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 Short Lessons ١٠٠ UX for Beginners - A Crash Course inعنوان اصلی کتاب : 
  درس کوتاه ۱۰۰یک دوره کامل در  -ان کاربری برای مبتدیعنوان فارسی : طراحی تجربه

  نویسنده : جویل مارش
مترجمین : حامد گل جان اکبری  ، حسین احمدلو ، غالمرضا وحدت ، مهدی علی ، محیا 

  اسداللهی ، دنا افتاده ، فاطمه عجم ، فاطمه مسیبی 
  صفحه ۲۳۲تعداد صفحات  :

  اولنوبت چاپ : 
  ۵-۰۹۱۱-۰۰-۶۲۲-۹۷۸شابک کتاب : 

  
  

   



  

اند. آن هم با فراهم ی جویل مارش منحی یادگیری طراحی تجربه کاربری را به سمت زمین هدایت کردهآقا

کاربری را هایی عملی و کاربردی که به شما امکان یک شروع قوی در طراحی تجربهکردن و جمع آوری درس

 .دهدمی

 .آرون والتر

 MailChimp معاونت بخش تحقیق و پژوهش در شرکت

  .اب طراحی برای احساساتنویسنده کت

  

  

  

  

  

    



  

  مبتدیان کاربری برایطراحی تجربه

 اید.، کتاب مناسبی را انتخاب کردهرا آغاز کنید کاربریخواهید طراحی تجربهاگر می

هایی وجود دارد و حتی اگر درمورد طراحی افزار و وب سایت، درسدر این کتاب برای یادگیری سریع طراحی نرم

بسیار سودمند است. این کتاب روند واقعی طراحی  برای شما مطالعه این کتاب ت داشته باشیداطالعا اندکی نیز

با هایی که می آموزید را به کار ببرید و توانید مهارتکند، بنابراین میکاربری را از آغاز تا پایان دنبال میتجربه

 ، ذهن خود را برای دریافت مطالب بعدی آماده کنید.مرور مطالب

شده نوشته  مارشجویل  آقای های کاربری مطرح شده در وبالگ ها وتجربهب این کتاب بر اساس درسمطال

گیری برای یاد است . این کتاب برای مدیران، برنامه نویسان، فروشندگان و بازاریابانی که خواهان مطالعه بیشتر 

 ی مناسبی است.، گزینهتجربه کاربری هستند

 : هامحتوای درس

 کاربری بدون نیاز به تجربه قبلی.ری اصول طراحی تجربهیادگی - ١

 انگیز کاربران. جستجو در مورد کارهای عجیب و شگفت -٢

 .کاربرپسند آشنایی با روند و علم ساخت چیزهای – ٣

 استفاده از اندازه ، رنگ و طرح برای کمک و تأثیر گذاری بر کاربران. -٤

 ها.طراحی و ساخت وایرفریم -٥

 جذاب و قانع کننده. ایبه گونهها طرح ساخت -٦

 سنجش کارایی طراحی خودتان در دنیای واقعی. -٧

 دهند . . .کاربری در تمام روز انجام میآنچه طراحان تجربه -٨

 

. او برای زه تجربه کاربری فعالیت کرده استبیشتر از ده سال در حو ،ایحرفه طراح آقای جویل مارش یک

    کند.دونالد کار میهای معروف جهانی از جمله سامسونگ و مکها و مارکاستارتاپ



  

  کاربری برای مبتدیانتجربهطراحی ستایش کتاب 

  

از  یکامل فیکه ط اندداشته  شهامت یتعداد کم اما، ندکاربری نوشته شده اتجربه در مورد یار یبس هایکتاب

نجام ا یکار را به خوب نیا انیمبتد یبرا ریکاربتجربه یکتاب طراحو  دکاربری را پوشش دهنتجربه رشته

د ابه افر یاگسترده دید ،و طراحی کاربریتجربهبا کنار هم چیدن قطعات قابل درک از  کتاب نی. اتاسداده

 ،که به آن عالقه مندند کتاب از ییهابخششوند تا درمورد تشویق می و برای مطالعه کتابدهد یم یمبتد

 .تر تأمل کنندعمیق

  Lean UXنویسنده کتاب  -گوتلف  جف

 

تازه شروع به یادگیری این مبحث . اگر است یر یادگی یبرا یادیز یزهایبا چ عیوس زمینه کیکاربری تجربه

 هایدرسارائه ، با مارش لیجو ،کتاب نیدر ا رسد.یدلهره آور به نظر م ی برای شمار یادگی یمنحن ،ایدکرده

 تر ساده یمبتد افراد یبرا را یر یادگی یمنحن و کندیمرا ارائه کاربری در تجربهقاطعانه شروع  کیکه  کاربردی

  .است کرده

  . احساسات یبرا یطراح کتاب سندهی، نوMailChimp  و توسعه در  قیمعاونت تحق -والتر آرون

  

افراد مبتدی، قالبی  کاربری برای. کتاب طراحی تجربهکاربری وجود دارددر زمینه تجربهبسیاری  اصول و هاروش 

  دهد.، به مخاطب ارائه میریای بسیاری را برای شروع یادگیهدر دسترس به همراه توصیه

  MeasuringU ی درآمار  لگریکاربری و تحلتجربه ارشدمحقق  - سارو جف

  

  

  ، این کتاب شگفت انگیز ترین چیز در تاریخ چیزهای شگفت انگیز است. ممنونیم جویل.بدون اغراق

  کاربری تجربهطراح مشتاق  -لوستر تننباوم سی

 

  



  

 

 محتوا ستیل

 سندهینو مقدمه

 نیمترجم مقدمه

 یدیکل یهادهیا - اول فصل

 ست؟یچ یکاربر تجربه : ١ درس

 یکاربر تجربه سازنده یاصل جزء پنج:  ٢ درس

 شما انداز چشم و یفکر  خط:  ٣ درس

 کاربر دگاهید از سؤال سه:  ٤ درس

 هادهیا مقابل در هاحلراه:  ٥ درس

 )یکاربر تجربه راتیتاث منشور(  یکاربر تجربه ریتأث هرم:  ٦ درس

 شروع از شیپ – دوم فصل

 وکارکسب اهداف و کاربر اهداف:  ٧ درس

 است ندیفرآ کی یکاربر تجربه:  ٨ درس

 هایازمندین یآور جمع  : ٩ درس

 یعموم موافقت و تیرضا جلب:  ١٠ درس

 یرفتار  یمبان - سوم فصل

 فرهنگ و یروانشناس سهیمقا:  ١١ درس

 ست؟یچ کاربر یروانشناس:  ١٢ درس

 ست؟یچ تجربه:  ١٣درس

 ناخودآگاه یهاتجربه مقابل در هآگاهان یهاتجربه:  ١٤درس

 احساسات:  ١٥درس

 ستند؟یچ هازهیانگ:   ١٦ درس

 عشق و شهوت یزهیانگ:  ١٧ درس

 یستگواب یزهیانگ :١٨ درس

 ) ها تیموقع(  تیوضع یزهیانگ:  ١٩ درس



  

 عدالت یزهیانگ:  ٢٠ درس

 )یکنجکاو(  کردن درک زهیانگ:  ٢١ درس

 یبر کار قاتیتحق – چهارم فصل

 ست؟یچ یکاربر  قاتیتحق:  ٢٢ درس

 ست؟ین ییزهایچ چه یکاربر  قاتیتحق:  ٢٣ درس

 د؟یازمندین کاربر تعداد چه به :  ٢٤ درس

 د؟یبپرس سؤال گونهچ:  ٢٥ درس

 د؟یکن نظاره را کاربر کی چگونه:  ٢٦درس

 مصاحبه:  ٢٧ درس

 ینظرسنج:  ٢٨ درس

 هاکارت یساز  مرتب:  ٢٩ درس

 کاربر لیپروفا جادیا:  ٣٠ درس

 هادستگاه: ٣١ درس

 ما ذهن یهاتیمحدود - پنجم فصل

 ست؟یچ میمستق درک:  ٣٢ درس

 ست؟یچ یشناخت تعصب:  ٣٣درس

 انتخاب توهم:  ٣٤درس

 توجه:  ٣٥ درس

 حافظه:  ٣٦ درس

 یطراح در بودن زیآم اغراق زانیم کاهش: ٣٧ درس

 اطالعات یمعمار  - ششم فصل

 ست؟یچ) IA( اطالعات یمعمار :  ٣٨ درس

 کاربر یهاداستان:  ٣٩ درس

 اطالعات یمعمار  انواع:  ٤٠ درس

 ایپو و ثابت صفحات:  ٤١ درس

 ست؟یچ انیجر : ٤٢ درس



  

 !گردندینم باز عقب به کاربران:  ٤٣ درس

 رفتار یطراح - هفتم فصل

 مشخص قصد با یطراح:  ٤٤ درس

 مجازات و پاداش:  ٤٥ درس

 عادت و یساز  ستهیشا:  ٤٦ درس

 )یکار  یباز ( Gamification: ٤٧ درس

 یروسیو و یاجتماع ساختار:  ٤٨ درس

 م؟یکن جلب را اعتمادکاربران چگونگه:  ٤٩ درس

 دهد؟یم رتغ را تجربه ، تجربه چگونه:  ٥٠ درس

 یبصر  یطراح اصول - هشتم فصل

 )اندازه و کنتراست(  یبصر  یهاوزن:  ٥١ درس

 رنگ:  ٥٢ درس

 الگوها شکستن و تکرار:  ٥٣ درس

 یطراح در بحران یهالبه و خطوط:  ٥٤ درس

 یکینزد و یترازبند:  ٥٥ درس

 یکاربر تجربه یطراح در) Motion( حرکت از استفاده:  ٥٦ درس

 هیاول یهانمونه و هامیرفر یوا - نهم فصل

 ست؟یچ میر رفیوا:  ٥٧درس

 ست؟ین یز یچ چه میرفر یوا کی:  ٥٨ درس

 ابزارها نه دیر یبگ ادی را هامهارت:  ٥٩ درس

 دیکن اجتناب مناسب و راحت یهانمونه ساخت از:  ٦٠ درس

 ست؟یچ یطراح یالگو:  ٦١ درس

 یبصر  مراتب سلسله ، f الگو ،z   الگو:  ٦٢ درس

 صفحه چارچوب - یبند طرح:   ٦٣ درس

 نیعناو ر،یتصاو ساختار، - یبند طرح:  ٦٤ درس

 تعامل محور -یبند طرح:  ٦٥ درس



  

 هافرم:  ٦٦ درس

 هیثانو و هیاول یهادکمه:  ٦٧ درس

 پاسخگو و یقیتطب یطراح:  ٦٨ درس

 مجدد؟ یطراح ای دیجد یطراح:  ٦٩ درس

 ماوس مقابل در یلمس صفحات از استفاده:  ٧٠ درس

 یر یکاربردپذ یروانشناس - دهم فصل

 ست؟یچ واقعاً  یر یکاربردپذ:  ٧١ درس

 )Minimal( نهیبه ای عیسر  آسان، ساده،:  ٧٢ درس

 کردن کشف ای ، جستجو ، کردن مرور : ٧٣ درس

 انتظارات و ثبات : ٧٤ درس

 یکاربر تجربه ضد:  ٧٥ درس

 یدسترس تیقابل:  ٧٦ درس

 محتوا - ازدهمی فصل

 نگیتیرا یکپ یتجار  مدل مقابل در یکاربر  تجربه ، نگیتیرا یکپ:  ٧٧ درس

 call-to-action  ای کاربر از تیفعال انجام درخواست فرمول: ٧٨ درس

 هادکمه و هابرچسب  ، ها دستورالعمل:  ٧٩ درس

 فرود صفحات:  ۸۰ درس

 ییخوانا تیقابل:  ٨١ درس

 کردن بیترغ فرمول:  ٨٢ درس

 م؟یکن جادیا افراد در را گذاشتن اشتراک به زهیانگ چگونه:  ٨٣درس

 قتیحق با مواجه لحظه - دوازدهم فصل

 !است شیآزما کی خودش محصول ارائه:  ٨٤درس

 طراحان یبرا یآمار  اطالعات و هاداده - زدهمیس فصل

 د؟یکن یر یگاندازه را روح دیتوان یم شما ایآ :٨٥ درس

 ست؟یچ لیتحل و هیز تج :٨۶ درس

 نمودارها اشکال انواع : ۸۷ درس



  

 کاربران تعداد با سهیمقا در جلسات زانیم ارقام، و آمار  :۸۸ درس

 گردند یم باز تیسا به مجدداً  که یکاربران با سهیمقا در دیجد کاربران ارقام، و آمار :۸۹ درس

 صفحات دیبازد ، آماروارقام:  ۹۰درس

 زمان ، ارقام و آمار : ۹۱ درس

 خروج نرخ و پرش نرخ  :۹۲درس

 تعامل وقوع احتمال : ۹۳درس

 انتخاب مقابل در ساختار : ۹۴ درس

 A / B آزمون : ۹۵ درس

 یر یمتغ چند آزمون  :۹۶ درس

 است دانستن یبرا راه تنها A/B تست اوقات یگاه : ۹۷ درس

 .دیکن دایپ شغل کی خود یبرا – چهاردهم فصل

 دهد؟یم انجام را یکار  چه روز تمام یکاربر تجربه طراح کی:  ٩٨ درس

 باشد؟یم مناسب شما یبرا یکاربر تجربه طراح نهیزم در یشغل هچ:  ٩٩  درس

 ست؟یچ ردیگیم قرار شما یکاربر تجربه به مربوط یرزومه در آنچه:  ١٠٠ درس

 

    



  

  نویسنده مقدمه
   دهدیآموزش م کاربردیرا به صورت  مطالب واقعاً کتاب  نیا

کتاب در  بصورت اکنونو  فراگیر شد ،شد لیوبالگ تبد کیبه  ،مه شروع شدخبرنا کیاز  زیهمه چ

است. کتاب  ی نوشته شدهخوانندگان واقع بر روی قاتیبر اساس تحق کتاب نیقالب ا شماست. اریاخت

ما  .باشد دیجذاب و مف تا کتابی است دهش بازخوانیکاربری تجربه نهیدر زم شرویتوسط طراحان پ

  .میکردمی گردآوری نترنتیاز ا ها رابازخورد نیز تن کتابدر زمان نوش یحت

 

  الزم استوجود آن  رایاست ز نوشته شده کتاب  نیا

 ،هابا استارتاپ من هنگامی که شدند.ایمیلی منتشر میخبرنامه  کبصورت ی هادرس نیا قتیدر حق

 یاهیپا سؤاالتبار  نیو چند نیچند ،کردمیم یهمکار ، ساخت محصول هایتیمو  معروف یهابرند

در  یا حرفه یها تحت عنوان نکته ایگرفتم خبرنامه میتصم. بنابراین دمیپرسرا میکاربری تجربه

  .منتشر کنمهمکارانم  یبرا یکاربر تجربه

ها ارسال شرکت یو برا نوشتممی یکاربر تجربه نهیدر زم و جذابی کوتاه یهادرس یکبار، ایهفته

 انتظار هاآن ازو اگر  نبودند ایکه در کار خود حرفهبودند ای افراد پرمشغلهمن  نیمخاطب .کردمیم

 کننده سرگرمشکل  بهها را درس دیبا اموزندیب) یرا (طراح تجربه کاربر  یگر یکه شغل شخص د داشتم

  !!بودند یدتمب هاآن ،گریبه عبارت د .نوشتمیم یا

 !سبک را دوست داشتند نیهمه ا یول بنظر برسدآزاردهنده  و انهمتکبر این کار هکنگران بودم ، در آغاز

که من  دیطول نکش یادیز مدتدهم. پاسخ بها به آن تاکردند میمن ارسال  یبرا هاییسؤال حتی

 تیعضو درخواست زینج از شرکت ر و افراد خا دمیشنیم انیرا در جلسات مشتر میها مشاوره قول نقل

  .داشتند راخبرنامه  در

 نماتویم گونهچ«ست که ا نیا یر بکارتجربه یهاانجمندر  سؤال نیترکه مهم ود دریافتمخیلی ز

 .وبالگ شد کیبه  لیمن تبد ومشاوره های هانکته جهیو در نت »؟کنم آغازرو  یر بکارتجربه یادگیری

 درس روزانه ٣١، ٢٠١٤ هیبود. از ژانو یر یکارجربهی تتصادف یهادرس ،وبالگ یپروژه بزرگ من برا نیاول

و  گر بز تیموفق کی نی. ادادمرا در وبالگ قرار می یکاربر تجربه نهیدر زم زهایچ تریناساسیدر مورد 

تا به حال ی آن، ارتقای سنت برا ١حتی بدون پرداخت  یتصادف یهادرس. این بود فراتر از انتظار

 است! ها بار خوانده شدهونیلیم



  

 نیاکه چرا به وجود  دیخواهیم یر تشیب دالیل و اگر ستاکتاب  نیای بالگ مشوق من براو نیا

تا به حال  "افراد مبتدی یبرا یکاربر تجربه یعنوان "طراح، این را در نظر بگیرید که است ازین کتاب

 یدر مورد شغل چرا که میکتاب انتخاب کن نیا یبرا ارتوانیم آن و ما می انتخاب نشدهبرای کتابی 

  .داشته استکا یدر آمر ٢٠١٥در سال  را رتبه چهاردهم، تقاضاپر هایشغل ستیکه در ل میکنیصحبت م

  

  

  

  ست؟امناسب  یچه افراد یکتاب برا نیا

آن  یر یادگی یبرا ی رادرست کتاب ی چیست،کاربر منظور من از تجربه ایدنشدهاگر هنوز شما متوجه 

 : است سه دسته از افراد نوشته شده یکتاب برا نی. اایدانتخاب کرده

 .خواهند طراح شوندیو م ستندیکه طراح ن یکسان .١

 .یکاربر تجربهی طراح رانیمد .٢

 .دنبدان شتریب کاربریتجربهخواهند در مورد یکه م گرید یشغل یها نهیزم در تجربه با افراد .٣

  

   شماست یبرا دقیقاً کتاب  نیا دیستیاگر شما طراح ن

. هدفی که دست ی را تعلیم دهمشتر یطراحان ب ی،اصول ساده و آموزش با این است که من هدف

ان طراح همچون« کتاب در مورد کیتنها  نیا .می باشد ی سختآور شگفت طرزبه آن یافتن به

ست ا کاربردی هایدرساز ی ابلکه مجموعه، ستین »کاربریتجربه یتذهنداشتن « ایو  »اندیشیدن

 کی تانشغلاولین روز از  نیچگونه در اولو  دیرا انجام ده هاییچه کار دهدمیکه به شما آموزش 

  .دیباش یکاربر طراح تجربه

به  یکاربر شروع تجربه یراو ب دیاشده لیتازه فارغ التحص ایو  هستید آموزکاریا آموز شما دانش اگر

  اید.کتاب درستی را انتخاب کرده ،استرس و یا نگرانی دارید یصورت واقع

اختیار استخدام  ایو  دیطراح هست کی خودتان یا دیکنیم تیریمدرا  یکاربر اگر شما طراحان تجربه

به و کمتر  دیکنیم یطراح تیریمد صرف ی رار تشیزمان ب ، پسدیرا دارتیمتان  طراحان یا اخراج

 ید است مخصوصًا با وجود چنین کتابی،مف شهیشما هم یبرا یبازآموز  نیار. بنابپردازیدی میطراح

  .خواهد بودکننده سرگرم یآسان و حت



  

بازآموزی است که یکی از اهداف این کتاب  تر ازمهم کاربری، توانایی آموزش تجربهریمد کاما برای ی

ه با تیمتان مکالم یابرالگو یا یک منبع و  کیبه عنوان می توانید کتاب  نیا نیز همین است. از

  .شما باشد بانیست که پشتا یکتاب، برای شما زیچ نیترارزشگاهی با . استفاده کنید

داشته فروش  ایپروژه و  تیریمد ی،سیبرنامه نومانند  هایی مرتبطنهیدر زمیی هاتجربهممکن است 

 یطراح کنیدمیدرک  نکهی. از ادیبدان شتریبی کاربر تجربه نهیکه در زم دیدار ازیشما ناکنون  باشید اما

 !گزارمسپاسبسیار ست، اخدمات  و یتالیجیتمام محصوالت د یکاربری هسته مرکز تجربه

 کاربران درک یبرا یراه یعمل یهاصحبت باتا  دیریبگ ادی و دیکن شروع را کارتان نکهیا یبرا کتاب نیا

 مطالعه ،دیدار را ندهیآ در یطراح یهاوجه سمت به رفتن یآرزو شما اگر. است یخوب یراهنما، دیبساز

 !است العاده فوقشما  یبرا هم کتاب نیا

  

  

  شده است؟ یکتاب چگونه سازمانده این

روند  باً یشده است و تقر یبندگروه یمشخص هایبخشباشد که در یدرس م ١٠٠کتاب شامل  نیا

 ی خودشغل گاهیجا نیدر اول ن شما االنی. بنابرادکنیدنبال م ار عملی یهادر پروژه یکاربر تجربه یواقع

 دیخواه ار حس نیا، و دیکن شروعکتاب را که اندن خو .دایهقرار گرفت یکاربر طراح تجربه به عنوان

مردم چرا که  دیکتاب بلند نخند یهایشوخ به دیکن یسع. البته میکنیکار م یکدیگر درکنارداشت که ما 

  !!دیاوانهیکنند شما دیفکر م

 زیر و قیعم یلیخ آن بهکه  دیکننمی دایپ باشد را جدول ای هانمودار ، که شاملیکتاب بخش نیدر ا

 یو خوب برا عیمرجع سر کیکه  است شده یاساس طراح نیکتاب بر ا نیا. دباش شده هتپرداخ

  .من خاص یها کوتاه و همراه با شوخ طبعسدر. ی باشدکاربر طراحان تجربه

البته ممکن است  .دهدیرا پوشش م هانهیاز زم بسیاریست و ا عیمرجع سر کیکتاب  نیبه هر حال ا

 نیکند. من در ایم یها را معرفنهیاز زمی بسیاری ول نپردازد یر بکارازتجربه ینوانهر مطلب و ع به

 دارند. ازین به آن افراد مبتدیم که اهکرد تمرکز یبخصوص یزهایچ رویبر  کتاب

 ،انتقادات یحاطر ،یمتن یطراح ) Lean ،  Agile(  لیو اجا نیلی روندها رینظ یمباحث نیبنابرا

مطالب جهت  نیکتاب مطرح نشده است. ا نیدر ا ،مشابه آن یمطالب و کاربردپذیریبررسی عمیق 

مطالب را جستجو  نترنتیدر ا دیتوانیم ن،تر شدیاحرفه یشما برا تر است.شرفتهیتر و پطراحان خبره

  .دیمطالعه کن نهیزم نیدر ارا  یگر ید یهاکتاب ایو  دیکن



  

 دیبخوان بیها را به ترتها و فصلکه درس دیستیشما مجبور ن ودرس مستقل هستند  ١٠٠ نیا یتمام

 ایو  دیرا بخوان یفصل بخصوص دیخواهیم اگر .به نیاز و تصمیم شما بستگی دارد ) ، این مورد البته(

 یجالب دهیکل کتاب هم ا ناست. البته خواند ریامکان پذ کار نیا، دیمنبع استفاده کن کیبه عنوان 

  .ستا

 
  اند :شده یگروه بند فصل ١٤در  هادرس

 یکاربر تجربه یطراح. آموخت دیخواه را هیاول میمفاه از یکم ،یاصل یهادهیا فصل در ابتدا 

 شد خواهد منجر شما »میسل عقل« ماتیتصم از یار یبس و باشد عقل از دور تواندیم یگاه

 از کی هر ،ایدنکرده یطراح را یز یچ حال به تا شما اگر. دیریبگ قرار اشتباه جهت در شما که

  .دیکن فکر بخش هر مورد در مطالعه، ادامه از قبل و دیکن مطالعه را هادرس نیا

 شما را برای که دیشویم آشنا یکاربرد مطالب با شما »از شروع شیپ« بخش دوم، بخش در 

 کار بزرگ شرکت کی در شما اگر. کندیم آماده یکاربر تجربه روند در خود، یبعد بررسی های

 .باشدیم یضرور  شما یبرا هابخش نیا نخواند د،یکنیم

 شما اصول  ، » ما نیذه یتمحدود« و  » یکاربر  قاتیتحق«  ، » یرفتار  یمبان « در بخش

 یرفتارهاچگونگی ن یهمچن و دیریگیم ادیانجام کارها را  یو چگونگ ییفهم انسان از چرا

  کنید.را بررسی می دیداردهندکه شما انتظار آن را نیرا انجام م یکه کار  یزمان را کاربر

 یقبل یهابخش در که ییدهایا شما ،» رفتار یطراح«  و » اطالعات یمعمار  « فصل در 

 یار یبس یبرا یکاربر تجربه یطراح علم و روند. دیکنیم ادغام خود یهامهارت با را ه ایدادگرفتی

  .باشد یطراح تفکر مورد در یدیجد روش یکل طور به تواندیم افراد از

 دیکنیم یطراح به شروع یواقع صورت به شما سسپ:  

  از قبل » یبصر  یطراح اصول« فصل » Wireframing نیا در » هیاول یهانمونه ساخت و 

  .است مطرح شده کتاب

 یکاربر تجربه طراح کی عنوان به شما یاصل مستندات(  خوب میرفریوا کی ساخت یبرا رایز (

 یطراح نکهیا فقط نه د،یباش داشته کند رامی کار چگونه یطراح که نیازا یحیصح فهم دیبا

 .شودمی  دهید چگونه

 گذارد،یم تأثیر کاربر بر چگونه شما، کار یبند هیال و رنگ اندازه، دیشد متوجه شما نکهیا از بعد 

 .دیکنرعایت  را ییهادینبا و هادیبا چه ها میرفریوا ساخت در دیریگیم ادی



  

 یطراح چگونه که آموخت دیخواه شما ، » محتوا « و » یر یردپذکاربی روانشناس«  بخش در 

 استفاده نتیجه نهایی کار از یشتر یب افراد تعداد نیبنابرا. دیکن ترکنندهمتقاعد و ترآسان را خود

  .کرد خواهند

 یانداز  راه بخش:  است مهم اریبس » قتیحق از یالحظه « بخش.  

 یطراح تیموفق و ییکارا زانیم یکاربر تجربه وبخ طراح هر ،ی محصولانداز  راه از بعد 

 نیا در را کار نیا یهامهارت. کندیم گیریاندازه یواقع کاربران با یواقع یایدن در را خودش

 نیا در دینباش نگران .ستا » طراحان یبرا اطالعات «بخش نیا نام .دیریگیم ادی بخش

  .ستا ریتصو آنمحتوا  ترشیب .وجود ندارد یسخت زیچ و معادالت چیه فصل

 که دراین باره دیریگیم ادی ییزهایچ ،» دیکن دایپ شغل کی خود یبرا«  بخش در تینها در و 

وجود  شما یکارهانمونه در دیبا یز یچ چه، ستا مناسب شما یبرا یکاربر تجربهدر  ینقش چه

  .ستیچ یکاربر تجربه طراحیک  عنوان به روز تمام در شما کار نکهیا و باشدداشته 

تا درک  ه ایمو بامزه استفاده کرد یکیگراف ریکتاب از تصاو نیدر ا ،بهتر شما وتر درک راحت یبرا

  .شودتر تر و روانشما ساده یکتاب برا میمفاه

  کتاب یاصل اهداف

 : کتاب هم دو هدف دارد نیا نوشته شده است، یکاربر تجربه نهیدر زم ی کهمانند هر کتاب خوب

 شتریب یربر کاطراحان تجربه میو تعل آموزش .١

 !سندهینو شتریکردن ب ونریلیم .٢

 : گریعبارت د به ای و

 وکارکاربر و هدف کسب هدف

به دنبال  شتریشما ب در ادامه ست وا یکاربر طراح تجربه کیکردن شما به  لیمن تبد یاصل هدفی ول

 میتعلکار موجب  نیکرد و ا دیخواه یستان خود معرفورفت و کتاب را به د دیداستان خواه نیا

  .خواهد شد یر تشیطراحان ب

  از مطالعه کتاب لذت ببرید !

  

  



  

  مترجمین مقدمه

همه ما در هر لحظه از زندگی و در هرجایی که باشیم در حال تجربه کردن و ساختن تجربه برای 
، تجربه همان حس دیگرانیم در اینجا منظورمان از تجربه داشتن سابقه کار و دانش فوق العاده نیست

ست که در انجام حتی ساده ترین اتفاقات، تصمیم ها و امور روزانه به دست می آوریم. و برداشتی ا
، مصرف کنندگان و مشتریانی هستیم که تجربه برایمان ساخته میشود اما در حقیقت همه ما کاربران

خوب بودن و یا تلخی یک تجربه  یتچه کسانی مسئولو سازند چه کسانی این تجربه را برای ما می
 د؟را دارن

در دنیای امروز با رشد کسب و کارهای آنالین که ارتباط مستقیم با تصمیمات آنی و سریع کاربران 
موضوع چگونگی و کیفیت ساختن  ،دارد و در حقیقت کاربر و یا مشتری قلب تپنده کسب و کار است

ی اصلی این تجربه پررنگتر شده است تا جایی که صاحبان کسب کار این موضوع را یکی از ابزار ها
این تجربه خوب و همراستا با  ساختن برای اما  .میگیرندرسیدن به اهداف کسب و کار خود در نظر 

اهداف کسب و کار، نیاز به داشتن دانش فراوان از شیوه های شناخت کاربران و نیازهای ایشان، 
ا ایجاد یک همراستا کردن نیازهای کاربر با اهداف کسب و کار، شیوه های پیاده سازی فرآیند ها ت

تجربه رضایت بخش برای کاربران و بسیاری از اطالعات 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

عال در زمینه تجربه تیم یوایکس بوک با تکیه بر دانش و تجربه اعضای آن که همگی جزو پیشروان ف
کاربری هستند سعی در توسعه و بومی سازی منابع تجربه کاربری دارند تا بتواند گامی بزرگ در کمک 

در این راستا اقداماتی نظیر ترجمه  به کسب و کارها برای ساخت تجربه بهتر برای مخاطبانشان بردارد.
ربیات متخصصان بومی، ترجمه و انتشار و انتشار کتاب، انتشار مقاالت، ویدیو و پادکست بر اساس تج

و هرآنچه بتواند گامی مثبت در بهبود تجربه کاربران بردارد را در  انواع مالتی مدیا، برگزاری همایش
 .برنامه کار خود قرار داده است

دیجی کاال و دیجی  تیم ه کاربری دربه قلم محیا اســداللهی / کارشــناس ارشــد طراحی تجرب uxbook معرفی ”

  “  استایل

وزشی برای طراحان فارسی زبان در جهت تولید محتوای مناسب آم uxbookاین کتاب اولین گام تیم 

منبع . کتاب "طراحی تجربه کاربری برای مبتدیان" طبق معرفی نویسنده کتاب آقای جویل مارش است

. در اینجا در این زمینه مشغول به کار شوند میم دارندو طراحانی است که تص نمناسبی برای مخاطبی

همراهی  ار uxbookصمیمانه از حمایت های گروه مترجمین کتاب اول که در ترجمه این کتاب تیم 

  .میکرده اند تشکر می کن



  

  :  تیم مترجمین

    یسخاو پوریعل یمهد، وحدت سامان، احمدلو نیحس، یگل جان اکبر  حامد : انیآقا

  یبیمس فاطمه، عجم فاطمه، افتاده دانا، یاسدالله ایمح : انبانو

  سامان وحدت : تیم صفحه آرایی

  سامان وحدت) /  این یکاظم رضایعل(جناب آقای  آقای مترجمسایت : وب  تیم ویراستاری

  علیرضا حسن زاده : تیم گرافیک و طراحی جلد کتاب

   



  

  یدیکل هایایده - اول فصل

  ست؟یچ یکاربر تجربه : ١ درس
  .است کار یابتدا ،یآموزش هر آغاز یبرا نقطه نیبهتر  

 .است به چیزی بهتر آنتبدیل  بلکه ستین کاربریتجربه خلق شما کار. دارد یکاربر تجربه یز یهرچ

  

 کاربریتجربه کیکنید شما به طور طبیعی تصور می ست؟یچ »خوب« کاربریتجربهاما منظور من از 

  !ستیدرست ن ایناما  کندیاست که کاربر را خوشحال م ایتجربهخوب 

 تیوب سا در در که ییکارها از نمونه چند است یکاف نید،خوشحال کرا  کاربرخواهید می فقطاگر 

 و دینک اضافه خود یطراح به را دنهست emergencycompliment.com یاو lolcats.com یها

 ریمد قطعاً اما  .)دهند یم شنهادیپ یزشیانگ یو محتوا ریکاربر تصاو یبرا تیدو وب سا نی(ا !تمام

که من حدس میزنم شما  ستیاتفاق ممکن ن نیبدتر نیگرچه ا(  نخواهد بود یراض جهینت نیاز ا شما

  .است کاربران موثرساخت  ،یکاربر . هدف طراح تجربهآن را انجام بدهید)

  :باشد یجد و مهم اریبس تواندمی که است موضوع کی از یکوچک نشانه تنها کاربر تجربه کی



  

(چیزی که کاربر است کاربریتجربه یفقط به معنا »UX« کنند کهیشتباه فکر ماز مردم به ا یار یبس

تجربه کاربر است.  یبر مبنا یطراحفرآیند در مورد انجام  »کاربریتجربه«، اما در واقع تجربه می کند)

شماست. بازخورد کاربر  افزارنرم ای تیساوب یفکر  تیاو از ماه یار یدرک و هوش، کاربر یتجربه فرد

بررسی فراتر از  ، کارهایییکاربر اما الزم است طراحان تجربه (البته در بعضی موارد) مهم است اریبس

 .انجام دهند کاربران بازخورد

  

 کاربریتجربه یانجام طراح

به  یادیاست که شباهت ز یندیشامل فرآ )شود یم عنوان UXDبا نام  یکه گاه( یکاربر تجربه یطراح

برآورده کردن  یبرا د،یکنیم قیدرک کردن کاربران تحق یبرا؛ به عنوان مثال .دارد یعلم ندیفرآ کی

و راهکارها را  هاایده نیو ا دیکنیم یپرداز  دهیوکار خود اکسب یازهاین نیکاربران و همچن ازین

  .دیکن یرا بررسها  آن ییتا کارا دیکنیم یر یگو اندازه یساز ادهیپ

  ،ستیشما ن کار مورد نظر نیاگر ا ای .به شما آموزش خواهیم داد را کتاب تمام موارد فوق نیدر ا

  ! است برای شما نهیگز کیهنوز  هم lolcats.com تیسااستفاده از وب 

   



  

یتجربه سازنده یاصل جزء پنج : ٢ درس   کاربر
 شهی. اما هممیکنیرا دنبال م ندیفرآ نیا یدرس تاحد نیاست و در ا ندیفرآ کی یکاربر تجربه یطراح

اثربخش (محتوا)  یسندگینو ، یطراح ، یر یکاربردپذ ، یاسن: روانشدیداشته باش نظررا در  زیپنج چ دیبا

  .لیو تحل

 یلیخ بصورت من لیدل نیکتاب باشد به هم کی تواندمی ییپنج موضوع به تنها نیهر کدام از ا

  .نیست ایپد یکیو کیو  است یاجمال یدرس آموزش نیا .کنمیم انیموضوعات را ب نیا ساده

نوشته  یفرد را ایپد یکیو یکاربر تجربه یدارم که صفحه نانیاطم تقریباً  ،میمنصفانه نگاه کن اگرالبته 

 !!استدهیشن کاربریتجربهدر مورد  کباریکه تنها 

  

 : یروانشناس -١

. دیدار یادهیچیذهن پ نیزن اخودت کهاز این موضوع آگاهید، چرا است و شما  دهیچیکاربر پ ذهن

 توانندیم و کنندیم کار خود احساسات و یشخص نظرات براساس شتریب یکاربر تجربه کارشناسان

 باید اوقات یگاه نیز طراحان .کنند بیتخر ایو  بسازند راخورد  یرقم م شما یبرا که یجینتا

  .است یسخت اریکار بس نیا که دنریبگ دهیرا ناد (ویژگی های شخصیتی خودشان) خود یروانشناس

 : دیاز خودتان بپرس

o ؟خواهد داشت یازهیانگ،  چه در جایی مشخص قرار  بگیرد کاربر اولین باری که 

o  دهد؟یم کاربر به یاحساس چهاین جایگاه 

o برسد؟دلخواه  جهینت به تا دهد انجام است الزم کار مقدار چه کاربر 

o ؟شودمی جادیا او یبرا ییهاعادت چه دهد انجام را کار نیا بارها و بارها اگر 

o ؟دارندرا  یاتفاق چه انتظار ،کنندیم کیکل بخشی یرو یوقت 

o دانند؟یم در باره آن آموزش ندیده اند را قبالً  که ییزهایچ که کنیدمی فرض ایآ 

o ؟و برای چند بار ؟چرا دهند؟ب انجامش دوباره آنها که هست یز یچ نیا ایآ 

o خودتان؟ ای دیکنیم فکر کاربر یهاخواسته و زهااین به ایآ 

o د؟یکنیم قیتشو چگونه را درست یرفتارها  

   



  

 : یر یکاربردپذ -٢

 جیگ یز یچ . اگراست ارانهیشواغلب ه یر یکاربردپذ اما است یارادریغ معموالً کاربر  یروانشناس چهاگر

 یباعث سرگرم کنندگ آن دنوجود دارد که سخت بو مواردی .شما متوجه آن خواهید شد ،کننده باشد

نقدر ساده باشد که آاست که  نیموارد هدف ا ریسا ی) اما براها یشود (مثل باز یم شتریب تیو جذاب

  استفاده کند. از آن یندارد بتواند به راحت یدانش چیکه ه یکس یتح

 : دین بپرسااز خودت

o باشد؟ داشته ازین اربرک سمت از یورود نیکمتر به که دیده انجام یطور  را کار دیتوانیم ایآ 

o د؟یکن یر یجلوگ آن از دیبتوان که فتدیب اتفاق کاربر سمت از یاشتباه است ممکن ایآ 

o د؟یکن نگاه ترهوشمندانه یکم است الزم ای ایدرفته شیپ رک و راست کامالً  ایآ 

o یم هگرفت هدیناد یسخت به ایآ) است  خوب(  ؟است رشیپذ قابل یراحت به شما یطراح ایآ

 نی(ا ؟دارد را آن انتظار ناخودآگاه طور به کاربر که هست یز یچ همانای) است  بهتر( ؟شود

 )است  مورد نیبهتر

o ؟ آن با متضاد ای است کاربر هایفرضیه  اساس برطراحی شما  ایآ 

o ؟رد آنها را بداند فراهم کرده ایدآیا تمام چیزهایی که کاربر نیاز دا 

o د؟یکن حل تریمعمول حل راه کی اما با ه خوبیب ار مسئله نیا دیناتویم ایآ 

o احساسات ای دیریگیم میتصم خودتان یها تیاولو یبندطبقه  و یشخص منطق اساس بر ایآ 

 ؟دیشویم موضوع نیا متوجه چگونه ؟دیریگیم نظر در را کاربر

o یم که یکار  توانست خواهد بازهم ایآ نخواند ار تیسا یو راهنما دستورالعمل ،کاربر اگر 

   بدهد؟ انجام را اهدخو

  

 : یطراح - ٣

 به تعریف نسبت یکمتر  یشما بار هنر  یبرا» طراحی«کلمه  یمعن ،یکاربر طراح تجربه کیعنوان  به

به  یطراح ،یکاربر در تجربه نیز مربوط نمی شود. بصری شما به طراحیعالقه  و به طراحان دارد ریسا

 یهادغدغه سبک و دیکنثابت می توانید آن را  ماکه شای مسئلهاست و  چیزها کارکردنچگونگی  یمعن

  وجود ندارد. uxدر  یهنر 

  

  



  

 : دیاز خودتان بپرس

o کند؟ اعتماد آن به یفور  تواندیم ایآ است؟ خوب کاربر نظر از موضوع نیا ایآ 

o است؟ واضح ، برای کاربرمکتوب حیتوض بدون طراحی عملکرد و هدف ایآ 

o یکپارچگی تیسا یجا همه در ایآ کند؟یم یمعرف یخوب به را تجاری برند طراحی شما ایآ 

 دارد؟ وجود

o شما نیز چگونه متوجه آن  کند؟یم تیهدا یدرست یجا به را کاربر چشم یطراح نیا ایآ

 ؟شویدمی

o  یر یکاربردپذ و درسبخود  هدفتا به  کندیکاربرکمک م به لغات دمانیچ ها،شکل ها،رنگآیا 

 ؟جزئیات را بهبود می بخشد

o ؟هستند زیمتما کیکل قابل ریغ هایقسمت از کیکل قابل هایقسمت ایآ 

  

 : (محتوا) اثربخش یسندگینو - ٤

 یها. نوشتهوجود دارد یکاربر تجربه متن برای و نوشتن یتجار  هاینوشتن متن نیب یادیز تفاوت

کار  متن یکاربر تجربهمربوط به  یهاکنند و نوشتهیم تیسازمان حما یهاها و ارزشاز عکس یتجار 

  د.نکنیم ارائهتر  میو هر چه مستق یرا به سادگ

 : دیاز خودتان بپرس

o یکار  چه که کندیم ییراهنما او به میمستقمتن به کاربر احساس اطمینان را القا کرده و  ایآ 

 دهد؟ انجام را

o ؟است نیاخواسته ما  آیا کند؟یم قیتشو هدفش کردن لیتکم یبرا را کاربر ایآ 

o ؟دلیل آن چیست ،ستین این چنیناگر است؟ متن نیترمهم ،متن ترینطوالنی ایآ 

o قسمتی از محتوا را کاربر کهد یگذاریم نیا بر را فرض ای دکنیم یرسان اطالع کاربر به متن ایآ 

 داند؟یم

o دهد؟یم کاهش را کاربر اضطرابمتنی که شما نوشته اید  ایآ 

o ست؟ا کارآمد و ساده ،مشخص ،روشن متن نوشته شده ایآ 

  

 

  



  

 : یو بررس لیحلت -٥

 .میکن این مشکل را برطرف میتوانیاست اما ما م لیطراحان تحل شتریمن نقطه ضعف ب دهیعق به

 آن یادگیریکند و یم متمایز یانواع طراح گریرا از د یکاربر است که تجربه ایترین مقولهعمده لیتحل

  .است یارزشمند و عال زیچ کی واقعا یو بررس لیحل. تسازدمیارزشمند  بسیار شما را

 : دیبپرس تانپس از خود

o استفاده هاداده و آمار از درست بودن مسیرتان، اثبات ای ضعفهای نقطه دنیفهم یبرا ایآ 

 د؟یکنیم

o مشهود؟ قیحقا ای دیهست یذهن یهادهیا دنبال به ایآ 

o بدهد؟ اشم به هایی راپاسخ نیچن تواندب که دیکنیم یجمع آور را  یاطالعات ایآ 

o د؟یدار آنها رفتار از را خود یشخص برداشت ای دیدانیم را انکاربر رفتار علت 

o ایا بدنبال آمار و ارقام دقیق هستید یا پیشرفت نسبی برای شما کافیست؟ 

o ؟سنجیدمی را یدرست هایداده ایآ سنجید؟می ها راداده چگونه 

o  ؟شما چیستدلیل  ،نه اگر ؟کنیدمی را نیز بررسی بد جینتاآیا 

o د؟یکنیم استفاده و پیشرفت ءارتقا یبرا هالیتحل نیا از چگونه  

  

  

  

   



  

 شما انداز چشم و یفکر  خط : ٣ درس
ببرد.  نیاز ب ای و تواند کار شما را بهبود ببخشدیبه مشکالت م شما دگاهید یکاربر تجربه یطراح در

  شد.کاربر با انتظارتواند برخالف یم یشما حت یو تجربه شخص دگاهید

 یخودشناس

 : دیآگاه باش زیاز دو چ دیبا دیشروع به شناختن کاربر کن دیبخواه نکهیاز ا قبل

  ندستین مهم کاربر یبرا که دیخواهیم را ییزهایچشما. 

  تندسین مهم کاربر یبرا که دیدانیم را ییزهایچشما. 

  .دیکن تأمل موضوع دو نیا یرو قهیدق کی

 خواهندمی هاآن که دیبخواه را یز یچ:  یکدلی

است.  »یکدلی«به آن توجه کرد کلمه  یز یاز هر چ شیب دیباشد که با یکاربر لغت در تجربه کی اگر

 است. یو چه در حالت کل یکاربر طرز فکر مهم چه در تجربه ینوع یکدلی

 االً احتماما  دیداررا  یکدلیباز هم حس  دیباش یارهیقاتل زنج کیاگر شما  یراز وجود دارد: حت کی اما

 !ستیمناسب ن یارهیقاتل زنج کیبرای  یکاربر تجربهطراحی شغل 

این  چراکهمعامله بزرگ است  کی نیو ا خواهدست را نشما یعیکه خواسته طب یز یآن چ کاربر دیشا

 غلط است. شما از کاربر درک بدین معنی است که

 .دیریالت کاربر را در آغوش بگمشک و دیرا مطالعه کنها دادهآمار و  ،دیبا کاربر صحبت کن د،یکن قیتحق

 یوقت .شودبشما هم دغدغه  تبدیل به مشکل و آن دیدرک کن بخوبیمشکل را  کیشما یعنی  یکدلی

 خاطرکند. نه به یآن شما را شگفت زده م یراه حل خوب برا کی دیکنیمشکل را حس م کیشما 

شما  و اینگونه می باشید ر ارتباطشما با کاربر د چون بلکه دیهست یقهرمان احساسات کیکه شما  نیا

  .هستید کاربراناز  یکیهم 

 : دیاز خودتان بپرس

o را یکی خود رزومه در طرح نیا داشتن ای کاربر یبرا دیجد یژگیو کی نیب دیبود مجبور اگر 

 د؟یکردیم انتخاب را کدام د،یکن انتخاب

o ت؟سیچ آن یاحتمال لیدل ،باشد نداشته دوست را شما یحاطر کاربر اگر 

o دکمه فقط ای ؟دیا کرده کار، دیا نموده یآن را طراح ندیکه فرآ یافزار  نرم با واقعاً  خودتان ایآ 

  د؟یبرس انتها به تا کلیک کرده اید را" ادامه"



  

  دیدانیرا م زهایچ یلیشما خ

ادی البته منظور افر است. یکاربر تجربه یهسته اصل ،دانندیکه کمتر از شما م یافراد یبرا یطراح

 تتانیکه اگر سا دیدانیم شما دانند.یکه کمتر از شما م یافراد بلکه هستند از شما ترخنگ نیست که

که  دیدانیم شما .دندایرا نم نیقدرتمندتر خواهد بود اما کاربر شما ا اریبس دیکن یساز یرا شخص

 شما .داندیرا نم نیاما کاربر شما ا ،سازمان شماست یهامیشما بر اساس ت یمنوها یبنددسته

ان و اگر کاربر داندیرا نم نیکند اما کاربر شما ایکه پرداخت حق نشر محتوا شما را ارزشمند م دیدانیم

متوجه میشوند، که  یزمان یگاه یحت ودنشیآن قائل نم یهم برا یتیپس اهم دندانینم این مطالب را

و  ینسخه کپ کی ننداتویم ران! کاربحق نشر مشکل شماست !شوندیآن قائل نم یبرا یهم ارزشباز

  کنند. دایپرا  یمجان

 : دین بپرسااز خودت

o د؟یفهممقصود آن را میآیا ، دینانخو رو متنیک  شما اگر 

o نیبهتر یطراح نیا ، آیاکند دایپ کیکل نیکمتر با را خواهدیم که یز یچ بتواند کاربر اگر 

 د؟یده ارائه دیتوانیم شما که ستیکار

o جادیا کاربر یبرا که یاافزوده ارزش ای دیکنیم قضاوت آن ساخت زمان ساسا بر ار یژگیو کی 

 کند؟یم

o خیر، (  کند؟یم کیکل آن یرو کاربر ،دارد وجود برای کلیک یز یچ چون صرفاً  کنیدمی فرض ایآ

 )کنند کاربران کلیک نمی

  

  

  

  

  

  

 

 
 


