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تقدیمبه
لزلیهارپولد

بنویسم. یادداشتتشکر کهبهمنیاددادچطور

را بتوانیدمادرش  اگر گمانم به رامیشناسید، میکنیدیکمرد کهفکر هم هرچقدر
زنانهاست.جودیت یکخیاط راخواهیدشناخت.مایکپسر او  ببینیدخیلیبیشتر
نزدیکمیدیدکهچگونهباعروسها مونتیرولباسعروسمیدوزد،ومایکنوجواناز
کودکی،یک مناسبدستشبیاید.اومینویسد:»در داردتاالگو،پارچهوسایز سروکار
با   کار دربارٔهچگونگی... دورهای گذراندم، بهمشتری زمینۀخدمات  در پیشرفته دورۀ
کارش به خیاط یک که »شیوهای فهمید: مایک بعدها، مشتری.« برای نه مشتری

نیست.« ازشیوۀیکدیزاینر میپردازدچنداندور
که ناشیمیشود غلط اینتصور  از اصلمطلب:فجایعدیزاینمعموًال برویمسر
دیزاینهنراستنهشغل.اولینکتابمایک،دیزاین یک شغل است،یکپسکلهای
بگذارندومسئولیت بهدیزاینرهازدتاتنبیهشوندوبهخودشانبیایند،منممنمراکنار
دیزاینرهاواضح اینکتابجدید،مایکمقولۀدیزاینرابرایغیر کارشانرابپذیرند.در
خالقی« »افراد  کار محصوِل خوب دیزاین که میدهد نشان آنها به و میکند، بیان
داخلکالهجادوییخرگوشدرمیآورند،بلکهفرایندسختحلمسئله از نیستکه

استکهمتخصصانآنراانجاممیدهند.

پیش گفتار
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به را ―آن بدهید خود مشتریان به و بخرید را کتاب این هستید، دیزاینر  اگر
کههمگی بیندازید خوبی کار یاد به را آنها تا کهمیشناسیدبدهید دیزاینرهاییهم

انجامشدارید. سعیدر
اگرمشتریهستید،مطمئنباشیدکههرکسیاینکتابرابهشمادادهاستبه
برای نسخه یک و بیاموزید، آن  از بخوانید، را آن میدهد. اهمیت شما با همکاری

آنبیاموزند. از همکارانخودبخریدتاآنهانیز
باید مشتری هم و  پیشهور هم مشتریان، به  موفقیتآمیز خدمات ارائۀ برای
مسئولیتنقشیکهدارندرابهعهدهبگیرند.اینکتاببهشماکمکمیکندتانقش

،چهبهعنوانخیاطوچهعروس،ایفاکنید. انجامکار خودرادر

—آستینکلئون
دیزایننمیدانم.« »منچیزیاز

مزخرفمیگویی.
اساسدیزایناست.صندلیایکه روزتبر وبرترانگاهکن.انتخابهایهر دور
کنی. راحتی احساس که است شده دیزاین طوری دادهای لم رویش االن احتماًال
حس تا میشوند دیزاین طوری میکنی انتخاب پوشیدن برای که لباسهایی
توایجادکند.خودروییکه هفته،در اعتمادبهنفسیاآرامش)یاهردو(را،بستهبهروزِ
طوری آن دیزاین اینکه  مگر کنی، امنیت احساس که میشود دیزاین طوری میرانی

باشدکهاحساسجوانیکنی.امافرقشرامیدانی.
توانایِیانتخابتبرایصندلیایکه حتیاگرخودتنتوانیآنچیزهارادیزاینکنی،از
که اتومبیلی یا بپوشی، میخواهی که کفشهایی یا بنشینی، آن روی میخواهی

میخواهیبخریچیزیکمنمیکند.
دیزاینمیگیری. تصمیماتیمبتنیبر روز توهر

ترتیبدادن از رادیزاینکردهای، زمانکودکیبرایرسیدنبهاهدافتچیزهایی از
چگونه اینکه برای کشیدن نقشه تا گرفته خاکی زمین  در ساده فوتبال بازی یک
والدینترابهجانهمبیندازیتاتورابهدیزنیلندببرند.خیلیهمخوببلدیهدفترا
میگویی میرسی، هدفت به وقتی و نه. یا میرسی آن به آیا ببینی و کنی مشخص

برنامهات»طبقنقشه«پیشرفتهاست.

مقدمه
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همیناست:دیزایننقشهایاستکهمارابههدفمانمیرساند.
چیزیکهفکرشرامیکنیراجعبهدیزاینمیدانی. از بیشتر توبسیار

هرصندلیایکهبه آنراتشخیصمیدهی.از بهمحضمواجهشدنبادیزایِنبد
باریکهانگشتت فنجانقهوهایکهدستتراسوزانده،تاهر آورده،تاهر ماتحتتفشار
رویدکمهاشتباهیتلفنتخورده،تاهرسایترزوبلیطهواپیماکهکفرترادرآورده.
آنمتنفری.بایدهمباشی.چونهرچیزیبادیزایننامناسب، دیزاینبدرامیشناسی.از
دیزاینشدهباشد.حقیقتایناستکهدیزاینخوبجادونیست: میتوانستهبهتر
، همهمهمتر هدفیمشخصدارد،تخصصومنابعرسیدنبهآنهدفرامیطلبد،واز

نیتبرایخوبانجامدادنآناست.
ندارید،برویداز باور هنوز دیزاینباهوشباشید)کههستید، اگر همکهدر هرچقدر
اولبخوانید(،گاهیاوقاتاهدافیکهبرایرسیدنبهآنتالشمیکنیدنیازمندخدمات
کسیاستکهراهحلهاییرابرایگذرانزندگیدیزاینمیکند.افرادبرایحلمسائل
―ازجمله افراددارند  از دیزاین،کهخیلی از گاهیداشتن آ آموزشدیدهاند.فرقمیان
طولزمانبهدست تجربهایاستکهدر خودشما―وداشتنمهارتهایدیزایندر
مامیتواند یکجفتکفشزیبارابدانیماماکمترکسیاز آمدهاست.شایدهمۀماقدر

عمًالکفشدرستکند.
بد،ودیزاینرهاییداریمکه درستمثلهرشغلدیگری،مادیزاینرخوب،دیزاینر
آنهاهستم―سخت کردنبادیزاینرها―کهخودمیکیاز مانیستند.کار مناسبکار

باشد. است.جستوجویخدماتدیزاینبدوندفترچۀراهنمامیتوانددلهرهآور
تبریکمیگویم.شماکتابراهنمایخدماتدیزاینرادردستدارید.

در تعاملی دیزاین فروشگاه یک میکنم. فعالیت دیزاین زمینۀ  در مدتهاست
که دارد  اصرار مونتیرو ]مایک است. دیزاین1 میول اسمش که دارم سانفرانسیسکو
اینکتاباستودیویخود دیزاینشغلیاستمانندسایرمشاغلوبههمیندلیلدر
از را اینجمله  روز  هر

ً
تقریبا و رافروشخدماتدیزاینمینامد[ کارش و رافروشگاه

رادوست نمیدانم«.مشتریهایم دیزاین  از  چیز »منهیچ میشنوم: مشتریانخود
دارم.بهمنکمکمیکنندچراغآنجاراروشننگهدارم.آدمهایخوبیهستندوهمگی

مناین ذهندارندوسروکلهشانپیدامیشود.کار یکوجهمشترکدارند:هدفیدر
آنهااضافهکنموراهحلیرادیزاین استکهمهارتدیزاینخودرابهمهارتکسبوکار
کنمکههدفشانرامحققکند.عاشقاینکارهستمومیخواهمبهشماهمکمک

کنمعاشقشباشید.
دیزاینر مادرزادی هم من 

ً
)قطعا است. نبوده خوبی مشتری مادرزادی هیچکس

ومشتریدارند. دیزاینر بهمشارکِتبرابرِ خوبینبودهام.(پروژههایموفقدیزایننیاز
دیزاین است. مانده باقی  راز بهشکل خریدارانش برای دیزاین فرایند بااینحال،
آنلذتخواهید از نحوۀدرستشدنآنرابفهمیدحتیبیشتر سوسیسنیست.اگر
برد.اینکتابسعیدارداینفرایندراواضحتوضیحدهدوبهشماکمککندبرایایفای
اجرا  مؤثرتر و  روانتر پروژهها میشوند باعث گاه آ مشتریان شوید. آماده خود نقش
نهایتهزینۀکمتریدارند.اینکتاب شوند،وپروژههاییکهبهخوبیاجرامیشونددر
بهشماکمکمیکندتاسواالتمناسببپرسید،پاسخهایدرستدریافتکنید،وبا
رااستخدام راپیداخواهیدکردکهافرادی کنید.ایناعتمادبهنفس کار افرادمناسب
کنیدکهشمارابهچالشبکشندتامحصولتانرابهبهترینشکلممکنتولیدکنید.
استخداممیکنید،یکجفتدستاستخدامنمیکنید.ذهنیرا وقتییکدیزاینر
استخداممیکنیدکهآموزشدیدهتامسائلرابهروشیکهخودتاننمیتوانیدحلکند.
چهارچوب نیست،شغلاست.دیزاینیکمسئلهرادر دیزاینجادونیست،هنر
این اهمیت دلیل مورد  در میکند. حل مشخص محدودیتهای  از سری یک
داردتابه کهیکپزشکبهبیمارانینیاز محدودیتهاصحبتخواهیمکرد.همانطور
داردتامهارتخود حرفۀخودبپردازد،یکدیزاینرهمبهمشتریانینیاز تمرینمهارتدر
آمدهوسپس بهمطبپزشک،شرحمشکلجسمیپیش رفتن کند.مثل راعملی
بادیزاینرهمدرستهمینطور راهعالج،کار تشخیصبیماریتوسطپزشکوتجویز
است.شمامسئلهرابهمامیگویید،ماتحقیقمیکنیم،یکطرحونقشهارائهمیدهیم
اما کنید، اعتماد بسته چشم نمیخواهیم شما از ما میکنیم. دیزاین را راهحل و
باچاقویجراحیآموزشدیدهایم.وشاید بگیریدکهمابرایکار نظر میخواهیماینرادر

کمیاعتماد.
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این نوشتن برای خودخواهانه دالیلی است. ساده کنید؟ اعتماد من به باید چرا
میکنند.هرچهزمان آسانتر آمادگیدارند،کارمرا کتابدارم.اولاینکه،مشتریانیکه
مورداهمیتدیزاینکنیم،وقتبیشتریراصرفدیزاینبهتر کمتریراصرفبحثدر
بادیزاینرهایی کهتجربههاییوحشتناک میکنم کار بامشتریانی اینکه، میکنیم.دوم
نهایتبایدوقت مزخرفتحویلدادهاند.بنابراینمندر دلیلی،کار داشتهاندکهبههر
بگذارمتادوبارهاعتمادآنهاراجلبکنم،یعنیدوبارههمانمدتزمانیکهمیتوانستیم
مطمئنشوم میخواهم کارمهستم. عاشق اینکه، کنیم.سوم بهتری دیزاین صرف
درستاجرامیشود.اصًالتحملدیزاینرهاییراندارمکهتواناییهاومسئولیتهایما

رابهمشتریانبدجلوهمیدهند.
یکدنیایخوبدیزاینشده،دنیایبهتریاست.دوستدارمبدانمکهیکقطعۀ
میکند،خواهدیزاینمنوییباشدکه رابطکاربرِیهوشمندانهزندگیفردراکمیآسانتر
بزرگهفتادویکسالهام برایافرادکمبیناقابلدسترسیباشد،خواهتماشاکردنپدر
آیپداستفادهمیکند.دیزاینخوباینقدرتراداردکه از گاهبرایاولینبار کهناخودآ

ابعادکوچکوبزرگتغییردهد. زندگیرادر
درست  کار انجام با میدهد نشان که است مواردی آن  از یکی کتاب این نوشتن

کسبوکارخوبهممعناپیدامیکند.بازیُبرد-ُبرد.
مناسب، نکردهاید،اینکتابنحوۀاستخدامدیزاینر کار تابهحالبایکدیزاینر اگر
موفقیتپروژهتانرا اومیرود،ونحوۀهمکاریمشترکبرایاطمیناناز انتظاراتیکهاز

توضیحمیدهد)همچنیننحوۀمدیریتوضعیتیکهباشکستمواجهاست(.
مؤثرتری ارتباط میتوانید  کهچطور متوجهمیشوید باشید، کرده  کار  دیزاینر با  اگر
آنها کارهاییکهبایدانجامشود،بهترینکار کنید،چرابادادنفهرستیدقیقاز برقرار
بپیچید پایشان و بهدست و بپلکید آنها  بر و دور مدام اگر نمیشود،چرا نصیبتان
استراتژیک برنامهریزی جلسۀ  در دیزاینرها چرا که میفهمید میکنید. دیوانهشان
اینکهحتینقطهایگذاشتهشودیاخطی شرکتمیکنند.میفهمیدکهدیزاینقبلاز

کشیدهشودشروعمیشود.
رویسخنمباهمۀدیزاینرهاییاستکهاینکتابرامیخوانند:مناینجاهستمتا

مشتریهاهیچوقتپذیرایخدماتدیزایننبودهاند. بهشمانیزکمککنم.بسیاریاز
پروسه اینکه برای بدانند تا مذاکرهمینشینند میز  باشماسر نکنیدمشتریها  فکر
تا کنید استفاده کتاب این  از راحت باخیال دارید. برودچهچیزیالزم بهخوبیپیش
بداندچهچیزیبرای مشتریانجدیدرابافراینددیزاینآشناکنید.هرچهمشتریبیشتر
آنرا است،هردویشماموفقترخواهیدبود.یکنسخهاز اجراییکپروژهموردنیاز

خانهردمیشودبدهید! در بههرکسیکهاز
ابزارهایتعاملیدیجیتالیرا چندنکته.گروهمنوبسایتها،اپلیکیشنها،وسایر
حال در  اگر اماحتی است. تجربه این به مربوط مثالهایمن  بیشتر میکند. دیزاین
در ،یابرخورددهندۀهادرون۲هستید،اینمطالبکاربرددارند.)اگر دیزاینکتاب،میز
کتابدومراهمحتمابخوانید(.من

ً
حالدیزاینبرخورددهندۀهادرونیهستید،لطفا

فعالهستم.کسیهستمکهشرکتشمابرایتکمیل بخشخدماتمشترینیز در
هم زیادی زمان مدت میکند. استخدام داخلی تیم یک جای به دهی خدمات یا تیم
هرشرایطی فعالیتدرونسازمانیداشتهام،اینکتابکمکزیادیبهشمامیکندتادر

بادیزاینرهاهمکاریکنید.
وبسایتها، دیزاین  در که است افرادی منظورم دیزاینرها، میگویم وقتی
اپلیکیشنها،واتمشکافها۳شرکتمیکنند:دیزاینرهایبصری4،دیزاینرهایتعاملی5،
آیندهایجاد استراتژیستهایمحتوا6،محققان،سازندهها۷،ونقشهایجدیدیکهدر
بهبررسیمفهومدیزاینمیپردازیم.بلهتعریفیدقیقوروشن!

ً
خواهیمکرد.ماعمیقا

بگذارید.پشتاینصفحه،هیچجادوو داریم.چوبجادوییراکنار آمادهشوید.کار
یکاسِبتکشاخ شعبدهاینیست.فقطصحبِتواقعیداریم.)شوخیمیکنم.تصویر

درفصلششمهست.(
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   دیزاین چیست؟
دیزاینحاصلتصمیماتانسانیاست.میتوانیدباهدفدیزاینکنید،کهیعنیشانس
خوبانجامدادنشراداری،یامیتوانیدبگذاریدخودشاتفاقبیفتد،کهیعنیاحتماًالبا
جریانباشیدکهدارید سرهمبندیگندمیزنید.دیزاینبههرحالاتفاقمیافتد،چهدر
بدوندیزایننیست.هرچیزییابد انجامشمیدهیدچهحواستاننباشد.هیچچیز

دیزاینشدهیاخوب،ویابینایندو.
نحوۀارتباطمابایکشیءیا دیزاینچیست؟دیزاینعبارتاستاز مناز منظور

طریقشکلیافرم. عملکردآن،از
کمیبراندازشکن،معلوممیشوددستتداخلش یکدستکشبیسبالبردار
گرفتن که میفهمی میپوشی را کهدستکش لحظهای است.همان فرم این میرود.

میکند.اینکارکرداست. توپبیسبالراراحتتر
بهعالوهدیزاینفرایندیاستکهمابرایحلیکمسئلهانجاممیدهیم.دهنت
هوا[بادستبرهنهبگیری.دستکشراهحلاین توپبیسبالرا]در صافمیشوداگر

مسئلهاست.
نظر بخواهیددیزاینراتعریفکنند،پنجپاسخمتفاوتمیگیرید.از پنجدیزاینر از اگر

بهدوشماست،تعریففوقخوبعملمیکند. واقعیکار ما،وبهایندلیلکهبار

   ۱    چرا به دیزاین نیاز دارید؟
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میکنید بیاییددوبارهنگاهیبهمثالصندلیبیندازیم.وقتیبهدیزاینصندلیفکر
میگیرید.یکصندلیادارِیخوب نظر آنرادر آنوهمحسنشستنروی  همظاهر
نشستنشمارااصالحمیکندوبهرهوریوراندمانکارشماراافزایش دیزاینشدهطرز
میدهد،درحالیکهیکصندلیخوبدیزاینشدۀاتاقنشیمناینامکانرابرایشما
فراهممیکندکهلمبدهیدواستراحتکنید،تلویزیونتماشاکنید،باآیپدخودبازی
دچار را شما چنان تا شده دیزاین طوری 

ً
عمدا هواپیما صندلی بزنید. چرت و کنید،

دوران  در  مگر بوده بیسابقه بشریت تاریخ  در که کند ناراحتی و پشیمانی احساس
تفتیشعقایداسپانیا.

هماناولبعضیاز اگرمنوشمابخواهیمیکصندلیراباهمدیزاینکنیم،بایداز
بگیریم.البتهکهاندازۀصندلی،ارتفاعشازسطحزمین،زاویۀپشت، نظر فاکتورهارادر
اینتصمیماترابگیریم،از اینکههریکاز میگیریم.قبلاز نظر مواداولیهوپارچهرادر
این  از کسی چه میپرسیم. صندلی ساخت از هدف مورد  در سوالهایی خودمان
صندلیاستفادهخواهدکرد؟چهکاریباآنانجاممیدهد؟صندلیبرایشخصیکهروی
آنتأثیر نحوۀارتباطماباکارکرد آنمینشیندچهفایدهایدارد؟جواباینسوالهابر
فردازصندلیباتجربۀنشستنرویآنصندلیمطابقتداشته میگذارد.وقتیانتظار

آنلذتبیشتریمیبرد.چنیندیزاینیدرستانجامشدهاست. باشد،از
آیاتوجهبهایننکاتاطمینانمیدهدکهصندلیبهخوبیدیزاینشدهاست؟نه،
که میشود باعث موارد این نگرفتن  نظر  در میدهد. افزایش را آن احتمال 

ً
قطعا اما

صندلیمادیزاینبدیداشتهباشد.
منتظر  آخر لحظۀ تا اغلب میسازیم، اپلیکیشنی یا وبسایت وقتی بااینحال،
میمانیمکهدیزاینرهارابهکمکبگیریمتاآنهادیزاین،یاشکلظاهریورابطکاربری
بپزیموبعدکیکپز را کهاولکیکی ایناست کنند.مثل آن»اعمال« راروی گرافیکی

بیاوریمتاآنراخوشطعمکند.)اینهماولیناستعارٔهما!(

   دیزاین چه ارزشی دارد؟
آنهاهمان  از یکی کنید.  راتصور یکخیابان در روبهرویهم کارگاهصندلیسازی دو

میتوانند که را صندلی دیزاینر بهترین آنها میکند. توجه صندلیها دیزاین به ابتدا
تا تحقیقمیکند بازار  موردسایرصندلیهایموجوددر در استخداممیکنند.دیزاینر
را فعلی صندلیهای  چیزِ چه که میپرسند مردم  از کجاست. کارشان نواقص بفهمد
چهچیزیخوششاننمیآید،دربارهموادتحقیقمیکنند،بودجه8و دوستدارندواز
درست  از تا میگیرند  نظر  در را تولید و وساخت اولیه مواد و کمپانی، ناخالص سود
میکنند. آزمایش را مختلفی دیزاینهای کنند. پیدا اطمینان صندلی شدن ساخته
و کیفیت با دیزاین میکنند. آزمایش دوباره میدهند. انجام را تغییراتی و اصالحات
برآورده را مردم خواستههای هم و شرکت اهداف هم که میدهند تحویل محکمی
میکند.صندلیواردمرحلۀتولیدمیشود،فروشخوبیدارد.حاالبرایهمهپولساز

است.
انتخاب را الزم اولیه مواد آنها میسازند. همصندلی خیابان آنطرف کارگاه افراد
اینیکصندلیاست!

ً
میکنندویکصندلیباچندپایهویکپشتیمیسازند.مسلما

یک استخداممیکنندومیگویند:»اینراصندلیراحتیکن!«دیزاینر بعدیکدیزاینر
آناضافهمیکند.صندلیمنفجرمیشود. به کوسنکوچکاسفنجی_الستیکیناجور

همگیاسهالخونیمیگیرندومیمیرند.
اشیاء  در را اهمیتش ما است. موفقیت احتمال افزایش  در خوب دیزاین ارزش
ویکتشکخوبدرکمیکنیم.وقتی روزمرهمانندصندلی،لباس،ساعت،قهوهساز
رامثلیکالیۀسطحی داریمدیزاین تمایل دیزاینوبسایتهامیشود، از صحبت
مدتهاقبل حقیقت،دیزاینوبسایتاز اعمالمیشود.در انتهایکار بدانیمکهدر
عالیباید

ً
گاهانهیااتفاقیباشد.برایداشتندیزاینیواقعا شروعشدهاست.میتواندآ

نکنید، را  اینکار اگرشما بگنجانید.چون پروژههایخود  در را آن  کار همانشروع از
راخواهندکرد. مطمئنباشیدکهرقبایشمااینکار

نیاز  دیزاینر کنید.یک استخدام فردیحرفهای باید دیزاین، کامل ارزش درک برای
که کسی به را خود  کسبوکار ارزشمند بخشهای  از کدام هیچ حاضرید آیا دارید.
اجازه خود پسرعموی صمیمِی دوست به آیا بسپارید؟ ندارد را آن انجام صالحیت
میدهیدکارحسابداریشماراانجامدهدچونماشینحسابدارد؟یااجازهمیدهید
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برنامهریزیکندفقط رادوباره خودرویشما انژکتور و همسایۀشماسیستمسوخت
حیاطخوددارد؟احتماًالنه. در اینکهسهتاماشینبرایتعمیر بهخاطر

پاسخگو و مسئول را آنها میتوانیم چون میکنیم استخدام را متخصصان ما
باید که باشید داشته  باور است  بهتر کشید، بهجلسٔهحسابرسی کارتان  اگر بدانیم.
حسابدارتانراهمراهخودبهجلسۀبررسیببرید.اگرسیستمپردازشکارتاعتباریدر
میکند. سایتشماخرابشود،میخواهیدبدانیدکهآیاتیممهندسیشمارویآنکار
افتاده اتفاقی چه بپرسید و بخواهید خود  کار  دفتر به را آنها بتوانید باید همچنین
دهند، تشخیص را شما سایت کاربری رابط نمیتوانند شما کاربران وقتی است.
آموزشدیدهاند. زمینۀدیزاینرابطهایمؤثر میخواهیدبدانیدآیاافرادیراداریدکهدر
افرادمیخواهیدکارهاییراانجامدهندکهنهبخشیازشغلآنهاستونهدر وقتیاز
و پیشکشی اسب ندارید. اعتراض کنندحق خرابکاری اگر دیدهاند، آموزش زمینه آن

اینها.
منتهی خوب دیزاین به حرفهای دیزاینر استخدام که کرد تضمین میشود آیا
آنجا باتحصیلدر

ً
کهدانشگاهرفتننمیتواندتضمینکندصرفا میشود؟نه.همانقدر

مورد  اگر بهخصوص میکند.  بیشتر را شما شانس امابیشک میشوید. باهوشتر
موردشصحبتخواهیمکرد. مناسبشراپیداکنید.کمیبعددر

بامهارتهایارتباطیعالیباشید. ومبتکر بهدنبالیکفردمشکلگشایمتفکر
افتادیدکه»میتوانیم یکدفعهبهاینفکر نگیرید.اگر ترفند»خالقها«قرار تحتتأثیر
با کنید. بیرون سرتان  از را  فکر این کنیم«، صرف اینجا را انرژی این  از کمی 

ً
واقعا

کنید.عملکرد دیزاینرهایخود)آنهارادیزاینرخطابکنید(مثلمتخصصانبالغرفتار
کارکنانارزیابیکنید. مانندسایر شغلیآنهارانیز

   آنچه دیزاین نمی تواند رفع کند 
رخ جهان رسانهای همۀشرکتهای  در که کنم تعریف برایشما را داستانی بگذارید
حالبحثوگفتوگواستتاظاهروبسایتخودرامدرنتر میدهد.تیمتحریریهدر
وقتی ببین! و کند، ایجاد بهتری خوانایی تجربۀ و گیرد  کار به بهتری تایپوگرافی کند،

،تیمفروش مشغولانجاماینکارهستیم،صفحهبندیراخرابمیکنیم.پشتمیز
بدون ]که میکنند فولد9بحث خط باالی خود تبلیغاتی بخشهای قرارگرفتن  برسرِ
همٔهروزنامههایرویکرۀ از اسکرولکردن10میتوانآنرادید[.)کانسپت11فولدبیشتر
هرصفحه یاپنجبخشتبلیغاتیدر زمیندوامخواهدآورد(.بحثآنهابرسرسه،چهار
میشود. ارزیابی بخشها آن روی  از آنها شغل اثربخشی بگویم، منصفانه است.
همدلی نیز فروش تیم با هستم، تحریریه تیم  کنار  در )همیشه( معموًال درحالیکه

میکنم.
و داشت همکاری ایجاد  در سعی بل  استرینگر که نیست آن به بیشباهت این
اولین )این رامیخواهم!« اختیاراتخودم »من زد: فریاد بارکسدیل آون موقع همان
اشارهبهسریالشنود)the wire(نیست.آخرینهمنخواهدبود.آمادهباشید.هرکس

کهکسبوکاریداردبایدشنودراتماشاکند.(
بنابراینشرکتیکتیمدیزایناستخداممیکندتابهحلمسئلۀآنهاکمککند.
ذینفعان که است این گفت:مشکل راخواهد باشد،حقیقت دیزایِنخوبی تیم  اگر
دوطرفبایدابتدابر اهدافیمتفاوتدارند.سایتنمیتواندمسئلهراحلکند،زیراهر
غیراینصورت،آنهاهدفیمعیوبوداراینقص کنفرانسبهتوافقبرسند.در میز سر

رابهخوانندگانمنتقلمیکنند.
طبقتجربۀمابهعنوانیکشرکتدیزاین،معموًالاعضایتیممشتریبینخود
راهنمانمایشداده دارند.آنهابهجاییمیرسندکهبرخیمیخواهندنوار اختالفنظر
مامیخواهندراهحلیارائهدهیمکه میخواهندپنهانباشد.آنهااز شودوبرخیدیگر
کار به نسبت او واکنش که  باالتر مقامی یا کند. برآورده را تیم دو  هر خواستۀ 

ً
نسبتا

مامیخواهندچیزیرا متفاوتباواکنشتیماصلیپروژهاست.بنابراینآنهااز بسیار
،میپرسند:»میتوانید فریبدهد.یابدتر حینادامۀکار دیزاینکنیمکهمدیرعاملرادر

دونوِعمتفاوترابهمانشاندهیدتابتوانیمتصمیمبگیریم؟«. هر
پاسخمنفیاست.

است.« هدف اجرای »دیزاین میگوید: اسپول جرید خوبم دوست که  همانطور
اهدافتوافقکنند،یاوقتی وقتیهدفروشننیست،ذینفعاِنپروژهنمیتوانندبرسر
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