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آقای جویل مارش منحی یادگیری طراحی تجربه کاربری را به سمت زمین هدایت کردهاند .آن هم با فراهم
کردن و جمع آوری درسهایی عملی و کاربردی که به شما امکان یک شروع قوی در طراحی تجربهکاربری را
میدهد.
آرون والتر.
معاونت بخش تحقیق و پژوهش در شرکتMailChimp
نویسنده کتاب طراحی برای احساسات.

طراحی تجربهکاربری برای مبتدیان
اگر میخواهید طراحی تجربهکاربری را آﻏاز کنید ،کتاب مناسبی را انتخاب کردهاید.
در این کتاب برای یادگیری سریع طراحی نرمافزار و وب سایت ،درسهایی وجود دارد و حتی اگر درمورد طراحی
نیز اندکی اطﻼعات داشته باشید مطالعه این کتاب برای شما بسیار سودمند است .این کتاب روند واقعی طراحی
تجربهکاربری را از آﻏاز تا پایان دنبال میکند ،بنابراین میتوانید مهارتهایی که می آموزید را به کار ببرید و با
مرور مطالب ،ذهن خود را برای دریافت مطالب بعدی آماده کنید.
مطالب این کتاب بر اساس درسها وتجربه های کاربری مطرح شده در وبﻼگ آقای جویل مارش نوشته شده
است  .این کتاب برای مدیران ،برنامه نویسان ،فروشندگان و بازاریابانی که خواهان مطالعه بیشتر برای یادگیری
تجربه کاربری هستند ،گزینهی مناسبی است.
محتوای درسها :
 - ١یادگیری اصول طراحی تجربهکاربری بدون نیاز به تجربه قبلی.
 -٢جستجو در مورد کارهای عجیب و شگفت انگیز کاربران.
 – ٣آشنایی با روند و علم ساخت چیزهای کاربرپسند.
 -٤استفاده از اندازه  ،رنگ و طرح برای کمک و تأثیر گذاری بر کاربران.
 -٥طراحی و ساخت وایرفریمها.
 -٦ساخت طرحها به گونهای جذاب و قانع کننده.
 -٧سنجش کارایی طراحی خودتان در دنیای واقعی.
 -٨آنچه طراحان تجربهکاربری در تمام روز انجام میدهند . . .

آقای جویل مارش یک طراح حرفهای ،بیشتر از ده سال در حوزه تجربه کاربری فعالیت کرده است .او برای
استارتاپها و مارکهای معروف جهانی از جمله سامسونگ و مکدونالد کار میکند.

ستایش کتاب طراحی تجربهکاربری برای مبتدیان

کتابهای بسیار ی در مورد تجربهکاربری نوشته شده اند ،اما تعداد کمی شهامت داشته اند که طیﻒ کاملی از
رشته تجربهکاربری را پوشش دهند و کتاب طراحی تجربهکاربری برای مبتدیان این کار را به خوبی انجام
دادهاست .این کتاب با کنار هم چیدن قطعات قابل درک از تجربهکاربری و طراحی ،دید گستردهای به افراد
مبتدی میدهد و برای مطالعه کتاب تشویق میشوند تا درمورد بخشهایی از کتاب که به آن عﻼقه مندند،
عمیقتر تأمل کنند.
جﻒ گوتلﻒ  -نویسنده کتاب Lean UX

تجربهکاربری یک زمینه وسیع با چیزهای زیادی برای یادگیر ی است .اگر تازه شروع به یادگیری این مبحث
کردهاید ،منحنی یادگیر ی برای شما دلهره آور به نظر میرسد .در این کتاب ،جویل مارش ،با ارائه درسهای
کاربردی که یک شروع قاطعانه در تجربهکاربری را ارائه میکند و منحنی یادگیر ی را برای افراد مبتدی ساده تر
کرده است.
آرون والتر -معاونت تحقیق و توسعه در  ، MailChimpنویسنده کتاب طراحی برای احساسات.

روشها و اصول بسیاری در زمینه تجربهکاربری وجود دارد .کتاب طراحی تجربهکاربری برای افراد مبتدی ،قالبی
در دسترس به همراه توصیههای بسیاری را برای شروع یادگیری ،به مخاطب ارائه میدهد.
جﻒ سارو  -محقق ارشد تجربهکاربری و تحلیلگر آمار ی در MeasuringU

بدون اﻏراق  ،این کتاب شگفت انگیز ترین چیز در تاریخ چیزهای شگفت انگیز است .ممنونیم جویل.
سیلوستر تننباوم  -طراح مشتاق تجربه کاربری
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مﻘدمه نویسنده

ً
واقعا مطاﻟﺐ را به صورت کاربردی آموزش میدهد
ایﻦ کتاب
همه چیز از یک خبرنامه شروع شد ،به یک وبﻼگ تبدیل شد ،فراگیر شد و اکنون بصورت کتاب در
اختیار شماست .قالب این کتاب بر اساس تحقیقات بر روی خوانندگان واقعی نوشته شده است .کتاب
توسط طراحان پیشرو در زمینه تجربهکاربری بازخوانی شده است تا کتابی جذاب و مفید باشد .ما
حتی در زمان نوشتن کتاب نیز بازخوردها را از اینترنت گردآوری میکردیم.

ایﻦ کتاب نوﺷته ﺷده اسﺖ ز یرا وﺟود آن ﻻزم اسﺖ
در حقیقت این درسها بصورت یک خبرنامه ایمیلی منتشر میشدند .هنگامی که من با استارتاپها،
برندهای معروف و تیمهای ساخت محصول ،همکار ی میکردم ،چندین و چندین بار سؤاﻻت پایهای
تجربهکاربری را میپرسیدم .بنابراین تصمیم گرفتم خبرنامهای تحت عنوان نکته های حرفه ای در
تجربهکاربر ی برای همکارانم منتشر کنم.
هفتهای یکبار ،درسهای کوتاه و جذابی در زمینه تجربهکاربر ی مینوشتم و برای شرکتها ارسال
میکردم .مخاطبین من افراد پرمشغلهای بودند که در کار خود حرفهای نبودند و اگر از آنها انتظار
داشتم که شغل شخص دیگر ی را )طراح تجربه کاربر ی( بیاموزند باید درسها را به شکل سرگرم کننده
ای مینوشتم .به عبارت دیگر ،آنها مبتدی بودند!!
در آﻏاز ،نگران بودم که این کار متکبرانه و آزاردهنده بنظر برسد ولی همه این سبک را دوست داشتند!
حتی سؤالهایی برای من ارسال میکردند تا به آنها پاسخ بدهم .مدت زیادی طول نکشید که من
نقل قول مشاوره هایم را در جلسات مشتریان میشنیدم و افراد خار ج از شرکت نیز درخواست عﻀویت
در خبرنامه را داشتند.
خیلی زود دریافتم که مهمترین سؤال در انجمنهای تجربهکاربر ی این است که »چگونه میتوانم
یادگیری تجربهکاربر ی رو آﻏاز کنم؟« و در نتیجه نکتهها ومشاوره های من تبدیل به یک وبﻼگ شد.
اولین پروژه بزرگ من برای وبﻼگ ،درسهای تصادفی تجربهکاریر ی بود .از ژانویه  ٣١ ،٢٠١٤درس روزانه
در مورد اساسیترین چیزها در زمینه تجربهکاربر ی را در وبﻼگ قرار میدادم .این یک موفقیت بزرگ و
فراتر از انتظار بود .این درسهای تصادفی بدون پرداخت حتی  ١سنت برای ارتقای آن ،تا به حال
میلیونها بار خوانده شده است!

این وبﻼگ مشوق من برای این کتاب است و اگر دﻻیل بیشتر ی میخواهید که چرا به وجود این
کتاب نیاز است ،این را در نظر بگیرید که عنوان "طراحی تجربهکاربر ی برای افراد مبتدی" تا به حال
برای کتابی انتخاب نشده و ما میتوانیم آن را برای این کتاب انتخاب کنیم چرا که در مورد شغلی
صحبت میکنیم که در لیست شغلهای پرتقاﺿا ،رتبه چهاردهم را در سال  ٢٠١٥در آمریکا داشته است.

ایﻦ کتاب برای ﭼه افرادی مناسﺐ اسﺖ؟
اگر هنوز شما متوجه نشدهاید منظور من از تجربهکاربر ی چیست ،کتاب درستی را برای یادگیر ی آن
انتخاب کردهاید .این کتاب برای سه دسته از افراد نوشته شده است :
 .١کسانی که طراح نیستند و میخواهند طراح شوند.
 .٢مدیران طراحی تجربهکاربر ی.
 .٣افراد با تجربه در زمینه های شغلی دیگر که میخواهند در مورد تجربهکاربری بیشتر بدانند.

ً
دقﯿﻘا برای ﺷﻤاسﺖ
اگر ﺷﻤا طراح نﯿستﯿد ایﻦ کتاب
هدف من این است که با آموزش ساده و اصولی ،طراحان بیشتر ی را تعلیم دهم .هدفی که دست
یافتن به آن بهطرز شگفتآور ی سخت می باشد .این تنها یک کتاب در مورد »همچون طراحان
اندیشیدن« و یا »داشتن ذهنیت تجربهکاربری« نیست ،بلکه مجموعهای از درسهای کاربردی است
که به شما آموزش میدهد چه کارهایی را انجام دهید و چگونه در اولین روز از اولین شغلتان یک
طراح تجربهکاربر ی باشید.
اگر شما دانشآموز یا کارآموز هستید و یا تازه فارغ التحصیل شدهاید و برای شروع تجربهکاربر ی به
صورت واقعی استرس و یا نگرانی دارید ،کتاب درستی را انتخاب کردهاید.
اگر شما طراحان تجربهکاربر ی را مدیریت میکنید یا خودتان یک طراح هستید و یا اختیار استخدام
یا اخراج طراحان تیمتان را دارید ،پﺲ زمان بیشتر ی را صرف مدیریت طراحی میکنید و کمتر به
ً
مخصوصا با وجود چنین کتابی،
طراحی میپردازید .بنابراین بازآموز ی برای شما همیشه مفید است
آسان و حتی سرگرمکننده خواهد بود.

اما برای یک مدیر ،توانایی آموزش تجربهکاربری مهمتر از بازآموزی است که یکی از اهداف این کتاب
نیز همین است .از این کتاب می توانید به عنوان یک منبع و یا یک الگو برای مکالمه با تیمتان
استفاده کنید .گاهی با ارزشترین چیز برای شما ،کتابی است که پشتیبان شما باشد.
ممکن است تجربههایی در زمینههایی مرتبط مانند برنامه نویسی ،مدیریت پروژه و یا فروش داشته
باشید اما اکنون شما نیاز دارید که در زمینه تجربهکاربر ی بیشتر بدانید .از اینکه درک میکنید طراحی
تجربهکاربری هسته مرکز ی تمام محصوﻻت دیجیتالی و خدمات است ،بسیار سپاسگزارم!
این کتاب برای اینکه کارتان را شروع کنید و یاد بگیرید تا با صحبتهای عملی راهی برای درک کاربران
بسازید ،راهنمای خوبی است .اگر شما آرزوی رفتن به سمت وجههای طراحی در آینده را دارید ،مطالعه
این کتاب هم برای شما فوق العاده است!

ایﻦ کتاب ﭼگونه سازماندهی ﺷده اسﺖ؟
این کتاب شامل  ١٠٠درس میباشد که در بخشهای مشخصی گروهبندی شده است و تقری ً
با روند
واقعی تجربهکاربر ی در پروژههای عملی را دنبال میکند .بنابراین شما اﻻن در اولین جایگاه شغلی خود
به عنوان طراح تجربهکاربر ی قرار گرفتهاید .خواندن کتاب را که شروع کنید ،و این حﺲ را خواهید
داشت که ما درکنار یکدیگر کار میکنیم .البته سعی کنید به شوخیهای کتاب بلند نخندید چرا که مردم
فکر میکنند شما دیوانهاید!!
در این کتاب بخشی ،که شامل نمودارها یا جدول باشد را پیدا نمیکنید که به آن خیلی عمیق و ریز
پرداخته شده باشد .این کتاب بر این اساس طراحی شده است که یک مرجع سریع و خوب برای
طراحان تجربهکاربر ی باشد .درسها کوتاه و همراه با شوخ طبعی خاص من.
به هر حال این کتاب یک مرجع سریع است و بسیاری از زمینهها را پوشش میدهد .البته ممکن است
به هر مطلب و عنوانی ازتجربهکاربر ی نپردازد ولی بسیاری از زمینهها را معرفی میکند .من در این
کتاب بر روی چیزهای بخصوصی تمرکز کردهام که افراد مبتدی به آن نیاز دارند.
بنابراین مباحﺜی نظیر روندهای لین و اجایل )  ( Agile ، Leanطراحی متنی ،طراحی انتقادات،
بررسی عمیق کاربردپذیری و مطالبی مشابه آن ،در این کتاب مطرح نشده است .این مطالب جهت
طراحان خبرهتر و پیشرفتهتر است .شما برای حرفهایتر شدن ،میتوانید در اینترنت مطالب را جستجو
کنید و یا کتابهای دیگر ی را در این زمینه مطالعه کنید.

تمامی این  ١٠٠درس مستقل هستند و شما مجبور نیستید که درسها و فصلها را به ترتیب بخوانید
)البته این مورد  ،به نیاز و تصمیم شما بستگی دارد ( .اگر میخواهید فصل بخصوصی را بخوانید و یا
به عنوان یک منبع استفاده کنید ،این کار امکان پذیر است .البته خواندن کل کتاب هم ایده جالبی
است.
درسها در  ١٤فﺼل گروه بندی ﺷدهاند :


ابتدا در فصل ایدههای اصلی ،کمی از مفاهیم اولیه را خواهید آموخت .طراحی تجربهکاربر ی
گاهی میتواند دور از عقل باشد و بسیار ی از تصمیمات »عقل سلیم« شما منجر خواهد شد
که شما در جهت اشتباه قرار بگیرید .اگر شما تا به حال چیز ی را طراحی نکردهاید ،هر یک از
این درسها را مطالعه کنید و قبل از ادامه مطالعه ،در مورد هر بخش فکر کنید.



در بخش دوم ،بخش »پیش از شروع« شما با مطالب کاربردی آشنا میشوید که شما را برای
بررسی های بعدی خود ،در روند تجربهکاربر ی آماده میکند .اگر شما در یک شرکت بزرگ کار
میکنید ،خواندن این بخشها برای شما ﺿرور ی میباشد.



در بخش » مبانی رفتار ی «  » ،تحقیقات کاربر ی « و » محدودیت ذهنی ما «  ،شما اصول
فهم انسان از چرایی و چگونگی انجام کارها را یاد میگیرید و همچنین چگونگی رفتارهای
کاربر را زمانی که کار ی را انجام میدهندکه شما انتظار آن را ندارید را بررسی میکنید.



در فصل » معمار ی اطﻼعات « و » طراحی رفتار « ،شما ایدهایی که در بخشهای قبلی
یادگرفته اید را با مهارتهای خود ادﻏام میکنید .روند و علم طراحی تجربهکاربر ی برای بسیار ی
از افراد میتواند به طور کلی روش جدیدی در مورد تفکر طراحی باشد.



سپﺲ شما به صورت واقعی شروع به طراحی میکنید:



فصل » اصول طراحی بصر ی « قبل از »  Wireframingو ساخت نمونههای اولیه « در این
کتاب مطرح شده است.



زیرا برای ساخت یک وایرفریم خوب )مستندات اصلی شما به عنوان یک طراح تجربهکاربر ی(
باید فهم صحیحی ازاین که طراحی چگونه کار میکند را داشته باشید ،نه فقط اینکه طراحی
چگونه دیده می شود.



بعد از اینکه شما متوجه شدید اندازه ،رنگ و ﻻیه بندی کار شما ،چگونه بر کاربر تأثیر میگذارد،
یاد میگیرید در ساخت وایرفریم ها چه بایدها و نبایدهایی را رعایت کنید.



در بخش » روانشناسی کاربردپذیر ی « و » محتوا «  ،شما خواهید آموخت که چگونه طراحی
خود را آسانتر و متقاعدکنندهتر کنید .بنابراین تعداد افراد بیشتر ی از نتیجه نهایی کار استفاده
خواهند کرد.



بخش » لحظهای از حقیقت « بسیار مهم است  :بخش راه انداز ی.



بعد از راه انداز ی محصول ،هر طراح خوب تجربهکاربر ی میزان کارایی و موفقیت طراحی
خودش را در دنیای واقعی با کاربران واقعی اندازهگیری میکند .مهارتهای این کار را در این
بخش یاد میگیرید .نام این بخش» اطﻼعات برای طراحان « است .نگران نباشید در این
فصل هیﭻ معادﻻت و چیز سختی وجود ندارد .بیشتر محتوا آن تصویر است.



و در نهایت در بخش » برای خود یک شغل پیدا کنید « ،چیزهایی یاد میگیرید دراین باره که
چه نقشی در تجربهکاربر ی برای شما مناسب است ،چه چیز ی باید در نمونهکارهای شما وجود
داشته باشد و اینکه کار شما در تمام روز به عنوان یک طراح تجربهکاربر ی چیست.

برای درک راحتتر و بهتر شما ،در این کتاب از تصاویر گرافیکی و بامزه استفاده کرده ایم تا درک
مفاهیم کتاب برای شما سادهتر و روانتر شود.

اهداف اصﻠی کتاب
مانند هر کتاب خوبی که در زمینه تجربهکاربر ی نوشته شده است ،این کتاب هم دو هدف دارد :
 .١آموزش و تعلیم طراحان تجربهکاربر ی بیشتر
 .٢میلیونر کردن بیشتر نویسنده!
و یا به عبارت دیگر :
هدف کاربر و هدف کسبوکار
ولی هدف اصلی من تبدیل کردن شما به یک طراح تجربهکاربر ی است و در ادامه شما بیشتر به دنبال
این داستان خواهید رفت و کتاب را به دوستان خود معرفی خواهید کرد و این کار موجب تعلیم
طراحان بیشتر ی خواهد شد.
از مطالعه کتاب لذت ببرید !

مﻘدمه مترﺟﻤﯿﻦ
همه ما در هر لحظه از زندگی و در هرجایی که باشیم در حال تجربه کردن و ساختن تجربه برای
دیگرانیم در اینجا منظورمان از تجربه داشتن سابقه کار و دانش فوق العاده نیست ،تجربه همان حﺲ
و برداشتی ا ست که در انجام حتی ساده ترین اتفاقات ،تصمیم ها و امور روزانه به دست می آوریم.
در حقیقت همه ما کاربران  ،مصرف کنندگان و مشتریانی هستیم که تجربه برایمان ساخته میشود اما
چه کسانی این تجربه را برای ما میسازند و چه کسانی مسﺌولیت خوب بودن و یا تلخی یک تجربه
را دارند؟
در دنیای امروز با رشد کسب و کارهای آنﻼین که ارتباط مستقیم با تصمیمات آنی و سریع کاربران
دارد و در حقیقت کاربر و یا مشتری قلب تپنده کسب و کار است ،موﺿوع چگونگی و کیفیت ساختن
این تجربه پررنگتر شده است تا جایی که صاحبان کسب کار این موﺿوع را یکی از ابزار های اصلی
رسیدن به اهداف کسب و کار خود در نظر میگیرند .اما برای ساختن این تجربه خوب و همراستا با
اهداف کسب و کار ،نیاز به داشتن دانش فراوان از شیوه های شناخت کاربران و نیازهای ایشان،
همراستا کردن نیازهای کاربر با اهداف کسب و کار ،شیوه های پیاده سازی فرآیند ها تا ایجاد یک
تجربه رﺿایت بخش برای کاربران و بسیاری از اطﻼعات دیگر داریم ،خوشبختانه امروزه در دنیای مدرن
برای کسب این دانش هزاران هزار منبع از جمله کتاب و مقاله و مالتی مدیا ساخته شده است.
تیم یوایکﺲ بوک با تکیه بر دانش و تجربه اعﻀای آن که همگی جزو پیشروان فعال در زمینه تجربه
کاربری هستند سعی در توسعه و بومی سازی منابع تجربه کاربری دارند تا بتواند گامی بزرگ در کمک
به کسب و کارها برای ساخت تجربه بهتر برای مخاطبانشان بردارد .در این راستا اقداماتی نظیر ترجمه
و انتشار کتاب ،انتشار مقاﻻت ،ویدیو و پادکست بر اساس تجربیات متخصصان بومی ،ترجمه و انتشار
انواع مالتی مدیا ،برگزاری همایش و هرآنچه بتواند گامی مﺜبت در بهبود تجربه کاربران بردارد را در
برنامه کار خود قرار داده است.
”معرفی  uxbookبه قﻠﻢ محﯿا اســداﻟﻠهی  /کارﺷــناس ارﺷــد طراحی تجربه کاربری در تﯿﻢ دیجی کاﻻ و دیجی
استایل“

این کتاب اولین گام تیم  uxbookدر جهت تولید محتوای مناسب آموزشی برای طراحان فارسی زبان
است  .کتاب "طراحی تجربه کاربری برای مبتدیان" طبق معرفی نویسنده کتاب آقای جویل مارش منبع
مناسبی برای مخاطبین و طراحانی است که تصمیم دارند در این زمینه مشغول به کار شوند .در اینجا
صمیمانه از حمایت های گروه مترجمین کتاب اول که در ترجمه این کتاب تیم  uxbookرا همراهی
کرده اند تشکر می کنیم.

تﯿﻢ مترﺟﻤﯿﻦ :
آقایان  :حامد گل جان اکبر ی ،حسین احمدلو ،سامان وحدت ،مهدی علیپور سخاوی
بانوان  :محیا اسداللهی ،دانا افتاده ،فاطمه عجم ،فاطمه مسیبی
تﯿﻢ صفحه آرایی  :سامان وحدت
تﯿﻢ ویراستاری  :وب سایت آقای مترجم )جناب آقای علیرﺿا کاﻇمی نیا (  /سامان وحدت
تﯿﻢ گرافﯿک و طراحی ﺟﻠد کتاب  :علیرﺿا حسن زاده

فﺼل اول  -ایده های کﻠ ﯿ د ی
درس  : ١تجربه کاربر ی ﭼ ﯿ سﺖ؟
بهتر یﻦ نﻘطه برای آغاز هر آموزﺷی ،ابتدای کار اسﺖ.
هرﭼﯿز ی تجربهکاربر ی دارد .کار ﺷﻤا ﺧﻠﻖ تجربهکاربری نﯿسﺖ بﻠﮑه تبدیل آن به ﭼﯿزی بهتر اسﺖ.

اما منظور من از تجربهکاربری »خوب« چیست؟ شما به طور طبیعی تصور میکنید یک تجربهکاربری
خوب تجربهای است که کاربر را خوشحال میکند اما این درست نیست!
اگر فقط میخواهید کاربر را خوشحال کنید ،کافی است چند نمونه از کارهایی که در در وب سایت
های  lolcats.comویا  emergencycompliment.comهستند را به طراحی خود اﺿافه کنید و
ً
قطعا مدیر
تمام! )این دو وب سایت برای کاربر تصاویر و محتوای انگیزشی پیشنهاد می دهند( .اما
شما از این نتیجه راﺿی نخواهد بود ) گرچه این بدترین اتفاق ممکن نیست که من حدس میزنم شما
آن را انجام بدهید( .هدف طراح تجربهکاربر ی ،ساخت کاربران موثر است.
یک تجربه کاربر تنها نﺸانه کوﭼﮑی از یک موضوع اسﺖ که میتواند بسﯿار مهﻢ و ﺟدی باﺷد:

بسیار ی از مردم به اشتباه فکر میکنند که » «UXفقط به معنای تجربهکاربری است)چیزی که کاربر
تجربه می کند( اما در واقع» ،تجربهکاربری« در مورد انجام فرآیند طراحی بر مبنای تجربه کاربر است.
تجربه فردی کاربر ،درک و هوشیار ی او از ماهیت فکر ی وبسایت یا نرمافزار شماست .بازخورد کاربر
بسیار مهم است )البته در بعﻀی موارد( اما ﻻزم است طراحان تجربهکاربر ی ،کارهایی فراتر از بررسی
بازخورد کاربران انجام دهند.

انجام طراحی تجربهکاربری
طراحی تجربهکاربر ی )که گاهی با نام  UXDعنوان می شود( شامل فرآیندی است که شباهت زیادی به
یک فرآیند علمی دارد .به عنوان مﺜال؛ برای درک کردن کاربران تحقیق میکنید ،برای برآورده کردن
نیاز کاربران و همچنین نیازهای کسبوکار خود ایده پرداز ی میکنید و این ایدهها و راهکارها را
پیادهساز ی و اندازهگیر ی میکنید تا کارایی آن ها را بررسی کنید.
در این کتاب تمام موارد فوق را به شما آموزش خواهیم داد .یا اگر این کار مورد نظر شما نیست،
استفاده از وب سایت  lolcats.comهم هنوز یک گزینه برای شما است!

درس  : ٢ﭘنﺞ ﺟزء اصﻠ ی سازنده تجربه کاربر ی
طراحی تجربهکاربر ی یک فرآیند اسﺖ و در ایﻦ درس تاحدی ایﻦ فرآیند را دنبال میکنﯿﻢ .اما هﻤﯿﺸه
باید ﭘنﺞ ﭼﯿز را در نظر داﺷته باﺷﯿد :روانﺸناسی  ،کاربردﭘذیر ی  ،طراحی  ،نویسندگی اﺛربخش )محتوا(
و تحﻠﯿل.
هر کدام از این پنج موﺿوع به تنهایی میتواند یک کتاب باشد به همین دلیل من بصورت خیلی
ساده این موﺿوعات را بیان میکنم .این درس آموزشی اجمالی است و یک ویکی پدیا نیست.
ً
تقریبا اطمینان دارم که صفحهی تجربهکاربر ی ویکی پدیا را فردی نوشته
البته اگر منصفانه نگاه کنیم،
که تنها یکبار در مورد تجربهکاربری شنیدهاست!!

 -١روانﺸناسی :
ذهن کاربر پیچیده است و شما از این موﺿوع آگاهید ،چرا که خودتان نیز ذهن پیچیدهای دارید.
کارشناسان تجربهکاربر ی بیشتر براساس نظرات شخصی و احساسات خود کار میکنند و میتوانند
نتایجی که برای شما رقم می خورد را بسازند و یا تخریب کنند .طراحان نیز گاهی اوقات باید
روانشناسی خود )ویژگی های شخصیتی خودشان( را نادیده بگیرند که این کار بسیار سختی است.
از ﺧودتان بﭙرسﯿد :
 oاولین باری که کاربر در جایی مشخص قرار بگیرد ،چه انگیزهای خواهد داشت؟
 oاین جایگاه چه احساسی به کاربر میدهد؟
 oکاربر چه مقدار کار ﻻزم است انجام دهد تا به نتیجه دلخواه برسد؟
 oاگر بارها و بارها این کار را انجام دهد چه عادتهایی برای او ایجاد میشود؟
 oوقتی روی بخشی کلیک میکنند ،انتظار چه اتفاقی را دارند؟

 oآیا فرض میکنید که چیزهایی که قبﻼً در باره آن آموزش ندیده اند را میدانند؟
 oآیا این چیز ی هست که آنها دوباره انجامش بدهند؟ چرا؟ و برای چند بار؟
 oآیا به نیازها و خواستههای کاربر فکر میکنید یا خودتان؟
 oرفتارهای درست را چگونه تشویق میکنید؟

 -٢کاربردﭘذیر ی :
اگرچه روانشناسی کاربر معموﻻ ً ﻏیرارادی است اما کاربردپذیر ی اﻏلب هوشیارانه است .اگر چیز ی گیج
کننده باشد ،شما متوجه آن خواهید شد .مواردی وجود دارد که سخت بودن آن باعث سرگرم کنندگی
و جذابیت بیشتر میشود )مﺜل باز ی ها( اما برای سایر موارد هدف این است که آنقدر ساده باشد که
حتی کسی که هیﭻ دانشی ندارد بتواند به راحتی از آن استفاده کند.
از ﺧودتان بﭙرسﯿد :
 oآیا میتوانید کار را طور ی انجام دهید که به کمترین ورودی از سمت کاربر نیاز داشته باشد؟
 oآیا ممکن است اشتباهی از سمت کاربر اتفاق بیفتد که بتوانید از آن جلوگیر ی کنید؟
 oآیا کامﻼً رک و راست پیش رفتهاید یا ﻻزم است کمی هوشمندانهتر نگاه کنید؟

 oآیا طراحی شما به راحتی قابل پذیرش است؟ )خوب است( آیا به سختی نادیده گرفته می
شود؟ )بهتر است( یاهمان چیز ی هست که کاربر به طور ناخودآگاه انتظار آن را دارد؟ )این
بهترین مورد است(
 oآیا طراحی شما بر اساس فرﺿیه های کاربر است یا متﻀاد با آن ؟
 oآیا تمام چیزهایی که کاربر نیاز دارد آنها را بداند فراهم کرده اید؟
 oآیا میتوانید این مسﺌله را به خوبی اما با یک راه حل معمولیتر حل کنید؟
 oآیا بر اساس منطق شخصی و طبقه بندی اولویت های خودتان تصمیم میگیرید یا احساسات
کاربر را در نظر میگیرید؟ چگونه متوجه این موﺿوع میشوید؟
 oاگر کاربر ،دستورالعمل و راهنمای سایت را نخواند آیا بازهم خواهد توانست کار ی که می
خواهد را انجام بدهد؟

 -٣طراحی :
به عنوان یک طراح تجربهکاربر ی ،معنی کلمه »طراحی« برای شما بار هنر ی کمتر ی نسبت به تعریﻒ
سایر طراحان دارد و به عﻼقه شما به طراحی بصری نیز مربوط نمی شود .در تجربهکاربر ی ،طراحی به
معنی چگونگی کارکردن چیزها است و مسﺌلهای که شما می توانید آن را ثابت کنید و دﻏدﻏه سبکهای
هنر ی در  uxوجود ندارد.

از ﺧودتان بﭙرسﯿد :
 oآیا این موﺿوع از نظر کاربر خوب است؟ آیا میتواند فور ی به آن اعتماد کند؟
 oآیا هدف و عملکرد طراحی بدون توﺿیﺢ مکتوب ،برای کاربر واﺿﺢ است؟
 oآیا طراحی شما برند تجاری را به خوبی معرفی میکند؟ آیا در همه جای سایت یکپارچگی
وجود دارد؟
 oآیا این طراحی چشم کاربر را به جای درستی هدایت میکند؟ شما نیز چگونه متوجه آن
میشوید؟
 oآیا رنگها ،شکلها ،چیدمان لغات به کاربرکمک میکند تا به هدف خود برسد و کاربردپذیر ی
جزئیات را بهبود می بخشد؟
 oآیا قسمتهای قابل کلیک از قسمتهای ﻏیر قابل کلیک متمایز هستند؟
 -٤نویسندگی اﺛربخش )محتوا( :
تفاوت زیادی بین نوشتن متنهای تجار ی و نوشتن متن برای تجربهکاربر ی وجود دارد .نوشتههای
تجار ی از عکﺲها و ارزشهای سازمان حمایت میکنند و نوشتههای مربوط به تجربهکاربر ی متن کار
را به سادگی و هر چه مستقیم تر ارائه میکنند.
از ﺧودتان بﭙرسﯿد :
 oآیا متن به کاربر احساس اطمینان را القا کرده و مستقیم به او راهنمایی میکند که چه کار ی
را انجام دهد؟
 oآیا کاربر را برای تکمیل کردن هدفش تشویق میکند؟ آیا خواسته ما این است؟
 oآیا طوﻻنیترین متن ،مهمترین متن است؟ اگراین چنین نیست ،دلیل آن چیست؟
 oآیا متن به کاربر اطﻼع رسانی میکند یا فرض را بر این میگذارید که کاربر قسمتی از محتوا را
میداند؟
 oآیا متنی که شما نوشته اید اﺿطراب کاربر را کاهش میدهد؟
 oآیا متن نوشته شده روشن ،مشخص ،ساده و کارآمد است؟

 -٥تحﻠﯿل و بررسی :
به عقیده من نقطه ﺿعﻒ بیشتر طراحان تحلیل است اما ما میتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.
تحلیل عمدهترین مقولهای است که تجربهکاربر ی را از دیگر انواع طراحی متمایز میکند و یادگیری آن
شما را بسیار ارزشمند میسازد .تحلیل و بررسی واقعا یک چیز ارزشمند و عالی است.
ﭘس از ﺧودتان بﭙرسﯿد :
 oآیا برای فهمیدن نقطههای ﺿعﻒ یا اثبات درست بودن مسیرتان ،از آمار و دادهها استفاده
میکنید؟
 oآیا به دنبال ایدههای ذهنی هستید یا حقایق مشهود؟
 oآیا اطﻼعاتی را جمع آور ی میکنید که بتواند چنین پاسخهایی را به شما بدهد؟
 oعلت رفتار کاربران را میدانید یا برداشت شخصی خود را از رفتار آنها دارید؟
 oایا بدنبال آمار و ارقام دقیق هستید یا پیشرفت نسبی برای شما کافیست؟
 oچگونه دادهها را میسنجید؟ آیا دادههای درستی را میسنجید؟
 oآیا نتایج بد را نیز بررسی میکنید؟ اگر نه ،دلیل شما چیست؟
 oچگونه از این تحلیلها برای ارتقاء و پیشرفت استفاده میکنید؟

درس  : ٣ﺧﻂ فﮑر ی و ﭼﺸﻢ انداز ﺷﻤا
در طراحی تجربهکاربر ی دیدگاه ﺷﻤا به مﺸﮑﻼت میتواند کار ﺷﻤا را بهبود ببخﺸد و یا از بﯿﻦ ببرد.
دیدگاه و تجربه ﺷخﺼی ﺷﻤا حتی میتواند برﺧﻼف انتظار کاربر باﺷد.
ﺧودﺷناسی
قبل از اینکه بخواهید شروع به شناختن کاربر کنید باید از دو چیز آگاه باشید :


شما چیزهایی را میخواهید که برای کاربر مهم نیستند.



شما چیزهایی را میدانید که برای کاربر مهم نیستند.

یک دقیقه روی این دو موﺿوع تأمل کنید.
یﮑدﻟی  :ﭼﯿز ی را بخواهﯿد که آنها میﺧواهند
اگر یک لغت در تجربهکاربر ی باشد که باید بیش از هر چیز ی به آن توجه کرد کلمه »یکدلی« است.
یکدلی نوعی طرز فکر مهم چه در تجربهکاربر ی و چه در حالت کلی است.
اما یک راز وجود دارد :حتی اگر شما یک قاتل زنجیرهای باشید باز هم حﺲ یکدلی را دارید اما احتماﻻ ً
شغل طراحی تجربهکاربر ی برای یک قاتل زنجیرهای مناسب نیست!
شاید کاربر آن چیز ی که خواسته طبیعی شماست را نخواهد و این یک معامله بزرگ است چراکه این
بدین معنی است که درک شما از کاربر ﻏلط است.
تحقیق کنید ،با کاربر صحبت کنید ،آمار و دادهها را مطالعه کنید و مشکﻼت کاربر را در آﻏوش بگیرید.
یکدلی یعنی شما یک مشکل را بخوبی درک کنید و آن مشکل تبدیل به دﻏدﻏه شما هم بشود .وقتی
شما یک مشکل را حﺲ میکنید یک راه حل خوب برای آن شما را شگفت زده میکند .نه به خاطر
این که شما یک قهرمان احساساتی هستید بلکه چون شما با کاربر در ارتباط می باشید و اینگونه شما
هم یکی از کاربران هستید.
از ﺧودتان بﭙرسﯿد :
 oاگر مجبور بودید بین یک ویژگی جدید برای کاربر یا داشتن این طرح در رزومه خود یکی را
انتخاب کنید ،کدام را انتخاب میکردید؟
 oاگر کاربر طراحی شما را دوست نداشته باشد ،دلیل احتمالی آن چیست؟

ً
واقعا با نرم افزار ی که فرآیند آن را طراحی نموده اید ،کار کرده اید؟ یا فقط دکمه
 oآیا خودتان
"ادامه" را کلیک کرده اید تا به انتها برسید؟

ﺷﻤا ﺧﯿﻠی ﭼﯿزها را میدانﯿد
طراحی برای افرادی که کمتر از شما میدانند ،هسته اصلی تجربهکاربر ی است .البته منظور افرادی
نیست که خنگتر از شما هستند بلکه افرادی که کمتر از شما میدانند .شما میدانید که اگر سایتتان
را شخصیساز ی کنید بسیار قدرتمندتر خواهد بود اما کاربر شما این را نمیداند .شما میدانید که
دستهبندی منوهای شما بر اساس تیمهای سازمان شماست ،اما کاربر شما این را نمیداند .شما
میدانید که پرداخت حق نشر محتوا شما را ارزشمند میکند اما کاربر شما این را نمیداند و اگر کاربران
این مطالب را نمیدانند پﺲ اهمیتی هم برای آن قائل نمیشنود حتی گاهی زمانی که متوجه میشوند،
بازهم ارزشی برای آن قائل نمیشوند! حق نشر مشکل شماست! کاربران میتوانند یک نسخه کپی و
مجانی را پیدا کنند.
از ﺧودتان بﭙرسﯿد :
 oاگر شما یک متن رو نخوانید ،آیا مقصود آن را میفهمید؟
 oاگر کاربر بتواند چیز ی که میخواهد را با کمترین کلیک پیدا کند ،آیا این طراحی بهترین
کاریست که شما میتوانید ارائه دهید؟
 oیک ویژگی را بر اساس زمان ساخت آن قﻀاوت میکنید یا ارزش افزودهای که برای کاربر ایجاد
میکند؟

ً
صرفا چون چیز ی برای کلیک وجود دارد ،کاربر روی آن کلیک میکند؟ )خیر،
 oآیا فرض میکنید
کاربران کلیک نمیکنند(

