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 سخن مترجمین

 به نام خدا.

صوالت در  شورمان، افزایش کیفیت مح صوص ک سب و کارهای نوپا و به خ شدن روز افزون ک صی  ص با توجه به تخ

 بسزایی برخوردار شده است.دنیای دیجیتال از اهمیت 

وا بببه کز ند های هر کسببب  ا کادی حد ه دی حتال،ادا حن ببب،ی اوسببباتم ا تا  رو نیلند   وات    یکی از نیازمندی

لحاظ کم  ا کلف  حد ح لای نتی دادها چلل عالب   لسبببمم ن ا  ب ح حن خ صی ببب ببب  ا صارو  حد نتی ه دی ند 

کتاب قدمی بسیار کوچک را در این زمینه ا سع  کرحتم وا صرجمز نتی وا هم ند نتی د مان میکش د عضالت نصل  

 برداریم. 

صیه می سب در فارسی ندارند و تو صالحات معادل منا  برخی کلمات و ا
ً
س،فاحی مطمئنا   ح ند همان لغات الصلی ن

ا اًل قاو  لمس ا سع  ور آن  هی صا   ض ع ورنی همز ک ا  ح ن ا وناور  ،فاات و حن  حهاحی سن  ا حن ش  نیرنح

صل اول این کتاب می حدک وا هم وا ه ا حد آتنهی ی  د وعهی  لل وا هملی کلفلم وز ص دت کتاب پیش رو تنها ف

 منتشر خواهد شد.رایگان 

و به افزایش سااطک کیفی این کتاب افزودند تشااکر  ن ما را یاری کردنداز کسااانی که با ناراتشااادر انتها نیز جا دارد 

 کنیم.

شنهاد و هرگونه ستی را می  سؤال، پی شا   یا درخوا  nnajafi.com3info@mohص ن له وا آحدس نتمل   ا وز  

ما  باشاااید و از با ما در ت nnajafi.com3www.mohبه اشاااتراگ بگیارید و یا از طریب وبساااایت ما به  در  

 مند شوید.مقاالت رایگان ما بهره

mailto:info@moh3nnajafi.com
http://www.moh3nnajafi.com/
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 نویسندگان

 

نویسندگی  زاد، مشاوره تجربه کاربری، کسب و  در استاد دانشگاه در کارولینای شمالی است که په گتو یکجوز

تجربیات ها برای توساااعه بهتر کند. او به تعداد زیادی از شااارکت کار دیجیتال و وبساااایت های وردپر  فعالیت می

شاوره می ستیابی بهتر به مخاطبان هدف م سئو بهتر و د سندگی بهتر، محتوای بهتر،  شتری، نوی دهد. او بیش از م

ست. در طول این مدت،سال  10 شگاه تدریس کرده ا سازمان او همچنین به در دان های غیرانتفاعی و تعدادی از 

ری تشکیل داده است. برای اطالعات بیشتر درمورد یادگی-های خدمتهای تجاری مشاوره داده و مشارکتسازمان

 مراجعه کنید.  http://guiseppegetto.comبه وبسایت   او 

 

ست محتوا در  جری کا ستراتژی ست، جایی که این فرصت را به او می UXPinاو یک ا سیار فعال ا دهد تا ابتکارات ب

ستراتژی خود را روزانه شته، او ا شتریان در  های محتوای زیادیبر روی کاغی بیاورد. در گی سعه  Braftonبرای م تو

فعالیت کرده اساات. او در اقات  در سااان فرانساایسااکو DDBی تبلیغات ساانتی در شاارکت داده اساات و در زمینه

 برد.ب تصادفی لیت میهای خارجی ترسناگ و گسترش دانش در حقایفراغتش از  نواختن گیتار، تماشای فیلم

 

http://guiseppegetto.com/


 مبتدیانبرای  اصولیراهنمای ، طراحی تجربه کاربری
 

 

 
4 www.moh3nnajafi.com 

 
 

 

 

 لیو اقالم قابل تحو فیوظا

 تواند¬یقابل مالحاه در  ن م یاسااات، به دسااات  وردن تجربه کار یرشاااته نو هر یکه تجربه کاربر ییاز  ن جا

 هنگام
ً
 .دیاکه تازه شروع به کار کرده یدشوار باشد، مخصوصا

. میکند صحبت کرد کیها را تصح¬ ن دیبا یکه هر طراح تازه کار تجربه کار یفکر یندهایفصل اول، در مورد فر  در

و اقالم قابل  یتجربه کاربر فیخودشان را در قالب و ا ،یفکر یندهایکه چگونه  ن فر  میده یم کیاکنون توض

 .سازندی شکار م لیتحو

 

 .میرا شروع کن نیتمر دیبگیار
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 !دیکن جادیخود را ا یتجربه کاربر یکتابخانه شخص

 مربوطه است. یها ن به مراحل مختلف و مجموعه مهارت هیتجز ،یتجربه کاربر یطراح یروش مورد عالقه من برا

 مراحل طراحی تجربه کاربری

 یمقدمات قاتیتحق 

 هیساختن نمونه اول 

 کاربران یبررس 

 بهبود 

 یتجربه کاربر یهامجموعه مهارت

 تحقیق در رابطه با کاربر 

 طراحی تعاملی 

 معماری اطالعاتی 

 استراتژی محتوا 

 طراحی بصری 

 

و از  کندیم شرفتی( هستند پیو تکرار یچرخش ی)به معنا یمراحل که بازگشت یسر کیدر اصل، پروژه بواسطه 

 .کندیاستفاده م یمختلف یهامجموعه مهارت

 ام.کرده یکمک به خودم سامانده یکمک به دانش  موزانم، بلکه برا یرا نه تنها برا ستیل نیا من

 .کنمیم یبه  نها نگهدار عیمراجعه سر یکتابخانه از منابع را برا کیمن  ست،ین یخط شهیهم یطراح ندیفر  چون

 یهاشامل مقاله،کتاب، پست ستیل نی. امیگویم  یمواد تجربه کاربردارم که به  ن  Evernoteدر  ستیل کی من

منابع  نیهرکدام از ا نیدادم. همچن صیتشخ دیها را مفاست که من  ن یوبالگ و صفحات وب مربوط به تجربه کار
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ام تا و ...( برچسب زده عیسر هینمونه اول ختمحتوا، سا یاستراتژ ،یتعامل یمخصوص )طراح یهارا در دسته

 کنم. دایتر بتوانم موضوعات مختلف را پراحت

 

 نیداشااته باشااد، ا یتعامل یطراح نهیدر زم یبه تفکر قو ازیباشاام که ن یاپروژه یمثال اگر مشااغول کار بر رو یبرا

ض ستی. لکنمیخود را مرور م یکردهایو رو کنمیمنابع را خارج م سبت به خود منابع ،منابع یحیعبارات تو که  ین

در حال افزودن  شااهیهم که ویمبگ دیبا تیبرخوردار هسااتند. و در نها یکمتر یلیخ تیاز اهم میاکرده یجمع  ور

 هستم. ستیل نیبه ا گریموارد د

 دیبا یکه در قدم بعد ساااتمیو مطمئن ن کنمیپروژه  کار م کی یکه رو یاساااتم زمان یمرحله، قسااامت بازتاب نیا

را  یتجربه کاربر هینار نکهیبا وجود ا. گردمیم دیدنبال منابع جد یو حت رومیمنابع م سااتیچکار کنم، به ساارال ل

خاص  تیهر موقع یرا برا ناتیتمر نیو بهتر رومیبطور کامل در ذهن دارم، هنوز هم به طور منام به سااارال  ن م

 .کنمیمرور م
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افراد  یهاییمطابب با راهنما د،یکنیکه م یکار دیمطمئن شو دیو با ،دیکن نیتمر دیشما با. ستین یکاف دانستن

 ن،ی: تفکر، تمرشودیم یو ثبات در دانش تجربه کاربر یریادگیاست که موجب  یروش نیباشد. ا یابا تجربه و حرفه

  بازتاب.

 تمرین تحقیق مقدماتی و تحقیق کاربر

 نی شاانا کنم. ا یرا با تجربه کاربر گرانیها، دو مجموعه مهارت یتا با جفت کردن مراحل طراح دهمیم کیمن ترج

چطور  دیدانیکه نم یزمان نیو همچن دیکن یصاارف طراح یتا زمان خود را به طور واقع کندیکار به شااما کمک م

 خواهد بود.  دیمف تانیبرا د،یکار خود را شروع کن

غفلت در  نیشتریاست که ب یاز تجربه کاربر یامرحله یمقدمات بی. تحقشودی غاز م یمقدمات بیبا تحق ریمس نیا

مرحله  نیشود. ا یم ادی یمراحل طراح نیاز مهم تر یکیاست از  ن به عنوان  یدرحال نیشود، و ا ی ن انجام م

 انیرا ب نفعانیبا ذ یهمکار وهیکه ش شودیم وژهطرح پر  کی یپروژه و طراح یالزم برا یابزارها یشامل جمع  ور

 باشد. یمشتر کیشما و  نیاگر ب یکند، حت یم
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 1از لیک بولی  OneThe UX Team ofام کتاب یکی از بهترین منابعی که برای این مرحله با  ن مواجه شاااده

 باشد.می

 
ً
کند. اگر شاااما برای یادگیری و عمل توانید فکرش را بکنید مطرح میکه میرا تمام ابزار تجربه کاربری  بولی تقریبا

  ،به تجربه کاربری جدی هساااتید
ً
. همچنین منابع خیلی زیادی به جز این کتاب وجود دارد، اما وانید ن را بخ حتما

                                                
1 Leah Buley 

 نکته طراح

 

 

س ی"از بازخورد منف ص کی نی. ادیکاربران نتر شخ سئله  شما طراح بد ستیبدان معنا ن نی. استین یم  یکه 

باشااد، و  یاگر منف یحت د،یریبازخورد کاربران را بپی .فهمندیبدان معناساات که کاربران بهتر م نیا. دیهساات

و دوباره  دیریگیدر  م خودکه به عنوان طراح از اشاااتباهات  دیکنیکار م یچون در محل دیخوشاااحال باشااا

 امر به شما اجازه رشد خواهد داد." نیو ا دیکنیتالش م

 Lean UX for Startups سندهیو نو Users Know سی، رئنیلورا ِکلِ 
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انگیز  ریفی در شااگفت دهد که شااامل نکاتجامع و گسااترده از تجربه کاربری را ارائه میکتاب بولی یک رویکرد 

خواهند خودشان را ثابت کنند عالی است، باشد. این کتاب برای کسانی که میرابطه با فر یند شخصی خودش می

 دهد.زیرا طراح تجربه کاربری را به صورت فردی هدف قرار می

 

با پر  و جو نی، اکاربر بیاز تحق شیتا پ  
ً
 ی. طبب رساااوم، پر  وجوشاااودیشاااروع م یمفهوم یمرحله معموال

سته یمفهوم صاحبه با کاربر درباره خوا  زم شود،یم شیازهایها و نشامل م
ً
که در  ن  شودیفراهم م یانهیو معموال

 Interviewingکتاب  یمفهوم یپر  و جو نهیکتاب معروف در زم کیاز محصول استفاده کنند.  یبه طور واقع

Users ست ست. پورت  گالیپورت ویاز ا صاحبه با کاربر را مطرح م گالیا  میکند، چطور بفهمیتمام نکات مربوط به م

 .میداشته باش یدر طراح یبهتر یهاتا انتخاب میریها مهم است، و چطور از  نها کمک بگ ن یبرا یزیچه چ
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 بیتحق یگریو د یمقدمات بیتحق نهیدر زم نیتمر یبرا یکیدو نوع پروژه  ،یواقع یپروژه طراح کیتا قبل از شروع 

 کاربر در دستر  هستند.

 یفرض یهاپروژه .1

 کی ای دیکن یطراح و  ن را باز دیپروژه معروف را انتخاب کن کی دیتوانیها  ن اسااات که شاااما مپروژه نیا یمعنا

 نی. هدف از ادیبساااز گریکدیها را در رقابت با و  ن دیدو پروژه را انتخاب کن ای. دیخودتان بساااز یبرا یپروژه فرضاا

شما چ ست که  صوالت معروف طراح هیشب یزیکار  ن ا شان ده دیکن یمح  یارائه دادن، حت یبرا یزیکه چ دیتا ن

 .دیمعروف دار یبرندها نهیدر زم

 یبر مشتر یمبتن یهاپروژه .2

شما با  ییهاپروژه نهایا ستند که  شتر کیه ها  ن یبرا دیبدون پرداخت با ایو با پرداخت و  د،یکنیکار م یواقع یم

  نیبرخورد کردن با ا ی. برادی( کنیبازطراح ای) یمحصاااول طراح
ً
 که به فکر کساااب و دیدار ازین نوع پروژه، معموال

صی  یمحل یکارها صو شو خ شنادیبا ستان،    یکه به کار طراح یکردن افراد دایپ یو همکاران خود برا انی. از دو

 .دیها وارد میاکره شوو با  ن دیریدارند کمک بگ ازین

 مرحله نیدر ا لیاقالم قابل تحو .3

 یلیکننده باشد  ن است که چه اقالم قابل تحو جیگ یافراد تازه وارد در تجربه کاربر یبرا تواندیکه م یگرید مسئله

 لیتحو یطراح ندیبه افراد در هر مرحله از فر  دیرا با ییزهایمعنا که: شما چه چ نیهر مرحله است، به ا یمناسب برا

 ن مرحله را  دیها بتوان ن لهیتا  به وس کنمیم یرا معرف جیرا لیواقالم قابل تح یسر کیهر مرحله،  یبرا د؟یبده

قابل  UXDesign.ccدر  در   یتجربه کاربر لیها و اقالم قابل تحوبزرگ و جامع از روش ستیل کی. دیکن یسپر

 مشاهده است.
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که نشان  یهمان کاربران واقع یعنیکاربران است،  هیمشخصات نمونه اول نهایا (:هاتی)شخصیشخص یها یژگیو

 شود،یاستخراج م یشخص یهایژگیکاربر از و بیکاربر هستند. تمام اسناد تحق بیموثر در تحق تیجمع  دهنده

  .دیرا صرف کن یها زمان کاف ن جادینحوه درست ا یریادگی یبرا نیبنابرا

 

 

. هر دیها اختصاص دهالزم است تا اعمال را به  ن د،یها را بدست  ورده ا تیحال که شخص کاربر: یهاگزارش

 به چند گزارش کاربر ن تیشخص
ً
 .دهندیم شیکاربران را نما یهازهیها و انگعمل نیها مهمتر ن رایدارد، ز ازیمعموال

 نیا شود،یداده م یکه اجازه همکار ی. زماندیکن جادیا ریصفحه گسترده گوگل مانند شکل ز کی دیتوانیشما م

 باشد.یم یکل دید کیبدست  وردن  یبرا عیراه سر کی
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 .دهدیکاربر را شرح م یهاگزارش تیکاربر وضع یوهایسنار کاربر: یوهایسنار

 

 

 وی= سنارطی+ محفهیکاربر+ وظ

 

 

 لیرا در  ن دخ یانسان اتیچرا که جزئ د،یاز گزارش کاربر داشته باش یدرگ بهتر کندیکاربر کمک م یویسنار 

به  ی. برادیها احسا  کن ن یبلکه به جا دی نکه نه تنها کاربر را درگ کن یاست برا یگرید نیتمر نی. ادیاکرده
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 ییجا د،یبه صفحه گسترده گزارشات کاربر اضافه کن یاز کاربر، چند ستون اضاف ویچند سنار عیدست  وردن سر

 .دیرا درج کن وهایسنار دیتوانیکه م

 

استفاده از محصول  یاست که کاربران برا ییرهایمس یمرحله شامل طراح نیا  و،یهر سنار یبرا کاربر: یهاانیجر

دهنده راه با خطوط ساده باشد و نشان ینقاش کی ای ینقشه واقع کی تواندیم یکاربر انی. جرکنندیانتخاب م

استفاده  UXpinساخت  ن از  یبرا دهمیم کی. من ترجندیمایپیاستفاده از محصول م یاست که کاربران برا ییها

 یها را براراه نیترکه چطور ساده دهدیبه شما م یشفاف ری ن تصو فهیو  لیکاربر همراه با تحل یهاانیکنم. جر

 .دیکن جادیاتمام هدف کاربران ا
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 نکته طراح

 

 یاساات که م یاکامل مساائله دنینفهم نمیب یکار م طراحان تازه یکه از سااو یاشااتباه نی"بزرگتر

تنها  دیتول یبرا عیمسئله موجب اقدام سر نیاست. ا یبه طور کل هدف طراح ایخواهند حل کنند و 

ست ییحل با درجه باال راه کی ست. اطم یدرستیا  یاز را شخ بیاز فهم دق نانیا سئله و ت  جهینت صیم

با صااحت نه  نهیچند گز یجسااتجو یشااروع طراح یراه برا نیاساات. بهتر یامر ضاارور کیمطلوب 

 دیتوانی. سااپس شااما مدشااوار هیاول یطرح ها ،کاری انیاسااک ، جر دنیکشاااساات:  ادیچندان ز

 راه نیبهتر یطراح دهیکه کدام ا دیکن یابیارز
ً
 نیترشااافاف حل مسااائله خواهد بود. نکته: معموال

 ."ستین نیحل، اولراه

 Intelletoکیت راتر، رئیس شرکت 
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 محتوا یاطالعات/استراتژ یو معمار ینگهدار نیتمر

چطور  ن محصول از اطالعات  میاست که بفهم نیا یتالیجیاز هر محصول د ینگهدار یبرا ییاز اصول ابتدا یکی

-یکنند و از  ن استفاده میم دایپ یاطالعات دسترس نیاطالعات( و چطور کاربران به ا ی)معمار کندیاستفاده م

 محتوا(. ی)استراتژ خود را به انجام برسانند فیتا و ا کنند

 

اطالعات را به عنوان  یچرا که من معمار شود،یم دهیاست که کمتر فهم یاز مراحل یکیمرحله  نیبه نار من ا

 .کندی ن را اجرا م یاکه هر پروژه نمیب یدر  ن م یو جار یاطالعات یاسا  ساختارها
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-انیو جر یاطالعات یساختارها نیمحتوا، شامل مالحاات سمت کاربر در رابطه با ا یاستراتژ گرید یطرف از

مالحاات را  نیدوام خواهد داشت که ا یدر صورت یتالیجیمحصول د کیکه  ،یادهیچیپ ستمیهاست. مانند هر س

که راجع  کنمیم بیرا تشو یتجربه کاربر ناست که من کار موزا لیدل نیبه ا تیکار خود قرار دهد. و در نها یالگو

 یزیر ن برنامه یاول الزم است برا قهیانگار مرحله اول است: شما از دق کهیفکر کنند بطور یبه مرحله نگهدار

توانم یرو، م نی. از ادهمیانجام م یقبل از شروع کار طراح لیاقالم قابل تحو نییکار را با تع نی. من ادیکن

 کرده و  ن را بهبود دهم. یبردار ادداشتی رومیم شیپ جلوهمانطور که به 

 شهیمرحله هم نیا شودیدارند، که موجب م یادیطول عمر ز نیهمچن لیاقالم قابل تحو نیحال، ا نیع در

مرحله و  نی. اافتدیاتفاق نم کباریاست و هر مرحله تنها  یبازگشت یباشد. دوباره: تجربه کاربر شرفتیدرحال پ

  بود. دمحصول خواه یاندازمرحله پس از راه نیمهارت مهمتر یهامجموعه نیا

 اقالم قابل تحویل در این مرحله -۱

شه شه :تیسا یهانق صفحات ت،یسا یهانق صر تعر ای) تمام  صول و نحوه کی( گریشده د فیهر عن ارتباط   مح

شان م ن   دهدیها را ن
ً
شان داده م ییبا نمودارها که معموال ساده ن صورت خطوط  شما مشوندیبه   ینما دیتوانی. 

 تیسااا ینقشااه تعامل جادیرا با ا هیاول یهاونهو نم  میرفریحالت وا" ی"درخت یرا با نما تیسااا یها" نقشااهی"جنگل

 شده است(. جادیا Barrelبا نام  یتوسط مشتر UXpinکه در  ری)مانند مثال ز دیمتصل کن
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اساات که اطالعات مربوط به محصااوالت در داخل  ن بکار رفته  ییهاواژگان سااتیها لیبنددسااته ها:یبنددستتته

ست.  ن ستفاده بودن،مجاز بودن و کنترل  ستند،یاز محتوا ن یها مخزنا سبت به قابل ا اما کمک خواهند کرد که ن

که با  ن مواجه  یبندمنابع طبقه نیهتراز ب یکی. میحاصاال کن نانیمحصااول اطم کیشااده بودن اطالعات داخل 

 .باشدیم TaxoTipsام، شده
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 یاصاااالح و نگهدار ،یبروز رساااان یکامل برا یاساااتراتژ کیمحتوا  تیریطرح مد کی محتوا: تیریمد یها طرح

ست. ا یمحتوا  همه صول ا   نیداخل مح
ً
سمت معموال شک شاخه ریاز چند ز ق شتر لیت ست که به م کمک  یشده ا

 باشند:یم ریز بلیموارد از ق نیکند. ا یاز محصول خود نگهدار کندیم

 محتوا تیریتوسعه و مد یاز اهداف واضک  برا ستیل کی •

 محصول یبرا دیجد یتوسعه محتوا یطرح بلند مدت برا ایمحتوا  میتقو کی •

 ماده شااده موجود  یکه محتوا ییجا ن،ی نال ایداخل سااازمان  ییهامکان ایاز مخازن محتوا  سااتیل کی •

 محصول استفاده شوند. یبرا توانندیاست و م

 یتمام محتوا ثر بودنؤو م تیفهرساات کامل از وضااع کی ایمحتوا،  یهایبررساا تیهدا یجدول برا  کی •

 داخل محصول.

 یبصر یو طراح یتعامل یطراح ه،یساخت نمونه اول نیتمر

 یزیاکنون وقت  ن اساات که چ د،یخود بدساات  ورد ییو ساااختار محتوا شااانیازهایاز کاربران، ن یپس از  نکه درک

 .دیها بساز ن یبرا

  ییو جا رسااادیاسااات که به نار م یزیتر از چدهیچیپ یلیخ ندیفر  نیا
ً
افراد تازه کار در تجربه  اسااات که معموال

 یکارفرما به مهارت(، من اک ازی)و ن هاکوتاه  ن یریادگی ی. با توجه به منحنافتندیم ری نجا گ یکاربر
ً
 هیتوصااا دا

 .دیکن یگیارهیه سرمایساخت نمونه اول یهابرنامه دینسل جد یکه رو کنمیم
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صل ترفند ست که چه چ نیدر ا یا ساز یزیمرحله  ن ا ساز یو ک میب ست که رابطه  نیحل ا ی. برامیب سئله، الزم ا م

( را دننیب یکه کاربران سرانجام  نها را م یبصر ی)قسمت های تعامالت کاربر و عناصر رابط کاربر ه،ینمونه اول انیم

 .دیکن دایپ

 ن اسااات که  هیسااااخت نمونه اول یاصااال دهی"ا رشیاز مقاالت اخ یکیدر   1یبانرج تیجیاصااال، بنا به گفته  ر در

 "ر؟یخ ایو سازگار است  کنواختیمحصول  انیجر ای  میکن یبررس

 

دهندگان به توسااعه دیخواهیشااما نم رایمساائله مهم اساات، ز کی نی. اسااتیشااما ن ییپروژه نها ه،یاول نمونه کی

که  دیکنیمحتوا کار م تیریمد یهاساااتمیاوقات با سااا ی. شاااما گاهدیکن لیرا تحم یخاصااا یفن یهاانتخاب

 بود. خواهدها ن لیتحم نیاز ا یخبر نجایاما در ا ،کنندیم لیرا تحم ییهاانتخاب

ست که من طراحان تازه وارد تجربه کاربر لیدل نیا به شو یا از  یبه عنوان نوع هیاول یهاکه به نمونه کنمیم بیرا ت

به  دیبا هیاول یهاکاربر اساااتفاده کرد. نمونه یبررسااا یاز  ن برا توانینگاه کنند که م یرفتنیحداقل محصاااول پی

شتر ی)به معنانفعانیذ صمیم صول  یبه پروژه( و کاربران درگ شفاف طمربو رندگانیگ میها و ت از نحوه تعامل با مح

                                                
1 Arijit Banerjee 
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عناصاار  نی. ادیاجتناب کن یاز عناصاار رابط کاربر یادیبا تعداد ز یاز شاالول کردن طراح دیرا بدهد. شااما با یینها

 ا
ً
 .دهمیم کیکه در ادامه راجع به  ن توض شوندیبعدها  براسا  مالحاات مختلف به پروژه اضافه م حتماال

 مرحله نیدر ا لی. اقالم قابل تحو۱

کاربرد را که شااامل  کیاز  یکه صاافحه واحد شااود،یشااروع م  1کیاسااتات میرفریوا کیبا  هیهر نمونه اول :میرفریوا

صر  یتعداد ست را نما UIاز عنا سعه  یابزارها برا نیاز پرکاربردتر میرفریوا کی. دهدیم شیا از  کپارچهی دید کیتو

ساختار محتوا ب ست که تمرکز  ن بر  صول ا صر تاز نکا شتریمح ست. اگر وا یب شد  زیکردن ن کیقابل کل میرفریا با

 .مینامیم یشتریبا دقت ب 2یتعامل میرفری ن را وا

 

. ندیبیها را ماز محصااول هسااتند که در واقع کاربر  ن یواحد یاجزا یعناصاار رابط کاربر :یعناصتتر رابک کاربر

)مانند هدرها،  که از هم جدا هساااتند ییها و فضااااهانکیها، لمثل دکمه یعنصااار رابط کاربر یتعداد دیشاااما با

                                                
1 Static 
2 Interactive Wireframe 
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 هیها با نمونه اول ن لهیتا کاربر بوس دیاضافه کن دخو هیاول به نمونه را ها، صفحات و ...(فوترها، نوار اسکرول، عکس

 .ابدییم شیافزا زین یتعداد عناصر رابط کاربر ابد،ی شیدقت کار افزا زانیارتباط برقرار کند. هرچه م

 

 محصاااول هساااتند. دقت  ن کی تردهیچیپ شینما هاشینما شیپ : هاشینما شیپ
ً
 ادیمتوساااط تا ز نیب ها معموال

ست شاپ  یزی)مانند چ ا ست در فتو سک  ا ایکه ممکن ا ستات توانندیم نیها همچن(.  ندیکن جادیا قابل  ای کیا

متوسط تا  نیبا دقت ب هیعنوان نمونه اول هها را ب ن میتوانیباشند، ما م کیها قابل کلباشند که اگر  ن کردن کیکل

 .میرینار بگ در ادیز

  ،یسنت یطراح ندیفر  در
ً
سرانجام  ن را با  دیسازیرا م هیسپس نمونه اول د،یکنیشروع م میرفریبا وا شما معموال و 

کار را شااروع  هیفقط با ساااخت نمونه اول یبه سااادگ دیتوانیم زی. اگرچه شااما ندیبخشاایبهبود م شینماشیپ کی

تر که راحت یندیو با هر فر  دیرا بسنج لیقابل تحو واردم یتمام شهی. همدیبرو شینماشیو سپس به مرحله پ دیکن

 .دی غاز کن دیهست
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 کاربر قیکاربر و تحق یبررس نیتمر

 نیا نکهیا یاست، به معنا یبازگشت یتجربه کاربر یطراح ندیفر  دیاوریمهم است که بخاطر ب یلیمرحله، خ نیا در

 .رودینم شیپ یمدل خط کیوقت به صورت   یه ندیفر 

ضوع م نیبه ا نکهیا لیدل س یمو ست که برر س یاکاربر مرحله یپردازم  ن ا ست که م  یهااز طرح یادیتعداد ز ریا

مالحاات  ریسااا ای یزمان تیبه علت محدود دیاوقات شااما مجبور یشااود. گاهی ماده شااده بارها در  ن منحرف م

 .دیمراحل را با هم ادغام کن

  کنمیکار م ریالسعیسر یهادر پروژه ی نجا که من به عنوان مشاور تجربه کاربر از
ً
مصاحبه  یبرا یزمان کاف معموال

عداد که م یبا ت کاربران  نابرا خواهمیاز  ندارم،  ب له تحق دهمیم کیترج نیرا  له بررسااا بیمرح با مرح  یکاربر را 
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باال انجام  یبا درساات هینمونه اول لهیرا بوساا گرید عیساار یبررساا کیکنم و بعدها  بیاسااتفاده ترک تیقابل یمقدمات

 دهم.

 

 یمورد دوم برا کهیوجود دارد. درحال یمتن یکاربر و پر  و جو یبررساا نیب یادیکه تفاوت ز دیداشااته باشاا ادیبه 

قل دقت أبا حد  هینمونه اول کیشاااده، در مورد اول شاااما حداقل به  یکاربر طراح یازهایاز ن یکل دید کی افتیدر

ر معنا که چقد نیشده است، به ا یبرنامه طراح ستفادها تیقابل یبررس یبرا نی. تست کاربر همچندیدار ازین نییپا

چند هر د،یاهداف کاربران را بشناس دیمرحله شما با نیثر باشد. در اؤکاربران به اهدافشان م دنیرس یبرا تواندیم

 لیقابل تحو یهااز مؤلفه یکیکردن  ن  یسااخت اساات، اما طراح اریکاربر بساا یبررساا داکیومنت کی یکه طراح

 .دی یبه شمار م یدیکل

 اقالم قابل تحویل در این مرحله

 )پیش از بررسی(

 دیخواهیم ای.  دیکن یسااینوها را خالصااهها، و روشتیاهداف، واقع خچه،یتار استتتداده: تیقابل یطرح بررستت

 یکنترل نشاااده؟ چه تعداد از افراد را بررسااا ایاز راه دور؟ کنترل شاااده  ای دیکاربر را در محل کار انجام ده یبررسااا
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شارون یاصفحه کیاز قالب  یرویمن پ د؟یکنیم ص کی یرا برا  1تامر  سکن تو صر و قابل ا کنم، یم هیطرح مخت

 .باشدیم دیمف زیبر کاربر ن یمبتن یاصفحه کیطرح داشبورد  نیهمچن

تمام تجارب  یبرا داکیومنت کیموثر  از کاربر، الزم اساات که  یبررساا کی یاجرا یبرا کاربر: یبررستت داکیومنت

شده  ن دیکن جادیکاربران ا شامل اطالعات بکار گرفته  شما در ایها مکه  شد. کاربران  س نیبا سخه دیبا یبرر  یان

ص شخ شما به راحتتیمتفاوت از  شند.  ص اافراد مطابب ب دیتوانیم یها با تا  خود را. اگر کار دیکن دایرا پ هاتیشخ

چه  دیبه شااما بگو دیبا فهیو  لیتحل نیکار راحت خواهد بود. همچن نیا دیانجام داده باشاا یمرحله به درساات نیا

کر که بلند بلند ف دیکن بیشااما اداره شااده اساات، کاربران را تشااو ی. اگر بررساادیکاربر بردار تیهدا یبرا ییهاقدم

 و نه خودشان. دیمحصول هست یکه مشغول بررس دیبده نانیاطم  نهاکنند و به 

 (توانید در انتها دانلود کنید.ها را میفایل) دیاستفاده کن گانیبسته را نیجهت شروع کار از ا دیتوانیم شما

                                                
1 Tomer Sharon 
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 اقالم قابل تحویل در این مرحله

 )پس از بررسی(

داده: تیقابل یهاگزارش قابل تحو میهاتا گزارش دهمیم کیمن ترج استتتت با اقالم  و  وایرفریممثل  گرید لیرا 

کاربر گرفته تا  یها، از بررسااافتهی انیشااما الزم اساات م نیا رغمیکنم، اما عل بیشااده ترک هیتصااف هیاول یهانمونه

کامل  فیتعر کیاساتفاده خوب ارائه  تیگزارش قابل کی دیولقسامت در ت نیتر. مهمدیارتباط برقرار کن هایمشاتر
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ست که در نمونه اول ییزهایاز چ ساندو کردیثر نبودند. من روؤکه م ییزهایثر بودند و چؤم هیا ست   ی" شغال" را دو  

سپس  کنم،یثر نبودند صحبت مؤکه م ییزهایسپس در مورد چ کنم،یثر بودند شروع مؤکه م ییزهایدارم: من با چ

صول نؤم یکه برا یبعد یهاقدم نییتع با شدن مح ست کا ازیثرتر  سته رارسانمیتمام مار را به ا که در باال  یگانی. ب

 .باشدیم زیقالب گزارش ن کیشد شامل  یمعرف

 

های تست کاربر، شما است، اما جزئیات بیشتری دارد. بوسیله داده کارییک نقشه سفر شبیه جریان  نقشه سدر:

نهایی حرف بزنید. اگر شما پر  و جوی متنی  توانید با اطمینان بیشتری نسبت به نار کاربران درمورد پروژهمی

ها در زندگی چه زمانی شروع به استفاده از محصول توانید بگویید که  نمؤثری انجام داده باشید، شما حتی می

کنند. پایان مرحله نقشه سفر همیشه با انجام و ایف کلیدی همراه است. در پایان، بسیار مهم است که "نقاط می
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ها درگیری داشته باشند به وضوح توصیف شوند و رود کاربران با  نهایی از محصول که احتمال میدرد" یا ناحیه

توان انجام داد، مشخص شود. مسیری تطبیقی یک کتاب رایگان عالی در مورد کارهایی که برای کاهش درگیری می

 دهد.موضوع ارائه میاین 

 

خود  هیدر نمونه اول یاست. اگر شما مشکل هیکاربر بهبود نمونه اول یبررس یهدف اصل شده: هیتصد هینمونه اول

  د،ینکرد دایپ
ً
ماال کاوش کنبیکه عم دیدار ازین احت  ی. تقردیتر 

ً
که بخواه رممکنیغ با  در دیحد  بزن دیاسااات 

  نیا بهشاااما تعامل خواهند کرد،  هیچطور کاربران با نمونه اول تیواقع
ً
 تیمشاااکل قابل یبا تعداد معنا که احتماال

 .دیکن یرا با کاربر بررس هیهر تعامل نمونه اول شهیهم دی(. شما باستین ی)و مشکل شد دیاستفاده مواجه خواه
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 !دیخود مسلط شو یو به ابزار تجربه کاربر دیدور شو نجایاز ا

 یتجربه کاربر یتئور یهافراتر از  موزش یزیچ دیاست که شما با نی ن مورد ا دیداشته باش یزیبه ترگ چ ازیاگر ن

در  ای دیباشا یدوره کار موز افتنی یبرا یشاخصا نی. چه درحال تمردیکن شارفتیدر  ن پ دیتا بتوان دیاوریبدسات ب

خارج  یحوزه مباحث نار نیاز ا دیدار ازین شااامادر ساااازمان خود،  دیجد یتیدر موقع دیکار جد کیحال شاااروع 

که شااما در همه  سااتیالزم ن گری. و مانند هر شااغل ددیج از  ن امتحان کنر و ابزارها را خا ندهایفر  نیو تمام ا دیشااو

 است. یعیطب نیو ا دیخوب باش زیچ

 ،یمعماران اطالعات دیتوانیوجود دارند. شااما م نیمتخصااصاا زین یتجربه کاربر یایدر دن یگرید هر رشااته مانند

ستراتژ ص یهاستیا ص  یافراد ی. در واقع، حتدیکن دایحوزه پ نیرا در ا هینمونه اول نیمحتوا، محققان کاربر و متخ

تا در خطوط  کنندیم جادیها اساااازمان یرا برا هایدساااته بند نکهیجز ا دهندیانجام نم یوجود دارند که کار

ستفاده کنند. اگر م صول خود ا ست دیخواهیمح سال کن انیبه کارفرما یدرخوا  T-شکل یهاار مدل مهارت د،یار
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متخصص  دیکه به  ن عالقه دار یااما در رشته د،یداشته باش یباال دانش عموم یرشته ها در همه: دیاستفاده کن

 .دیباش

 

 .داندیکه م ینه کس دیرینار بگ در رندهیادگی کی. خود را به عنوان گرددیبه طرز فکر شما برم هانیهمه ا

ها اجازه اطالع نداشااته باشااند.  ن ییزهایدرباره چها اجازه داند که اجازه دارند که اشااتباه کنند.  ن هارندهیادگی

 بروند. شیشده پ رفتهیطبب دانش پی نکهیا یشده تجسم کنند به جا یرا بصورت سرهم بند ییزهایدارند که چ

 لیما شاااهیها همها فروتن هساااتند،  ناسااات:  ن نگونهیها کار کرده ام اکه تا به حال با  ن یهر طراح خوب هیروح

ستند چ سند. رندیبپی دانندیرا نم یزیچ یکه وقت لندیما شهیرا امتحان کنند و هم یدیجد یزهایه  ای)و از  ن نتر

 (.ستندیکه مطمئن ن یقل وقتأحد 
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وز نتی ی بب  فصاال بعدی در ماه  ینده نیز منتشاار خواهد شااد. خوشااحال میشااویم نارات و پیشاانهاداتتان را راجع

 وهن لمم

 فاطمه علیزاده-محسن نجفی
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 وبسایت که ممکن است خوشتان بیاید. هات  ندینکل

 دانلود فصل اول کتاب

 ۲۰۱۸در سال  یتجربه کاربر تیوضع

 شود؟ دهیپرس UX یدر زمان شروع پروژه طراح دیبا یچه سؤاالت

 استفاده تیه من در تست قابلپرسش مورد عالق

 دارند؟ UXاز طراحان  یچه انتظارات انیکارفرما

 توانید در وبسایت مشاهده نمایید.و مقاالت بیشتری که می

  

https://moh3nnajafi.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
https://moh3nnajafi.com/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-ux-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7/
https://moh3nnajafi.com/%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD/
https://moh3nnajafi.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF/
https://moh3nnajafi.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-ux/
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 منابع اضافی

 کنم:ام را به شما معرفی میشما، تعدادی از منابع موردعالقه ینگرش یادگیربرای غنی شدن 

 های رایگان و مطالب  موزشی برای کسانی که به دنبال یادگیری اصول هستند.دوره –کار موزی تجربه کاربری 

های الگو که در وب موجود اسااات. سااارفصااالها ، مثالها و یکی از بینشااای ترین کتابخانه – رابط کاربریالگوهای 

 ها بی نایر است. usecaseتوضیحات 

شااود، این وبالگ شااامل اداره می Matthew magainتوسااط طراح تجربه کاربری  –مهارت در تجربه کاربری 

 تعداد زیادی منابع و راهنمایی های عمیب است.

نان میانبرهای مفیدی را برای ورود به دنیای تجربه کاربری معرفی کارگاه ها و برنامه های جامع   –مجمع عمومی 

 کند.می

The Hipper Element –  با در  روزانه درمورد اصاااول طراحی تجربه کاربری که  31بیش از یک کتابخانه 

 اعتبار خوبی دارند.

LukeW –  ،مدیر محصاااول گوگلLuke Wroblewski  یکی از بهترین متخصاااصاااین تجربه کاربری در جهان

"  باید...-"چگونه زیادی به نام هایقسمتل تعداد کند، که شامخالصه میرا است. وبسایت او مطالب کنفرانس ها 

 کند.ی کاربری مطرح میی تجربهاست و توصیه های مهمی درباره

UXMyth – و با تحقیقات کامل تصاااور غلط هر کدام از  ن  شاااودیک لیسااات از باورهای رایج که مرتب  پدیت می

 شود.باورها رد می
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A List Apart –  ،ست شده ا شته و ویرایش  تعدادی از تفکر برانگیزترین تجربیات  A List Apartبا دقت زیاد نو

 دهد.طراحی وب را نشان می

Smashing Magazine – چگونه، و قطعات -مقاالتها، یک مجله  نالین که شاااامل تعداد زیادی قطعه دیدگاه

 فکری در مورد کیفیت )و  ینده( تجربه کاربری است.

یابد( که قواعد کاربردی تجربه یک مجموعه از کتابهای الکترونیکی)هر هفته توسعه می – UXPinکتابخانه رایگان 

حه هساااتند، صاااف 180تا  50دهد. کتابهای حجیم تر بین کاربری را با تحلیل مثالهای واقعی موجود  موزش می

 هستند. 30-20درحالیکه بسته های راهنمایی کوچکتر حدود 

سک ( که در کنار  ن وبالگ همانند یک دوره – UXPinوبالگ  شاپ و ا ساخت نمونه اولیه با فتو ست) ی  موزشی ا

 مقاالت سرراست برای شروع کار  مده است.

باره طراحی -تفکرهای وبالگ یک  ژانس طراحی معروف که پر از توصااایه – ZURBوبالگ  برانگیز و کاربردی در 

 محصول است که توسط کارمندان طراح و همچنین مدیرعامل  ژانس مطرح شده است.

Boxes and Arrows – قدیمی و محترم در حوزه کاربری، یکی از انتشاااارات  به  خاص در  B&Aی تجر بطور 

هایی کاربردی و عملی در این مجموعه  ی اساااتراتژی محتوا و معماری اطالعات قدرتمند اسااات، و توصااایهزمینه

 کند.ها مطرح میمهارت

 


