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 بهینه سازی فرم ورود کاربر

شــاید در ابتــدای امــر طراحــی فــرم ورود کاربــر کار ســاده ای بــه نظــر برســد؛ امــا در عمــل 

اینطــور نیســت. تجربــه نشــان داده اطمینــان از بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر جهــت 

ورود راحــت و بی دغدغــه کاربــران بــه ســایت نیازمنــد ســاعت ها تفکــر و آزمایــش اســت. 

ــا ارائــه بهتریــن نــکات و روش هــای طراحــی صفحــه ورود،  در ایــن مقالــه قصــد داریــم ب

ــر یکــی از  ــم. اگ ــزان برداری ــر و آزمایــش را از دوش شــما عزی ــن ســاعت ها تفک زحمــت ای

دغدغه هــای ذهنــی شــما بــه عنــوان طــراح، ایجــاد یــک فــرم ورود جــذاب اســت کــه تجربــه 

کاربــری عالــی بــه کاربــران ارائــه دهــد، تــا انتهــای ایــن مطلــب همــراه مــا باشــید.

 

8 نکته برای بهینه سازی فرم ورود کاربر

طراحــی صفحــه ورود بخــش مهمــی از UX یــا همــان تجربــه کاربــری یــک وب ســایت 

محســوب می شــود. اگر این بخش طراحی درســت و اصولی داشــته باشــد، بازدیدکنندگان 
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در بازدیدهــای بعــدی بــه راحتــی وارد ســایت می شــوند و خاطــره خوبــی از بازدیــد از 

ــد. ــی می مان وب ســایت در خاطرشــان باق

در ادامــه نکاتــی کلــی در ارتبــاط بــا بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر بیــان می کنیــم کــه رعایــت 

آن باعــث می شــود کاربــر زمــان ورود بــه پلتفــرم شــما احســاس راحتــی بیشــتری داشــته 

باشد. 

 

1. استفاده از تجربه های پیشین برای بهینه سازی فرم ورود کاربر

ممکــن اســت بــه عنــوان یــک طــراح تمایــل بــه اســتفاده از طرح هــای آشــنا و کپــی نداشــته 

ــد از  ــوید. می توانی ــراه ش ــان هم ــه طراح ــا بقی ــت ب ــر اس ــات بهت ــی اوق ــا گاه ــید؛ ام باش

ــن  ــه همی ــد و ب طرح هــای ســاده و شــناخته شــده و اصطالحــات معــروف اســتفاده کنی
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ــا وجــود  راحتــی یــک فــرم فــرود جــذاب طراحــی کنیــد. نگــران خالقیــت هــم نباشــید. ب

ــرم ورود کار  ــردن ف ــر خــاص، سفارشــی ک ــه و تصاوی ــس زمین ــگ  و عکــس پ ــه رن این هم

ســختی نیســت.

 

2. برای بهینه سازی فرم ورود کاربر سادگی را در اولویت قرار دهید

یــک نکتــه مهــم در بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر ســادگی آن اســت. صفحــه ورود شــما 

بایــد تــا جــای ممکــن بــرای کاربــران  ســاده باشــد. بــه عنــوان مثــال فــرم ورود اینســتاگرام 

را در نظــر بگیریــد کــه تنهــا شــامل دو فیلــد نــام کاربــری و رمــز عبــور در کنــار امــکان ورود 

از طریــق فیســبوک اســت.
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ــاده تر  ــور را س ــز عب ــی رم ــد بازیاب ــر فراین ــرم ورود کارب ــازی ف ــه س ــت بهین 3. جه

کنیــد

ــن یکــی از  ــد. بنابرای ــوش می کن ــات ورود خــود را فرام ــر اطالع ــع کارب در بســیاری از مواق

بهتریــن اقداماتــی کــه می توانیــد در جهــت کمــک بــه کاربــران انجــام دهیــد، ساده ســازی 

رونــد بازیابــی رمــز عبــور اســت.
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4. در صورت ورود ناموفق کاربر به سیستم به او کمک کنید

در هــر مرحلــه از فراینــد ورود کاربــر ممکــن اســت دچــار اشــتباه شــود. اشــتباه وارد کــردن 

آدرس ایمیــل، رمــز عبــور اشــتباه، مشــکالت شــبکه و غیــره می توانــد منجــر بــه ورود 

ــری  ــط کارب ــه راب ــم اســت ک ــن شــرایط بســیار مه ــه سیســتم شــود. در ای ــر ب ــق کارب ناموف

ــد  ــویق کنی ــران را تش ــد کارب ــد. می توانی ــخ ده ــر پاس ــه کارب ــن ب ــل ممک ــن ش ــه بهتری ب

جایگزین هــای دیگــری را امتحــان کننــد. مثــال آن هــا را بــه صفحــات دیگــری هدایــت کــرده 

ــد. ــه دهی ــن ارائ و روش هــای ورود جایگزی

5. برای بهینه سازی فرم ورود کاربر او را به خاطر بسپرید

یکــی دیگــر از روش هــای بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر ایــن اســت کــه بــه کاربــر اطمینــان 

دهیــد او را بــرای همیشــه بــه خاطــر ســپرده اید. هیــچ کاربــری دوســت نــدارد هــر بــار کــه 
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وارد ســایت می شــود خــود بــه شــما معرفــی کنــد. ســعی کنیــد گزینه هایــی مثــل »مــرا بــه 

خاطــر بســپار« را در طراحــی فــرم ورود خــود در نظــر داشــته باشــید.

6. استفاده از روش های ورود چندگانه

ــرای ورود داشــته باشــیم  ــد یــک روش ب ــر اینکــه فقــط بای ــی ب ــون مطلقــی مبن هیــچ قان

وجــود نــدارد. بهتــر اســت یــک یــا دو روش دیگــر در کنــار »نــام کاربــری و رمــز عبــور« ارائــه 

دهیــد تــا کاربــران در صــورت فراموشــی رمــز عبــور، گزینه هــای دیگــری هــم داشــته باشــند. 

ماننــد روش هــای مبتنــی بــر شــماره تلفــن یــا صفحــات اجتماعــی مثــل توییتــر، فیســبوک، 

ــر شــبکه های  ــی ب ــه ورودهــای مبتن ــا لینکدیــن وجــود داشــته باشــد. چنانچــه ب گــولگ ی

ــرم خــود در  ــرای پلتف ــا را ب ــن گزینه ه ــن و ایمن تری ــد، محبوب تری ــر می کنی ــی فک اجتماع

نظــر بگیریــد.
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7. توجه به موضوع اعتماد در بهینه سازی فرم ورود کاربر  

نکتــه مهــم دیگــر در بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر ایــن اســت کــه ورود کاربــر بــه سیســتم 

ــور و  ــز عب ــل، رم ــه ایمی ــر از جمل ــات حســاس و شــخصی کارب ــردن اطالع ــد وارد ک نیازمن

شــماره تلفــن اســت. کاربــر بــا وارد کــردن ایــن اطالعــات اعتمــاد خــود را بــه پلتفــرم شــما 

ــد.  ــان می ده نش

ــا  ــد ب ــری بای ــر بص ــه تغیی ــند و هرگون ــما باش ــد ش ــان دهنده برن ــد نش ــای ورود بای فرم ه

مالیمــت انجــام شــود؛ هرگونــه تغییــر ناگهانــی جلوه هــای بصــری ســایت می توانــد 

زمینه ســاز عــدم اعتمــاد در کاربــران شــود.

علی رغــم اینکــه ورود ســریع بــرای کاربــران مهــم اســت، بــرای ورود یــک کاربــر بــه ســایت 

کــه مشــکوک بــه هکــر بــودن او هســتیم بایــد عملیــات احــراز هویــت هــم انجــام شــود. در 

ایــن صــورت بــه همــه کاربــران یــادآوری می شــود کــه امنیــت حســاب کاربــری خــود را مثــال 

بــا اســتفاده از رمزهــای عبــور قــوی، احــراز هویــت دو مرحلــه ای و غیــره افزایــش دهنــد.  

8. توجه کاربران را به فرم ورود سایت جلب کنید

از دیگــر نــکات بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر ایجــاد تمرکــز و جلــب توجــه کاربــران بــه فــرم 

ورود اســت. ســعی کنیــد فــرم ورود را در مرکــز صفحــه قــرار دهیــد یــا اگــر در بخــش کنــاری 

ســایت اســت، بــه کمــک المان هــای بصــری توجــه مخاطــب را بــه آن ســمت جلــب کنیــد. 

ترجیحــا بــه جــای توضیحــات طوالنــی مثــل »لطفــا رمــز عبــور خــود را وارد کنیــد« از عبــارات 
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ــات  ــز، اصطالح ــان طن ــکان از زب ــد ام ــا ح ــد. ت ــتفاده کنی ــور« اس ــز عب ــل »رم ــه مث خالص

پیچیــده و فنــی و کنایــه بپرهیزیــد.

 

8 نکته برای بهینه سازی فرم ثبت نام کاربر 

در ایــن بخــش از مقالــه رونــد بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر را در هنــگام ثبــت نــام بررســی 

می کنیــم و ایــن بــار روش هایــی را بــه اشــتراک می گذاریــم کــه فــرم ثبــت نــام را بــه یکــی 

از نقــاط قــوت ســایت شــما تبدیــل کنــد.

1. زیر نظر داشتن روند ثبت نام

رونــد بهینــه ســازی را بــا آنالیــز و تحلیــل فــرم ثبــت نــام آغــاز کنید. بــرای ایــن کار می توانید 
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از ابزارهایــی مثــل MouseFlow یــا HotJar  کمــک بگیریــد. ایــن ابزارهــا بــا کشــف 

اینکــه چــه زمانــی و چــرا بازدیدکننــدگان فرم هــای شــما را موقــع ورود رهــا می کننــد، بــه 

ــود  ــن را بهب ــل فرم هــای آنالی ــرخ تکمی ــرده و ن ــرادات را اصــالح ک ــد ای شــما کمــک می کن

ببخشــید. در کنــار آن امکانــات دیگــری نیــز ارائــه می دهنــد، از جملــه:

رکوردهــا: هــر گونــه مشــکالت بازدیدکننــدگان در کلیــک کــردن، حرکــت مــاوس و حرکــت 	 

در صفحــات مختلــف ســایت ذخیــره می شــود و در اختیــار شــما قــرار می گیــرد.

یافتــن نقطــه تــرک: بــا شناســایی اینکــه در کــدام صفحــه و در کــدام مرحلــه اکثــر 	 

ــاط  ــود آن نق ــرای بهب ــی ب ــد فرصــت  خوب ــرک می کنن ــدگان ســایت شــما را ت بازدیدکنن

ــد. بیابی

بــرای دســتیابی بــه بهتریــن نتایــج فرم هــا را بــه طــور جداگانــه بــرای دســکتاپ و 	 

موبایــل بهینــه کنیــد.

بیشتر بدانید: دوره بهینه سازی تجربه کاربری و افزایش نرخ تبدیل

2. سرعت ثبت نام در سایت را افزایش دهید

ــود دارد و آن  ــر وج ــرم ورود کارب ــازی ف ــه س ــا بهین ــاط ب ــی در ارتب ــم و کل ــون مه ــک قان ی

ــه او کمــک  ــر اســت. ب ــد بهت ــام بگذران ــت ن ــرای ثب ــری را ب ــر زمــان کمت اینکــه هرچــه کارب

کنیــد در ســریع ترین زمــان ممکــن از ایــن مرحلــه عبــور کنــد. در ایــن راســتا فــرم ورود بایــد 

بــه قــدری جــذاب طراحــی شــود کــه عملیــات ورود تمــام توجــه و تمرکــز کاربــر را بــه خــود 
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معطــوف کنــد. پــس تــا حــد امــکان از قــرار دادن فیلدهــای غیــر ضــروری بپرهیزیــد یــا آنهــا 

را بــه عنــوان گزینه هــای اختیــاری ثبــت کنیــد.

بــرای کاربــر راحت تــر اســت کــه فیلدهــا بــه طــور خــودکار پــر شــوند. امــا ایــن اتفــاق فقــط 

ــی را  ــا آیتم های ــل ممکــن اســت. در انتخــاب فیلده ــا ایمی ــام ی ــل ن ــی مث ــرای آیتم های ب

در نظــر بگیریــد کــه بــه طــور خــودکار توســط گــولگ پــر شــوند تــا زحمــت نوشــتن و ورود 

ــد.   ــر برداری اطالعــات را از دوش کارب

3. ورود از طریق شبکه های اجتماعی

بــرای بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر می توانیــد ورود از طریــق شــبکه های اجتماعــی را بــه 

عنــوان جایگزینــی بــرای ثبــت نــام ارائــه دهیــد. 

ــوص ورود از  ــی Blue Research در خص ــس تحقیقات ــط آژان ــه توس ــی ک ــق مطالعات طب

ــی انجــام شــد: ــق شــبکه های اجتماع طری

92 درصــد کاربــران به جــای بازیابــی نــام کاربــری و رمــز عبــور ترجیــح می دهنــد وبســایت 	 

را تــرک کننــد.

ــرک 	  ــه وب ســایت آن را ت ــه محــض مشــاهده درخواســت ورود ب ــران ب 54 درصــد کارب

می کننــد و دیگــر بازنمی گردنــد. 

ــق شــبکه های 	  ــه سیســتم از طری ــه ورود ب ــد گزین ــح می دهن ــران ترجی 75 درصــد کارب

اجتماعی وجود داشــته باشــد. مزایای ورود به سیســتم از طریق شــبکه های اجتماعی 
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چیــزی فراتــر از راحتــی کاربــر و عــدم نیــاز بــه انتخــاب و بــه خاطــر ســپردن رمــز عبــور 

اســت. می توانیــد حتــی فراتــر برویــد و از ورود بــه شــبکه های اجتماعــی بــرای پــر کــردن 

داده هایــی اســتفاده کنیــد کــه کاربــر بایــد خــودش بــه صــورت دســتی وارد می کــرد.

 

 

4. اگر به اطالعات طوالنی نیاز دارید، آن را تقسیم کنید

ــرای ثبــت یــک حســاب کاربــری جدیــد بــه اطالعــات زیــادی نیــاز داریــد؛  گاهــی اوقــات ب

مثــال ثبت نام هایــی کــه بــه جزئیــات پرداخــت مثــل شــماره حســاب و داده هــای کارت 

اعتبــاری نیــاز دارنــد. در چنیــن شــرایطی فرآینــد ثبــت نــام را بــه چنــد مرحلــه تقســیم کنیــد 

یــا از منطــق شــرطی بــرای کوتــاه کــردن فرم هــای خــود اســتفاده کنیــد.
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نتایــج تحقیقــات نشــان می دهــد کــه فرم هــای ثبــت چنــد صفحــه ای می تواننــد از 

ــوار پیشــرفت  ــک ن ــا ی ــد. ثبت نام هــا معمــوال ب ــر عمــل کنن ــک صفحــه ای بهت فرم هــای ت

مناســب ارائــه می شــوند کــه بــه کاربــران امــکان می دهــد بداننــد تــا چــه انــدازه در ثبــت 

ــد. ــش رفته ان ــام پی ن

یکــی دیگــر از راه حل هــای رایــج تقســیم ایــن اســت کــه بــه کاربــر امــکان  دهیــد زمانــی کــه 

بــه مرحلــه خاصــی در فــرم رســید، آن را ارســال کــرده و ســپس در صــورت تمایــل بــه ارائــه 

اطالعــات بیشــتر بــه فراینــد ثبــت نــام ادامــه دهــد. 

5. توجه به چیدمان فرم ورود

در بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر بایــد بدانیــد کــه اکثــر کاربــران قبــل از پــر کــردن فــرم را 

بررســی می کننــد. تــراز و چیدمــان فیلدهــا و برچســب ها در ســمت راســت صفحــه حرکــت 

چشــم را کاهــش می دهــد و زمــان پــردازش را ســرعت می بخشــد. فــرم تــک ســتونی بهتــر 

از دو ســتونی اســت. فیلدهــای فــرم بایــد یــک جریــان طبیعــی یــا منطقــی داشــته باشــند. 

محققــان UX گــولگ دریافتنــد کــه تــراز کــردن برچســب ها در بــاال و راســت فیلدهــا، زمــان 

فراینــد تکمیــل فــرم ثبــت نــام را کوتاه تــر می کنــد. ســعی کنیــد برچســب ها را بــاال و 

ســمت راســت فیلــد قــرار دهیــد.
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6. خطاها و انتظارات را به وضوح بیان کنید

حتمــا مشــخصات قالــب فیلــد را بیــان کنیــد؛ مثــال بگوییــد رمــز عبــور حداقــل بایــد چــه 

تعــداد کاراکتــر باشــد. اســتفاده از ایــن دســتورالعمل تأثیــر مثبــت زیــادی بــر عملکــرد کاربــر 

ــرار داده  ــد اشــتباه ق ــار فیل ــد در کن ــران دارد. پیام هــای خطــا بای ــی کارب ــدی ذهن و رتبه بن

شــده و بــه گونــه ای طراحــی شــوند کــه کاربــر بتوانــد بــه راحتــی مشــل را برطــرف کنــد. 

بــا انجــام ایــن کار زمــان پــر کــردن فــرم کوتاه تــر و رتبه بنــدی ســایت در ذهــن کاربــر بهتــر 

می شــود.
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7. به طراحی بهتر فرم ها توجه کنید

ــر  ــوز ذک ــر هن ــرم ورود کارب ــازی ف ــه س ــا بهین ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــن نکات ــا مهم تری در اینج

نشــده اســت را بیــان می کنیــم:

برچسب ها و فیلدهای مربوط به آن را نزدیک به هم قرار دهید.	 

ــه 	  ــی محــل وقــوع خطــا را ب ــد؛ یعن ــه صــورت درون خطــی مشــخص کنی خطاهــا را ب

ــد. ــه دهی ــل آن را ارائ ــد و دلی ــر نشــان دهی کارب

از اعتبارســنجی درون خطــی اســتفاده کنیــد، مثــال بالفاصلــه پــس از پــر کــردن فیلــد 	 

رمــز عبــور و نــام کاربــری صحــت آن را بررســی کــرده و نتیجــه را در همــان خــط بــه کاربــر 

گــزارش دهیــد.

بــه جــای اینکــه فیلدهــای اجبــاری را بــا عالمــت * مشــخص کنیــد، بــه وضــوح اجبــاری 	 
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یــا اختیــاری بــودن آن را بیــان کنیــد؛ همــه کاربــران نمی داننــد کــه نشــانگر * بــه معنــی 

ــاری را مشــخص  ــای اختی ــر اســت فیلده ــوض بهت ــد اســت. در ع ــودن فیل ــاری ب اجب

کنیــد.

ــران خســته کننده  	  ــرای بعضــی از کارب ــی ب ــای طوالن ــردن فرم ه ــر ک ــد. پ ــدی کنی گروه بن

ــد. ــرم را بســیار ســریع تر درک می کن ــر ف ــی کارب ــا ایجــاد گروه هــای منطق اســت. ب

 

 

8. دکمه ثبت نام را برجسته کنید

از دیگــر نــکات بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر توجــه بــه رنــگ دکمــه ورود و ثبــت نــام اســت. 

ــرای  ــر دارد. ب ــه کارب ــده ب ــل بازدیدکنن ــرخ تبدی ــر ن ــادی ب ــر زی ــام تاثی ــت ن ــه ثب ــگ دکم رن

طراحــی و رنــگ دکمــه ثبــت نــام وقــت بگذاریــد و روی آن بــه عنــوان یــک نشــانه بصــری 

فکــر کنیــد. 

15



8 نکته برای بهینه سازی فرم ورود کاربر

www.modireweb.com

ایــن گزینــه بایــد از بقیــه صفحــه متمایــز باشــد و بــه راحتــی بتــوان آن را شناســایی کــرد. 

در ارتبــاط بــا ایــن گزینــه نــکات زیــر را رعایــت کنیــد:

ــی 	  ــرد خوب ــب عملک ــه اغل ــرا ک ــد؛ چ ــا ســبز را امتحــان کنی ــگ نارنجــی ی ــد رن می توانی

ــد. دارن

دور گزینه دکمه ثبت نام را خلوت کنید.	 

سعی کنید این دکمه را کمی بزرگتر در نظر بگیرید.	 

کالم آخر

گاهــی اوقــات واضح تریــن آیتم هــا بــرای بهینــه ســازی نادیــده گرفتــه می شــوند و به ایــن 

ــن مشــل  ــع ای ــرای رف ــران ســخت می شــود. ب ــرای کارب ــی ب ــه ســایت کم ــب ورود ب ترتی

ــران  ــر تعــداد کارب ــر آن را ب ــرار داده و تاثی ــرات طراحــی را مــورد بررســی ق الزم اســت تغیی

ــدارد، امــا یــک ســری اصــول  ــه وجــود ن ــی در ایــن زمین ــون کل خــود بســنجید. هیــچ قان

کلــی و روش هــای عمــده بــرای بهینــه ســازی فــرم ورود کاربــر و فــرم ثبــت نــام وجــود دارد 

کــه می توانیــد از آن هــا بــرای بــه حداقــل رســاندن زمــان تکمیــل فــرم ورود و ثبــت نــام 

اســتفاده کنیــد. 

در ایــن مقالــه ســعی کردیــم بــه ایــن اصــول و روش هــا بپردازیــم تــا بــا رعایــت ایــن اصــول 

راحتــی بیشــتری را بــرای کاربــران خــود فراهــم کنیــد.
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