو التواصل عىل البريد اإللكتروني
support@thakaa.sa
جميع الحقوق محفوظة لمركز ذكاء ،أحد مراكز االبتكار التابعة لـ الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
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مقدمة

تدرك المنشآت وأصحاب العالمات التجارية أن رضا العمالء أو عدمه في
تجربتهم مع المنتج أو الخدمة هي أحد األمور الهامة في الحفاظ عىل نمو
وربحية المنشأة والقدرة عىل االحتفاظ بالعميل ورضاؤه .وبشكل مبسط
فإن تجربة العمالء  Customer Experienceهي إدراك العميل العقالني
والبدني والعاطفي مع أجزاء المنشأة وخدماتها ومنتجاتها ،وتؤثر كل تلك
العوامل عىل سلوكيات العمالء وبناء ذكرياتهم وتجاربهم مع المنتج أو
الخدمة والتي تؤدي في النهاية إىل والئهم أو تكوين صورة سلبية صعبة
التغيير لدى العميل عن المنشأة ،لذا يتم تحليل تجربة المستخدم لكشف
الثغرات ونقاط التحسين للحفاظ عىل العمالء ورضاهم والذي يساهم في
تطوير المنشأة ككل

من أهم األهداف ألي رائد أعمال هو تنمية قاعدة العمالء
الخاصة بالمنشأة عن طريق:
 -1اكتساب العمالء ()Customer Acquisition
يتمركز بشكل أساسي عىل التسويق مثل التواصل مع العمالء المحتملين
وجذبهم من خالل الرسائل المستهدفة.
يتضمن :تحديد العمالء المحتملين ،اإلعالنات التجارية ،تصميم وتنفيذ
استراتيجيات التسويق...
أدوات مساعدة:

أدوات مساعدة في معرفة الكلمات الرائجة

تحسين محركات البحث  SEOعن طريق:

حمالت تسويقية والتواصل مع العمالء
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 -2الحفاظ عىل العمالء ()Customer Retention
يتضمن تعزيز العالقة مع العمالء الحاليين لضمان االستمرارية في استخدام
المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة.
يتضمن :خدمة العمالء ،جودة المنتجات والخدمات ،خلق بيئة مالئمة للعمالء،
برامج الوالء...
أدوات مساعدة:
بوت المحادثات
وأنظمة االتصاالت الهاتفية

دعم العمالء

تخطيط موارد المشاريع ()ERP
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 هل تعلم أن كل عام تفقد الشركة االعتيادية  10%من عمالئها؟بينما إذا تم التركيز عىل والء العمالء يمكن أن يقل هذا المعدل إىل 5%
فقط ،مع زيادة ربحية المؤسسة بنسبة  25%إىل  ، 125%اعتما ًدا عىل
القطاع.
 عند بدء حمالت تسويقية جديدة لزيادة المبيعات ،احتمالية بيع الشركاتمنت ًجا لعميل موجود تكون ثالث مرات أكثر من البيع لعميل جديد.
 أصدرت مجموعة  Gartnerتقريرًا يقول أن  80%من إيرادات الشركةالمستقبلية ستأتي من  20%فقط من عمالئك الحاليين.
بالتالي ،تنمية قاعدة العمالء الخاصة بالمنشأة بعدم فقدان العمالء
الحاليين هو عنصر أساسي لنجاح واستمرارية المنشأة ،مما يجعل تجربة
العميل أو المستخدم هي العنصر الفاصل لنجاح أو خسارة المنشأة،
ويجب أن تكون األولوية في عملياتها

مثال عىل بعض الصفات البسيطة التي ممكن أن تؤدي إىل
فقدان العمالء بسبب تجربة مستخدم سيئة:
التطبيقات أو المواقع اإللكترونية:
إذا كان المتصفح بطيء أو ال يعمل بشكل جيد.
 90%من المستخدمين يتوقفوا عن استخدام التطبيقات بسبب
ضعف األداء
ثوان فقط إذا لم يتم
سيغادر  53%من مستخدمي الجوّال بعد 3
ٍ
تحميل الصفحة
المتاجر:
طاقم عمل سيئ التعامل أو غير متدرب بالطريقة الصحيحة.

تقديم تجربة مستخدم أفضل تؤدي إىل:

 .1المزيد من المبيعات
 .2المزيد من زوار الموقع
 .3عمالء أكثر سعادة

حاليًا ،أصبحت تجربة العميل عنصر تمييز رئيسي بالتفرقة بين
العالمات التجارية أكثر من السعر والمنتج نفسه ً
أيضا.
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ماذا تعني تجربة العميل أو المستخدم ()UX؟

تجربة المستخدم ( )UXتشير إىل مشاعر الشخص اتجاه استخدام
منتج أو نظام أو خدمة معينة.

في السياق الرقمي (موقع أو تطبيق):
المستخدم يريد نتيجة أو إجابة وافية وسريعة من خالل منصة
سهلة االستخدام.

وتتضمن:
 خدمة العمالء اإلعالنات سمعة العالمةالتجارية
 طريقة المبيعات سعر المنتجات خدمات التوصيل...

 سهولة االستخدام التصميم التفاعلي التصميم المرئي ترتيب المعلومات استراتيجية المحتوى دراسة العميل...

تجربة المستخدم دائما تكون..

عقالنية
هل حققت هدفي؟
هل كان ذو قيمة
جيدة؟

عاطفية
هل جعلني اشعر
بالسعادة أو بحالة جيدة؟
هل لدي قصة ألحكيها؟

حسية
السمع ،البصر ،اللمس،
التذوق ،الشم

”ال يمكنك عدم الحصول عىل تجربة” Lou Carbone
www.thakaa.sa

تصميم أفضل تجربة مستخدم
أول خطوة في تحسين تجربة العميل هي التعرف بالرحلة التي يقوم بها
في متجري أو تطبيقي بأكملها.

رحلة العميل

" الخطوات التي يمر بها العميل في التعامل مع شركتك ،سواء كان منتج
أو تجربة عبر اإلنترنت أو خدمة "..
المصطلح الرئيسي هنا هو "التعامل" .هذا يعني كل ما يحدث من الوقت
الذي يتعرف العميل عىل المنشأة حتى ما بعد شراء المنتج أو انتهاء
الخدمةHarvard Business Review .

رحلة العميل الشرائية

الوعي

االهتمام

الفكرة

الشراء

إعادة
الشراء

ما بعد
الشراء

مبسط عىل رحلة عميل لشراء جوال
مثال
ّ
رؤية اإلعالن في موقع إلكتروني > البحث عن معلومات إضافية > التوجه
إىل المحل > الوصول > االستقبال > البائع > الشراء > العبوة > استخدام
المنتج > الضمان وخدمة العمالء...
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ليسهل جمع هذه التفاصيل ودراستها بشكل أفضل ،فمن األفضل أن يقوم
فريق العمل بإنشاء:

خريطة رحلة العميل ()Customer Journey Map
خريطة رحلة العميل هي عرض مرئي لما يمر به العميل (أو العميل
المحتمل) لتحقيق هدفه مع المنشأة ،باإلضافة إىل شعور العميل في كل
مرحلة .ومن خاللها يمكنك التعرف عىل تفاصيل مثل دوافع واحتياجات
العمالء والصعوبات التي يمرون بها.
فوائد خريطة رحلة العميل:
 العثور عىل الفرص والفجوات في رحلة العميل تحسين العملية ككل اتخاذ قرارات مهمة للمنشأة (مثال :تطوير التكنولوجيا ،إضافة مكانانتظار )
 يوضح للمنشأة منظور العميل. إنشاء شريحة عمالء مستهدفة جديدة. -إنشاء عقلية او تفكير يركز عىل العمالء في جميع أنحاء المنشأة.
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مثال عىل خريطة رحلة العميل لمتجر إيكيا:

يجب أن يكون كل ما تفعله المنشأة يتعلق بحل مشاكل العمالء
ومساعدتهم عىل تحقيق نجاح طويل األجل مع المنتج أو الخدمة.

مثال عىل خريطة رحلة العميل لموقع إلكتروني:
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كيفية إنشاء خريطة رحلة العميل:
 وضع أهداف واضحة للخريطة( .ماذا أريد أن أعرف؟ المشاكل ،المدة).. حدد العناصر التي تريد أن تعرضها خريطتك( .المدة ،السهولة ،االختيار)... إنشاء شخصيات ()personasوتحديد أهدافهم. ذكر كل نقاط اللمس. قم بتجربة رحلة العمالء بنفسك. قم بإجراء التغييرات الالزمة.البيانات الالزمة (في حال كانت المنشأة قائمة):
 معلومات عملية المبيعات الواردة والصادرة. متوسط مدة دورة الشراء. بيانات عن خدمة العمالء بعد البيع.*في حال كان رائد األعمال في المراحل األولية ولم يتم إطالق المنتج أو
فتح المتجر ،فيمكنه أن يتوقع المراحل التي سيمر بها العميل من خالل
الخطة الموضوعة ليتأكد من اإلضافة والتعديل.

إنشاء شخصيات (:)Personas
هو تمرين مفيد ج ًدا يبين لنا تفاصيل
دقيقة عن شخصيات مختلفة قد تكون
من عمالئنا الحاليين أو المستقبلين
مثل العمر ،الحالة االجتماعية ،الدخل...
وبالتالي:
 تُظهر عمالئك بطريقة ال يمكن ألي تمثيل بيانات المستخدم القيام بها. تحسين التواصل الداخلي مما يمكّن فريقك من العمل بكفاءة أكبر. تسهيل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمالء والمنتجات.مثال :أوقات العمل قد تختلف حسب الفئة المستهدفة ،أو توفير مكان
لعب لألطفال إذا اتضح لنا أن الشخصيات المستهدفة بحاجة لها
 تحسين كفاءة التسويق.مثال :استخدام الكلمات والجمل الترويجية المناسبة للفئة المستهدفة في
األوقات المناسبة لهم.
 تصميم منتجات أفضل مثال :من خالل معرفة احتياجات الفئة المستهدفةأكثر.
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تجربة المستخدم في الصفحات اإللكترونية والتطبيقات
عند العمل عىل تطبيق أو موقع إلكتروني ،يجب عىل رائد األعمال بعمل
نموذج مبدئي الختبار تجربة العميل والخدمات المقدمة قبل البدء بمرحلة
البرمجة ،مما سيساهم في توفير وقت ومبالغ كثيرة.

النموذج المبدئي (:)Prototype

هو مسودة لشكل الموقع اإللكتروني أو التطبيق تحتوي عىل العناصر
الرئيسية لكل صفحة.
أنواع النمذجة:

الرسم (ورقة وقلم)
لالستخدام الذاتي وتسجيل الفكرة

نماذج منخفضة الدقة (برامج خاصة)
التركيز عىل تصميم المنتج
لعرضه عىل فريق التصميم

نماذج عالية الدقة (بواسطة برامج خاصة)
التركيز عىل تفاعل المنتج
لعرضه عىل أصحاب المصلحة وفريق التطوير
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غالبًا ما نسمع بمصطلح  UXو  UIفما الفرق بينهما؟
UX
User Experience
تجربة المستخدم

UI
User Interface
واجهات المستخدم

بصرية:
تحليلية
 الشكل والمظهر للمنتج(فهم كيفية تفاعل المستخدم):
 يقوم باالتصاالت العاطفية رحلة المستخدم لحل مشكلة ما يساعد المستخدمين عىل تحقيق  -تعتبر واجهات المستخدم واحدة منأهم مكونات  UXتجربة المستخدم،
األهداف المطلوبة
وخاصة في منتجات الرقمية
 يجعل واجهات المستخدم ()UIومنتجات البرمجيات.
ف ّعالة ومفيدة

أساسيات في بناء الصفحات اإللكترونية والتطبيقات
العرض األمثل:
 التقليل من المحتوى المعروض وزيادة المساحات تنقل واضح وسهل بين الصفحات هيكل عنوان مناسب حجم نص مقروء المحتوى ال يكون أكبر من الشاشة مساحة كافية بين العناصر القابلة للنقر -التقليل من الكلمات المستخدمة

x

Employment
Opportunities

Jobs
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أساسيات في بناء الصفحات اإللكترونية والتطبيقات

 -1توافق الصفحات مع أغلب األجهزة وأنظمة التشغيل

ليتم العثور عىل ما نبحث عنه بسهولة ،بغض النظر عن الجهاز المستخدم

 -2ترتيب محتوى الصفحات وإضافة المعلومات المهمة فقط
ليسهل إنجاز المهام في المحاولة األوىل

 -3تجنب التشتت بعدم إضافة التنبيهات الغير الزمة (مثل
سجل معنا ،أربح هنا)...
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 -4تجنب األخطاء قبل حدوثها باإلضافة إىل إصالحها بسهولة

ً
خصوصا في حال وجود
مثل إضافة زر "إعادة" ورسالة "هل أنت متأكد"
معلومات حساسة ومهمة كرقم بطاقة ائتمانية أو عنوان.

 -5إضافة تعليمات واضحة الستخدام التطبيق( ..ماذا أفعل؟)

 -6التوطين والتعريب()localization

 التسعير باستخدام العملة الصحيحة األحجام باستخدام نظام القياس الصحيح التواريخ واألوقات باستخدام التنسيق الصحيح استخدام لغة الزائر استخدام السياق الثقافي المناسب في الصور والمحتوىمثال :استخدام صور تحتوي عىل عارضين يشبهون مواطنين المنطقة.
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أخطاء شائعة
توفير خيارات ومزايا كثيرة :من المهم التركيز في المجال وعدم توفير
خيارات ومزايا ال تضيف شيء للمستخدم.
مثال :مطعم برجر يوفر أكثر من  10أصناف قد يؤدي إىل حيرة واستغراق
وقت طويل في اختيار الطلب ونسبة أكبر لحدوث خطأ في الطلب.
قاعدة ال  3نقرات :ال يهم عدد النقرات الالزمة للوصول إىل الصفحة
المرغوبة طالما تكون سهلة ومن غير تفكير.
التصميم يجب أن يكون مميز! :ضروري أن يكون التصميم مناسب وال
يعيق بالهدف األساسي .مثل استخدام أيقونات التواصل بشكل جديد
ومميز قد ال يفهم من قبل المستخدم بسرعة.
استخدام األيقونات دائ ًما أفضل :استخدام األيقونات عىل حدى قد ال يوصل
المعلومات الكافية.

القياس :هل يعمل بشكل صحيح؟
طرق مختلفة لقياس تجربة العميل
طرق كمية:
 أدوات تحليل :مثل  Amplitudeو Google Analytics Footfall Cam استبيان التقييمطرق نوعية:
 مقابالت مناقشات بسيطة مراقبة العمالء مجموعات التركيز focus groups Feedback -ردود الفعل المباشرة والغير مباشرة
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أدوات تحليل
Google Analytics

 يحلل مستخدمين التطبيق أو الموقع يوضح ترتيب الصفحات التي مر بها وكم من الوقت استغرق المستخدمفي الصفحة.
 يوضح عدد زوار التطبيق خالل شهر معيّن وتفاصيلهم (العمر ،المنطقة).. ال يحتاج إىل تسجيل الزائر في المنصة -مجاني

Amplitude

 يحلل سلوك مستخدم التطبيق :التسجيل ،نقر عىل الصورة ...الدفع يوضح كم من الوقت استغرق في كل جزء في الصفحة يوضح عدد زوار التطبيق خالل شهر معيّن يبين أوقات الزيارة يوضح معلومات الزوار (بعد التسجيل) -مجاني لغاية  10مليون فعل ( )event/actionفي الشهر
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FootFall Cam

 يحلل بيانات زوار المتجر مثل أوقات ومدة الزيارة -يحلل أوجه زوار المتجر لمعرفة إذا كانوا زوار ألول مرة أم ال

كتب مفيدة
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حدود المسئولية:
تقدم منشآت المصادر التعليمية وهي خدمة من خدمات مكتبة مركز ذكاء
التي تقدمها منشآت والتي تساهم وتساعد في إثراء المحتوى العربي
لمصادر التعلم عبر اإلنترنت لتوفير المعرفة لفئات مختلفة في مجاالت
أي قرارات أو
التقنية وريادة األعمال ،وال تقدم "منشآت" أو من يمثلها ّ
ضمانات سوا ًء بشكل صريح أو ضمني حول اكتمال أو دقة أو موثوقية أو
مالءمة أو توافر هذه البيانات أو المعلومات أو المواد ذات الصلة الواردة
في ألي غرض كان وال يجوز استخدامها لغرض آخر غير االستخدام العام وال
تتحمل "منشآت" أو من يمثلها – بأي حال من األحوال -أي أضرار مادية أو
معنوية ،مباشرة أو غير مباشرة ،قد تحصل ،وتؤكد "منشآت" أو من يمثلها
أنها غير مسؤولة سوا ًء بشكل كامل أو جزئي عن أي ضرر مباشر أو غير
مباشر ،عرضي أو تبعي أو عقابي ً
خاصا كان أو عا ًما ،كما أنها غير مسؤولة
عن أي فرصة ضائعة أو خسارة أو ضرر من أي نوع ،ومنها عىل سبيل المثال
ال الحصر ،أي ضرر أو فيروس قد يتعرض له الحاسوب الشخصي ذلك نتيجة
الدخول إىل هذه الصفحة ،وأن "منشآت" أو من يمثلها تبذل الجهد للتأكد
من أن المعلومات المتوفرة من خالل المصادر التعليمية شاملة ودقيقة
قدر المستطاع .وكما تؤكد "منشآت" عىل االلتزام بحقوق النشر وحقوق
الملكية الفكرية لمحتويات المصادر التعليمية بما في ذلك شعار "منشآت"
وال يحق نشر أي معلومات أو رأي يتم التعبير عنه هنا دون الحصول عىل
إذن خطي مسبق للقيام بذلك من قبل "منشآت".
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لمعرفة المزيد يمكنك التسجيل في
ورش ومعسكرات ذكاء التدريبية
عبر هذا الرابط

نتمنى أن تكون قد استمتعت بهذا الكتيب،
يمكنك إرسال التعليقات واالقتراحات
عبر هذه االستبانة
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