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ــه  ــت ک ــگفت انگیز اس ــته ای و ش ــترده، چندرش ــیار گس ــی بس ــری مفهوم ــه کارب تجرب
ــم  ایــن روزهــا بیــش از پیــش از اهمیــت آن می شــنویم. در ایــن مطلــب می خواهی

هــر آنچــه بایــد دربــاره تجربــه کاربــری بدانیــد بــه شــما بگوییــم.

ــن های  ــی و اپلیکیش ــایت های اینترنت ــش در س ــال پی ــد س ــا چن ــه ت ــی ک در حال
موبایــل بــه موضــوع رابــط کاربــری و طراحــی توجــه ویــژه ای می شــد، امــا در چنــد 
ســال اخیــر مفهــوم دیگــری بــه نــام تجربــه کاربــری )User Experience( اهمیــت 
بیشــتری پیــدا کــرده اســت. چــرا کــه تجربــه و مســیر حرکــت یــک کاربــر در ســایت 

ــا اپلیکیشــن اهمیــت بیشــتری دارد. ی
تجربــه کاربــری محصــوالت و خدماتــی را شــکل می دهــد کــه مــا بــه صــورت روزانــه 
بــا آنهــا ســروکار داریــم و می توانــد ضامــن یــا عامــل شکســت و پیــروزی یــک کســب 

و کار یــا برنــد شــود.
کارکــردن تحــت عنــوان طــراح تجربــه کاربــری یــک شــغل چالش بر انگیــز بــا ســرعت 
ــر  ــه ای دارد. اگ ــای حرف ــه ای از مهارت ه ــه مجموع ــاز ب ــه نی ــت ک ــاد اس ــد زی رش

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــد ب ــدم بگذاری ــن راه ق ــد در ای می خواهی
در ایــن مطلــب می خواهیــم معرفــی کاملــی از طراحــی تجربــه کاربــری داشــته باشــیم 

و هــر آنچــه کــه نیــاز اســت بــرای شــروع بدانیــد بــه شــما بگوییــم.
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طراحی تجربه کاربری چیست؟
UX بــه تعامــل کاربــر بــا محصــول یــا خدمــت اشــاره می کنــد. طراحــی تجربــه کاربری 
تمــام المان هایــی را در نظــر می گیــرد کــه ایــن تجربــه را شــکل می دهــد، کاربــر چــه 
احساســی دارد و چقــدر ســاده می توانــد کارهــای موردنظــرش را انجــام دهــد. تجربــه 
کاربــری می توانــد هــر چیــزی باشــد، از احســاس نســبت بــه در دســت گرفتــن یــک 
محصــول فیزیکــی تــا یــک فراینــد خریــد سرراســت کــه بــه صــورت آنالیــن از ســایت 
صــورت می گیــرد. هــدف طراحــی تجربــه کاربــری ایجــاد تجربه هایــی ســاده، کارامــد، 

مرتبــط و کامــال مطلــوب بــرای کاربــر اســت.

ــات و  ــرکت، خدم ــا ش ــی ب ــر نهای ــل کارب ــب تعام ــی جوان ــری تمام ــه کارب »تجرب
می شــود« شــامل  را  محصوالتــش 

دان نورمن، معمار تجربه کاربری و علوم شناختی

ــی  ــتراتژی و طراح ــول، اس ــعه محص ــازار، توس ــات ب ــری تحقیق ــه کارب ــان تجرب طراح
ــوالت،  ــرای محص ــه را ب ــری یکپارچ ــای کارب ــد تجربه ه ــا بتوانن ــد ت ــب می کنن را ترکی
ــرکت  ــه ش ــد و ب ــل می زنن ــتریان پ ــه مش ــا ب ــد. آنه ــاد کنن ــا ایج ــات و فراینده خدم
ــد کــه  ــا را بفهمــد و کاری کن ــد نیازهــا و انتظــارات آنه ــا بتوان ــد ت ــز کمــک می کنن نی

ــرآورده شــوند. ب
 

تفاوت میان تجربه کاربری و رابط کاربری
ــط  ــالح راب ــه اصط ــر ب ــم، ناگزی ــت می کنی ــری صحب ــه کارب ــاره تجرب ــه درب ــی ک زمان
کاربــری )User Interface( می رســیم. باوجــود ایــن، مهــم اســت بدانیــد کــه شــاید 
ــری و  ــه کارب ــی تجرب ــوند، ول ــا می ش ــم جابه ج ــا ه ــتباه ب ــه اش ــالح ب ــن دو اصط ای

ــه  کامــال متفــاوت اســت. رابــط کاربــری دو مقول

ــط  ــز دارد و راب ــکل تمرک ــک مش ــل ی ــرای ح ــتری ب ــفر مش ــری روی س ــه کارب »تجرب
ــت.« ــز اس ــرد آن متمرک ــول و عملک ــه محص ــطحی ب ــگاه س ــری روی ن کارب

کن نورتون، شریک تجاری گوگل ونچرز و مدیر محصول اسبق گوگل 
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طراحــی رابــط کاربــری بــا تجربــه کاربــری یکســان نیســت. رابــط کاربــری بــه رابــط 
واقعــی یــک محصــول اشــاره دارد؛ یعنــی طراحــی بصــری صفحاتــی کــه یــک کاربــر 
ــه  ــی ک ــا دکمه های ــد ی ــا گشــت  می زن ــل در آنه ــگام اســتفاده از اپلیکیشــن موبای هن

ــد.  ــک می کن ــردی در ســایت روی آن کلی ــگام وب گ ــر هن کارب
ــول  ــط محص ــی راب ــری و تعامل ــای بص ــی المان ه ــری روی تمام ــط کارب ــی راب طراح
تمرکــز دارد و همــه چیــز از تایپوگرافــی و پالت هــای رنگــی گرفتــه تــا انیمیشــن ها و 

ــد.  ــش می ده ــکرول( را پوش ــوار اس ــا و ن ــد دکمه ه ــری )مانن ــی ناوب ــاط لمس نق
تجربــه کاربــری و رابــط کاربــری مکمــل یکدیگــر هســتند و طراحــی رابــط محصــول 

تاثیــر بســیار زیــادی روی تجربــه کاربــری نهایــی دارد.
طراحــی تجربــه کاربــری همــه جــا هســت، از طراحــی یــک ســوپرمارکت و ارگونومــی 
یــک خــودرو گرفتــه تــا قابلیــت اســتفاده از یــک اپلیکیشــن موبایــل می تــوان ایــن 
مفهــوم را دیــد. در حالــی کــه اصطــالح تجربــه کاربــری اولیــن بــار در دهــه 90 میــالدی 
ــته  ــود داش ــر وج ــی قبل ت ــوم آن از خیل ــا مفه ــد، ام ــرح ش ــن مط ــط دان نورم توس

اســت.
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اصول طراحی تجربه کاربری: مدل چهاربخشی
تجربــه کاربــری ماننــد اصالحــی وســیع اســت کــه بــه چهــار اصــل اســتراتژی تجربــه، 

طراحــی تعامــل، تحقیــق کاربــری و معمــاری اطالعــات تقســیم می شــود.
 

1. استراتژی تجربه
طراحــی تجربــه کاربــری فقــط دربــاره کاربــر نهایــی نیســت، ایــن اصطــالح بــا فراهــم 
کــردن محصــول یــا خدمــت ارزشــی بــزرگ را بــرای کســب و کار بــه ارمغــان مــی آورد. 
اســتراتژی تجربــه تمامــا دربــاره ایجــاد یــک اســتراتژی جامــع کســب و کار اســت کــه 

هــم بــه نیازهــای مشــتری می پــردازد و هــم نیازهــای شــرکت را در نظــر می گیــرد.
 

2. طراحی تعامل
طراحــی تعامــل بــه چگونگــی تعامــل کاربــر بــا یــک سیســتم نــگاه می کنــد و تمــام 
ــر  ــن ها را در نظ ــات و انیمیش ــال صفح ــا، انتق ــد دکمه ه ــی مانن ــای تعامل المان ه
می گیــرد. طراحــان تعامــل بــه دنبــال خلــق طرح هــای بصــری هســتند کــه بــه کاربــر 
ــی خــود را انجــام  ــد کارهــای اصل ــالش ممکــن بتوان ــن ت ــا کمتری اجــازه می دهــد ب

دهــد.
 

3. تحقیقات کاربری
طراحــی تجربــه کاربــری کامــال بــا شناســایی مشــکل و طراحــی راهــکار ارتبــاط دارد. 
ــا  ــوه ی ــت بازخــورد از مشــتریان بالق ــات گســترده و دریاف ــد تحقیق ــر نیازمن ــن ام ای
ــا اســتفاده از  ــری ب ــه کارب ــی، طراحــان تجرب ــاز تحقیقات ــان ف بالفعــل اســت. در جری
ــرای  ــد و ب ــام می دهن ــود را انج ــری، کار خ ــت کاربردپذی ــه و تس ــنجی، مصاحب نظرس

ــد. ــاد می کنن ــر را ایج ــونای کارب ــی پرس ــر نهای ــداف کارب ــا و اه درک نیازه
ــا  ــد از آنه ــع آوری می کنن ــی را جم ــای کیف ــم داده ه ــی و ه ــای کم ــم داده ه ــا ه آنه

ــد. ــره می برن ــر به ــری بهت ــرای تصمیم گی ب
 

4. معماری اطالعات
معمــاری اطالعــات تمریــن ســازمان دهی اطالعــات و محتــوا بــه روشــی کامــال معقــول 
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ــه  ــا بــه روش خــودش ب ــر کمــک می کنــد ت و دردســترس اســت. ایــن روش بــه کارب
بررســی محصــول بپردازیــد. بــرای تعییــن معمــاری اطالعاتــی هــر محصــول، معمــاران 
ــن  ــد. ضم ــی می کنن ــوا را بررس ــی از محت ــه  متفاوت ــان مجموع ــه می ــات رابط اطالع
اینکــه بــرای زبــان بــه کار رفتــه اهمیــت ویــژه ای قائــل هســتند و مطمئــن می شــوند 

زبــان مــورد نظــر متقاعدکننــده و اســتوار باشــد.
در ذیــل ایــن چهــار بخــش، اصــول دیگــری نیــز وجــود دارد. طراحــی تجربــه کاربــری 
خیلــی بیشــتر از یــک طــرح دســتی و  قاب بنــدی اســت. تجربــه کاربــری یــک زمینــه 
ــوم  ــوم شــناختی و روان شانســی، عل کاری چندرشــته ای شــامل ترســیم المان هــای عل

کامپیوتــر، طراحــی ارتباطــات، مهندســی کاربردپذیــری و... اســت.
ــه کاربــری  ــه یــک طــراح تجرب ــه در کار روزان حــال بیاییــد ببینیــم ایــن اصــول چگون

ــود. ــیر می ش تفس
 

 
طراح تجربه کاربری چه کار می کند؟

ــی  ــات و تکنولوژی های ــد محصــوالت، خدم ــال تولی ــه دنب ــری ب ــه کارب طراحــان تجرب
هســتند کــه بــا توجــه بــه کاربرپســند بودن و دردســترس بــودن خــود به صــورت روزانه 
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ــنجی  ــا امکان س ــر ب ــای کارب ــق دادن مطلوبیت ه ــرای وف ــا ب ــوند. آنه ــتفاده می ش اس
فنــی و پایــداری کســب و کار از تفکــر طراحــی بهــره می برنــد. ایــن فراینــد را می تــوان 
بــه چهــار مرحلــه الگوبــرداری )الهام گیــری(، مفهوم ســازی، تکــرار و نمایــش )عرضــه( 

تقســیم کــرد.
ــت.  ــاهده اس ــال درک و مش ــه دنب ــری ب ــه کارب ــراح تجرب ــری، ط ــه الهام گی در مرحل
ــق  ــردن دقی ــدا ک ــرای پی ــد و ب ــام می ده ــترده ای انج ــات گس ــن کار، تحقیق ــرای ای ب
ــن  ــد. ای ــل می کن ــز تحلی ــا را نی ــا، رقب مشــکالت و چالش هــای موجــود و راه حــل آنه
کار می توانــد شــامل مصاحبــه دربــاره ایــن باشــد کــه چــه کســی هســتند، چــه کســی 
ــاط  ــا محصــول موردنظــر ارتب ــه صــورت مســتقیم ب ــه ب ــد بشــوند و چگون می خواهن

دارنــد.
ــرای شناســایی اهــداف، احساســات،  بعــد از ایــن، طــراح از بازخوردهــای دریافتــی ب
مشــکالت و رفتارهــای کاربــر اســتفاده می کنــد. تمــام ایــن اطالعــات بــه شــکل گیری 
ــه  ــت ک ــوناهایی اس ــن پرس ــی ای ــدی بررس ــد. گام بع ــک می کن ــر کم ــونای کارب پرس
هنــگام اســتفاده از یــک محصــول خــاص بــه وجــود آمده انــد و ســپس ســفری کــه 
بایــد اتفــاق بیفتــد بررســی می شــود. طــراح، معمــاری اطالعــات را بررســی کــرده و از 
روش هــای مختلفــی چــون ترتیب بنــدی کارتــی بــرای ترســیم جریــان حرکــت کاربــر 

ــد. ــتفاده می کن اس
ــرای  ــر ب ــد کارب ــراح می دان ــد، ط ــخص ش ــری مش ــان کارب ــه جری ــض اینک ــه مح ب
ــه صــورت  ــا ب ــاز دارد. آنه ــی نی ــه چــه مراحل ــوب خــود ب کامــل کــردن کارهــای مطل
ــد،  ــه می کنن ــه ارائ ــر مرحل ــرای ه ــری ب ــان فک ــاس طوف ــی را براس ــری راهکارهای بص
قاب بندی هــای الزم را ایجــاد کــرده و نمونه هــای اولیــه ای از محصــول نهایــی را 

می ســازند.
ــه تســت  ــری در مرحل ــه کارب ــه موجــود، طــراح تجرب ــا اســتفاده از نمونه هــای اولی ب
کاربردپذیــری قــرار می گیــرد تــا ببیننــد تعامــل کاربــر بــا آن چگونــه اســت. ایــن کار 
ــه صــورت کامــل  ــوب خــود را ب ــد وظایــف مطل ــا کار می توان ــه آی نشــان می دهــد ک

انجــام دهــد یــا بایــد تغییراتــی صــورت گیــرد.

طراحــان تجربــه کاربــری نه تنهــا راهکارهایــی را بــرای مشــکالت کاربــر ارائــه می کننــد، 
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ــه  ــان را ب ــا و طرح های ش ــد ایده ه ــود بای ــه خ ــی از کار روزان ــوان بخش ــه عن ــه ب بلک
ســهام داران اصلــی ارائــه دهنــد.

مطالــب گفتــه شــده در واقــع نمایــی کلــی از فراینــد طراحــی تجربــه کاربــری اســت. 
ــد  ــتگی خواه ــرکت بس ــاص ش ــای خ ــدازه و نیازه ــه ان ــی ب ــف خیل ــع، وظای در واق
داشــت. کمپانی هــای بزرگتــر تیمــی از طراحــان را اســتخدام می کننــد کــه هــر کــدام 
روی جنبــه مشــخصی از فراینــد ماننــد تحقیقــات یــا طراحــی بصــری تمرکــز دارد. در 
ــود  ــور ش ــری مجب ــه کارب ــراح تجرب ــه ط ــتارتاپ ها، اینک ــر و اس ــرکت های کوچک ت ش
کارهــای مختلفــی انجــام دهــد و چندیــن وظیفــه بــر عهــده او باشــد، اصــال عجیــب 

و دور از ذهــن نیســت!
ــه ای از  ــا در چــه مرحل ــد، ی ــا خدمتــی طراحــی می کن مهــم نیســت چــه محصــول ی
فراینــد قــرار داریــد، طراحــان تجربــه کاربــری بایــد از خودشــان ســواالت زیر را بپرســند:

• آیا محصول قابل استفاده است؟ استفاده از آن منطقی، آسان و شفاف است؟
• آیا محصول یا خدمت یکی از مشکالت فعلی کاربر را حل می کند؟

• آیا گروه های مختلفی از کاربران به آن دسترسی دارند؟
• آیــا ایــن خدمــت یــا محصــول مطلــوب اســت؟ آیــا تجربــه مثبتــی ایجــاد می کنــد 

کــه کاربــر از تکــرار آن راضــی و خشــنود باشــد؟
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ابزارهای طراجی تجربه کاربری
طراحــان تجربــه کاربــری از چندیــن ابــزار متفــاوت بــه عنــوان ابــزار کار خــود اســتفاده 
می کننــد. در مراحــل تحقیقــات و الگوبــرداری، از ابزارهــای نظرســنجی و نرم افزارهــای 
تمــاس تصویــری بــرای مصاحبــه بــا کاربــران و جمــع آوری اطالعــات تــا حــد ممکــن 

ــد.  ــتفاده می کنن اس
ــه و تســت  ــه اولی ــدی، ســاخت نمون ــرای قاب بن ضمــن اینکــه برنامه هــای خاصــی ب
 Balsamiq، ــوان از ــن گزینه هــا می ت ــوان بهتری ــه عن ــه ب ــری وجــود دارد ک کاربردپذی
InVision و UsabilityHub نــام بــرد. عــالوه بــر برنامــه  مخصــوص طراحــی، طراحان 
می تواننــد از ابزارهــای ارتباطــی و مدیریــت پــروژه بــرای رصــد دائمــی کارهــای خــود 

بهــره ببرنــد.

مقالــه مرتبــط: HEO چیســت؛ 10 نکتــه ای کــه دربــاره بهینه ســازی ســایت بــرای کاربــر 
ــد بدانید بای

 
طراحان تجربه کاربری روی چه پروژه هایی کار می کنند؟

بــا توجــه بــه رشــد صنعــت تکنولــوژی، زمینــه  کاری طراحــی تجربــه کاربــری بــه میزان 
ــد  ــری می توانن ــه کارب ــل توجهــی دســتخوش تغییــر شــده اســت. طراحــان تجرب قاب
روی پروژه هــای متعــدد در کســب و کارهــای مختلــف کار کاننــد. در ادامــه بــه چنــد 

نمونــه از کاربردهــای طراحــی تجربــه کاربــری می پردازیــم.
- طراحی سایت، اپلیکیشن و نرم افزار

ــن  ــایت، اپلیکیش ــک س ــری ی ــمند، کاربردپذی ــی های هوش ــت و گوش ــر اینترن در عص
ــت آن را در  ــادی از موفقی ــد بخــش زی ــزار، می توان ــا بخشــی از یــک نرم اف ــل ی موبای
بــازار تضمیــن کنــد. طراحــان تجربــه کاربــری در کنــار طراحــان رابــط کاربــری، مســئول 

ایجــاد و تضمیــن بهتریــن تجربــه آنالیــن بــرای کاربــر هســتند. 
ــای  ــرگرمی، از نرم افزاره ــن های س ــا اپلیکیش ــه ت ــگاهی گرفت ــایت های فروش از وبس
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری تــا سیســتم های ایمیلــی مبتنــی بــر وب، همــه و همــه 

بــا یــک تجربــه کاربــری دقیــق بایــد بهتــری ســفر کاربــری را ارائــه کننــد.
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- طراحی صوتی
ــکا،  ــت. در آمری ــوژی اس ــا تکنول ــل ب ــی در تعام ــی انقالب ــی روش ــری صوت ــط کارب راب
حــدود 50 درصــد بزرگســاالن از جســتجوی صوتــی در کارهــای روزانــه خــود اســتفاده 
ــد  ــدود 50 درص ــال 2020، ح ــا س ــه ت ــت ک ــن زده اس ــد و ComScore تخمی می کنن

تمــام جســتجوها بــه صــورت صوتــی انجــام خواهــد شــد. 
ــری، نقــش بســیار بزرگــی در فراگیــر شــدن محصوالتــی چــون  ــه کارب طراحــان تجرب
ــر  ــادی کارب ــداد زی ــند و تع ــند باش ــد کاربرپس ــه بای ــرا ک ــد؛ چ ــازون دارن ــای آم الکس
امــکان اســتفاده از آن را داشــته باشــند. طراحــی صوتــی نیازمنــد یک دیــدگاه متفاوت 

ــت. ــن ها اس ــایت ها و اپلیکیش ــه س ــبت ب نس
- واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

از آنجایــی کــه انتظــار مــی رود ارزش بــازار جهانــی واقعیــت مجــازی تــا ســال 2022 بــه 
27 میلیــارد دالر برســد، طراحــان تجربــه کاربــری بایــد بتواننــد تجــارب شــگفت انگیز 
زیــادی طراحــی کننــد. آن طــور کــه پدیــده ای چــون بــازی Pokemon Go نشــان داد، 
واقعیــت خیلــی زود در حــال فراگیــر شــدن اســت. عــالوه بــر ایــن، طراحــان تجربــه 
ــا  ــن تکنولوژی ه ــد از آخری ــا بتوانن ــد ت ــه روز کنن ــود را ب ــم انداز خ ــد چش ــری بای کارب

بــرای دسترســی بیشــتر و کاربرپســند بــودن ســایت یــا اپلیکیشــن بهــره بگیرنــد.
- طراحی سرویس

ــه کاربــری فقــط روی محصــوالت دیجیتــال و ســوژه های قابــل لمــس  طراحــی تجرب
ــر نیــز بایــد طراحــی شــوند. ایــن جــا اســت  اجــرا نمی شــود، بلکــه تجربه هــای کارب
ــده  ــا آم ــه در ویکی پدی ــور ک ــد. آن ط ــش می آی ــرویس پی ــی س ــوع طراح ــه موض ک
اســت: طراحــی ســرویس بــه طراحــی و ســازمان دهی مــردم، زیرســاخت ، ارتباطــات 
و اجــزای یــک ســرویس بــرای بهبــود کیفیــت و تعامــل بــا مشــتریان و ارائه دهنــده 
خدمــت گفتــه می شــود. طراحــی خدمــت می توانــد بــه عنــوان راهــی بــرای ایجــاد 

تغییــرات در ســرویس فعلــی یــا ایجــاد یــگ ســرویس کامــال جدیــد تعبیــر شــود.
ــا از سیســتم حمــل و نقــل  ــد ی ــل می مانی ــد، در هت ــوه مــی خری ــه قه ــی ک هــر زمان
ــم  ــرویس رق ــی س ــه طراح ــال در نتیج ــما کام ــه ش ــد تجرب ــتفاده می کنی ــی اس عموم
می خــورد و ایــن روش طراحــی ســرویس شــباهت زیــادی بــه اصــول طراحــی تجربــه 

ــری دارد. کارب
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بیشتر بخوانید:  10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد
 

ارزش طراحی تجربه کاربری
ارزش طراحــی تجربــه کاربــری بــر کســی پوشــیده نیســت و نه تنهــا بــرای کاربــر نهایــی 

اهمیــت دارد، بلکــه بــرای کســب و کار یــا برنــد موردنظــر نیــز مهم اســت.
از منظــر یــک کاربــر، طراحــی تجربــه کاربــری خــود یعنــی اینکــه بتوانــد بــا کمتریــن 
تــالش ممکــن کارهــای روزانــه خــود را انجــام دهــد. از تنظیــم زمــان هشــدار بــرای 
چت کــردن آنالیــن بــا یــک دوســت گرفتــه تــا گــوش دادن بــه موســیقی یــا اســتفاده 
ــه  ــد ب ــوب می توان ــی خ ــک طراح ــه ی ــه در نتیج ــه و هم ــم، هم ــن تقوی از اپلیکیش

صــورت کامــل رقــم بخــورد.

 

 

طراحی جهانی
مولــی بــورک، یکــی از ســخنرانان انگیزشــی می گویــد طراحــی جهانــی یعنــی طراحــی 
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و ایجــاد هرچیــز دردســترس، لــذت بــردن و درک کامــل از آن توســط همــه بــدون در 
نظــر گرفتــه انــدازه، ســن، توانایــی یــا قابلیت هــای اکتســابی آنهــا.

طراحی جهانی 7 اصل زیر را دنبال می کند:
1. کاربــرد منصفانــه: ایــن طراحــی کاربــردی و قابــل عرضــه در بــازار اســت، بــه صورتــی 

کــه مــردم بــا توانایی هــای مختلــف بتواننــد از آن اســتفاده کننــد.
2. کاربــرد منعطــف: طرحــی کــه بایــد محــدوده وســیعی از توانایی هــا و ترجیح هــای 

شــخصی را شــامل شــود.
3. کاربــرد ســاده و بصــری: اســتفاده از طرحــی کــه درک آن فــارغ از تجربــه، دانــش، 

مهارت هــای زبانــی یــا ســطح تمرکــز فعلــی کاربــر ســاده باشــد.
4. اطالعــات محســوس: ایــن طــرح اطالعــات ضــروری را فــارغ از شــرایط محیطــی و 

ــد. ــه او مرتبــط می کن ــر ب ــر بــه صــورت کامــال موث توانایی هــای لمســی کارب
ــا  ــی ی ــای تصادف ــی از کاره ــات ناش ــیب و تبع ــرح آس ــن ط ــا: ای ــس خط 5. تلوران

غیرتصادفــی را بــه حداقــل می رســاند.
ــا  ــد ب ــب و مفی ــکلی مناس ــه ش ــوان ب ــرح را می ت ــن ط ــم: ای ــی ک ــالش فیزیک 6. ت

ــرد. ــتفاده ک ــکل اس ــن مش کمتری
7. انــدازه و فضــای مناســب بــرای چشــم انداز و کاربــرد طــرح: در ایــن قســمت انــدازه 
ــف،  ــای مختل ــه بخش ه ــی ب ــی، دسترس ــم انداز کل ــرای چش ــب ب ــای مناس و فض
تغییــرات و کاربــرد طــرح بــدون در نظــر گرفتــن انــدازه بــدن کاربــر، محــل اســتقرار و 

ــود. ــه می ش ــی او ارائ ــکان جابه جای ام
 

طراحی خوب یعنی کسب و کار خوب
از منظــر شــغلی، طراحــی بهتریــن تجربــه کاربــری کلیــد اصلــی اطمینــان از رضایــت 
مشــتری و ایجــاد وفــاداری نســبت بــه برنــد اســت. اگــر محصــول یــا خدمتــی فقــط 

ــر شــود. ــد باعــث بازگشــت کارب ــوده و جــذاب باشــد، می توان بی دردســر ب

طراحی خوب، کسب و کار خوب است!
IBM توماس واتسون جونیور، مدیر عامل
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چطور یک طراح تجربه کاربری شویم؟
همــان طــور کــه دیدیــد طراحــی تجربــه کاربــری یــک زمینــه کاری، چنــد بخشــی و 
ــای  ــد توانمندی ه ــری نیازمن ــه کارب ــوزه تجرب ــردن در ح ــت. کار ک ــته ای اس ــد رش چن
زیــاد و اشــتیاق نســبت بــه طراحــی کاربرمحــور اســت. مشــاغل حــوزه تجربــه کاربــری 
خیلــی متنــوع، چالش برانگیــز و بــاارزش اســت. بــه طــوری کــه متوســط حقــوق یــک 

طــراح تجربــه کاربــری در آمریــکا 97 هــزار و 460 دالر اســت.
پیش زمینــه و ســوابق کار قبلــی شــما یــا مســیری کــه تــا اینجــا پیموده ایــد، ضامــن 
پیداکــردن شــغل خــوب در زمینــه طراحــی تجربــری کاربــری نخواهد بــود. امــا بهترین 
طراحــان تجربــه کاربــری معمــوال کیفیــت و نگرش هــای نســبتا مشــابهی دارنــد کــه 

در زیــر آمــاده اســت:
• توانایی تفکر خالقانه و تحلیلی

• توانایی همدلی با کاربر و خواندن فکر او
• عالقه مند به تکنولوژی و اطالع از نحوه تعامل مردم با آن

• توانایی باال در حل مسئله
• توانمندی های ارتباطی قوی و مشارکت کردن

بیشتر بدانید: روش های افزایش بازدید سایت و نکاتی که حتما باید بدانید
 

مهمترین مهارت های طراح تجربه کاربری چیست؟
ــه ای مشــخص  ــه مــدرک دانشــگاهی در زمین ــاز ب ــا نی ــری لزوم ــه کارب طراحــان تجرب
ندارنــد. کارمنــدان ایــن بخــش عالقــه دارنــد تــا بــه ترکیبــی از مهارت هــای طراحــی، 
تیزهوشــی در کار و توانمندی هــای اخالقــی و ارتباطــی برســند. برخــی از پیش نیازهایی 
کــه بــرای تصــدی شــغل طــراح تجربــه کاربــری نیــاز اســت در قســمت زیــر آورده شــده 

: ست ا
• متخصــص در ایجــاد داســتان، پرســونا، نقــش ســایت، قاب بنــدی، نمونــه اولیــه و 

ــر ــرای کارب ــتوری بورد ب اس
• توانایی برنامه ریزی و اجرای تست، نظرسنجی و ارزیابی های معمول کاربری

• توانایی راه اندازی کار براساس تست داده های کاربر و بازخوردهای کیفی
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• درک اصول طراحی تعاملی و معماری اطالعات
ــری در  ــه تجــارب کارب ــاه مــدت و داده هــا ب ــی تفســیر اهــداف، اهــداف کوت • توانای

ــال ــای دیجیت دنی
• درک معیارهای شغلی و نحوه اثرگذاری طراحی در عملکرد

• ارتبــاط قــوی و مهارت هــای ارائــه خــوب، توانایــی بیــان و بحــث دربــاره تصمیمــات 
مربــوط بــه طراحــی، بــا مشــتریان و ســهام داران

• منعطف و سازگار
 

 

یادگیری طراحی تجربه کاربری
بســیاری از افــراد بعــد از کســب تجربــه در زمینه هــای دیگری چــون روانشناســی، علوم 
کامپیوتــر، بازاریابــی یــا امــور مشــتریان بــه ســمت طراحــی تجربــه کاربــری می آینــد. 
بــرای شــروع طراحــی تجربــه کاربــری، نیازمنــد مطالعــه و تحقیــق زیــاد هســتید تــا 
جریــان کاری تجربــه کاربــری را بدانیــد، بــا ابزارهــای ایــن حــوزه بیشــتر آشــنا شــوید 

و بتوانیــد نمونــه کارهــای قــوی ارائــه کنیــد. 
موثرتریــن روش بــرای تصــدی شــغل در زمینــه تجربــه کاربــری اســتفاده از دوره هــای 

ســاختارمند و کار کــردن روی پروژه هــای واقعــی و عملــی اســت. 
حاال سوال اینجاست که هنوز می خواهید طراح تجربه کاربری شوید؟
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