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 )UX Writingنویسی (تجربه دربارۀبخش اول: 

 ۲۰۱۸است. در  ظاهر تازهاش یو ایکس رایتینگ یک حرفۀ بهتعبیر فرنگینویسی یا بهتجربه

آیا : وتردید پرسیدندبا شک ی دیجیتالوکارهانویسان حوزۀ فناوری و کسبمیالدی وبالگ

 دار مواجه هستیم؟نویسندگی تجربه کاربر یک مد است یا با یک حرفۀ آینده

مطرح  ویسینهایی جدی دربارۀ تجربهشان ایدهها در وبالگبعد از حدود دو سال حاال همان

 .سمت خودشان بکشندخواهند جستجوگراِن گوگل را بهو می کنندمی

 مطرح
ً
اما صبر کنید! یعنی پیش از آن  ،میالدی کلید خورد ۲۰۱۶از  UX Writer شدِن واژۀظاهرا

مان را ابان، مترو، ایستگاه قطار یا بیمارستان راهخی داد؟ پس ما چطور درنویسی رخ نمیتجربه

 سروکلۀ یوایکس رایتر ناگهان از فضا پیدا شد؟ کردیم؟ یعنیپیدا می

ای را پر کند و نویس قرار است چه جای خالیتعبیِر فارسی تجربهیا به UX بیایید ببینیم نویسنده

 .یو ایکس رایتینگ چیست

 

 ؟ینویسهای تجربهاولین جرقه

https://www.shopify.com.ph/partners/blog/ux-writer
https://www.shopify.com/partners/blog/ux-writing
https://www.shopify.com/partners/blog/ux-writing
https://www.shopify.com/partners/blog/ux-writing
https://www.shopify.com/partners/blog/ux-writing
https://www.shopify.com/partners/blog/ux-writing
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c
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گهیمیالدی بسیاری از غول ۲۰۱۶ در با مضمونی مشترک منتشر های استخدام های فناوری آ

ها از جملۀ این کمپانی… باکس وپال، دراپنیازمندیم. گوگل، آمازون، اوبر، پی ux writer به :کردند

ها برای استخدام یوایکس رایتر نبوده اّما برخالف تصّور رایج، این نخستین درخواست .بودند

نویس با کلمات مختلفی نامگذاری شده مختلف، موقعیت شغلی تجربه هایاست. در کمپانی

ترين روشن» ux writer«توان گفت تعبیِر یوایکس رایتر و.... میاست، کلماتی مانند: طراح محتوا، 

 ست که برای این حرفه پیشنهاد شده است.تعبیر در زبان انگلیسی

گهی خیلی هم جدی گرفته نشد. دسِت کم  این آ
ً
اش تا یک سال بعد، کسی چیزی درباره ظاهرا

 .نگفت، یا اگر هم گفتند محدود بود

گهیمیالدی یک وبالگ ۲۰۱۷در  ای نوشت. های سال قبل رفت و مطلب تازهنویس فرنگی سراِغ آ

او در مطلبش سعی کرد از نخستین افرادی باشد که به سؤال یو ایکس رایتینگ چیست پاسخ 

 .دهدمی

هم خیلی جدی گرفته نشد. یک سال بعد، شاپیفای با شک و تردید  مطلب کريستینابه هر حال 

 دربارۀ نویسنده تجربه کاربر مطلبی منتشر کرد و پرسید: آیا این یک ُمد گذراست؟

میالدی  ۲۰۱۹در گوگل به  UX Writer ی واژۀوجوی جدهای جستبه هر حال اولین نشانه

گهیبرمی  .هاگردد، یعنی سه سال پس از انتشار اولین آ

گهی شان با مخاطب حرف ها در محصولها یک وجه مشترک وجود داشت: آندهندهدر بین آ

زنند. و این مخاطب ممکن است هر کسی باشد؛ هرکسی با هر نوع از سواد، دانش، زبان، می

 .ایدئولوژی و سلیقهتفکر، ای

 ۲۰۲۱تا ابتدای  ۲۰۰۴در سطح جهانی از سال  UX Writer فراوانی جستجوی واژۀ

 

https://uxwritinghome.com/mag/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c
https://www.uxbooth.com/articles/what-is-ux-writing/
https://www.uxbooth.com/articles/what-is-ux-writing/
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 ۲۰۱۶یوایکس رایتینگ قبل از 

گردی را شروع کرد چطور فهمید کدام کلید وقتی کريستینا مرورگرش را باز کرد و وب ۲۰۱۷در سال 

مپیوترش را روشن کرد و به وب وصل شد، تر برگردیم، وقتی کاکند؟ به عقبدر گوگل چه کار می

 دانست چطور باید از مرورگر استفاده کند؟از کجا می

ایم. پس شاید واضح و روشن است که ما از زمان تولد ویندوز با متن تجربه کاربر سر و کار داشته

 جواب یو ایکس رایتینگ چیست خیلی هم دور نباشد، هوم؟

گردد. اما اگر از من بپرسید ال) به چند دهه قبل برمینویسی (در فضای دیجیتسابقۀ تجربه

عنوان انسان، تمام عمرمان به .شودگویم یوایکس رایتینگ در فضای دیجیتال خالصه نمیمی

  .زنندبا ابزار و اشیاء و محصوالت و خدماتی سروکار داريم که برای کاربرشان تجربه رقم می

توانیم نقشه راهنمای مترو را یک نمونۀ پرکاربرد از آیا مترو یک خدمت نیست؟ بنابراین نمی

 .نویسی استطراحی و متن تجربه کاربر بدانیم؟ چرا، این هم تجربه

 

 Copywriting و UX Writing پندارِی تلۀ همسان
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اش ایران را تسخیر نویسی یک حرفۀ رایِج دیگر با ترجمۀ فرنگیشدِن حرفۀ تجربهتا پیش از جدی

  کپی رایتر :کرد

توان نویس خودمان) نه جدید بود نه تازه اختراع شده بود. حتی مییغرایتر (همان تبلواژۀ کپی

گهی ویک و مینو یا های یکگفت با یک حرفۀ نوستالژيک طرف هستیم. هنوز هم تماشای آ

نویسی باعث شد بودِن تبلیغشاید پرسابقه .تبلیغات قدیمی کوکاکوال برایمان خوشایند است

رایتینگ ها تصور کردند یوایکس رایتینگ و کپیلیخی :پنداری غلط شایع شودیک همسان

 .ستیکی

دانیم که نویسندگی تجربه کاربر نویسی، میحاال و با نشر انواع و اقسام مطالب دربارۀ تجربه

 .دارد های آشکاری با سایر انواع نوشتنتفاوتست که یک حرفۀ تخصصی

رسی نرم با دید دیگری بردادند نرمرایترها انجام میها یا کپینویسبرنامه ۲۰۱۶کاری که تا قبل از 

های پرمخاطب تصمیم گرفتند روی نیروی متمرکزِ تجربه نویس جا بود که کمپانیشد. همین

اما انتظار  .UX گذاری کنند. اینجا بود که نیازِ جدید تبدیل به حرفۀ جدید شد: نویسندهسرمایه

 ها از یو ایکس رایتینگ چیست؟کمپانی

 

 موقعیت تجربه نویس در ایران :۲۰۲۱

میالدی دو ماه  ۲۰۲۱مانده. از طلوِع  ۱۳۹۹نویسم کمی به پایان سال رها را میحاال که این سط

نویس چقدر مستحکم است. امروز حتی بیاِن ناِم توان گفت جایگاه تجربهبیشتر گذشته و نمی

فارسی یا فرنگی حرفۀ نویسندگی تجربه کاربر سخت است. طی چند ماه گذشته با فهرست 

 :امها مواجه شدهو واژهها خطاب عجیب و غريبی از

 .نویس هستم)رایتر نیستم، تجربهتایپ رایتر (من ماشین تایپ دوست دارم ولی تایپ •

گویند میکروکپی. من جایی کلمۀ کپی را نخواندم های دیزاین (در فرنگی بهش میکپی •

 .ولی بارها شنیدمش)

لی من نویسنده گویند یو ایکس رایت بنویس وها بهم مییو ایکس رایت (برخی مشتری •

اش هم نویسم نه یو ایکس رایت. اسم فرنگیتجربه کاربر هستم و متن تجربه کاربر می

 .یوایکس رایتینگ است

https://hmotahari.com/blog/%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://hmotahari.com/blog/%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-ux-%d9%88-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af
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های طراحی های فنی و بعضی را هم از تیمها را از تیمشاید باور نکنید اما تمامی این واژه

 .امشنیده

افتند اما اگر بخواهم شرح مختصری می نرم جاها نرمخواهم مته به خشخاش بگذارم. واژهنمی

 :از وضعیت مواجه با تجربه نویس در فضای کاری امروز ایران بدهم باید بگویم

ها یا افرادی دانند اهمیت یو ایکس رایتینگ چیست. بارها به تیمهای فنی هنوز نمیاغلب تیم

  :اند. امافتهام که تجربه نویسی را با نوشتن کپشن اینستاگرام اشتباه گربرخورده

زنیم از یک ساختار، منطق و وقتی دربارۀ نویسندگی تجربه کاربر حرف می

 .زنیمشده حرف میچهارچوب حساب

 

 نویسنده تجربه کاربر: رفیِق تازۀ طراح

های های بزرگ یا کوچک جایگاهها پیش در کمپانیاز مدت (UX Designer) طراحان یو ایکس

نرم جای ها افرادی بصری بودند نه متنی. نرمدند. اما آنشغلی مستحکمی تصاحب کرده بو

 .شده را به کاربر منتقل کند حس شدخالی کسی که بتواند درست و دقیق پیام صفحۀ طراحی

کارگیری بهترين کلمات، مشتريان را مفتون کرد جذاب حرف بزند و با بهرایتر تالش مییک کپی

 جای مناسبی اپاشتراک در درکند. اما صفحۀ پرداخت حق
ً
باکس یا خريد محصول در آمازون ابدا

طور متمرکز، شفاف و ساده حرف بزند تا زبانی نیست. نیاز به مهارتی بود که بتواند بهبرای چرب

 .تجربه کاربر را بهینه کند
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 چیست UX Writing های بنیادینپایه

توان گفت زمانی می .است» ناپیدایی«یک معیار مهم برای ارزيابی یوایکس رایتینگ باکیفیت 

هایش اصال حس کارش را خوب انجام داده که حضور کلمات و نوشته (ux writer) نویستجربه

  .خوانی یا ابهام و تردید دچار شودنشود. به بیان دیگر: کاربر نباید به دوباره

UX Writer – نویسی در نویسندگی کند. باید گفت تجربهتجربه نویس به وجوه مختلف تکیه می

  .شود. مهارت نویسندگی برای پرداختن به این حرفه الزم است اما کافی نیستمحدود نمی

 

 مأموريت یو ایکس رایتینگ چیست
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وکار، شناخت یک نویسنده تجربه کاربر در تالش است تا با تکیه بر تحقیق، شناخت کسب

ر محورِی طراحی محصول، مسیر کاربر را افزاری و تفکهای نرمهای زبانی، مهارتمشتری، مهارت

 .اندازی پاکیزه کنداز هر دست

را  UX  شده توسط طراحچرخاند تا مسیر تعیینقلم می (ux writer) عبارت دیگر تجربه نویسبه

برای کاربر هموارتر کند. هیچ چیز اضافه و دکوری نباید مانع از طی مسیر کاربر در سناريوی 

 .شود UX شده توسط طراحطراحی

 .جویش را به کار بیاندازدباید ذهن مشارکتاینجاست که نویسنده تجربه کاربر می

 

 کندنمونه مواردی که تجربه نویس طراحی می

 از تجربه نویس انتظار نوشتنوشتن ريزه
ً
ها (میکروکپی) وظیفۀ یوایکس رایتر است. معموال

 :ندرود در طراحی این دست محتوا تیم طراحی را یاری کمی

 های خطاپیام .۱

 برنامهمتن کلیدهای درون .۲

 متن راهنمای درون فیلدها .۳

 توضیح نحوۀ استفاده از یک امکان یا گزينه .۴

های های یو ایکس رایتینگ چیست؟ ممکن است یوایکس رایتر نوشتن نوشتهدیگر مأموريت

 :دیگر مرتبط با محصول را هم برعهده بگیرد

 های راهنمایادداشت .۱

 افزار یا وبسایتمتن راهنمای نرم .۲

 منو .۳

 شیوۀ استفاده از محصول (دیجیتال یا غیردیجیتال) .۴

شود. هر متنی نیازمند یک نویس در نوشتن خالصه نمیاما به یاد داشته باشید که کار تجربه

شدن است. بنابراین یو ایکس رایتر باید در هماهنگی با تیم طراحی بستِر درست برای فهمیده

 .بهبوددهنده ارائه کند پیشنهادهایی کاربردی و
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 .ای، داشتن درک درست از مفهوم تجربه کاربر استالزمۀ چنین رفتار فعاالنه

 

 ux writing سه رکن اساسی در

 طراحی متن تجربه کاربراستوار است. سه رکن اساسی در  گویگوی و گزيدهکمنویسی بر تجربه

 .بودن استصراحت و سادگی و کاربردی

 

 

 

 چیست؟  )Microcopyنوشته (ريزه

  :یک سفر به جایی ناآشنا را تصور کنید

تی تری همراه است. وقشود با دستاوردهای غنیسفری که با همراهی یک راهنما آغاز می

شویم همه های مراکش یا یونان لذت ببريم، مجبور میگیريم بدون راهنما از زيباییتصمیم می

https://uxwritinghome.com/mag/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c
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تر بپردازيم، دربارۀ تر بخريم، کرایۀ تاکسی را گرانتنهایی کشف کنیم: بستنی را گرانچیز را به

های بسیار و تحمل خستگی، دیوارهای رنگی اطالعاتی ناقص کسب کنیم و بعد از چرخیدن

 .ایمیکهو بفهمیم چقدر اشتباه رفته

 

راهنمای سفِر ما در  نوشتهريزهست؟ چی میکروکپیگویند ها مییا آنگونه که فرنگی نوشتهريزه

ایم. اما از حرف زده نوشتهکاربرد ريزهتر جسته و گريخته دربارۀ چیستی و پیش محصول است.

طور مشخص به پاسِخ پرسش که سؤال دربارۀ این موضوع رایج است، در این مطلب بهآنجایی 

 :پردازيمريزه نوشته چیست می

هایی برای راهنمایی، هدایت سایت) کلمات و جملهدر هر محصول دیجیتال (انواع برنامک و وب

 .نامیممی نوشتهريزهها را یا دعوت کاربر وجود دارد. این نوشته

کنندۀ ها سال منتقلمیلیون ترين دستاورد بشری، در طولعنوان برجستهزبان (کالم) به

 .های بشری بوده استها و مترجِم خواستاحساسات، نیازها، فرمان

ست که هر محصول اعم از تردید برای انسان. طبیعیشود؟ بیمحصول برای چه کسی خلق می

هایی باشد تا آنچه تجربۀ کاربر نوشتهريزهدیجیتال یا ملموس برای ارتباط با کاربر، نیازمند 

 .نامیم، تکمیل شودمی

 ؟نوشته چیستکاربردهای ريزه

 با کاربر سر و کار دارند و در مجموع برای راهنمایی کاربر  (میکروکپی )نوشتهريزه
ً
نوشته مستقیما

قصد استفادۀ بهینه از محصول دیجیتال یا شوند. هدف اصلی همین است: راهنمایی بهمی

 .ملموس

 :گویندهای مختلف به او میها در موقعیتنوشتهريزهچیست؟  میکروکپیکاربرد 

 حاال در چه موقعیتی قرار دارد •

 کنند)ها را شفاف میهایی دارد (امکانچه انتخاب •

 تواند چه کاری انجام دهدمی •

 کنند)ها را شفاف میتواند انجام دهد (محدودیتچه کاری را نمی •

 کنندیک نگرانی را رفع می •

https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/faq-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 کنندیک موضوع را یادآوری می •

 کنندز بروز یک اشتباه پیشگیری میا •

 کنندمسیر کاربر را هموار می •

 

 نوشتهانواع ريزه

 :دهدچیست؟ تصویر زير دید خوبی به ما می میکروکپیانواع 

 

 

 جزئیاتی که باید قبل از نوشتن در نظر گرفت

کند تا این جزئیات را قبل از چیست به ما کمک می میکروکپیاینکه بدانیم هدف از نوشتن 

 :در نظر بگیريم نوشتهريزهنوشتن 

 محصول چیست و چه کاربردی دارد؟ •

 …)مخاطب کیست؟ (سطح دانش، مهارت، نگرش، شخصیت و •

ای به تیم طراحی نویس از چه مرحلهای است؟ (تجربههطراحی محصول در چه مرحل •

 پیوندند؟)می

 نوشته چیست؟های بصری برای نوشتن ريزهمحدودیت •

https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 نوشتۀ کاربردیهای ريزهویژگی

کارش را  نوشتهريزهتوانیم بگوییم یک چیست؟ چه زمانی می میکروکپیمعیار درست کار کردن 

 درست انجام داده؟

 هیچوقت  •
ً
وقتی که در عیِن کارایی و هدایت کاربر، در ذهنش ثبت نشود. انگار اصال

 .خوانده نشده

 .فهم باشدو ساده و همهوقتی که شفاف، صريح  •

 .وقتی که روی راهنمایی تمرکز داشته باشد •

 ).نه آنقدر که نامفهوم شوداندازه باشد. (تا حد امکان کوتاه، اما وقتی که به •

های مختلف در محصول را رفع برانگیزشدِن محصول و موقعیتوقتی که امکان سؤال •

 .کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
https://uxwritinghome.com/mag/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
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 !چند مثال برای فرار کردن

 :ها دقت کنیدبه این نمونه

 

هایی نوشتهريزهبینیم. اما آیا های عمومی نمیای را در محلچنین جملهخوشبختانه امروز دیگر 

 مشابه هم وجود ندارد؟

 :ها را ببینیداین نمونه

 ممنوع
ً
 !استعمال دخانیات اکیدا

اندک زبان گفتار و نوشتار از یکدیگر است، که -جدایی اندکبزرگترين گرفتاری نثر فارسی 

 .کار آن به سرانجام جایی رسید که گویی دو زبان جدا از همند

گمان در هر زبانی این جدایی تا حدودی هست، اما در زبان فارسی به صورت یک بی

م دهد که مردبیماری کهنه درآمده است. این مسئله خود را جایی به خوبی نشان می

 دکانداری میخعادی می
ً
گهی به در دکان خود واهند چیزی بنویسند. مثال خواهد یک آ

ترين و گیرد تا چیزی بنویسد، سادهبچسباند. او هنگامی که قلم در دست می

نویسد، بلکه به دنبال یک عبارت آید نمیترين عبارتی را که به ذهنش میطبیعی

 .آیدنجار و مسخره از کار درمیگردد که ای بسا ناهپیچیده و قلنبه می

 ممنوع!«عبارت عجیب 
ً
نمونۀ آشکاری از کارکرد ذهنیتی است » استعمال دخانیات اکیدا

رود! این عبارت خواهند چیزی بنویسد به چه جاهای دور و شگفت که نمیکه وقتی می

ل که معاد (don’t smoke) «!دود نکنید«واگردان یک عبارت سادۀ انگلیسی است، یعنی 

واسطه از زبان گفتار به فرانسه و آلمانی آن هم به همین کوتاهی و سادگی است و بی

نوشتار درآمده است، اما آن کسی که خواسته است این عبارت کوتاه و ساده را به فارسی 

توان به همان سادگی و آسانی گذشته است که آن را میبرگرداند، هرگز به خاطرش نمی

بایست ذهن او می» سیگار نکشید!»یا » دود نکنید!«وشت: به فارسی برگرداند و ن

ها فرسنگ از آسانی و سادگی و نزدیکی زبان دورتر برود تا چنین عبارت عجیبی را به ده

 ممنوع«ارمغان آورد: 
ً
 »!استعمال دخانیات اکیدا

ع کند که ایشان ما را از این کار منمی» استعمال«را » دخانیات«زبانی آخر کدام فارسی

 !فرمایندمی

 ، نشر مرکزسازیپیرامون نثر فارسی و واژهاستاد داريوش آشوری، 

 

https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://parsianjoman.org/?p=1488


  
 ۱۷ نویسیخانۀ تجربه |نویسی آشنایی با تجربه

 

 

 ؟»پول منتقل شد«توانیم ساده بگوییم: چیست؟ آیا نمی میکروکپیاصرار در دشوارنویسی در 

 

 چه عیب داشت که یک بار ننوشتی؟» درخواست انجام شد«

 

 .دهندمهارتی خبر میاند: هر دو از کمدو روی یک سکه نویسیشلختهدشوارنویسی و 

 ها میکروکپی چیست؟نوشته یا به قول فرنگیراز موفقیت ريزه

یا بنویسیم، اصول نوشتار را رعایت کنیم و چیست؟ ساده و گو میکروکپیای نوشتن اصول پایه

 .قصد راهنمایی بنویسیمبه

 نوشته کجاست؟خط قرمزها در خلق ريزه

 :چیست. یادمان باشد میکروکپیمراقب باشیم و بدانیم که حدود خلق 

نوشته با خالقیِت هنری فرق دارد. در اینجا هم خالقّیت و نویسی و نوشتن ريزهتجربه •

یم. هدف اصلی ناممی «هنر«داشتن هوش و درک شهودی مهم است، اما نه برای آنچه 

ما راهنمایی انواع کاربر با سطح مهارتی و دانش متفاوت است، نه خلق یک اثر هنری 

 .ادبی

https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://virgool.io/@hmotahari/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-f1jqa9nm2pt0
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


  
 ۱۸ نویسیخانۀ تجربه |نویسی آشنایی با تجربه

 

یا  Module توانیم در یک نقطه برای بستن یکنمی .رعایت یکپارچگی اهمیت باالیی دارد •

و در جای دیگر از » باشه«استفاده کنیم و در جای دیگر از  «متوجه شدم«پنجره از 

  .»بستن«

بهانۀ نویسی، تأکید بر زبان فارسی و اصول نگارش اهمیت دارد. حق نداريم بهدرست •

ست که با شدن و صمیمی شدن با کاربر، زبان را بشکنیم. نویسندۀ ماهر کسینزدیک

  .زبان معیار لحن صمیمی بسازد

 های ذهنی کاربر را فراموش نکنیم. اگر چیزی جا افتاده است، سعیفرضتکیه بر پیش •

 .نکنیم آن را یک باره عوض کنیم

 

 چند نمونه میکروکپی

 باعث آشنایی میها بدون در نظر گرفتِن نتایج آنمرور نمونه
ً
 .شودها، صرفا

تری از کارمان داشته باشیم، اهمّیت تغییرهای کند تا درک دقیقبررسی نتایج، به ما کمک می

 .زنیمتری دست به نوشتن بجزئی را بفهمیم و با بینش کامل

 ) What Is Microcopy? And How To Do Itچیست نوشتهريزهبا عنوان  در مطلبشماريا دی ال ريوا 

Like A Boss)  نویسندمی: 

 

  :تغییرات برچسب یک دکمه را که نیکالس جی. انگلر انجام داد در نظر بگیريد«

کند. این تغییر تغییر می» در حال ارسال«به » ارسال«نوشتۀ دکمه از ربر، ريزهبعد از کلیک کا

گاه می کند. در نهایت برچسب کوچک اما قابل تأمل کاربر را از فرایند کار سیستم در پشت صحنه آ

 .شودختم می» شدهارسال«دکمه به 

گاهچگونه می میکروکپیدهد یک العاده است که نشان میاین یک مثال فوق کننده، تواند آ

 ».بخش و راهنما باشدلذت

 Maria de la Riva – ماريا دی ال ريوا –

 

https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-microcopy-ux/
https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-microcopy-ux/
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 :حاال بیایید چند نمونه را با هم بررسی کنیم

 جاگویا و به

 

 :پادرو با یک دکمه یک صافی ساخته است

 خدماتوکاریپادرو کسب
ً
کند. برچسِب اولین دکمه در اولین ارائه می B2B ست که مشخصا

 :کندبازگو می سادگی همه چیز رابخش از وبسایت این شرکت، به

  .کنیمما خدمات عمومی ارائه نمی •

 .کنیماگر صاحب فروشگاه اینترنتی هستید، به شما خدمات ارائه می •
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دهنده باشم، در دنبال یک خدماتبنابراین اگر من بخواهم از خدمات پستی استفاده کنم و به

 .فهمم پادرو انتخابم نیستترين زمان میکوتاه

شوم نوشتۀ روی دکمه متوجه میشته باشم، در اولین برخورد و با ريزهاگر هم یک فروشگاه دا

 .توانم بقیۀ موارد را بررسی کنمجای درستی هستم و می

، دستوری »و«با » را«نقاط ضعف این برچسب: اشتباه نوشتاری (حذف حرف ربط و جایگزين 

 .بودن لحن نوشته، بلندبودن بیش از اندازه

 پیشنهاد من: ثبت فروشگاه

 

 من کجا هستم؟

 .کندنوشتۀ خوب کاربر را گیج نمیريزه

 

 دهد، پیامی با دوفیدیبو بعد از انتخاب کتاب و کلیک روی دکمۀ خريد، پیامی به کاربر نشان می

CTA. 

گویایی الزم را ندارد و مشخص نیست رفتن من به سبد خريد  نوشتهريزهاول: سبد خريد. این 

 با چه هدفی
ً
 شدن؟ست. پرداخت؟ مطمئندقیقا

https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ست؟ ادامۀ خريد؟ کدام خريد؟ اگر روی این دکمه بزنم چه اتفاقی دوم: ادامه. منظور از ادامه چی

 دهد؟رخ می

سازد، سؤال ، رعایت شفافیت است. متن کاربری خوب، ابهام نمینوشتهريزههای مهم از ویژگی

 .کندذهنی ایجاد نمی

 

 

 ادامۀ فرایند مصرف؟: رفیِق فیدیبو

شوند. شاید تأکید کاال هر دو از یک آبشخور اقتصادی و فکری تغذیه میفیدیبو و دیجی

ر زمانی که کاربر خريدش را این دو محصول بر خريد بیشتر (مصرف بیشتر) آن هم د میکروکپی

 .انتخاب کرده است به همین نگرش مشترک برگردد

در فیدیبو است، اشتباه » ادامه«کاال مشابه دیجی» ادامۀ فرایند خريد«کنید اما اگر تصور می

هم ناشفاف است و مشخص  نوشتهريزهدهم، چون این کنید. البته که به هر کاربری حق میمی

 .کندنیست ما را به کجا هدایت می

 

فهمیم قرار است در صفحۀ جدید زمان تحویل و شیوۀ میفقط بعد از کلیک کردن است که 

 .پرداخت را انتخاب کنیم

https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 تبلیغ جدید چی داری؟

های اینترنتی ها، در اغلب فروشگاهنوشتهريزههای بازاريابی با در هم آمیختن تبلیغات و پیام

 .رایج است

فروش و بدعنقی دارد و یک وکمال که فروشندۀ گرانانتخاِب من بین یک فروشگاِه تمام

تردید فروشگاه دوم است. حاال اگر شربی دارد، بیمفروشگاه کوچکتر که فروشندۀ خوش

تردید سراغ فروشگاهی مجبور باشم بین دو فروشگاه با مسافت نابرابر یکی را انتخاب کنم، بی

 .کندروم که خدمات بهتری دارد و نیازهایم را رفع میمی

 .کندست که نیازهای کاربر را رفع میبهترين محصول همان محصولی

 فروشگ
ً
 .کنندهای ایرانی از جمله اسنپ، این موضوع را فراموش میاهظاهرا

 

https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


  
 ۲۳ نویسیخانۀ تجربه |نویسی آشنایی با تجربه

 

کنندۀ فروش است. نیازی به مخلوط کردن این همه بنر طراحی خوب و خدماِت خوب تضمین

 .تبلیغاتی با مأموريت اصلی محصول نیست

 

 کاربر را نترسان

، یک اقدام اشتباه کندترساندن کاربر بابِت خطری که تهدیدش نمیتر هم گفته بودیم که پیش

 .است

دهد کمی به کاربرانش نشان می» روج از حساب کاربریخ«افزار طاقچه موقع پیامی که نرم

 ترسناک نیست؟

 

چیست؟ این جمله ممکن است باعث » شوندهای دانلودشده حذف میکتاب«منظور از 

 .های متفاوتی شودبرداشت

https://uxwritinghome.com/mag/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3
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 ترساندن کاربر ضروری
ً
ست؟ از این گذشته، چرا خروج از حساب کاربری باعث حذف آیا واقعا

 ای دارد، چرا توضیحی داده نشده؟اگر دلیل منطقی شود؟دانلودها می

 .ستترساندن نیست، راهنمایی نوشتهريزههدف 

 

 

 چرا استخدام یوایکس رایتر مهم است؟

متن تجربه کاربر مثل صدا برای هر محصول است. شما با هر صدایی مشتری/کاربر را خطاب قرار 

سازی در این میان وجود دارد که باید با تمرکز و دقت باالیی دهید. جزئیات سرنوشتنمی

وکار شنود نقشی حیاتی در وضعیت امروز و آیندۀ کسبت. صدایی که مشتری میسراغشان رف

 .دارد

برداری کند. اما کلمات ها را آمادۀ بهرهترينترين و پیچیدهاشکالتواند کمیک تیم فنِی خبره می

  .آیدناخواه اینجا پای یوایکس رایتر به میان میها نیست. خواهکاِر کدنویس

شده برای تجربه نویس درآمدی های شناختهنویسی تا آنجا است که در کمپانیاهمیت کار تجربه

 .شوندسطح مدیران محصول قائل میهم

 ۱۰۰تواند درآمدی تا حدود ، موقعیت شغلی نویسنده تجربه کاربر میبینیبر اساس یک پیش

هزار دالر هم تخمین زده  ۱۲۰تا  ۵۹ار دالر در سال داشته باشد. این رقم در جاهای دیگر بین هز

 .شده است

 

 کندظرایفی که یو ایکس رایتینگ و کپی رایتینگ را متفاوت می

ها و منظورهای مختلف ارائه ای از کلمات را با لحنتواند منظومهدست مییک نویسندۀ چیره

 :نویسی بگیريم، پاسِخ پرسِش باال همچین چیزی استگ را معادل تبلیغرایتینکند. اگر کپی

https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://kopywritingkourse.com/ux-writer/
https://kopywritingkourse.com/ux-writer/
https://kopywritingkourse.com/ux-writer/
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کردن مسلط باشد. اما یوایکس رایتر فقط کلماتی را ارائه ها و زباِن قانعرایتر باید بر شیوهکپی

کند. به بیان دیگر، افزار یا وبسایت راهنمایی میکند که کاربر را در مسیِر سناريوی نرممی

 .کندکاربر راه ارتباط کاربر با محصول دیجیتال شما را هموار می نویسنده تجربه

شود، اما کار نویسنده یو رایتر اغلب پس از ارائه محصول یا حین ارائه محصول شروع میکاِر کپی

 .شودایکس پیش از ارائه و در مرحلۀ طراحی و ساختن محصول دیجیتال آغاز می

 

 رایتر هم باشد؟ تواند یواکسرایتر همزمان مییک کپی

 به میزان مهارت نویسنده برمی
ً
انتها است. گردد. جهان کلمات بسیار گسترده و بیاین کامال

 .تنوع بسیاری دارند… های انتقال مفهوم، دایرۀ کلمات وهای زبانی، روششیوه

 قدرت بیشتری در بیان منظور به شیوهها مسلطهرقدر یک نویسنده بر این
ً
ای هتر باشد، یقینا

 .مختلف خواهد داشت

 

 

 افزار ایرانی را چه کسی نوشته؟تا به امروز محتوای این همه نرم

 کپی
ً
کردند. اما دربارۀ افزار این کار را میرایترها، طراحان محصول و مهندسان نرمتا امروز احتماال

 افزارهای بزرگ چطور؟نرم

میالدی را  ۲۰۲۰تا  ۱۹۹۵های قبل از التوانیم باور کنیم تمام ساختار متنی ویندوز طی سآیا می

 اند؟ مهندسان و بدون هرگونه نظم محتوایی نوشته

 هاینوشتهريزهتصور کنید در طول حدود بیست سال، مایکروسافت در هر نسخه از ویندوز از 

تر شده باشد که شد؟ حاال شاید واضحشوربایی درست میکرد. چه شلممتفاوتی استفاده می

 .اهمیت یکپارچگی در یو ایکس رایتینگ چیست

https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%be%db%8c
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برای همین  .ول ثابت داشتهیک نظم و اص ۱۰تا  ۳٫۱ساختار یو ایکس رایتینگ در ویندوز از نسخۀ 

 .شدیمهای جدید گیج نمیاست که ما برابر نسخه

 

Adobe XD ایم با محیط سادگی توانستهنگاه کنید و ببینید چرا به Adobe افزارهای گروهبه نرم

های مختلف تغییر ظاهری داشته، اما متن های مختلف فتوشاپ طی سالکار کنیم. نسخه

 (design system) طراحی اسلوبست که آن را تجربه کاربر ما را راهنمایی کرده. این همان چیزی

 .نامیممی

 نویسی یک حرفۀ تازه باشد؟توان پذیرفت تجربهپس چطور می

 

 ؟چیست ux writing های الزم برایمهارت

 یکسان (ux writer) رایتر و نویسنده تجربه کاربرهای کپیبخشی از مهارت
ً
اند. اگر بخواهم تقريبا

 :ی این چند مورد بد نباشدتر بگویم، شاید یادآوردربارۀ نویسنده یو ایکس دقیق

https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-adobe-xd-figma-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-adobe-xd-figma-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3
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 توانایی طراحی و درک استراتژی محتوای محصول •

 توانایی درک مفاهیم طراحی تجربه کاربر •

 توانایی تحلیل تحقیقات کاربر •

 UX توانایی همکاری گروهی و تعامل با طراح •

 زدن واکنش مخاطب (کاربر) به کلمات انتخابیتوانمندی در حدس •

ی خاص (گاهی باید تصمیم بگیرد کوتاهی متن را هاتوانمندی در تشخیص موقعیت •

 فدای رساندن مفهوِم ضروری کند یا برعکس)

 ترين جمالتتوانایی رساندن پیام در کوتاه •

اینجا   (توانایی تشخیص اینکه گفتن چه چیزی حیاتی است و گفتن چه چیزی الزم نیست •

 )هایش را ببینیدتوانید نمونهمی

اصول ها افزارهای مناسب طراحی (برای شناخت این برنامهگیری از نرمتوانایی بهره •

 )تعامل با مدیر محصول را بخوانید

 نویسنده یو ایکس با چه کسانی همکار است؟

 UI طراح •

 UX طراح •

 نویسانبرنامه •

 محصولمدیران  •

https://virgool.io/@negin.mansouri/what-is-uxwritng-bbdlc2xwl1u3
https://virgool.io/@negin.mansouri/what-is-uxwritng-bbdlc2xwl1u3
https://virgool.io/@negin.mansouri/what-is-uxwritng-bbdlc2xwl1u3
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7
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 نکات اصولی در یو ایکس رایتینگ چیست؟

 چیست» هدف«قبل از نوشتن بدانید  •

قبل از نوشتن از مسیر کاربر باخبر شوید (کجا، چطور، در چه صورتی، ِکی پیام را دريافت  •

 کند؟)می

 ساده بنویسید •

 کوتاه بنویسید (مگر مجبور شوید) •

 پرهیز کنیداز نوشتن متنی که کژتابی یا دوگانگی معنایی دارد  •

کننده هستند، اخطاری هستند، هشداردهنده از نوشتن کلماتی که بار منفی دارند، منع •

 رسند پرهیز کنیدنظر میبه

بندی های مختلف محصول نباید از نظر کالمی و ساختار جملهیکپارچه بنویسید (بخش •

 ساز خودشان را بزنند)

 اصطالحات تخصصی را فراموش کنید •

 کندمندی را منتقل میکه به کاربر احساس تعامل و ارادهچیزهایی بنویسید  •

 جای اعداد)های نزدیک را با عدد نشان ندهید. (دیروز، امروز بهتاريخ •

های پیچیده، توانید برای بیان بهتر مفهومنویسنده تجربه کاربر تنها نیست، گاهی می •

 (منظور تصاویِر مثالی است )از تصاویر هم کمک بگیريد

 .خوبی و درستی برآورده کنیدنیاز او را به :همدلی کنیدبا کاربر  •

 

 

 

 

 

 

 

https://uxplanet.org/16-rules-of-effective-ux-writing-2a20cf85fdbf
https://uxwritinghome.com/mag/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
https://uxwritinghome.com/mag/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
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 نحوه همکاری یو ایکس رایتر و یو ایکس دیزاینربخش دوم: 

طراحان و  .وکار استوبیش تازه در کسبتعامل نویسنده و طراح تجربه کاربر یک چالِش کم

تجربه کاربر همیشه یک پرسش اساسی دارند: بهترين نحوه همکاری یو ایکس  نویسندگان

 رایتر و یو ایکس دیزاینر چیست؟

ام. این یادداشت شامل معرفی کرده UX Designer و UX Writer در اینجا چند راهکار برای تعامل

 .کاربر استمعرفی ابزار کار با یوایکس رایتر و مرور بهترين شیوه کار با نویسنده تجربه 

 

 نشدنای برای دیدهنویسنده

سازی تجربه بهینه :کنندوبیش یک هدف را دنبال میراستا مواجهیم که کمبا دو تخصِص هم

نشدن در دیده نویسنده تجربه کاربرتر گفته بودم که هنِر کاربر در استفاده از محصول. پیش

توان به بهترين تعامل بین نویسنده و طراح تجربه کاربر شدن. حاال چطور میاست، نه دیده

 رسید؟

 .اتکا به متن استنیاز به متن یا کمراحِی بیگویم بهترين طراحی، یک طاگر از من بپرسید می

حتما برای شما هم پیش آمده که با برنامک یا وبسایتی غیرفارسی و غیرانگلیسی (مثال چینی یا 

نوع آلمانی) مواجه شوید اما در استفاده از آن احساس گیجی نکنید. طراحی تجربه کاربِر این

 .کنداختگی زبانی دردسری ایجاد نمیرس است که ناشنزحمت و آسانمحصول آنقدر بی

  

های عنوان نمونه در برنامکبا این همه در بسیاری موارد نیازمند متن تجربه کاربر هستیم. به

های نیست. (پیام (Microcopy) هانوشتههای فروشگاهی گريزی از آوردِن ريزهبانکی یا وبسایت

 .)ندها هستاز این دست نوشته… راهنما یا اعالن خطا و

 

 نحوه همکاری یو ایکس رایتر و یو ایکس دیزاینر

https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
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خیلی خیلی  -کم در ایراندست-فرایند طراحی تجربه کاربر و همینطور نویسندگی تجربه کاربر 

 .یافته نیستندجوان است. بنابراین هنوز خیلی از فرایندها تکامل

دانستیم. ی کمی دربارۀ زندگی میرساند. ما در آغاز چیزهاچیند و ما را به آینده میتجربه ريل می

 .کندایم که تجربه گاِم بعدی را استوارتر میهای بسیاری داريم ولی فهمیدههنوز نادانسته

خوبی بلد ست که شیوه کار با یوایکس رایتر را بهگویم بهترين طراح کسیاگر از من بپرسید می

 .ساندرتری میافزا ما را به نتیجۀ بهینهباشد. یک تعامِل هم

های شیر راضی بندی پاکتما از نتیجۀ همکاری تولیدکنندۀ شیر و شرکت بسته :یک مثال

 .کنندافزا، امکاِن بهترين تجربه را فراهم میهستیم چون با تعامِل هم

های مختلف طراحی و فنی در زمینه طراحی محصول دیجیتال، دو یا چند متخصص در بخش

کاری یو ایکس رایتر و یو ایکس دیزاینر به راهکار مشترک بایست برای رسیدن به نحوه هممی

 .برسند

 :اگر به راهکار مشترک برسیم، به هدف خواهیم رسید

دهد، بدون اینکه متن مثل یک دستگیرۀ در خواهد بود: بهترين دستگیرۀ در کارش را انجام می

 .به چشم بیاید

 

 نیازهای بهترين همکاریپیش

 :گوید تعامل بین نویسنده و طراح تجربه کاربر چند شرط اساسی داردتجربۀ من می

 جهتیهم •

 شناخت مشترک از کارکرد و ارزش محصول •

 شناخت و درک قلق همدیگر •

 انتخاب راهکار متناسب (شیوۀ کار و ابزار کار) •

 تبادل پیشنهاد و بازخورد •
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 باور مشترک دربارۀ نتیجۀ کار

اطالع باشد، ارزش ها و نیازهای صاحب محصول بیها، برنامهاربر از هدفاگر نویسنده تجربه ک

 .خاصی خلق نخواهد کرد

خواهد تجربه کاربر در محصولش را طراح تجربه کاربر دنبال یک میرزابنویس نیست، بلکه می

 :سامان بدهد. بنابراین

ها ر جلسهنویسنده تجربه کاربر باید به نگرش طراح و مدیر محصول پی ببرد. پس د •

 .زمانی را به گفتگو دربارۀ طرز تفکر صاحب محصول اختصاص بدهید

برای رسیدن به بهترين نحوه همکاری یو ایکس رایتر و یو ایکس دیزاینر به نگرشی  •

گفتگو  «دنبال چه هستید؟به«نیاز داريم. بنابراین دربارۀ » شکل کار«مشترک دربارۀ 

 .باور شویدکنید و هم

را رد و بدل کنید و  (Persona) هویت برند/محصول، چهرۀ مشتری اسناد مرتبط با •

 .مطمئن شوید که یک برداشت از اسناد داريد .شان به نگرشی مشترک برسیددرباره

 

 ایمان یا درک ارزش محصول

کنیم، کیفیت ابزار کمک چندانی به ما نخواهد ابزار وسیلۀ انجام کار است. اگر ندانیم چه کار می

 .کرد

ا نویسنده تجربه کاربر زمانی ثمربخش خواهد بود که ارزش محصول برایش روشن باشد و کار ب

 .کم آن را بشناسدبه آن باور داشته باشد یا دست

گفتگو دربارۀ ارزش محصول یکی از مهترين مراحل تعامل بین نویسنده و طراح تجربه کاربر 

 .دشو، با ذهنیِت مشترک محقق میتعهد به ارزِش محصول .است

 

 شناخت و درک نحوه همکاری یو ایکس رایتر و یو ایکس دیزاینر
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های های شخصی، هر کدام از ما برای انجام کار شیوههای فردی داريم. سوای قلقهمۀ ما قلق

های فردی، اقتضائاِت کار، نرم و بر اساس ویژگیها نرممطلوب خودمان را داريم. این شیوه

 .اندایم شکل گرفتهران وام گرفتههایی که از دیگتجربه یا ارزش

تردید اقتضائات کاِر مکانیک و نجار متفاوت است. حاال اگر قرار باشد با هم روی طرحی مشترک بی

 .وپاگیر نباشدیک دستکار کنند، باید به شکلی مشترک برسند که برای هیچ

تان در حالِت بازدهی تان حساسیِت خاصی داريد یابه نیازهای همدیگر توجه کنید. اگر هر کدام

 .اش صحبت کنیدرود، دربارهخاصی باالتر می

 .به درکی مشترک برسید» چگونگی انجام کار«الزم است دربارۀ 

 :هایی از تجربۀ شخصیمثال

های ها با تمامی حالتجا داشته باشم: منظورم همۀ طرحدهم همۀ جزئیات را یکمن ترجیح می

های موفقیت یا خطا) ترجیح حالت ممکن دارد (با پیام ممکن است، یعنی اگر یک صفحۀ سه

 .دهم همه را در کنار هم داشته باشممی

های سازی کنم، اشراف بهتری بر متناگر بتوانم نظام و ساختار طراحی را در ذهنم مجسم و پیاده

ر جا دصورت یکها نیاز دارم که بهبرای تجسِم ساختار به تمامی صفحه .ضروری خواهم داشت

 .بخش و پراکندهاختیارم گذاشته شود نه بخش

ريزی و طراحِی نحوه همکاری یو ایکس رایتر و یو ایکس دیزاینر هر دو طرف باید بدانند در برنامه

 .زندچه شکل از همکاری بهترين کارایی را رقم می

 

 

 ابزار کار با یوایکس رایتر

یدن است. ابزار مهم است، چون مهارت، نیت شیار آب در هاون کوبگوشتِی بیباز کردن پیچ با پیچ

  .کندو تفکر ما را به نتیجۀ دلخواه نزدیک می
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اگر قرار است فوتبال بازی کنیم بهتر است در زمینی مناسب و مشترک بازی کنیم. قرار نیست 

لک و روباه را تکرار کنیم چون قصدمان رسیدن به نتیجۀ مشترک است، پس قصۀ مهمانی لک

 .ی مناسب برای هر دو طرف برسیمباید به ظرف

 ابزارهایی که طراحان دوست دارند

 :ها آشنا هستندطراحان با این نام

• Zeplin 
• Adobe XD 
• Figma 
• Whimsical 
• Miro 
• Sketch 

را اضافه کنیم که همگی ماهیت مشترک  مشابه ای از ابزارهایسیاههتوانیم به این فهرست می

 .شان ابزار کار طراحان هستندیا شبیه به هم دارند. همگی

 اند؟سازی شدهآیا این ابزارها برای کاِر نویسنده تجربه کاربر مناسب

 بینی شده؟ها پیشآیا ابزاِر دقیق و مشخصی برای کار با یوایکس رایتر در آن

 .جواب ساده است: نه

ست، چون این ابزار توانم در زپلین یادداشت بگذارم، اما مثِل بستِن زخم با زيرشلواریمیمن 

 چرا؟ .برای کار نویسنده تجربه کاربر طراحی نشده است

 

 

 

 »نوشتن«چیزی بیشتر از 

مرور و در مسیر پیدا کردن است. به نوشتهچیزی بیشتر از نوشتِن چند ريزهنویسندگی تجربه کاربر 

ين نحوه همکاری یو ایکس رایتر و یو ایکس دیزاینر متوجه شدم که هر دو در یک ترمطلوب

https://uxwritinghub.com/top-prototyping-tools/
https://hmotahari.com/blog/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%86/
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کنند. در مقابل، در شیوه کار با یوایکس رایتر وقتی دنبال ابزار کار با نویسنده زمین بازی می

 .گردیم، باید به نیازهای او توجه کنیمتجربه کاربر می

تلف را بر اساِس کارکرد، نوع متن، تشابه و تضاِد های مخنویسنده تجربه کاربر باید بتواند صفحه

 .کارایی تفکیک کند

 

 :اندهای ضروریابزار که در باال نام بردم فاقد قابلیتبرخی از 

تواند دهند. بنابراین نویسنده تجربه کاربر نمیساختار منسجم و کامل را نشان نمی •

 .روستبه روبهبفهمد با چند صفحۀ مشابه، دکمۀ مشابه یا کارکردهای مشا

رد. بنابراین نویسندۀ تجربه کاربر یا باید دادن به صفحۀ مشابه وجود نداامکان ارجاع •

ست. های تکراری هم کار کند یا به طراح اطالع بدهد که صفحه تکراریمدام روی صفحه

 .شودحالِت اول باعث ناهمگونی در متن و حالت دوم باعث سردرگمی تیم طراحی می

ست و نه یوایکس رایتر. ها فقط در دسترس تیم طراحیندی صفحهبامکان دسته •

بندی تواند بر اساس مدل ذهنی خود محتوا را دستهبنابراین نویسنده تجربه کاربر نمی

 .کند

 کار شده، باید فهرستی از نام صفحهبرای یادآورِی صفحه •
ً
ها داشته باشیم. ای که قبال

 .این فهرست باید دستی تهیه شود

طورِ تواند بههای بزرگ که نیازمند کار تیمی (در بخش نویسندگی) است، گروه نمیوژهدر پر •

 .ها رجوع کندنظامند سوابق سایر اعضای تیم را بررسی یا به آن

 

 کدام مناسب کار نیستند؟یعنی هیچ

 .مان را بکنیمتوانیم با بیل سعیروی تا وقتی کلنگ نداريم، می اینطور نیست. به هرنه 

 ما و تعامل بین طراح و نویسنده تجربه کاربرفیگ

نویسنده بودن کافی نیست. یک یوایکس رایتر باید شناختی کافی از ابزارهای طراحی داشته 

 .شان کار کندباشد تا بتواند در صورت ضرورت در چهارچوب

کند و در عالوه بر این یک نویسنده تجربه کاربر باید بتواند پیشنهادهای مرتبط با طراحی ارائه 

 .حین بهبود یا نوشتن میکروکپی، از ارائه پیشنهادهای کوچِک بهبوددهنده دريغ نکند
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اما اگر نویسنده  .های مختلفی کار با پیش بردتوان به شیوهبر اساس توافق بین طرفین، می

نویس داشته باشد، های فارسیو پالگین Figma آشنایی با ابزارهای نظیرتجربه کاربر خرده

 و بخشمی
ً
 .بخش محتوا را بازنویسی کندبهتواند شخصا

هم امکان تایپ مستقیم فارسی را پشتیبانی  Adobe XDهای روزآمِد خوشبختانه نسخه

کنند. اما شاید مهمترين نقطۀ ضعف ابزارهای آفالین، نداشتن فرصِت تعامل مستقیم می

 باشد.

های فوری تکمیل پروژه، امکان بازنگریبخشی به روند عالوه بر سرعتتعامل و همکاری آنالین 

 .کندای را برای نویسنده تجربه کاربر فراهم میو آزمون و خطای لحظه

 

 پالگین فارسی برای فیگما

عنوان یوایکس رایتر در فیگما با تیم طراحی همکاری کنید و قرار است اگر میل داريد به

 .نویس نیاز داريددسترسی ویرایش مستقیم داشته باشید، به افزونه فارسی

 :از این قرار هستند Figma دو پالگین فارسی کارآمد و مفید برای

 دارای امکان تایپ مستقیم و برگردان حروف، ادیتور مجزا :RTL PLZ پالگین

 دارای یک ادیتور برای تایپ مستقیم :RTL Support نویسپالگین فارسی

 .است RTL PLZ نویسه فارسیاز بین این دو پالگین، ترجیح و پیشنهاد من افزون

 از این گذشته دالیل دیگری هم برای استفاده از فیگما وجود دارد:

 

 نویسی است؟تری برای تجربهچرا فیگما بستر مناسب

 یوایکس رایتر چه نیازهایی دارد؟

توانیم قبل از هر چیز بهتر است نیازهای یک یوایکس رایتر را مرور کنیم. در قدِم بعدی می

 :و قابلیِت یوایکس رایتینگ در فیگما بهتر داوری کنیم Figma هایظرفیت دربارۀ

 تعامل با طراح و تیم فنی .۱
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بخشی از جورچیِن طراحی محصول است، نه چیزی جدا از آن. به ثمر نشستِن  نویسیتجربه

 افزایی و تعامل جدیدر گرو هم نویسیتجربههای طراح محصول، تیم فنی و تیم تالش

  .ستگروهی

 .رسدها به حداقل میدر تعامِل مداوم، بدفهمی •

 .دهدها میوۀ بهتری میافزایی ذهنهم •

 .شوندپذیرتر میایرادها کشف •

 .کنددا میدلیل تجمیِع چند تخصص، قدرت حل مسئله افزایش پیبه •

 .رودسرعِت اصالح و بهبوِد مداوم باالتر می •

 .شوندها روی موضوع مشترک متمرکز میذهن •

 ابزار است، میانسان ابزار را خلق یا انتخاب می
ً
تواند در کند. تفکر بر ابزار مقدم است. ابزار صرفا

ای و اخالق حرفه توان و کیفیت گروه مؤثر باشد، اما آنچه از ابزار مهمتر است، نگرش، بینش

رسد. بنابراین اگر به است. یک گروِه خودخواه یا خودرأی، با بهترين ابزار هم به نتیجه نمی

 .ای نداردقابلیت یوایکس رایتینگ در فیگما ایمان داشته باشیم اما اهل تعامل نباشیم، فایده

 نوشتن، نوشتن و باز نوشتن .۲

غذهای دورريز برای همۀ ما آشناست. بیراه هم الی کاای مدفون در البهتصویِر نویسنده

کنند و در مسیِر رسیدن به نسخۀ هایشان تردید مینویسان همواره در نوشتهنیست. رمان

  .کنندبهتر، از نسخۀ قبلی دل می

اش نیازمند است. بارها شده که شب موقع هم به نوشتن و ارزيابِی مداوِم نوشته نویستجربه

باید  ام که فالن واژه درست نیست ووار به این نتیجه رسیدهخواب یا روز زير دوش حّمام نیوتن

 .با واژۀ دیگری عوضش کنم

بینیم. این کوِه کوتاه می نوشتۀريزهکنیم، چند وقتی از بیرون به کاِر یوایکس رایتر نگاه می

 .ماندها دور میاش از چشمشدهپاک-شدهست که صدها کلمۀ نوشتهیخی

 

 Figma ارزيابی ظاهر نوشته در .۳

https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7
https://uxwritinghome.com/review/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-ux-writing
https://uxwritinghome.com/review/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-ux-writing
https://uxwritinghome.com/review/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-ux-writing
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%be%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
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ای پیچ ها یا استانداردهای طراحی دارد. اگر بدانید برای چه ُمهرههر محصولی محدویت

 .گیريدتری میازيد، نتیجۀ دقیقسمی

 دهم بهمن همیشه ترجیح می
ً
جای آزمون و خطا در این زمینه یا انتزاعی فکر کردن، مستقیما

ام را در طراحی ببینم. به این ترتیب هماهنگی بیشتری با استانداردهای طراحِی نتیجۀ نوشته

 .محصول خواهم داشت

 نوشتن بدوِن کارِ اضافه .۴

نویس هایی که به ذهِن تجربهکند. جملهمسیر نوشتن، ذهن را آشفته می انداز دردست

  .کاری به کار منتقل شودانداز و اضافهرسد، باید با کمترين دستمی

اهمیت حیاتی دارد،  هانوشتهريزهاز آنجایی که حفظ یکپارچگی در ساختار و لحن و ادبیاِت 

نویس بتواند مدل کار در ست تا تجربهسادگِی دسترسی به صفحات مختلف هم ضروری

 .های مشابه را ببیند، ارزيابی کند و تصمیمش را نهایی یا دگرگون کندبخش

 لماتثبِت دقیِق صورِت نوشتاری ک .۵

ست. ها) یا تعابیر انگلیسی در یوایکس رایتینگ ضروریبسیاری اوقات استفاده از اعداد (رقم

ست. تیم بنابراین استفاده از یک ابزار یوایکس رایتینگ که نظِم نوشته را به هم نريزد ضروری

ل فنی و گاه حتی تیم طراحی ممکن است نوشتۀ شما را بدون خواندن و ارزيابی به طرح منتق

  .کند و متوجه به هم ريختگِی حروف نشود

 

 یوایکس رایتینگ در فیگمادلیل برای توجیه  ۵

 :دهمبه دالیلی تجربی، یوایکس رایتینگ در فیگما را ترجیح می

 بستر آنالین و قابل تعامل  .۱

ت طراحی می
ُ

کنید، امکان خطا باالست. زمانی که در خانه نشسته باشید و برای یک دامن، ک

اید اش حرف زدهاید، با طراح و دوزندهرسد: شما الگوی دامن را دیدهنظر خوب میچیز بههمه 

تان برسد، ای برای بهبود به ذهنطور بداهه ایده، اما طرح پیش روی شما نیست و اگر به…و

 .مسیری طوالنی برای انتقاِل درستش داريد

https://uxwritinghome.com/mag/tag/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87
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گیری مشترک یا رفع ابهام نیاز میمنویس) در بسیاری اوقات به تصتیم طراحی (طراح، تجربه

های کارِی یکدیگر، از کیفیِت خبر بودن از اقتضائات و قلقکند. جدا جدا کار کردن و بیپیدا می

 .کندنتیجۀ نهایی کم می

برد های مشترک را باال مییوایکس رایتینگ در فیگما امکاِن تعامل، پیگیری و رسیدن به تلقی

را هم برای کاربرانش فراهم کرده » دنبال کردن دیگر اعضا«امکاِن  چون فارغ از آنالین بودن،

  .است

 هزار بار نوشتن .۲

های مکرر یکی از ابزار یوایکس رایتینگ است. ما برای رسیدن به بهترين نوشتن و بازنگری

نویسیم. در کنیم و یک جمله را به چند صورت مینتیجه مدام در نوشتۀ خود بازنگری می

از این نظر کاربردپذیرتر  Adobe XD و فیگمابزارهای دیگری مثل زپلین یا اینویژن، قیاس با ا

  .هستند

توانید نکتۀ اول است. شما می دهد،برتری میAdobe XD آنچه یوایکس رایتینگ در فیگما را بر 

ها را به نظرخواهی بگذاريد و سريعتر و گاه در لحظه بازخورد بگیريد و در جلسات آنالین نوشته

  .های دیگری را امتحان کنیددر لحظه، صورت

 کنیدیدِن آنچه طراحی می .۳

آن روزها  .۳D Homeافزار طراحی نقشه ثبت شده: ام شکل و شمایل یک نرمدر خاطراِت کودکی

شد و داشت جای هر رقیِب کوچکی را تنگ کشی میای نقشهنرم وارد جريان حرفهاتوکد نرم

 .پرداز بودمکش بودم نه معمار، بلکه خیالکرد. اما من نه نقشهمی

3D Home  ۳صورت کشم بهداد آنچه را میبه من امکان میD های الی اتاقببینم و حتی البه

 .ردمام بگخانۀ خیالی

یا طرح نهایی یک جمله را طراحی کنیم. اما  (Prototype) نمونهتوانیم انتزاعی و دور از پیشمی

 چه تضمینی وجود دارد که با طرح هماهنگی داشته باشد و از کادرها یا فیلدها بیرون نزند؟

دهد. یوایکس با طرح را افزایش می میکروکپیدرنِگ نتیجه، شانِس همخوانِی دیدِن بی

طور اندازد، با این تفاوت که این بار بهقدیمی میافزار رایتینگ در فیگما من را به یاد همان نرم

 .کنمپردازانه کار میای و نه خیالحرفه

https://figma.com/
https://figma.com/
https://www.adobe.com/products/xd.html
https://www.adobe.com/products/xd.html
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://uxwritinghome.com/mag/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 فقط فکر کن و بنویس .۴

دهد. در مقابل ها را میجایِی آسان بین بخشیوایکس رایتینگ در فیگما به من امکاِن جابه

خواهم بگردم (همه را می زپلین را در نظر بگیريد: یا باید از روی نام صفحات دنباِل چیزی که

 .(حفظ کنم؟) یا باید بپرسم (این هم شد سؤال؟) یا باید بگردم (بیکارم؟

دانم صفحۀ مدنظرم کجاست، یک خاطرۀ تصویری از محل و شکلش دارم و در فیگما می

 .کنمراحتی با ُسر خوردن پیدایش میبه

 ُبر بزنبنویس و میان .۵

توان در دردسر میسادگی و بیدشوار نیست و خوشبختانه به Adobe XD نویسی درفارسی

دی فارسی نوشت. تنها مشکلی که در فیگما وجود دارد، وارونگِی حروف فارسی ایکسمحیط 

 .شودسادگی حل میبه ُبرافزونه و کلیدهای میانبعد از تایپ است که با 

ها مرتب دیده فقط نوشتهدر مقابل اگر قرار باشد در زپلین یا جاهای دیگر کامنت بگذاريم، نه

 به هم مینمی
ً
شته، تایپ ريزند. از این گذشوند، بلکه در کنار واژگان انگلیسی یا اعداد کامال

کاری کند و نیازی به اضافهاندازی در مسیر به ثمر نشستِن فکر ایجاد نمیمستقیم دست

 .نیست

 

 کار کردن روی کاغذ؟

طور مستقیم روی طراحی نهایی یا وایرفريم کار کنیم، یک شیوه هم کار روی کاغذ اگر بنا باشد به

ذهنی بازتر ، مرورشان و نظمهابندی صفحهاست. در این صورت دست نویسنده برای دسته

 .تواند با تسلط بیشتری بر روند کاری خود اشراف داشته باشدخواهد بود و می

های ها و کار بر اساس نظم ذهنِی شخصی، رسیدن به ريزنوشتهنتیجۀ اشراف روی صفحه

 .تر استدست و ساختار محتوایی منسجمیک

طرف بیشتر و توانایی یوایکس رایتر در  کنم که هر قدر هماهنگی دودر عین حال تأکید می

 .تر خواهد بودگیری از ابزارهای طراحی باالتر باشد، کار در ابزارهایی مانند فیگما بهینهبهره

 

https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-adobe-xd-figma-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-adobe-xd-figma-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-adobe-xd-figma-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3
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 هر کس ظرف خودش

ست که باید با ست. این فرایند مثل مسیریتعامل بین نویسنده و طراح تجربه کاربر ساختنی

توانیم به نحوه همکاری یو ایکس در نهایت با همکاری هم میتعامل آن را طراحی کرد و ساخت. 

 .رایتر و یو ایکس دیزاینر برسیم

لک را مهمان کرد و برای پذیرایی از او یک کاسه غذا لک و روباه برگردیم: روباه لکبه قصۀ لک

. توانست زبانش را از منقار بلند رد کند و به محتوای ظرف برساندلک نمیجلویش گذاشت. لک

اش دعوت کرد. روباه قبول گشت روباه را به خانهلک نتوانست غذایش را بخورد. وقتی برمیلک

  .اش را از در تنگ کوزه رد کندای جلوی روباه گذاشت. روباه نتوانست پوزهلک کوزهکرد. لک

ل جای هیچ مناقشه نیست. طراح و نویسنده تجربه کاربر لک
َ

تند. لک و روباه نیسالبته که در َمث

 .گیريم که: من ظرف خودم، تو هم ظرف خودتاما ما از این داستان نتیجه می

 

 راهکاری اثربخش برای تعامل بین نویسنده و طراح تجربه کاربر

را » مداد«شویم و گاهی اوقات حسابی سرگرم اختراع خودکار مخصوص فضانوردی می

 هالک ابزارزدگی .کنیمفراموش می
ً
 .کننده استواقعا

ر دو طرف راهکار مناسبی طراحی تازگی با یک طراح تجربه کاربر همکاری داشتم که برای هبه

بینی کرد که به هر دوی ما آزادی عمل کرد. من و سپیده با هم گفتگو کردیم و او روشی را پیش

 .دادو امکاِن تعامل می

 :روش او ساده بود

ها (نیاز) های مختلف برنامک را وارد یک جدول ساده کرد. متنهای مرتبط با صفحهتمامی متن

ز هم تفکیک شده بودند و بر پیشانی هر بخش، لینکی وجود داشت که من ا» بخش«بر مبنای 

 .کردرا به فایل فیگمای آن بخش هدایت می

خوبی تفکیک کنم، نظم ذهنی خودم را بسازم، ساختار توانستم همه چیز را بهبا این روش می

 .را درک کنم و در صورت نیاز به وایرفريم هر صفحه سرک بکشم

https://hmotahari.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://hmotahari.com/blog/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
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شد. من ها نمیامل بین نویسنده و طراح تجربه کاربر محدود به نوشتن متندر این پروژه تع

توانستم پیشنهادهایم (برای حذف یا اضافۀ بخش یا متن) را در همان جدول بنویسم. عالوه می

 .توانستم بازخورد دريافت کنم و در صورت نیاز بر اساس بازخورد متن را اصالح کنمبر این می

کنیم تا کنیم و برای بررسی نهایی، فایل فیگما را بازبینی میاز جدول گذر میدر مرحلۀ بعدی، ما 

 .به متن نهایی برسیم

 فایل نمونه

تری بابت تنظیم فایل باید از سپیده ممنون باشم. او به من و بقیه کمک کرد تا راهکار مناسب

 .پیدا کنیم

ها پله ی برای شروع، باید از تجربهتوان راهکارهای دیگری هم پیدا کرد یا ساخت. ولیقین میبه

 .بسازيم

 .فایل نمونه را در اینجا ببینیدتوانید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g2yXUVjNoRdRyJWRkyyNp8Ox0XdbLsm7BCcA7nRIBOQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g2yXUVjNoRdRyJWRkyyNp8Ox0XdbLsm7BCcA7nRIBOQ/edit?usp=sharing
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 نویسیهای اساسی در تجربهنکتهبخش سوم: 

 

 زنندها حرف مینکته اول: تابلوهای راهنما با چشم

ها، بسیار کندتر از تصاویر اولین نکته یو ایکس رایتینگ توجه به این نکته است که متن

 .شوندشناسایی می

زند. در اولین اقدام کند، دست به شناسایی تصویری می» خواندن«مغزِ ما پیش از آنکه به 

مان مطابقت دنباِل بازشناسی تصویری است تا کلمات را با حافظها بهمواجهه با متن، مغزِ م

 .بدهد و سرعت خواندن و فهم موضوع را باالتر ببرد

ها برای عموم مردم. گاهی ایرادی ندارد با آشناترين واژه چطور متن تجربه کاربر بنویسیم .۱

م به آن عادت دارند و حاال های مصطلح) را بپذیريم، چون مردهای نادرست (غلطکلمات و جمله

 مفهومش را درک می
ً
 .های ذهنی مخاطب خیلی توجه کنیمبه عادت .کنندکامال

 

 نکته دوم: برای همه بنویسیم

 .دومین نکته یو ایکس رایتینگ گویایی و شفافیت است

ماندن نیازمند یک بازار گسترده است. تیم توسعۀ بازار روی قشر وسیع و محصول ما برای زنده

افزار یا وبسایت متنوعی از مشتريان حساب کرده است. بنابراین، متن تجربه کاربری یک نرم

ترين افراد ترين و باهوشهوشبایست آنقدر سرراست، ساده، مختصر و گویا باشد که کممی

 .با آن ارتباط بگیرند

و بدون هر نوع این است: ساده، مختصر، گویا  چطور متن تجربه کاربر بنویسیمجواب دوم به  .۲

 پیچیدگی زبانی و مفهومی

 

 اصل سوم: حمایتگری متن از طراحی
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 .«جذابیت«است نه » شدنفهمیده«سومین نکته یو ایکس رایتینگ تمرکز بر 

در نوشتن متن تجربه کاربری به این نکته دقت کنید که اینجا جای رفتار ادیبانه یا خالقۀ ادبی 

 .کند بایست از طراحی حمایتمتن می .نیست

ترين افراد هم بتوانند در آن به هوشنیاز از هر نوع متن باشد و کمیک طراحی خوب باید بی

 راهنمایی است تا چیزی با چیز دیگر اشتباه گرفته 
ً
فعالیت بپردازند. کارکرد متن در اینجا، صرفا

 .نشود

ستگیرۀ در دقت خوب است به کارکرد دچطور متن تجربه کاربر بنویسیم برای اینکه بدانیم  .۳

شویم، اما اگر دستگیره بد باشد، کنیم: موقع عبور از در، هرگز متوجه یک دستگیرۀ خوب نمی

اندازه باشد که حضورش حس نشود؛ جا و بههمواره با آن درگیريم. متن باید آنقدر درست و به

 .درست مثل یک دستگیرۀ خوِب در

 

 ها را در نظر بگیريماصل چهارم: همۀ احتمال

هارمین نکته یو ایکس رایتینگ بررسی و تحقیق و بازنگری شجاعانه است. با همراهی تیم چ

ها را در نظر بگیريم و برای هر امکانی (از جمله طراحی تجربه کاربری، همه فرایندها و احتمال

 .بینی داشته باشیمها) پیشها، توضیحها، کلیدها، لینکخطاها، پیام

این را هم اضافه کنیم که: هیچ چیز را از قلم جربه کاربر بنویسیم چطور متن تدر پاسخ به  .۴

های روزرسانیها باشیم نه اینکه در بهنیاندازيم. بهتر است از همان ابتدا به فکر همۀ احتمال

 .بعدی به فکر چاره بیافتیم

 

 اصل پنجم: تنها کار نکنیم

 .است ux designer و ux writer افزا بینپنجمین نکته یو ایکس رایتینگ تعامل هم
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واسطه و مؤثر داشته بایست ارتباطی بیتیم طراحی تجربه کاربر و نویسنده تجربه کاربر می

ها باید با هم تصمیم بگیرند برای کجا به متن نیاز دارند و برای کجاها نه. چه متنی باشند. آن

 .ننده است و چه متنی نهکتر است و چه متنی نه. چه متنی بلند و اشتباه و گمراهکنندهکمک

جا به متن نیاز نداريم. متن فقط یادمان باشد همیشه و همهنوشتن متن تجربه کاربری در  .۵

 .اندفایدهافزارها پر از متِن اضافی و بیضرورت استفاده شود. بدترين وبسایت یا نرمباید به

تر کردن روند فعالیت کاربر است نه متن تجربه کاربری برای آسان

 .شدنخوانده

 شدنشدن بنویسید، نه خواندهدادهبرای انجام :بنابراین

 از متن

 

 اصل ششم: چیزهای اساسی را قایم نکنیم

و اما ششمین نکته یو ایکس رایتینگ: در طراحی تجربه کاربری و نوشتن متن تجربه کاربری 

 .وبسایت به این نکته دقت کنیم: نخستین مواجهه مهمترين مواجهه است

افزار وکارتان خدماتی است یا به فروش نوع خاصی از محصول اشتغال داريد یا برای نرمکسب اگر

کنید، به یاد داشته باشید که کاربر در نخستین مواجهه باید تان وبسایت طراحی میموبایلی

 .ترين خدمت و مزيت رقابتی شما را پیدا کنداساسی

یم، سرراست و دقیق بگوییم چه هستیم. این مان پرگویی نکندر نخستین بخش از وبسایت .۶

های مبهم گیج گویی و حرفگیرد در صفحه بماند یا نه. او را با زيادهکاربر است که تصمیم می

 .نکنیم

 

 :فراموش نکنیم

رسانی را وکارمان یا نحوۀ خدماتبدترين چیز این است که اطالعات مهم دربارۀ خودمان و کسب

 .کاربر صبور نیست .های بعدی موکول کنیمت یا بخشهای داخلی وبسایبه صفحه
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 اصل هفتم: تبلیغ نکنیم

و یوایکس  یوایکس رایتینگهفتمین نکته یو ایکس رایتینگ تفاوت قائل شدن بین 

 .رایتینگ استکپی

جایی برای تبلیغات است، اما کاربران برای  وکارکنند وبسایت کسبها فکر میاگرچه خیلی

خواهند بدانند ما ها میاند. آنهای پر آب و تاب تبلیغاتی به وبسایت ما سر نزدهخواندِن متن

 .کنیم و چقدر قابل اطمینان هستیمو چه کار می چه هستیم

را فراموش کرد. مبادا  (رایتینگکپی )نویسیهای تبلیغدر نوشتن متن تجربه کاربری باید فن .۷

 .رقصی بچینیمکلمات را برای خوش

 

 اصل هشتم: نظرخواهی کنیم

ایراد نیست. در جريان نوشتن از نظر نویسنده تجربه کاربری در طول فرایند نوشتن قطعی و بی

 .ختلف نظر بگیريم تا تحلیل بهتری از رفتار و قضاوت کاربر به دست بیاوريمافراد م

ها را به قضاوت یک گروه از که موی الی درزش نرود؟ متنچطور متن تجربه کاربر بنویسیم  .۸

 .افراد با دانش و سواد و فهم مختلف بگذاريم

 اصل نهم: بر اجرا نظارت کنیم

شود. نهمین نکته یو ایکس رایتینگ به ما ها تمام نمینکار یوایکس رایتر بعد از نوشتن مت

 !گوید: نتیجۀ کار را بررسی کنمی

شود. مطمئن شویم فرایند درستی برای اعمال شدن به تیم فنی سپرده میها بعد از نهاییمتن

ها تعريف شده. اگر چنین فرایندی وجود ندارد، برای ساختنش اقدام کنیم. گاهی اشتباه متن

 .شودوکار تمام میبه ضرر کل کسبمتنی 

 اصل دهم: بازبینی کنیم

https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
https://hmotahari.com/blog/%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87/
https://hmotahari.com/blog/%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87/
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روزرسانی نیاز از بهها هم بیشود. متنروزرسانی میای بهصورت دورهافزار ما بهوبسایت یا نرم

 :شودنیستند. از نظِر من در سه صورت بازبینی نوشته تجربه کاربری واجب می

امکانات، تغییر ظاهری، یا بهبودهای مهم  ای که با افزایشهای فنی دورهروزرسانیبه •

 اندهمراه

در محصول دیجیتال  بررسی رفتار کاربراعمال تغییر وابسته به رفتار کاربر (که با  •

 (.شودتر میمشخص

ها (همواره باید بازبینی کنیم و اگر به چیز بهتری ها و جملهمنظور بهبود واژهتغییر به •

 (ها را اعمال کنیمای و نه پراکنده، آنصورت دورهرسیدیم، به

 .را بسازيم های مختلفتعامل با تیمراه و روش  •

 .درست استفاده کنیم ابزارهای یوایکس رایتینگاز  •

 

 نیاز نیستیمروزشدن بیما از به

کنیم، باز زندگی می ۱۳۰۰غییر در جهان را نادیده بگیريم و خیال کنیم در سال حتی اگر سرعت ت

نیاز نیستیم. باید تغییرها و بهبودها را رصد کنیم و تجربۀ بهتری برای هم از هرروزآموزی بی

 .دیگران بسازيم

 

 

 

 

 

 

 

 

https://databeen.ir/blog/12-articles/30-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://databeen.ir/blog/12-articles/30-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://uxwritinghome.com/mag/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1
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 بخش چهارم: ابزارها

 

ر یوایکس رایتر درک، هوش و شهود و قبل از هر چیز باید تأکید کنم که راه شناخت بهترين ابزا

ترين ابزار را شناسایی کنید و حتی دستتوانید راهتجربۀ یوایکس رایتر است. خود شمایید که می

 .بسازيد

 چرا برای یوایکس رایتینگ به ابزار نیاز داريم؟

ایتر و توأمان به یوایکس ر ابزار یوایکس رایتینگگیری از طور مختصر و مفید باید گفت بهرهبه

که برای هر دو طرف  نرم افزار یو ایکس رایتینگدهد. انتخاب یک تیم طراحی نظم و سرمشق می

 :بخشدکارایی داشته باشد، فرایندها را بهبود می

 ها، سلسلۀ تغییرها، نسخۀ نهایینویسمستندسازی کامل فرایند: پیش •

 ساز فرایند طراحی دیزاین سیستم یو ایکس رایتینگساده •

 های وسیع و پیچیده)های اصلی (مناسب برای پروژهمرجع واژگان و حالتتدوین  •

 تعامل مستقیم بین نویسنده و طراح تجربه کاربر •

 گیری و انتخاب بین چند گزينهترشدِن فرایند تصمیمسريع •

 شدن امکان تغییر آنیفراهم •

 تر هماهنگی متن تجربه کاربر و طراحیشدِن امکان ارزيابی واقعیفراهم •

ادامه خواهم گفت که با انتخاب بهترين نرم افزار یو ایکس رایتینگ چطور به این دستاوردها  در

 .خواهیم رسید

 آیا ابزار یوایکس رایتینگ وجود دارد؟

صورت به ابزار یو ایکس رایتینگ :کم تا لحظۀ نوشتن نسخۀ اولیۀ این مقاله باید گفتدست

با تعريف  یوایکس رایتینگچرا که مفهوم  دلیل نیست،مشخص طراحی نشده است. البته بی

 .امروزی، مفهومی تازه است

 .ین مطلب بیهوده است؟ خیربا این وصف نوشتن ا

https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
https://uxwritinghome.com/mag/ux-writing-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af
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افزارهای رایج طراحی نکرده، اما نرم نرم افزار یو ایکس رایتینگای تا امروز اگرچه هیچ کمپانی

 .توانند ابزار یوایکس رایتینگ و طراحی تجربه کاربر باشندحوزۀ طراحی توأمان می

افی نیست و بودن کرایترشدن، نویسندهگوییم برای یوایکسبه همین دلیل است که می

 .دست آوردهای دیگری هم بهبایست مهارتمی

نویسان در خوشبختانه ساختار فیگما این قابلیت را فراهم کرده که ابزارهای کمکی ویژۀ تجربه

افزار توسعه پیدا کند. در حال حاضر ابزارهایی که با زبان فارسی تناسب داشته باشند این نرم

سازی و بهبود کیفیت نفِع سادهشان بهتوان از برخیمی همین حاال همشمار هستند، اما کم

 یوایکس رایتینگ استفاده کرد.

 

 ست؟بهترين نرم فزار یو ایکس رایتینگ چه نوع ابزاری

عنوان نویسنده تجربه کاربر راه بیاندازد مفید خواهد بود، این جمله هر ابزاری که کار شما را به

 .یاِر دیگرافزار نویسندهنرمیا هر Google Keep گوشی یا  Note کند، حتیدربارۀ هر ابزاری صدق می

تواند فهرستی از ابزار یوایکس اش میهر یوایکس رایتر بر اساس تجربۀ شخصی و سبِک کاری

نظر افزارهایی جلو ببرم که بهرایتینگ ارائه کند. خوِد من ممکن است بخِش فردی کارم را با نرم

 .نظر برسددار یا بعید بهشما خنده

ر محدودۀ فعالیت فردی مجاز است و هیچ ایرادی هم ندارد. اما یوایکس رایتینگ آنچه گفتم د

  .یک فعالیت فردی نیست

ترين همکاری و تعامل با مدیر فاصلهبایست بیعنوان نویسنده تجربه کاربر، شما میبه

کنند، سبِک شما عمل ها بخواهید بهتوانید از آنمحصول و طراح داشته باشید. در این حال، نمی

ها هم نباید از شما بخواهند اقتضائات یوایکس رایتینگ را کنار بگذاريد و کما اینکه آن

 .قاعده تن بدهیدای بیشیوهبه

 

 

https://hmotahari.com/blog/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
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 انواع ابزار کار یو ایکس رایتر

شود. اگر پروژه بزرگ و بھ گروه اضافھ می (wireframe) در بھترین حالت، یوایکس رایتر از نخستین مراحل طراحی
بھ بیش از یک یوایکس رایتر وجود داشتھ باشد، حضور مدیر تیم یوایکس رایتینگ در این مرحلھ بسیار کلیدی خواھد  نیاز
 .بود

 گروه اول آن دسته نرم افزار یو ایکس رایتینگ هستند که ظرفیت تعامل در مرحلۀ •

Wireframe کنندرا فراهم می. 

مناسب  Prototype ه برای کار رویگروه دوم آن دسته از ابزار یوایکس رایتینگ است ک •

 .است

 

 ابزار و نرم افزار یوایکس رایتینگ

ھایی افزارھا و پروژهبینید از بین نرمھایی کھ میشاتکنم. اسکریندر ادامھ چند ابزار کار یو ایکس رایتر را معرفی می
 .امانتخاب شده کھ من تجربھ کرده

 فیگما :۱

 

  :دست و تمیزخوش

 فیگما
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طور است. اگرچه این پلتفرم به فیگما نرم افزار یو ایکس رایتینگمن از بین همۀ ابزارها،  انتخاب

های های نوشتاری و پالگیناختصاصی برای یوایکس رایتینگ طراحی نشده است، اما قابلیت

 .ترين ابزار کار یو ایکس رایتر تبدیل کرده استوبنویس فیگما، آن را در نظر من به محبفارسی

افزارهای گرافیکی یک نویسنده تجربه کاربر که درک بصری داشته باشد و سابقۀ استفاده از نرم

تواند در بستر فیگما بنویسد، اصالح کند، سادگی میهایش اندوخته باشد، بهرا هم در تجربه

 .بازنگری کند

 گ در فضای فیگما بر روی وایرفريم و طرح نهایی نمونه کار یوایکس رایتین

صورت آنی تغییرها کند بهمی فعالیِت دیگر کاربران، به تیم طراحی کمک» کردندنبال«قابلیِت 

های مختلف کند تا در صورت لزوم، گزينهرا ببیند. این ویژگی به نویسنده تجربه کاربر کمک می

 .به ارزيابی بگذارد… ورا از نظر آوایی، بصری، کارکرد، مفهوم 

 

https://www.figma.com/
https://www.figma.com/
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 زپلین :۲

 

 :ماِل ظريفمینی

 Zeplin | زپلین

مال برای تعامل تیم طراحی و بیش از آنکه ابزار کار یو ایکس رایتر باشد، رابطی مینی زپلین

تغییرهایی در  Develop مرحلۀ قبل از افزار است. با این حال اگر بنا باشددردهندگان نرمتوسعه

 .تواند یک گزينۀ قابل اتکا باشدمتن تجربه کاربر بدهیم، می

 برای این منظور طراحی همانطور که قبل
ً
تر گفتم ما ابزار یا نرم افزار یو ایکس رایتینگ که مشخصا

 :شود نداريم، اما

نجایی که راِه نویسنده و طراح تجربه کاربر راِه جدایی نیست و مقصدشان مشترک است،  از آ

بایست به کار در فضایی اشتراکی تن بدهند. زپلین یکی از این فضاهاست که در فرایند کار می

زمونش را خوب پس داده  .آ

توانید مشخص کنید نظرهای شما چه ها نظرتان را ثبت کنید. میتوانید بر روی طرحشما می

تر سراغ دارد. به این ترتیب خودتان و دیگران راحت رنگی دارند. این قابلیت در فیگما هم وجود

 .آیندهای شما مینوشته

https://app.zeplin.io/
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شک برای نوشتن باید سراغ بسته باشد، بی Sketch پسند باشد و پروژه را رویاگر تیم طراحی اپل

 .زپلین بروید

 شده در فضای زپلین ای از پروژۀ انجامنمونه

ريم این است که زپلین پلن رایگان هم دارد و از دنگ های همیشه در تحخبِر خوب برای ما ایرانی

 .و فنِگ پرداخت دالری خبری نیست
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۳: Adobe XD 

 

 :های اختاپوسدستی از دست

Adobe XD 

 ای دست ببری. البته کهتوانی در هر حوزهمرز تبدیل بشوی، میوقتی به یک کمپانی بزرگ و بی

Adobe شدن مفاهیم ست و تا پیش از جدیاز پیشگامان طراحیUX  و خلق ابزارهای متنوع

 .کشیدطراحی تجربه و رابط کاربر، فتوشاپ جور همه را می

عنوان ابزار کار یو ایکس رایتر و یو را به XD حاال اختاپوس بزرگ و هزار دست و پای عرصۀ طراحی

 .کندایکس دیزاینر ارائه می

شبیه هستند، اگر سابقۀ کار با هر یک  بسیار به هم Adobe از آنجایی که رابط کاربری محصوالت

 .هم به مشکل نخواهید خورد XD افزارهای این کمپانی را داريد، در کار بااز نرم
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 :هیاهودۀ بیسا

JustInMind 

از معدود  جاست این مایند

طور جدی ست که بهدهندگانیسرویس

ازهای نویسندگان تجربه کاربر هم روی نی

کند. سرویس جاست مایند یک ابزار کار می

رایگان طراحی و البته پروتوتایپ مناسب 

  .است وبسایتو  طراحی اپلیکیشن

Just In Mind توان ای برای یوایکس رایترها دارد و به این ترتیب میشدهسازیهای مناسبویژگی

 .آن را در شمار نرم افزار یو ایکس رایتینگ حساب کرد

 

 

 

 

 

https://www.justinmind.com/
https://uxwritinghome.com/ux-writing-services
https://uxwritinghome.com/ux-writing-services
https://uxwritinghome.com/ux-writing-services


  
 ۵۵ نویسیخانۀ تجربه |نویسی آشنایی با تجربه

 

 مارول :۵

 

 داِر طراحان دستیدوست

 Marvel App – مارول

زنیم، یحتمل این طراحان هستند که بیشتر از یتر گپ میوقتی دربارۀ ابزار کار یو ایکس را

خواهیم تر هم گفتم: راه و مقصد ما جدا نیست، هر دو میکنند. اما پیشنویسندگان ذوق می

 .تری برای کاربران محصول رقم بزنیمتجربۀ باکیفیت

شان در طراحی روی تبلت خوب است، طراحانی که به دست به قلمیار است. یک طراح مارول

های مارولی تمام شد، نویسنده های دستی به طرحپسندند. اما وقتی کار تبدیل طرحمارول را می

 .عنوان یک ابزار کار استفاده کندتواند از آ بهتجربه کاربر می

 .یتر فراهم خواهد بوددر این صورت فرصت همکاری و تعامل بین طراح و یوایکس را

https://marvelapp.com/
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۶: inVision 

 

 :صورتِی سنگین

 inVision | اینویژن

سازی نسخۀ نهایی طراحی یا ست که طراحان از آن برای شبیههایییکی دیگر از پلتفرم اینویژن

 .کنندها استفاده میطرحنمایش پیش

 عنوان ابزار کار یوایکس رایتر استفاده کرد؟توان از اینویژن بهدر چه صورتی می

 :مرحله وایرفريم •

ها توانید از تگها نظر ثبت کرد. میطرحتوان گام به گام روی پیشدر این مرحله می

… بندی صفحات کارشده و کارنشده، صفحاتی که نیاز به بازنگری دارند وبرای دسته

 .استفاده کرد

 :UI مرحله •

 :این مرحله امکان کار عینا مثل باال فراهم است. امادر 

به فرایند طراحی تجربه کاربر  Wireframe همیشه بهتر است نویسنده تجربه کاربر از مرحلۀ

اضافه شود تا عالوه بر نوشتن متن، پیشنهادهایی را که منجر به بهبود درک متن یا حتی حذف 

 .شود ارائه کندمتِن اضافه می

https://invisionapp.com/
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  .تواند یک نرم افزار یو ایکس رایتینگ باشد، اما انعطاف و کارایی فیگما را نداردمی اینویژن هم

 .آیدمثل فیگما همواره نتیجۀ بهتری به دست میمنعطفی  از بسترهای

 

 

 اکسل :۷

 کند؟شاید بگویید وسط این همه ابزار طراحی و نرم افزار یو ایکس رایتینگ اکسل چه کار می

 .آیدتنظیم دیزاین سیستم یوایکس رایتینگ به کار میاکسل برای تدوین و 

طور مرتب و منظم بنویسید و متغیرهای متنی مربوط به هر های مختلف را بهتوانید حالتمی

 .ها را در جدول بنویسیدیک از حاالت و بخش

ویژه اکسل متنفرم، اما خب عدو شود سبب خیر راستش را بخواهید شخصا از هر چه جدول و به

 !گر خدا خواهدا
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 ابزار متمرکز و ساده وایرفريم

۸: Whimsical  

توانید از آن برای طراحی سادۀ تری دارد و میاین یکی کمی با بقیه متفاوت است. کارایی ابتدایی

 .فرایندها بهره ببريد

 چه امکاناتی برای یوایکس رایتر و طراح دارد Whimsical ببینید

first -contentویژه در طراحی محتوامحور (. این ابزار بهستپیچیدگیآسان و بیWhimsical کار با 

designخواهید بگویید طراحی نرم و بر اساِس آنچه میکند نرمست و به شما کمک می) کاربردی

 بینی کنید.ها را پیشها و حرفبخش

ريزی و طراحی کنید. این کند از پایه همه چیز را با هم برنامهشما کمک می در حقیقت این ابزار به

 .Think together. No office required :نکته در شعارش هم نهفته است

https://whimsical.co/
https://whimsical.co/
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 قلم برتر .۹

 

 :نویس تر و تمیزفارسی

 قلم برتر

نامۀ نوشتاری که الخط هر مشتری یا بر اساس هر شیوهتوانید بر اساس رسمشما می

نویسید، باید از حروف و اعداد فارسی کمک خواهید بنویسید، اما از آنجایی که فارسی مییم

کنم به هر روی پیشنهاد می .یاری جاها معمول استقلم عربی هنوز در بسبگیريد. متأسفانه 

 .کمک بگیريد قلم برترنوشتِن فارسی از برای درست

الخط رسمگیری از در مجموع حفظ یکپارچگی در نوشتار مهم است و یکی از لوازم آن، بهره

 .ستیکپارچه و اصولی

 

 

 

 

https://hmotahari.com/blog/%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://maryamsoft.com/QalamBartar/
https://maryamsoft.com/QalamBartar/
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-ux-writing
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-ux-writing
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-ux-writing
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-ux-writing
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 چکیده

فهرست را به … و Proto.io کردن اسکچ وتوانستم با اضافهتایی نشد. می۱۰اول اینکه: فهرست 

  .خاصیت درست کنمعنوان برسانم، اما اصرار ندارم یک فهرست بی ۱۰یشتر از ب

 :و اما بعد

 :این متن سعی کرد بگوید

شود، بهترين ابزار یوایکس رایتر درک و شهود و تجربه است. ابزار بر اساس نیاز ساخته می •

دی خواهد اما اگر نگرش و بینشی نباشد، بهترين نرم افزار یو ایکس رایتینگ به چه در

 خورد؟

انتخاب ابزار کار یو ایکس رایتر دو وجه دارد: فردی و تیمی. وقتی قرار است با یک تیم  •

 .طراح کار کنید باید به اقتضائات کاری آن تیم تن بدهید

را فهم کند تا در تعاملی مشترک به  اقتضائات کار یوایکس رایترتیم طراحی هم باید  •

 .بهترين نتیجه برسند

کاربر روی ما ابزار اختصاصی برای نویسندگی تجربه کاربر نداريم. طراح و نویسنده تجربه  •

 .کنندیک زمین کار می

ست منعطف که بهترين تجربۀ همکاری با تیم طراح بهترين ابزار یوایکس رایتینگ ابزاری •

 .و دیگر اعضای تیم نویسندگان را رقم بزند

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uxwritinghome.com/mag/%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-ux-writing-roles
https://uxwritinghome.com/mag/%d8%af%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%db%8c%d9%88-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-ux-writing-roles
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 ختم کالم آغاز است

 نه.آیا همۀ ظرایف تجربه
ً
 نویسی در این کتابچه آمده است؟ یقینا

دانِش جهانی توانیم بگوییم نشدۀ بسیاری وجود دارد. میهای کشفدانسته هنوز ابهامات و

در حوزۀ نویسندگی متن تجربۀ کاربر، دانشی نوپدید است که همچون هر علم یا فِن دیگری، 

 نیازمند آزمون و خطا، تحقیق و روزآمدی است.

 این جزوه شاید آغازی باشد برای یک شروع و نه بیشتر.

 
ً
کنند و برای گاه به یک منبع بسنده نمی جویندۀ دانش و فن هستند، هیچکسانی که حقیقتا

 شوند.شهود و تالِش خودشان هم ارزش قائل می

مندان به یوایکس رایتینگ های عالقهامیدواريم که این کتابچه پلۀ نخستی باشد برای فراتر رفتن

 ابعاد.نویسی در همۀ و البته، توسعۀ علمی (و نه بازاريابانه) تجربه

 

 

 ۱۴۰۰ تابستان

 الدین مطهریحسام

 نویسیخانۀ تجربه

https://uxwritinghome.com/
https://uxwritinghome.com/
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