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چکیده
ژه

ف هبیین ه شناسار ن اط قتو

حاضو ،با

ه ضعف لناصو ه هرژگیرای مرا متیط رابط کاربو کدابخانه درجیدا دانشها

یاح نتر را با  32مؤاهه نیمسن ،اردراب کود است در ارن ژه

ابد ا با اسدهاد اد رهش کدابخانهای معیار ای اردراب رابط کاربو

هبسارت کدابخانه ای درجیداا شناسار ه هعیین ش  ،سپس با اسدهاد اد رهش اردراب مکاشههای می.اش .ختان رابط کاربو
هبسارت مترد بورس با معیار ای م.بتر مترد سنج

قوارگوفت رافده ا نشاش داد می.اش .ختان متیط رابط هب سارت

کدابخانه درجیدا دانشها یاح نتر با  32مؤاهه نیمسن ،به عتر کم باالهو اد ح مدتسط است
واژههای الیدی :اردراب مکاشههای ،دانشها یاح نتر ،کدابخانه ،کدابخانه درجیدا  ،متیط رابط کاربو ،م
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مقدمه

به اردراب متریط رابرط کراربو کدابخانره رای درجیدراا

ظرتر فناهری ای اعالاه ه ارهباع دسدوس کاربواش

دانشها یاح نتر وداخده م شتد

به اعالا

را اساشهو کود است مسم.اً ،رفدار اعالاه

با هتجه به م.ارا ه فوصدرای منتصو به فودی که فناهری

اساس ش

ارندونت ه بترژ شبکه جران هب به هجتد اهرد است،

کاربواش نی .نسبت به گذشده دچار هغییوا

نظاح امتدش ه

است گذشده اد ارن. ،هاح با هتتوال

را

اموهد ک.دو سادماش ،مؤسسه ه را و نراد دهاد

حوکت به ستی امتدش ای ااکدوهنیک ه اد را دهر،

خصتص را م هتاش رافت که بوای برو من ی و چه

ش ش

هب سارت را

کدابخانه ا نی .مسیو ختد را به س.ت درجیداا

ختد ،جارها ختد را

هغییو دادن ها بدتانن با هغییو ن

حهظ ن.ارن ه مدناسب با نیاد جامعۀ ،نسبت به ارائۀ
متصتال

ه خ ما

بیشدو اد ارن فناهری ،اق اح به عواح

ارها اعالاه نکود باش (لباس تر)3173 ،
اد سا  3991میادی که ارندونت رارج ش

است م

درادی ن .گذرد دانشها را اد .اش ابد ا به سولت با

درجیداا هتانا باشن

مت.و یفرود ( )3173بره هجرتد امر ش مهررتح کدابخانره

هتسعه شبکه جران

هب .هاح ش ن ه اش را بوای

درجیداا را در هعامل کدابخانه با رهن یشوفت رارانه ا ه

اشاله اعالا

فناهری ای ارهباع م دان کدابخانه رای درجیدراا در

نظامرا ه ارها رای اعالاه مدع د در راسدای ا اف

بی هروی را بروای

ژه ش ه امتدش ختد به سولت و چه بیشدو ه ارائه

کاربواش درجیداا فوا ا م کنن لاه بو ارن ،کدابخانره-

موهبط در ک.دورن دماش به مت اش ه

م ارسه با کدابخانه ای سند  ،امکانا

اعالا

مج.تله اثار مهی رافدن ه با عواح

ای درجیداا  ،به دایل یشوفت سورع فناهری اعالا

دانشجتراش گاح بوداشدن .

ه درررو سرراخت ررای اش ،اد جارهررا اعالرراه خاص ر

اگوچه اق امرای انجاح ش

در ارن راسدا بسیار اردش.ن

اد

بودش به ا .یت ه جارها

بوختردار سدن

ه شارسده ه حاک

دانشها یاح نرتر برا شرعار «امرتدش بروای .ره کرس،

ارندونت ه شبکه جران هب است ؛ اما بار اذلاش کود

.ه هقت. ،ره جرا» ه در هاقرع ،برا ر ف امرتدش اد

دمینۀ

را دهر شررکل گوفدرره اسررت ارررن دانشررها برره دایررل
بوخررترداری اد رر ف ،سرراخدار ه مررا ید مدهرراه

اد

صوف عواح

هب سارت ه ارها اعالاه

اسدهاد ه در ندیجه دسدیاب

فرای مترد نظو را

به

فوا ا ن .سادد هب ساردرا ه ارها ای اعالاه بار

سررارو دانشررها ررای کشررتر ه برره دایررل ارررنکرره دارای

بو اساس اصت  ،قتال ه اسدان ارد ای متجتد ر که

مدعرر دی اسررت برره

متردی به دست

اسررداش ررا ه مواکرر .دانشررها

مع.تالً اد هجوبه ای ل.م ه مطااعا

– عواح شتن ه اد نظو کارار ه کیهیت مترد

عتری که ه وربراً در بری هرو ن راط کشرتر دارای موکر.

ام

اسررت – بنررابوارن ،هظیهررهی برری هرروی جرررت هوهیررب

اردراب ه سنج

دادش دهر ررای امررتدش اد را دهر در ن رراط مخدمررف

جنبه ای مخدمه صتر

م ذرود که اد ج.مه مراهورن

کشررررتر داراست(مت.و اسرررر.الیل ه رحی.رر ر نررررژاد،

انرا م هتاش به اردراب

«رابط کاربو» هب ساردرا ه

 )3177کررراربواش دانشرررها یررراح نرررتر در صرررتر

ارها ای اعالاه اشار کود (لباس تر)3173 ،

دسدوس به ارندونت مر هتاننر بره اعالرا

کدابخانره-

ررای درجیدرراا دسدوسرر رابنرر دسرردیاب برره منررابع-
اعالرراه درجیدرراا اد عورررق کدابخانرره ررای درجیدرراا ،
رکررن اساسرر امرررتدش اد را دهر در دانشررها رررای
یاحنتر متستب مر شرتد اد اررن ره ،در اررن نتشردار،

م اهح قوار گیون اردراب

ژه

ای صتر

بادراب

اعالا  ،نشاش م د

ا اد دهارا ه

گوفده در دمینۀ متیط رابط نظامرای
ژه شهواش به ا .یت

درک کاربواش اد متیط رابط نظاح ای بادراب اعالا
بود ه در ژه
نی .هتجه داشدهان

ای ختد ها ح ی به ارن متضتع
ژه شرا در ارن دمینه (چه در ارواش ه
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کنن گاش ندارج به عود چشر.هیوی بربرتد ختا ر رافرت

چه در خارج اد ارواش) به رهش ای مخدمه انجاح ش
است رک اد رهش ار که در خارج اد کشتر بسیار
مترد اسدهاد قوار گوفده ،اردراب
ژه

ار

مکاشههای است
است،

که با رهش مکاشههای انجاح ش

بوای اردراب متیط رابط بیشدو اد اصت د هانۀ نیمسن
اسدهاد کود ان

و رک اد ارن اصت  ،بخش اد هرژگیرا
بنابوارن،

ه لناصو متیط رابط را مترد هتجه قوار م د

اسدهاد اد اصت سبب م شتد ه.اح هرژگیرا ه لناصو
متجتد در متیط رابط اردراب ه حد لناصوی که بار
در متیط رابط هجتد داشده باشن اما هجتد ن ارن ه را
درست ل.ل ن.

شتن (اندظارراش،

کنن نی .شناسار

فداح )3178 ،
مکاشهه به معنای " نو ه لما کشف ه اب اع" است ه اد
کم.ه رتنان "کیترکا "3رعن من اب اع م کنا گوفده ش
چتش رهانشناخد

است ارن هاژ در لمتح مخدمه

،

ح تق ه فمسهه معان گتناگتن دارد اما در حتد هعامل
کارام ی رابط

انساش با رارانه به رک اد فنتش سنج

کاربو به ناح "اردراب مکاشههای" گهده م شتد
ارن رهش را نخسدین بار نیمسن در کنهوانس «هعامل
انساش با رارانه» ارائه ه هبیین کود که لبار
کارگیوی مج.تله کتچک
بورس

اد اردراب

رابط کاربو ه قضاه

اصت کارام ی اد ی

است اد «به
کنن گاش جرت

در مترد مطاب ت اش با

فوا ا ش » (نیمسن) 994،

اسدهاد اد سیا ه هارسر در م ارسره برا سرارو رهشررای
اردراب رک اد مد اه هورن شیت ای اردراب رابط کاربو
است ( نرا  )0224 ،در اررن رهش بره اجر.ای هشرکیل
دن

سیا ه هارس رابط کاربو "مکاشهه ا" گهدره مر

شتد مکاشهه ا مج.تلره اصرت ه قتالر کمر انر کره

اابده الدح به ذکو است ده نهو اردراب کنن
درصرر مشررکا
مشکا

م هتاننر 32
 62درصرر

ه 1نهررو اردررراب کننرر

را بیابن (لباس تر)3173 ،

بیان مسئله
برررا گسررردوش رهدافررر.هش کدابخانررره رررای درجیدررراا
دانشررها
اعالا

 ،کرره جرر.ء مر.دررورن نظرراح ررای بادررراب
ارها ررای

به شر.ار مر رهنر نترت عواحر

اعالرراه  ،سرراخدار ه چهررتنه ارائرره اعالررا

برروای

کرراربواش .رره بررو هتانررار کرراربواش برروای بادررراب
اعالررا

هررأثیو قابررل هررتجر دارد مترریط رابررط اد

لناصو ه هرژگر

رای مدنرتل هشرکیل شر اسرت کره

بررو چهررتنه درک نظرراح ،فوارنرر جسرردجت ه بادررراب
اعالا

هتسرط کراربواش هرأثیو مر گرذارد درک بردرو

نظرراح ررای بادررراب اعالررا

اد سررتی کرراربواش برره

اسرردهاد مررؤثو اد نظرراح ررا مرر انجامرر ه اد انجررا کرره
دانشرها یراحنرتر بره لنرتاش ررک نظراح امتدشر اد را
دهر ه ب.رگدررورن دانشررها کشررتر بررا شررعار "امررتدش
برروای .رره کررس . ،رره جررا . ،رره هقررت" شررناخده
ش

است ه بره عرتر بااهعرل ه براا ت کراربواش دررادی

بوای ارن ارهرا مر هرتاش مدصرتر برتد ه نیر .برا هتجره
حاضرو بره

به گسدودگ کراربواش اررن ارهرا  ،رژه

ارررن مسررئمه کرره لناصررو ه هرژگیرررای مترریط رابررط
کدابخانره درجیدرا دانشررها یراح نررتر هرا چرره میر.اش بررا
لناصررو 32گانرره نیمسررن مطاب ررت دارد وداخدررهاسررت ه
درهرو ارنکرره ن راط ضررعف ه قررت
بخ

اررن ارهررا در چرره

ار م باش ؟

ختاص ه هرژگیرای رک رابط کاربو کراربودی را دارنر
پیشینه پژوهش

در ارن رهش اگو چه هع اد اردراب کنن گاش ا م هتانر
رک نهو باشر هار ندرارج هت ی را
صتر

هکیه بو رک اردراب کنن

نشراش داد کره در

ندارج حاصرل ضرعیف
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ژه شهواش بتد است کرارک ه فواسرت ( )0221برا
رهرکود هعامم به عواح ه اردراب رابط کاربو با اسدهاد

ختا ر شر بنررابوارن بررا بکررارگیوی ج.عر اد اردررراب
. Curcka

هعامل با متیط رابرط اد ج.مره متضرتلا

مرترد هتجره

1

.Clarck

2
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اد رهش ادمررتش مکاشررههاررر ه ادمررتش سررنارر مرر ار
وداخدن

بوای انجاح ارن ژه

 ،اد رک سیا ه هارس

که بو اساس د اصل مکاشهه ار نیمسن ساخده ش

ن.ار

برتد

اسدهاد گودر

فروست ای رارانه ای را بورس کودن

اعالا

نشاش داد در عواح

رافده ای ژه

داخم  ،هاکی بو فرا بردو اعالا
3

درکس ه درهواش ( )0224بیاش داشدن که اردراب متیط
رابط سه

در ارواش نی" .فداح ه وروخ" ( )3187هضعیت کیهیت

ف ل.

اد ج.مه ،اردراب دسدوس ذروی ،

دراگتالنسکت )0220(0در م ااهای با لنتاش " اردراب

"نتکارر.ی" ( )3173در ژه ش

سولت اف.ار

اعالا

در

فروسدرا هنرا به می.اش ک.دو اد ح مدتسط به فرا بردو

اردراب جذب کاربو  ،بیاش ه ارائه را حل دارد
کیه

هتسط کاربواش دراد

مترد هتجه نبتد است ه شیت ن.ار
مطااب بادراب ش

هب سارت ا :معیار ا ه اب.ار ا" معد

نوح اف.ار ای

ک.ک ش

اشت
با اسدهاد اد رهش

است

ی.ارش به ده رهش لین ه ذ ن  ،می.اش درک کاربواش

اعالاه که اموهد در ارندونت  ،به هرژ

اد هاژگاش متیط رابط نوح اف.ار ای کدابخانه ای سی.وغ ه

هب ارائه م شتد نسبت به

اد عورق شبکه جران

ارس اذرخ

بورس

را در کدابخانه ای دانشها

اعالاه کره اد رسانه ای درهو در دسدوس است خیم

ن.تد ندارج نشاش داد می.اش قابمیت درک هاژگاش به کار

بیشدو است اد ارن ره ،الدح است کیهیت هب سارت ا

رفده در متیط رابط نوحاف.ار سی.وغ در "شیت لین "

به عتر ج ی اردراب شتد ه مشخص شتد که انرا ها

ههاه

معناداری به .ین می.اش در نوح اف.ار ارس

چه ح م هتانن نیاد ا ه ختاسده ای ما را بوعوف

اذرخ

ن اشت  ،اما بین درک قابمیت هاژگاش به کار

کنن

رفده در متیط نوح اف.ار سی.وغ (شیت ذ ن ) با .ین

دارستش ه متراش )0223(1م ااه ای با لنتاش «اعاع رسان

می.اش در نوح اف.ار ارس اذرخ

عواح رابط کاربو هب بوای مج.تله ای متد ای »

داشت

مندشو کودن در ارن ژه

 8هب سارت ن.تنه ای که

ارها اعالاه قابل جسدجت دارن  ،اندخاب ش

ان در

رهش ارن ژهش سه رهرکود اردراب با ا ادغاح ش
ان ه ده اب.ار اردراب
غیو رس .هریه ش

است ندارج ارن ژه

دقیق .ه ابعاد گااوی نو هاشنهدن م

به هتصیف

ارائه یشنراد اهرد است
راشینا ه هار رتاه
فروست ل.تم

رهش مکاشههای مترد سنج
مشکا

بسده به ستا ژه

مش مناسب جرت عواحر متریط رابرط کراربو ارهرا
کدابخانه درجیدا دانشها یاح نتر هجتد دارد؟
روش پژوهش
ژه

( )0228کارار

کدابخانه دانشها اسام

دارد که ارا خط

ودادد ه دربار

هب سارت ای درهو خاصه اردراب انرا را در قااب
4

هدف پژوهش
ا اف ژه

در رک سطح رس .ه رک سطح

لب

ههاه

معناداری هجتد

حاضو اد نتع کاربودی ه به رهش اردراب

رابط کاربو

مکاشهه ار انجاح ش

ماا.ی را به

گیوی مج.تله کتچک

قوار دادن در ارن ژه

است که لبار

اد اردراب کنن گاش (گوه هرژ

شامل  1نهو اد کارشناساش ارش

اساس اسدهاد ذروی در متیط رابط شناسار

است اد به کار
مرن س

نوح اف.ار

دانشها یاح نتر) بوای بورس متیط کاربو ه قضاه

گودر

دربار مطاب ت هرژگ
سیا ه هارس اد ی
1

. Dix, et al
. Dragulanescu, Nicolae- George
3
.Dyson & Moran
4
. Yushina & Widyawati Abdul
2

به قضاه

هرژگ

ای رابط کاربو با معیار ای
هعیین ش

که ژه

حاضو ف ط

ای متیط رابط کاربو ارها کدابخانه

درجیدا دانشها یاح نتر با معیار ای سیا ه هارس اد
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کندو هتسط کاربو ه ادادی ل.ل هی ،ثبا

پیش تعیین شده ،پرداختهاست.

ه رک سد ،

هضعیت جمتگیوی اد خطا ،نشانه ای خوهج ،اسدهاد اد
میانبو ا  ،یاح ای خطا (صهتا

اب ار گردآوری دادهها
بوای گوداهری داد ا در ارن ژه
که بواساس م

نیمسن ساخده ش

 ،اد سیا ه اردراب
 ،اسدهاد گودر ارن

سیا ه هاررس بو اساس  32متاهه نیمسن  ،به  32قس.ت
کم ه سیا ه در درو و مؤاهه شاخص ای موبتط به اش
ارئه ش است م

نیمسن شامل متاهه ای هضعیت

هاضح بتدش ه قابل فرا بتدش ،هناسب با دباش کاربو ،

جنبه ای درباشناخد

در دست ساخت)،
ساد  ،اعالا

ه عواح

را ن.ار ه ک.ک.
تحلیل دادهها و ارا ه یافتههای پژوهش
ارها کدابخانه درجیدا دانشها

رافده ای می.اش .ختان

یاح نتر با مؤاهه ای نیمسن ،ب رن گتنه به دست ام :

جدول  . 1هضعیت متیط رابط ارها ای مترد بورس اد نظو می.اش .ختان با  32مؤاهه نیمسن اد در گا گوه هرژ
می ان همخوانی

مؤلفههای نیلسن

0/14

 .1وااح و قابل فهم بودن

()%39/3
/34

 .3تناسب با زبان ااربر

)%77/3( 9

 .9انترل سایت توسط ااربر و آزادی عمل وی /به حداقل رساندن استفاده از

0/19

حافظه ااربر

()%33/4

 .0ثبات و یکدستی
6واعیت جلوگیری از خطا /اصالح خطا
 .4شناسایی و بازیابی
 .7انعطاف پذیری و اارایی  /استفاده از میانبرها
 .3پیام های خطا (صفحات در دست ساخت)
 .3جنبه های زیبا شناختی و طراحی ساده
 .14امکانات راهنمایی و امک
جمع

0/79
()%30/4
3/36
()%63
0/9
()%34
9/44
()%44/4
3/34
()%06/3
9/93
()%47/4
9/34
()%77/3
94/43
()%79/93

رافده ای ج ه  3نشراش مر د ر بره عرتر کمر میر.اش

رافده ای حاصل اد هضعیت هاضح بتدش ه قابل فرا

.ختان متریط رابرط کراربو ارهرا کدابخانره درجیدرا

بتدش متیط رابط در ارها ای مترد بورس بو اساس

دانشها یاح نتر باالهو اد مدتسط قوار دارد

306

مؤاهه ای نیمسن ،به صتر

درو به دست ام :

ارزیابی محیط رابط ااربر اتابخانه دیجیتال دانشگاه پیامنور با روش مکاشفهای

جدول  .3هاضح بتدش ه قابل فرا بتدش
وااح و قابل فهم بودن

حداقل نمره

حدااثر نمره

میانگین

مطلع نمودن ااربر از موقعیت قرار گرفته

1

6

0/4

شلوغ و گیج اننده نبودن صفحات

1

6

9/4

1

6

0/9

تفکیک اطالعات در صفحه

0/14

میانگین

()%39/3

اد جر ه  ،0میر.اش

بو اساس رافده رای بره دسرت امر

هاضح بتدش ه قابل فرا برتدش ارهرا کدابخانره درجیدرا

دانشها یاح نتر  4/36ش

است که ارن نشاش م د

در

ارن دمینه در سطح مطمتب قوار گوفده است

جدول  .9هضعیت هناسب با دباش کاربو
تناسب با زبان ااربر

حداقل نمره

حدااثر نمره

میانگین

می ان قابل درک بودن واژگان

1

6

0

می ان همخوانی واژگان با عملکردشان

1

6

9/9

1

6

0/9

می ان وجود گ ینههای الزم برای جستجو

9/34

میانگین

()%77/3

رافده ا نشاش م د

می.اش .ختان هناسب با دباش کاربو در سطح باالهو اد مدتسط قوار دارد
جدول  .0کندو سارت هتسط کاربو ه ادادی ل.ل هی
انترل سایت توسط ااربر و آزادی عمل وی

حداقل نمره

حدااثر نمره

میانگین

وجود گ ینههای صفحه بعد و قبل در سایت

1

6

3

وجود گ ینه صفحه اصلی (نخست) در سایت

1

6

6

وجود گ ینه خروج

1

6

9/4

امکان نمایش راوردها به صورت مختصر یا مفصل

1

6

0/4

امکان تعیین تعداد راوردهای بازیابی شده

1

6

6

1

6

0/4

امکان تعیین فیلدهای جستجو

0/19

میانگین

()%33/4

.اشگتنه که رافده ای ج ه  4نشاش م د  ،می.اش کندو سارت هتسط کاربو ه ادادی ل.ل هی در ارن ارها در ح مطمتب قوار گوفدهاست
جدول  .6ثبا
ثبا

ه رک سد

ه رک سد
ح اقل ن.و

ح اکثو ن.و

میانهین

3

3

3

3

3

4/1

3

3

3

در دسدوس بتدش را ن.ا در ه.اح صهتا

3

3

1/6

در دسدوس بتدش گ.رنه جسدجت در ه.اح صهتا

3

3

3

متجتد بتدش سوصهته در ه.اح صهتا

3

3

3

3

3

3

ثابت بتدش عوح کم صهته ن.ار
رک سد هاژ ا ه لبار

ا در ه.اح صهتا

ثابت بتدش رنا ا در ه.اح صهتا

متجتد بتدش ناح ارها در ه.اح صهتا
میانهین

4/8
()%94

رافده ای ج ه  3نشاش م د می.اش ثبا ه رک سد در متیط رابط ارها مترد بورس  ،در سطح مطمتب قوار گوفدهاست
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جدول  4هضعیت جمتگیوی اد خطا /اصاح خطا
ح اقل ن.و

ح اکثو ن.و

میانهین

هضعیت جمتگیوی اد خطا /اصاح خطا
می.اش ارائه یامرای خطا در ارها

3

3

0/6

می.اش اساش بتدش اصاح خطا ا

3

3

1/1
0/96

میانهین

()%39

رافده ا در ج ه  6نشاش م د

می.اش ارائه بادخترد در ارها مترد بورس ک.دو اد ح مدتسط است
جدول  7شناسار ه بادراب اعالا

شناسایی و بازیابی اطالعات

حداقل نمره

حدااثر نمره

میانگین

ساده و قابل فهم بودن مراحل جستجو و بازیابی

1

6

0/9

ساده و قابل فهم بودن عملگرهای بولی

1

6

0/9
0/9

میانگین

()%34

.اشگتنه که رافده ای ج ه  8نشاش م د  ،می.اش امکانا

شناسار ه بادراب در ده ارها مترد بورس  ،در سطح

مطمتب قوار گوفدهاست
جدول  .3انعطاف ذروی ه کارار (اسدهاد اد میانبو)
انعطافپذیری و اارایی

حداقل نمره

حدااثر نمره

میانگین

امکان مرتب اردن راوردهای بازیابی شده براساس نیاز خود

1

6

0

امکان تغییر رنگ و امکانات صفحه به دلخواه

1

6

3

امکان تغییر زبان صفحه رابط به انگلیسی

1

6

1/4

امکان میانبر رفتن و سرعت بیشتر

1

6

3/9

نمایش عبارت جستجو شده بر روی صفحه و امکان اصالح آن

1

6

0/9

امکان انتخاب برخی پیوندها از میان پیوندهای موجود

1

6

0
9/49

میانگین

()%44/4

رافده ا نشاش م د

هضعیت انعطاف ذروی ه کارار (اسدهاد اد میانبو) در ارن ارها در سطح باالهو اد مدتسط قوار دارد
جدول  .3یاح ای خطا (صهتا

در دست ساخت)

پیام های خطا (صفحات در دست ساخت)

حداقل نمره

حدااثر نمره

میانگین

بیان پیام خطا به زبان ساده

1

6

9/9

اشاره صریح به مشکل

1

6

9/9

1

6

3

پیشنهاد یک راه حل به صورت امنی

3/34

میانگین

()%06/3

رافدرره ررای جرر ه  9نشرراش مرر د رر یرراح ررای خطررا در مررترد بورسرر در سررطح ک.دررو اد حرر مدتسررط اسررت
جدول  14هضعیت دربار شناخد ه عواح ساد
جنبه های زیبایی شناختی و طراحی ساده

حداقل نمره

حدااثر نمره

میانگین

ساده و قابل فهم بودن طرح الی صفحه

1

6

0

رنگهای مناسب و مالیم برای نمایش

1

6

0/4

مناسب بودن اندازه حروف برای خواندن

1

6

9/4

مناسب بودن تراام اطالعات روی صفحه

1

6

0

1

6

0/9

خودداری از ارا ه صفحات طوماری ب رگ
میانگین

9/93
()%47/4

رافده ای ج ه  32نشاش م د
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هضعیت دربار شناخد ه عواح ساد در ارن ارها باالهو اد ح مدتسط است

ارزیابی محیط رابط ااربر اتابخانه دیجیتال دانشگاه پیامنور با روش مکاشفهای
جدول  11امکانا

را ن.ار ه ک.ک

امکانات راهنمایی و امک

حداقل نمره

حدااثر نمره

میانگین

بازیابی اطالعات مورد نیاز به آسانی

1

6

0

1

6

9/4

تمرا بر نیاز ااربران

0

ارایه فهرست فشرده و مفید

9/34

میانگین

()%77/3

امکاش را ن.رار

رافده ای ج ه  33نشاش م د

ارهرا

کدابخانه درجیدا دانشها یاح نتر در ح مدتسط قوار دارد

رابط بادعواح
اف.هدش امکانا

ه رهدام شتن
ه هسریا

بادعواح

بار مبدن

بو

ج ر ه اصاح ه رفع مشکا

متجتد در متیط رابط باش که ارن امو هأثیو بس.ار در هعامل
نتیجهگیری

برینۀ کاربواش ه اف.ار

انچه در متیط رابط نظاح اعالاه ارائه م شتد بار بوای

بنابوارن ،به عواحاش مترد بورس

کاربواش (مخاعباش) قابل درک ه اسدهاد باش در ارن ژه

هعامل بردو کاربواش (مخاعباش) با هب سارت ه اف.ار

اد م

مکاشههای نیمسن که به هسیمۀ ژه شرای مدع د به

لنتاش رک م

معدبو جران بوای سنج

کاربو شناخده ش
گودر

اسدهاد ذروی رابط

رافده ای به دست ام

متیط رابط هب سارت متد نو اسام ماا.ی  %38با 32
در ح مدتسط ه در هبسارت

مؤاهه نیمسن ،به عتر کم

متد نو اسام قطو  %31نی .در ح مدتسط است و ده
هب سارت
مشکا

در بوخ

اساس

اد مؤاهه ای م

نی .یشنراد م شتد بوای
کارار

ه اسدهاد ذروی متیط رابط ختد ،و چن هقت رکبار متیط
رابط هب سارت را بادعواح ن.ارن
ژه

است ،به منظتر اردراب متیط رابط اسدهاد
نشاش داد می.اش .ختان

درک کاربواش اد متیط رابط دارد

کداب اراش،

ار در ارن حتد با .کاری گوه

مدخصصاش لمتح شناخد ه رفداری ،جامعۀ شناساش ،دبانشناساش
ه لمتح رارانه انجاح شتد ها اد در گا

.ه جانبه ،ل.یق ه

گسدود چهتنه هعامل کاربواش (مخاعباش) با ارها ا ه می.اش
درک اناش اد متیط رابط هتمیل ه سنجی شتد

نیمسن دارای

سدن

منابع
اندظارراش ،نا ی ؛ فداح  ،رح.تاهلل ( )3178بورس درک کاربواش
اد متیط رابط ارها

پیشنهادات پژوهش
بوای عواح

رابط کاربو به گتنهای که می.اش درک کاربواش

(مخاعباش) اد انرا دراد باش  ،به عواحاش یشنراد م شتد،
نخست با انجاح مطااعا

م ماه  ،دربارة هرژگ

(مخاعباش) اش هب سارت دان

کم کسب کنن ه سپس اق اح

به عواح رابط کاربو ن.ارن ارن دان
اد نیاد ا ،اهاترت ا،
رفداری مخاعباش ه
عواح

ای کاربواش

ف ا ،لاد

م هتان شامل اگا
ای کاری ه ااهت ای

باش هتجه به اصت رهانشناس نی .در

متیط متجب م شتد متیط

راحت ه دهست

نیمسن در مطااعا

ختد دربارة اف.ار

اسدهاد ذروی متیط

رابط ،دررافت که بردو است و چن هقت رک بار متیط ای

بواساس م

(م ارسه ارها م ااه ای ااکدوهنیک موک .منط های اعاعرسان
لمتح ه فناهری با ارها م ااه ای ژه شها اعالا ه م ارک
لم .ارواش فصمنامه کداب اری ه اعاع رسان )1( 30

دراگتنسکت ،نیکتال جترج ( )3171اردراب کیه هب سارت
ا :معیار ا ه اب.ار ا هوج.ه افشین ح .ی تر ،ابوا یا
صادق

فصمنامه کداب  37هابسداش391-377 :

لباس تر ،جرتاد ( )3173اردرراب مکاشرههای :رهش کیهر
بروای اردرراب رابرط کراربو هب سرارت را ه ارهرا رای
اعالاه

داشدن بوای کاربو فوا ا شتد

ای اعالاه

نیمسن

فصمنامه کداب اری ه اعاع رسان

:)1( 30

کتشا ،کیتاش (« )3188متد ای مجادی ه شبکه جران هب:
ر یافد نترن بوای دسدوس به مج.تله ای رق» .
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1939  بهار، شماره اول، سال اول.فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی

-) امکاش3177(  د وا، نژاد. ص ر ه؛ رحی،الیل. اس.مت
اد بونامه

جرت شدیبان

ارجاد کدابخانه درجیداا

سنج

ای امتدش اد را دهر دانشها یاح نتر فصمنامه کداب

82-62 : ه دمسداش.فصمنامه کداب اری
) شناخت ه یاد سادی کدابخانه3173(  داهد، ی فود.مت
 انجتاش،  چا ار:درجیدا ه مجادی هرواش
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