مفهوم تجربه کاربری و تفاوت آن با رابط کاربری

تجربــه کاربــری مفهومــی بســیار گســترده ،چندرشــتهای و شــگفتانگیز اســت کــه
ایــن روزهــا بیــش از پیــش از اهمیــت آن میشــنویم .در ایــن مطلــب میخواهیــم
هــر آنچــه بایــد دربــاره تجربــه کاربــری بدانیــد بــه شــما بگوییــم.
در حالــی کــه تــا چنــد ســال پیــش در ســایتهای اینترنتــی و اپلیکیشــنهای
موبایــل بــه موضــوع رابــط کاربــری و طراحــی توجــه ویــژهای میشــد ،امــا در چنــد
ســال اخیــر مفهــوم دیگــری بــه نــام تجربــه کاربــری ( )User Experienceاهمیــت
بیشــتری پیــدا کــرده اســت .چــرا کــه تجربــه و مســیر حرکــت یــک کاربــر در ســایت
یــا اپلیکیشــن اهمیــت بیشــتری دارد.
تجربــه کاربــری محصــوالت و خدماتــی را شــکل میدهــد کــه مــا بــه صــورت روزانــه
بــا آنهــا ســروکار داریــم و میتوانــد ضامــن یــا عامــل شکســت و پیــروزی یــک کســب
و کار یــا برنــد شــود.
کارکــردن تحــت عنــوان طــراح تجربــه کاربــری یــک شــغل چالشبرانگیــز بــا ســرعت
رشــد زیــاد اســت کــه نیــاز بــه مجموعــهای از مهارتهــای حرفــهای دارد .اگــر
میخواهیــد در ایــن راه قــدم بگذاریــد بــا مــا همــراه باشــید.
در ایــن مطلــب میخواهیــم 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؟

 UXبــه تعامــل کاربــر بــا محصــول یــا خدمــت اشــاره میکنــد .طراحــی تجربــه کاربری
تمــام المانهایــی را در نظــر میگیــرد کــه ایــن تجربــه را شــکل میدهــد ،کاربــر چــه
احساســی دارد و چقــدر ســاده میتوانــد کارهــای موردنظــرش را انجــام دهــد .تجربــه
کاربــری میتوانــد 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 میگیــرد .هــدف طراحــی تجربــه کاربــری ایجــاد تجربههایــی ســاده ،کارامــد،
مرتبــط و کامــا مطلــوب بــرای کاربــر اســت.
«تجربــه کاربــری تمامــی جوانــب تعامــل کاربــر نهایــی بــا شــرکت ،خدمــات و
محصوالتــش را شــامل میشــود»
دان نورمن ،معمار تجربه کاربری و علوم شناختی
طراحــان تجربــه کاربــری تحقیقــات بــازار ،توســعه محصــول ،اســتراتژی و طراحــی
را ترکیــب میکننــد تــا بتواننــد تجربههــای کاربــری یکپارچــه را بــرای محصــوالت،
خدمــات و فرایندهــا ایجــاد کننــد .آنهــا بــه مشــتریان پــل میزننــد و بــه شــرکت
نیــز کمــک میکننــد تــا بتوانــد نیازهــا و انتظــارات آنهــا را بفهمــد و کاری کنــد کــه
بــرآورده شــوند.

تفاوت میان تجربه کاربری و رابط کاربری

زمانــی کــه دربــاره تجربــه کاربــری صحبــت میکنیــم ،ناگزیــر بــه اصطــاح رابــط
کاربــری ( )User Interfaceمیرســیم .باوجــود ایــن ،مهــم اســت بدانیــد کــه شــاید
ایــن دو اصطــاح بــه اشــتباه بــا هــم جابهجــا میشــوند ،ولــی تجربــه کاربــری و
رابــط کاربــری دو مقول ـه کامــا متفــاوت اســت.
«تجربــه کاربــری روی ســفر مشــتری بــرای حــل یــک مشــکل تمرکــز دارد و رابــط
کاربــری روی نــگاه ســطحی بــه محصــول و عملکــرد آن متمرکــز اســت».
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
ت میزنــد یــا دکمههایــی کــه
هنــگام اســتفاده از اپلیکیشــن موبایــل در آنهــا گشــ 
کاربــر هنــگام وبگــردی در ســایت روی آن کلیــک میکنــد.
طراحــی رابــط کاربــری روی تمامــی المانهــای بصــری و تعاملــی رابــط محصــول
تمرکــز دارد و همــه چیــز از تایپوگرافــی و پالتهــای رنگــی گرفتــه تــا انیمیش ـنها و
نقــاط لمســی ناوبــری (ماننــد دکمههــا و نــوار اســکرول) را پوشــش میدهــد.
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 میتــوان ایــن
مفهــوم را دیــد .در حالــی کــه اصطــاح تجربــه کاربــری اولیــن بــار در دهــه  90میــادی
توســط دان نورمــن مطــرح شــد ،امــا مفهــوم آن از خیلــی قبلتــر وجــود داشــته
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 میشــود.

 .1استراتژی تجربه

طراحــی تجربــه کاربــری فقــط دربــاره کاربــر نهایــی نیســت ،ایــن اصطــاح بــا فراهــم
کــردن محصــول یــا خدمــت ارزشــی بــزرگ را بــرای کســب و کار بــه ارمغــان مـیآورد.
اســتراتژی تجربــه تمامــا دربــاره ایجــاد یــک اســتراتژی جامــع کســب و کار اســت کــه
هــم بــه نیازهــای مشــتری میپــردازد و هــم نیازهــای شــرکت را در نظــر میگیــرد.

 .2طراحی تعامل

طراحــی تعامــل بــه چگونگــی تعامــل کاربــر بــا یــک سیســتم نــگاه میکنــد و تمــام
المانهــای تعاملــی ماننــد دکمههــا ،انتقــال صفحــات و انیمیشــنها را در نظــر
میگیــرد .طراحــان تعامــل بــه دنبــال خلــق طر حهــای بصــری هســتند کــه بــه کاربــر
اجــازه میدهــد بــا کمتریــن تــاش ممکــن بتوانــد کارهــای اصلــی خــود را انجــام
دهــد.

 .3تحقیقات کاربری

طراحــی تجربــه کاربــری کامــا بــا شناســایی مشــکل و طراحــی راهــکار ارتبــاط دارد.
ایــن امــر نیازمنــد تحقیقــات گســترده و دریافــت بازخــورد از مشــتریان بالقــوه یــا
بالفعــل اســت .در جریــان فــاز تحقیقاتــی ،طراحــان تجربــه کاربــری بــا اســتفاده از
نظرســنجی ،مصاحبــه و تســت کاربردپذیــری ،کار خــود را انجــام میدهنــد و بــرای
درک نیازهــا و اهــداف کاربــر نهایــی پرســونای کاربــر را ایجــاد میکننــد.
آنهــا هــم دادههــای کمــی و هــم دادههــای کیفــی را جمــعآوری میکننــد از آنهــا
بــرای تصمیمگیــری بهتــر بهــره میبرنــد.

 .4معماری اطالعات

معمــاری اطالعــات تمریــن ســازماندهی اطالعــات و محتــوا بــه روشــی کامــا معقــول
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و دردســترس اســت .ایــن روش بــه کاربــر کمــک میکنــد تــا بــه روش خــودش بــه
بررســی محصــول بپردازیــد .بــرای تعییــن معمــاری اطالعاتــی هــر محصــول ،معمــاران
اطالعــات رابطــه میــان مجموعــ ه متفاوتــی از محتــوا را بررســی میکننــد .ضمــن
اینکــه بــرای زبــان بــه کار رفتــه اهمیــت ویــژهای قائــل هســتند و مطمئــن میشــوند
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 وقاببنــدی اســت .تجربــه کاربــری یــک زمینــه
کاری چندرشــتهای شــامل ترســیم المانهــای علــوم شــناختی و روانشانســی ،علــوم
کامپیوتــر ،طراحــی ارتباطــات ،مهندســی کاربردپذیــری و ...اســت.
حــال بیاییــد ببینیــم ایــن اصــول چگونــه در کار روزانــه یــک طــراح تجربــه کاربــری
تفســیر میشــود.

طراح تجربه کاربری چه کار میکند؟

طراحــان تجربــه کاربــری بــه دنبــال تولیــد محصــوالت ،خدمــات و تکنولوژ یهایــی
هســتند کــه بــا توجــه بــه کاربرپســند بودن و دردســترس بــودن خــود به صــورت روزانه
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اســتفاده میشــوند .آنهــا بــرای وفــقدادن مطلوبیتهــای کاربــر بــا امکانســنجی
فنــی و پایــداری کســب و کار از تفکــر طراحــی بهــره میبرنــد .ایــن فراینــد را میتــوان
بــه چهــار مرحلــه الگوبــرداری (الهامگیــری) ،مفهومســازی ،تکــرار و نمایــش (عرضــه)
تقســیم کــرد.
در مرحلــه الهامگیــری ،طــراح تجربــه کاربــری بــه دنبــال درک و مشــاهده اســت.
بــرای ایــن کار ،تحقیقــات گســتردهای انجــام میدهــد و بــرای پیــدا کــردن دقیــق
مشــکالت و چالشهــای موجــود و راهحــل آنهــا ،رقبــا را نیــز تحلیــل میکنــد .ایــن
کار میتوانــد شــامل مصاحبــه دربــاره ایــن باشــد کــه چــه کســی هســتند ،چــه کســی
میخواهنــد بشــوند و چگونــه بــه صــورت مســتقیم بــا محصــول موردنظــر ارتبــاط
دارنــد.
بعــد از ایــن ،طــراح از بازخوردهــای دریافتــی بــرای شناســایی اهــداف ،احساســات،
مشــکالت و رفتارهــای کاربــر اســتفاده میکنــد .تمــام ایــن اطالعــات بــه شــکلگیری
پرســونای کاربــر کمــک میکنــد .گام بعــدی بررســی ایــن پرســوناهایی اســت کــه
هنــگام اســتفاده از یــک محصــول خــاص بــه وجــود آمدهانــد و ســپس ســفری کــه
بایــد اتفــاق بیفتــد بررســی میشــود .طــراح ،معمــاری اطالعــات را بررســی کــرده و از
روشهــای مختلفــی چــون ترتیببنــدی کارتــی بــرای ترســیم جریــان حرکــت کاربــر
اســتفاده میکنــد.
بــه محــض اینکــه جریــان کاربــری مشــخص شــد ،طــراح میدانــد کاربــر بــرای
کامــل کــردن کارهــای مطلــوب خــود بــه چــه مراحلــی نیــاز دارد .آنهــا بــه صــورت
بصــری راهکارهایــی را براســاس طوفــان فکــری بــرای هــر مرحلــه ارائــه میکننــد،
قاببندیهــای الزم را ایجــاد کــرده و نمونههــای اولیــهای از محصــول نهایــی را
میســازند.
بــا اســتفاده از نمونههــای اولیــه موجــود ،طــراح تجربــه کاربــری در مرحلــه تســت
کاربردپذیــری قــرار میگیــرد تــا ببیننــد تعامــل کاربــر بــا آن چگونــه اســت .ایــن کار
نشــان میدهــد کــه آیــا کار میتوانــد وظایــف مطلــوب خــود را بــه صــورت کامــل
انجــام دهــد یــا بایــد تغییراتــی صــورت گیــرد.
طراحــان تجربــه کاربــری نهتنهــا راهکارهایــی را بــرای مشــکالت کاربــر ارائــه میکننــد،
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بلکــه بــه عنــوان بخشــی از کار روزانــه خــود بایــد ایدههــا و طر حهایشــان را بــه
ســهامداران اصلــی ارائــه دهنــد.
مطالــب گفتــه شــده در واقــع نمایــی کلــی از فراینــد طراحــی تجربــه کاربــری اســت.
در واقــع ،وظایــف خیلــی بــه انــدازه و نیازهــای خــاص شــرکت بســتگی خواهــد
داشــت .کمپانیهــای بزرگتــر تیمــی از طراحــان را اســتخدام میکننــد کــه هــر کــدام
روی جنبــه مشــخصی از فراینــد ماننــد تحقیقــات یــا طراحــی بصــری تمرکــز دارد .در
شــرکتهای کوچکتــر و اســتارتاپها ،اینکــه طــراح تجربــه کاربــری مجبــور شــود
کارهــای مختلفــی انجــام دهــد و چندیــن وظیفــه بــر عهــده او باشــد ،اصــا عجیــب
و دور از ذهــن نیســت!
مهــم نیســت چــه محصــول یــا خدمتــی طراحــی میکنــد ،یــا در چــه مرحلــه ای از
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 میکند؟
• آیا گروههای مختلفی از کاربران به آن دسترسی دارند؟
• آیــا ایــن خدمــت یــا محصــول مطلــوب اســت؟ آیــا تجربــه مثبتــی ایجــاد میکنــد
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
میکننــد .در مراحــل تحقیقــات و الگوبــرداری ،از ابزارهــای نظرســنجی و نرمافزارهــای
تمــاس تصویــری بــرای مصاحبــه بــا کاربــران و جم ـعآوری اطالعــات تــا حــد ممکــن
اســتفاده میکننــد.
ضمــن اینکــه برنامههــای خاصــی بــرای قاببنــدی ،ســاخت نمونــه اولیــه و تســت
کاربردپذیــری وجــود دارد کــه بــه عنــوان بهتریــن گزینههــا میتــوان از Balsamiq،
 InVisionو  UsabilityHubنــام بــرد .عــاوه بــر برنامـه مخصــوص طراحــی ،طراحان
میتواننــد از ابزارهــای ارتباطــی و مدیریــت پــروژه بــرای رصــد دائمــی کارهــای خــود
بهــره ببرنــد.
مقالــه مرتبــط HEO :چیســت؛  10نکتـهای کــه دربــاره بهینهســازی ســایت بــرای کاربــر
بایــد بدانید

طراحان تجربه کاربری روی چه پروژههایی کار میکنند؟

بــا توجــه بــه رشــد صنعــت تکنولــوژی ،زمینـ ه کاری طراحــی تجربــه کاربــری بــه میزان
قابــل توجهــی دســتخوش تغییــر شــده اســت .طراحــان تجربــه کاربــری میتواننــد
روی پروژههــای متعــدد در کســب و کارهــای مختلــف کار کاننــد .در ادامــه بــه چنــد
نمونــه از کاربردهــای طراحــی تجربــه کاربــری میپردازیــم.

 -طراحی سایت ،اپلیکیشن و نرمافزار

در عصــر اینترنــت و گوشــیهای هوشــمند ،کاربردپذیــری یــک ســایت ،اپلیکیشــن
موبایــل یــا بخشــی از یــک نرمافــزار ،میتوانــد بخــش زیــادی از موفقیــت آن را در
بــازار تضمیــن کنــد .طراحــان تجربــه کاربــری در کنــار طراحــان رابــط کاربــری ،مســئول
ایجــاد و تضمیــن بهتریــن تجربــه آنالیــن بــرای کاربــر هســتند.
از وبســایتهای فروشــگاهی گرفتــه تــا اپلیکیشــنهای ســرگرمی ،از نرمافزارهــای
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری تــا سیســتمهای 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

رابــط کاربــری صوتــی روشــی انقالبــی در تعامــل بــا تکنولــوژی اســت .در آمریــکا،
حــدود  50درصــد بزرگســاالن از جســتجوی صوتــی در کارهــای روزانــه خــود اســتفاده
میکننــد و  ComScoreتخمیــن زده اســت کــه تــا ســال  ،2020حــدود  50درصــد
تمــام جســتجوها بــه صــورت صوتــی انجــام خواهــد شــد.
طراحــان تجربــه کاربــری ،نقــش بســیار بزرگــی در فراگیــر شــدن محصوالتــی چــون
الکســای آمــازون دارنــد؛ چــرا کــه بایــد کاربرپســند باشــند و تعــداد زیــادی کاربــر
امــکان اســتفاده از آن را داشــته باشــند .طراحــی صوتــی نیازمنــد یک دیــدگاه متفاوت
نســبت بــه ســایتها و اپلیکیشــنها اســت.

 -واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

از آنجایــی کــه انتظــار مـیرود ارزش بــازار جهانــی واقعیــت مجــازی تــا ســال  2022بــه
 27میلیــارد دالر برســد ،طراحــان تجربــه کاربــری بایــد بتواننــد تجــارب شــگفتانگیز
زیــادی طراحــی کننــد .آن طــور کــه پدیــدهای چــون بــازی  Pokemon Goنشــان داد،
واقعیــت خیلــی زود در حــال فراگیــر شــدن اســت .عــاوه بــر ایــن ،طراحــان تجربــه
کاربــری بایــد چشــمانداز خــود را بــهروز کننــد تــا بتواننــد از آخریــن تکنولوژ یهــا
بــرای دسترســی بیشــتر و کاربرپســند بــودن ســایت یــا اپلیکیشــن بهــره بگیرنــد.

 -طراحی سرویس

طراحــی تجربــه کاربــری فقــط روی محصــوالت دیجیتــال و ســوژههای قابــل لمــس
اجــرا نمیشــود ،بلکــه تجربههــای کاربــر نیــز بایــد طراحــی شــوند .ایــن جــا اســت
کــه موضــوع طراحــی ســرویس پیــش میآیــد .آن طــور کــه در ویکیپدیــا آمــده
اســت :طراحــی ســرویس بــه طراحــی و ســازماندهی مــردم ،زیرســاخت ،ارتباطــات
و اجــزای یــک ســرویس بــرای بهبــود کیفیــت و تعامــل بــا مشــتریان و ارائهدهنــده
خدمــت گفتــه میشــود .طراحــی خدمــت میتوانــد بــه عنــوان راهــی بــرای ایجــاد
تغییــرات در ســرویس فعلــی یــا ایجــاد یــگ ســرویس کامــا جدیــد تعبیــر شــود.
هــر زمانــی کــه قهــوه مــی خریــد ،در هتــل میمانیــد یــا از سیســتم حمــل و نقــل
عمومــی اســتفاده میکنیــد تجربــه شــما کامــا در نتیجــه طراحــی ســرویس رقــم
میخــورد و ایــن روش طراحــی ســرویس شــباهت زیــادی بــه اصــول طراحــی تجربــه
کاربــری دارد.
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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 نهتنهــا 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
تــاش ممکــن کارهــای روزانــه خــود را انجــام دهــد .از تنظیــم زمــان هشــدار بــرای
چتکــردن آنالیــن بــا یــک دوســت گرفتــه تــا گــوشدادن بــه موســیقی یــا اســتفاده
از اپلیکیشــن تقویــم ،همــه و همــه در نتیجــه یــک طراحــی خــوب میتوانــد بــه
صــورت کامــل رقــم بخــورد.

طراحی جهانی

مولــی بــورک ،یکــی از ســخنرانان انگیزشــی میگویــد 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 قابلیتهــای اکتســابی آنهــا.
طراحی جهانی  7اصل زیر را دنبال میکند:
 .1کاربــرد منصفانــه :ایــن طراحــی کاربــردی و قابــل عرضــه در بــازار اســت ،بــه صورتــی
کــه مــردم بــا تواناییهــای مختلــف بتواننــد از آن اســتفاده کننــد.
 .2کاربــرد منعطــف :طرحــی کــه بایــد محــدوده وســیعی از تواناییهــا و ترجیحهــای
شــخصی را شــامل شــود.
 .3کاربــرد ســاده و بصــری :اســتفاده از طرحــی کــه درک آن فــارغ از تجربــه ،دانــش،
مهارتهــای زبانــی یــا ســطح تمرکــز فعلــی کاربــر ســاده باشــد.
 .4اطالعــات محســوس :ایــن طــرح اطالعــات ضــروری را فــارغ از شــرایط محیطــی و
تواناییهــای لمســی کاربــر بــه صــورت کامــا موثــر بــه او مرتبــط میکنــد.
 .5تلورانــس خطــا :ایــن طــرح آســیب و تبعــات ناشــی از کارهــای تصادفــی یــا
غیرتصادفــی را بــه حداقــل میرســاند.
 .6تــاش فیزیکــی کــم :ایــن طــرح را میتــوان بــه شــکلی مناســب و مفیــد بــا
کمتریــن مشــکل اســتفاده کــرد.
 .7انــدازه و فضــای مناســب بــرای چشـمانداز و کاربــرد طــرح :در ایــن قســمت انــدازه
و فضــای مناســب بــرای چشــمانداز کلــی ،دسترســی بــه بخشهــای مختلــف،
تغییــرات و کاربــرد طــرح بــدون در نظــر گرفتــن انــدازه بــدن کاربــر ،محــل اســتقرار و
امــکان جابهجایــی او ارائــه میشــود.
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
بیدردســر بــوده و جــذاب باشــد ،میتوانــد باعــث بازگشــت کاربــر شــود.
طراحی خوب ،کسب و کار خوب است!
توماس واتسون جونیور ،مدیر عامل IBM
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چطور یک طراح تجربه کاربری شویم؟

همــان طــور کــه دیدیــد طراحــی تجربــه کاربــری یــک زمینــه کاری ،چنــد بخشــی و
چنــد رشــتهای اســت .کار کــردن در حــوزه تجربــه کاربــری نیازمنــد توانمندیهــای
زیــاد و اشــتیاق نســبت بــه طراحــی کاربرمحــور اســت .مشــاغل حــوزه تجربــه کاربــری
خیلــی متنــوع ،چالشبرانگیــز و بــاارزش اســت .بــه طــوری کــه متوســط حقــوق یــک
طــراح تجربــه کاربــری در آمریــکا  97هــزار و  460دالر اســت.
پیشزمینــه و ســوابق کار قبلــی شــما یــا مســیری کــه تــا اینجــا پیمودهایــد ،ضامــن
پیداکــردن شــغل خــوب در زمینــه طراحــی تجربــری کاربــری نخواهد بــود .امــا بهترین
طراحــان تجربــه کاربــری معمــوال کیفیــت و نگرشهــای نســبتا مشــابهی دارنــد کــه
در زیــر آمــاده اســت:
• توانایی تفکر خالقانه و تحلیلی
• توانایی همدلی با کاربر و خواندن فکر او
• عالقهمند به تکنولوژی و اطالع از نحوه تعامل مردم با آن
• توانایی باال در حل مسئله
• توانمندیهای ارتباطی قوی و مشارکت کردن
بیشتر بدانید :روش های افزایش بازدید سایت و نکاتی که حتما باید بدانید

مهمترین مهارتهای طراح تجربه کاربری چیست؟

طراحــان تجربــه کاربــری لزومــا نیــاز بــه مــدرک دانشــگاهی در زمینــهای مشــخص
ندارنــد .کارمنــدان ایــن بخــش عالقــه دارنــد تــا بــه ترکیبــی از مهارتهــای طراحــی،
تیزهوشــی در کار و توانمندیهــای اخالقــی و ارتباطــی برســند .برخــی از پیشنیازهایی
کــه بــرای تصــدی شــغل طــراح تجربــه کاربــری نیــاز اســت در قســمت زیــر آورده شــده
ا ست :
• متخصــص در ایجــاد داســتان ،پرســونا ،نقــش ســایت ،قاببنــدی ،نمونــه اولیــه و
اســتور یبورد بــرای کاربــر
• توانایی برنامهریزی و اجرای تست ،نظرسنجی و ارزیابیهای معمول کاربری
• توانایی راهاندازی کار براساس تست دادههای کاربر و بازخوردهای کیفی
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• درک اصول طراحی تعاملی و معماری اطالعات
• توانایــی تفســیر اهــداف ،اهــداف کوتــاه مــدت و دادههــا بــه تجــارب کاربــری در
دنیــای دیجیتــال
• درک معیارهای شغلی و نحوه اثرگذاری طراحی در عملکرد
• ارتبــاط قــوی و مهارتهــای ارائــه خــوب ،توانایــی بیــان و بحــث دربــاره تصمیمــات
مربــوط بــه طراحــی ،بــا مشــتریان و ســهامداران
• منعطف و سازگار

یادگیری طراحی تجربه کاربری

بســیاری از افــراد بعــد از کســب تجربــه در زمینههــای دیگری چــون روانشناســی ،علوم
کامپیوتــر ،بازاریابــی یــا امــور مشــتریان بــه ســمت طراحــی تجربــه کاربــری میآینــد.
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 دورههــای
ســاختارمند و کار کــردن روی پروژههــای واقعــی و عملــی اســت.
حاال سوال اینجاست که هنوز میخواهید طراح تجربه کاربری شوید؟

13

www.modireweb.com

