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دانشگاهی،  رسانیاطالع  و  کتابداری تحقیقات 
دوره 54، شماره 2،   تابستان  1399، 29-13

 
 

 ( UES) کاربران یریدرگ اس یمق اساس بر پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( یابی ارز
 

 3، الهه شیری2پور*، افشین حمدی1هاشم عطاپور 

 99/ 5/ 25تاریخ پذیرش:      99/ 11/1تاریخ دریافت:    

 چکیده 

 ی اسللادی ا اا یاسیس سلل     هدف اصلل ا ا پ وهشها ایا ی ا وی هیا اعاتیع ت  ا ا نا) نج(   هدف:

 کیی نا) است. یجسنی

وس ی شلا اسلت.  نای جن آشیی   -توصلسدا  هی ا اا پ وهشها اانظنهدف کیی ن ی ش اانظن جن آشیی  روش:

ولی نی،  یا نکز، اسلللادلی  ا ایای چهلیی یاسلیس تو لد  کلیی ن کلداا ونسلللشللل(لییلد یاسلیس  یجسنی  هلی ا ا

اس  اسوااسافزای  هی، ننمشل(یسلا ش تیرسنجیایی  و ، اسلادی ا شلدا اسلت.  هت توز د شتد سه  ا اا بی ا

بن ز  و  کد اا  یوی  اسلادی ا رنایجنفت.  ییهد آیییی ا پ وهشها  انشلوو ی) تداللساع تل س ا  انشلهیا ت

 ندن کد آیی جا خو  یا  نای یشییکت  ی وهشها اتام کن ند، اناخیب شدند. 50 سپ آنهی  

وی نی  سشان پ یسینهسپ یسینهسپ ش یاسیس اسادی ا  پ تنپ سوییا نکز   ناسیس نای  ، یاسیس تو د   :هاافتهی

یا نکز، ی تو دهییس سیا. یسینهسپ ن ناع  ی وی هیا ج(  وسشسپ  نای  استیا  ی هن  ش وی هیا کسب کن ا  

، ش  57/2، ش  31/2،  77/2،  28/2ش(یسا، ش خوشی (دی  د تنتسب  شدا،  یذ د ا بی اوی نی احسیساسادی ا

  د  ست آید.  84/2ش  79/2، 91/2، 56/2تنتسب   ی وی هیا ج(   د د  د

کیی نا)  ی گیری:  نتیجه یاسیس  یجسنی  نظن  اا  وسشسپ  وی هیا  یای سد  ی  وی هیا ج(   د د  ی  اجن چد 

هیی  یجسنی کیی ن  ی وی هیا  د د نسز تو د  یولدد شضهست نسبایً  هانی رنای  ای ،  ی ا پ حیلت  نای  هبو 

   ا ط کیی ن ضنشیی است. سشان  د اصول عناحا ی

 اعاتیع ت  ا ا نا) نج(    کیی ن، وی هیاکیی نا)، تون دایا ی ا،  یجسنی  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

شود. گسترش و  کنندة دسترسی به اطالعات شناخته می ابزار فراهم نیترامروزه شبکه جهانی اینترنت، مهم 

به   اینترنت، دسترسی  از مهمترین   یاطالعات  های پایگاه جهانی شدن شبکه  امر  این  تسهیل ساخته و  پیوسته را 

 یاطالعات  هایها وکاربران پایگاه ها بین تولیدکنندگان، میزبانعواملی است که در توسعه و گسترش این پایگاه 

پایگاههای  استفاده از شبکه جهانی وب و دریافت اطالعات از  به طوری که  بوده است؛  اتی اطالع تأثیرگذار 

اطالعاتی، ی  هااطالعات مورد نیاز خود را از طریق این محمل  ،شده تا پژوهشگران  پیوسته در سراسر جهان باعث

بازیابی و  و سرعت جستجو  دقت  بسیار  به  اطالعات  به  مناسب  و  مؤثر  دسترسی  که  درعصراطالعات    کنند. 

کاربران به اطالعات موجود در  ترسیدس  ، دریاطالعات  هایپایگاه   هایضروری است، تولیدکنندگان و میزبان

 (. 1386)مهراد و زاهدی،  کنندمهمی ایفا می  ها نقش این پایگاه 

ی طریق به که اطالعات   ذخیره ی  برای  محل:  شودیم  تشکیل  ریزی  اجزا از اطالعات ی  بازیاب  نظام یک

 ذخیره  آن یرو اطالعات که افزارسخت شود؛ی  بازیاب آنرد هاداده  اقالم از هرکدام  تا استشده  یدهسازمان

 یهایقسمت یبازیاب و کردنمشخص منظور به یا و کند جستجو سازدیم قادر را کاربر که فزار نرم شود؛یم

 جستجو  افزارنرم به سازدیم قادر  را کاربر  که رابط یک و دهد؛  انجام  را مرور کار مرتبط اطالعات از

 ،نیا و گودرزیان  میفه)  بگذارد نمایش به  یطریق به  را شده ی  بازیاب اطالعات و بدهد را ییهادستورالعمل

ها، ای، اعم از وبگاه های رایانه افزار و یا به عبارتی محیطی در نظامدر حقیقت بخشی از نرمرابط کاربری    (.1393

ی،  اانهیراکند. در واقع، برای جستجو در هر نظام  که میان ماشین وکاربر تعامل ایجاد می  افزارها هاو نرم  پایگاه 

بازیابی اطالعات و دسترسی به محتوای نظام و ایجاد ارتباط با آن، به محیط و بستری ثابت نیاز است. این محیط  

یا رابط رابط، محیط صفحه  نامیده میرابط  بخش دارد: ورودی )درونداد( و  دو    اصوالًکاربر  شود. رابط کاربر 

انتقال   چگونگی  )برونداد(.  میهاخواسته یا    ازها ینخروجی  ورودی  را  کامپیوتر  به  نامند. خروجی ی شخص 

 (.1389کند )میرحسینی، از اینکه رایانه چگونه نتایج محاسبات را به شخص منتقل می استعبارت 

 تجربه رایانه محیط از  استفاده  هنگام که است اساتیاحس کاربری، برپایهنهایی کاربر درباره رابط  قضاوت

 استفاده  درباره  یک کاربر احساسات و  هانگرش رفتارها، شامل (UXاختصار   به)   1کاربر تجربه است،  نموده 

 کاربردی، و ارزشمند، و ی معنادارهاجنبه یکاربراست. تجربه   خاص خدمت  یا پایگاه  محصول، یک از

 یک برداشت این،  بر گیرد. عالوه می بر در را  محصول و مالکیت  رایانه و  انسان تعاملمربوط به   اثرگذار

 کاربریگستره تجربه در نیز کارایی و آسان کاربری سودمندی، مانند یک پایگاه  مختلف یهاجنبه از فرد

 محصول، یک از استفاده  واسطهبه   که است ایخاطره  همان کاربریتجربه دیگر، به عبارت گیرد.می قرار

در قلمروی    مهماز موضوعات  یکی(.  1396)محمدی ماکلوانی،    بنددمی نقش کاربر  ذهن در  یا خدمت پایگاه 

تعاریف مختلفی از درگیری   ها است. با این نظام  افرادکاربران، میزان درگیر شدن  ی و تجربه اطالعاتهای  نظام

به تعاملی ترین تعریفیمیارائه شده است: در یکی از قد  2کاربر  ها، درگیری کاربر به عنوان واکنش کاربر 

_______________________________________________________________ 
1 User experience 
2 User Engagement 
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اُبرایان، کنز و    (. در تعریفی دیگر،1996،  1کند )ژاک توصیف شده که توجه وی را جلب، حفظ، و تقویت می

از کیفیت تجربه (2018)  2هال  وری اند که بر اساس عمق غوطهکاربر معرفی کرده ، درگیری کاربر را نشانی 

در نگاه آنها،    شود.شناختی، زمانی، عاطفی و رفتاریِ کاربر در حین تعامل با یک نظام دیجیتال مشخص می

توانایی نظام دیجیتال در امر   مندی کاربر از نظام دیجیتال است. آنها معتقدنددرگیری کاربر فراتر از رضایت

وجو و مشارکت شهروندان،  های پرسر زمینه تواند داین درگیری می  حفظو    درگیر ساختن کاربران با نظام

الکترون یادگیری  وب،    ی ، جستجویکیسالمت  غ  ی کیالکترونو  مثبتی   ره یو  باشد.    پیامدهای  درگیری  داشته 

های مختلف ها نقش واسط دارند، به صورتای انتزاعی است و در بافتارهای گوناگونی که رایانهکاربر، سازه 

مختلفی در راستای ارائه تصویری عینی و مشخص نمودن ابعاد مختلف درگیری کاربر های  شود. تالشظاهر می

( پس از تحلیل عاملی متغیرهای  2018ها، اُبرایان، کنز و هال )صورت گرفته است. در یکی از مهمترین این تالش

-پذیری احساسه ، استفاد3مرتبط با درگیری کاربر، چهار عامل اصلی برای درگیری کاربر شامل توجه متمرکز 

 شناسایی کردند.  6، و خوشایندی 5شناسایی، جاذبه زیبایی4شده 

بر  توجه  یک   گرفتن  ده ینادو    گریدهای  فعالیت  کنارگذاشتنمتمرکز:  با  درگیر  افراد  توسط  زمان  گذر 

 (. 7،2014تو - اوبرایان و یوم اللماس،)  محصول یا نظام اطالعاتی یا یک برنامه داللت دارد

احساساستفاده  جنبهپذیری  بر  ناظر  احساس شده:  است.  اطالعاتی  نظام  با  تعامل  شناختی  و  عاطفی  های 

 (. 2020، 8های این بُعد است )هولدنر، گات، و آنگر ازمؤلفهتوانمندی، دلگرمی، و عدم نیاز به تالش اضافی 

هولدنر، گات، و آنگر، های اطالعاتی اشاره دارد )های حسی و دیداری نظامشناسی: به جنبه ذبه زیباییجا

  مشابه ها و سایر عناصر  ها، قلمتصاویر، رنگ با و تمرکز دارد ی نظام اطالعاتیکل. این بُعد بر زیبایی  (2020

شود )جمالی، دراولین نگاه متوجه آنها می هایی است که کاربرمرتبط است. در حقیقت این بُعد، شامل جنبه 

1395 .) 

آمیز بودن تعامل، و تمایل کاربر به ادامه  های لذت بخشِ کار با نظام اطالعاتی، موفقیت خوشایندی: بر جنبه 

 (. 2020هولدنر، گات، و آنگر، )تعامل با نظام اطالعاتی و توصیه دیگران به استفاده از آن داللت دارد  

( برای  2018پژوهش اوبرایان، کنز، و هال ) در آمده  به دست پژوهش حاضر قصد دارد از عوامل چهارگانه

 ازبیش  با    )گنج(   9ی ایران علم  پایگاه اطالعاتیاستفاده نماید.     پایگاه گنج  بررسی میزان درگیری کاربران با 

  عالی اطالع ی  شوراگزارش    کننده دارد و بر اساس  هزار نفر بازدید  22روزانـه    ،هزار رکـورد اطالعـاتی  615

مهموئی، )خسروی وجمالی  دولتـی داراسـت یهاوبگاه  میانمحتوا، مقام اول را در  و از لحـاظ حجـم ،رسـانی

_______________________________________________________________ 
1 Jacques 
2 O’Brien, Cairns & Hall 
3 Focused attention, 
4 Perceived usability 
5 Aesthetic appeal 
6 Reward 
7 O’brian, Lalmas, & Yom-Tov 
8 Holdener, Gut, & Angerer . 
  در این مقاله به جای پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( از عنوان کوتاه پایگاه گنج استفاده میشود.   9
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از ده هزار کاربراین  (.  1392 بیش  ایران و جهان است و روزانه  از پژوهشگران  بسیاری  شامل:   پایگاه مرجع 

. نسخه جدید پایگاه دهندوجو در آن انجام میها هزار جست ، ده دانشجویان، اساتید دانشگاهی وپژوهشگران

است. برای پایگاهی با این حجم از  شروع به کارکرده   1395ید( از آّذرماه سال اطالعات علمی ایران )گنج جد

محتوا و کاربر، جذب کاربران جدید و از آن مهمتر حفظ کاربران از اهمیت حیاتی برخوردار است، امری که  

د به عنوان  تواندرگیری کاربران با پایگاه می سطحطلبد. توجه بیش از پیش به اصول طراحی رابط کاربر را می

 ی پژوهشتاکنون  دهد یما نشان م یهاشاخصِ رعایت اصول طراحی رابط کاربر در پایگاه قلمداد شود. بررسی

  کاربران  ست یمشخص ن  ن یه است. بنابراشدن  انجام   گنجپایگاه    با آنها    یریدرگ  زان یتجربة کاربران و م  با   ارتباط   در

به ناشناخته ماندن اقدامات الزم    این امر.  کنندیم  یاحساس راحت  زانیچه م  استفاده از آن، بههنگام    گاه یپا  این

مذکور منجر   ی اطالعات  گاه یکاربران با پا  یریسطح درگ  طراحی رابط کاربری و به تبع آن افزایش  بهبود  یبرا

 سواالت پژوهش به قرار زیرند:. شودیم

 ه حد موفق بوده است؟ ها تا چ( رابط کاربری پایگاه گنج در جذب کاربران و حفظ توجه آن 1

 به چه صورت است؟  گنجشده پایگاه پذیری احساس( میزان استفاده 2

 شناسی درچه سطحی قرارداد؟ییبایزازنظر جاذبه  گنج یگاه پاکاربری ( رابط 3

 ( پایگاه گنج از نظر خوشایندی در چه وضعیتی قرار دارد؟ 4

 

 هامرورپیشنه

 های داخلی پیشینه

اند به شرح کاربر پرداختهبه موضوع رابط کاربری و درگیری   کشورداخل   هایی که درپژوهش چند مورد از  

 زیراست: 

پایگاه اطالعات علمی  و ایران مگ هایپایگاه  کاربررابط  ارزیابی به خود  پژوهش( در  1391منصوری )

 و اطالعات علم ازمتخصصان نفر 5 پژوهش این در.  است پرداخته یامکاشفه رویکرد با  جهاد دانشگاهی

نیلسن )قابل فهم بودن،   اصلی مؤلفه ده  شامل که وارسی سیاهه از استفاده  با را مذکور  یهاگاه یپا شناسیدانش 

همخوانی بین نظام و دنیای واقعی، کنترل، ثبات ویکدستی، شناسایی و تصحیح خطا، بازیابی، قابلیت انعطاف،  

کردند.    ارزیابی بود، فرعی مؤلفه 115 و   (جلوگیری ازخطا، کمک ومستندسازیهای زیبایی شناختی،  جنبه 

)کمی بیش ازحد   درصد   73/59نیلسن   مؤلفه ده  با ایرانمگ پایگاه  همخوانی میزان داد نشان نتایج این پژوهش

درصد )کمتر از حد    65/43های مذکور،  و میزان همخوانی پایگاه اطالعات جهاد دانشگاهی با مؤلفه  (متوسط

 متوسط( است. 
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  رابط ی  هایژگیومقایسه   و به بررسیتوصیفی  -درپژوهشی پیمایشی  (1393نیا وگودرزیان )همچنین فهیم 

اس  اطالعاتی  هاگاه یپاکاربر   ای  و  ابسکو  اوید،  اشپرینگر،  )الزویر،   طریق از اطالعاتاند.  پرداخته   1ای( ی 

 آوریجمع ،شده  تنظیم  کاربرت یرضانیلسن و پرسشنامه   دهگانه   هایمؤلفه  اساس بر که ساختهمحقق  پرسشنامه

  های خصیصه  جستجو،هایخصیصه  ،یکلی  هاصه یخص  شامل  شاخص 5  در  پایگاه ر  ه  کاربر  رابطاست و  ه شد

  ن نشاپژوهش  ی  هاافته . یاندگرفته   قرار ارزیابی مورد  کاربرپسندیهایخصیصه  و شینما  های خصیصه  ،یابیباز

 ست.ارداروـبرخ  رـیگد یاـهه اـپایگ ه ـب  نسبت  یبیشتر  زمتیاا از 88/3 میانگین با ریالزو ه پایگا کهداد 

کاربری پرداخته های ارزیابی تجربه بندی شاخص به مقوله   محتوا ( درپژوهشی با روش تحلیل  1395جمالی )

کاربردپذیری، عملکرد وخصوصیات فنی، های اعم از شاخص   شاخص است. دراین پژوهش ابتدا تعداد هفت  

طراحی  محتوا،  معماری  استراتژی  طراحیاطالعاتتعاملی،  رابط ،  وطراحی  ارزیابی دیداری  برای  کاربری 

-های نرمنمونه از برنامه   20ها شد و براساس این شاخص  ن ییتعی دانشگاههای یشن کاربری اپلیکطراحی تجربه 

دانشگاه دانشگاهفزاری  ا دست یِ  به  ازنتایج  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  نور  وپیام  دولتی  آزاد،  این  های  آمده 

شگاه با دانشجو،  افزاری دانشگاهی، ارتباط یک طرفه دانهای نرمبرنامه  نییپا توان به کاربردپذیری  پژوهش می

استفاده از الگوهای ثابت  و عدم   خودیدانشگاه افزاری در بازنمایی هویت  های نرم ناتوانی برخی از این برنامه 

 کرد. ها اشاره رنگی وسبک/زبان درطراحی بیشتر این برنامه

)مسیریابی، ساختار، گرافیک کاربر  هایی از رابط شناسایی مؤلفه نامه خود به  ( در پایان 1396زاهدی نوقابی )

  تواند یمورد توجه کاربران قرار گرفته و م  هاوبگاه   یارتباط  و محتوا( که به منزله اجزاءکاربردی و دیداری محیط 

با مؤلفه تعاملدر این پژوهش،    .است، پرداخته  ها باقی بماندبلندمدت آن   در حافظه کاربر   های رابطکاربران 

نظپدیا  ویکی  وبگاه  چشمبرپایه  رویکرد  از  استفاده  با  اطالعات  پردازش  نظرگرفتن -ریه  در  با  و  ذهن 

کاربرانتوانمندی  و سوادرایانه )مانند سبک  های  اطالعاتی  بررسییادگیری، سواد  این  است  شده   ای(  نتایج   .

بلندمدت کاربران    بر حرکات چشم و حافظه  توانستیم  های آزمودنی  هایتوانمند   یبرخپژوهش نشان داد که  

 باشد.  رگذاریتأث وبگاه  اینکاربررابط یهابا مؤلفه   درگیری ندیدر فرا

( درپژوهش خود با هدف شناخت تجربه کاربر درتعامل با اطالعات 1398تقی پناهی، نوکاریزی و دیانی )

اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  تحلیل    در  به  خوشایند  تجربه  و  کاربر  درگیرکردن  دونظریه  از  گیری  بهره  با  و 

محتوای تخصصی و آموزشی در   دهنده ی ارائه  هاپست ی تصویر و مضامین نهفته در پرپسند ترین  هامشخصه

اجتماعی   شبکه  درگیریاندپرداخته این  و  مشارکت  کاربران  است  داده  نشان  پژوهش  این  نتایج  با    .  بیشتری 

  برجسته ی  هات یشخص انسانی، تصاویرطبیعت، مضمون خانواده و استفاده از   چهره   ی حاوی مشخصه هاپست 

 بیشترین واکنش مثبت از سوی کاربران را دریافت کرده است. هامشخصه و این  اند داشته هنری 

_______________________________________________________________ 
1 Elsevier, Springer, Ovid, ISI(WOS), Ebsco 
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 -ماعیبر مشارکت کاربران در شبکه اجت  مؤثر( در پژوهش خود به بررسی عوامل  1399لبافی، کیا و ملکی )

عامل )ارتباطات،   7. دراین پژوهش  اندپرداخته ساختاریافته  با استفاده از مصاحبه نیم  (( 1ریسرچ گیت )علمی )

آفرینی ی، جست و جوی اطالعات، مشارکت اجتماعی، ایجاد زمینه همکاری، هماحرفهارتقای دانش و هویت  

. نتیجه این پژوهش نشان داد که  دهندیمگیت را نشان ابعاد کلی مشارکت کاربران با ریسرچ ارزش وآگاهی(

ی خود به این شبکه  احرفهبرای ایجاد ارتباط، جست وجوی اطالعات، تقویت دانش و هویت    عمدتاًکاربران  

 کنند.اجتماعی مراجعه می

 های خارجی پیشینه

پیووارسکی آتیفیلد به طبقه ( درمقاله 2015)  2، کازایی، اللماس، و  ویای  با های درگیری ژگیبندی  کاربر 

زمینه  خاص،  موارد  به  و  توجه  مدل   فیوظاها  توسعه  به  منجر  که  کاربر  درگیری  الگوهای  و  های  کاربر، 

درگیریجذب مقاله  این  در  پرداختند.  شود،  شده کاربر  تعریف  چندوجهی  فرآیندی  که  کاربر  ،  ریتأثاست 

متمرکز، تازگی، شناسی، استقامت )تمایل کاربر برای تکرار تجربه و توصیه آن به دیگران(، توجه زیباییجنبه 

 عتبار و انتظار را شامل شده است.کنترل و ا

، نسخه دارای  4(، در یک آزمایش میدانی به مقایسه دو نسخه از سیستم آرکیگرافیا2018)  و ودیگران3برتولد 

پرداخته  بازی،  فاقد عنصر طراحی  نسخه  و  )نوارپیشرفت(  بازی  این پژوهش، درگیری عنصر طراحی  اند. در 

خوشایندی، و   شده،پذیری احساسمتمرکز، استفاده های توجه در زمینهکاربران  اظهاری  کاربران بر اساس خود

شناسی( و همچنین بر اساس معیارهای رفتاری شامل تعداد کاربران متمایز و در حال بازگشت،  جاذبه زیبایی

ج  تعداد بازدید از صفحه، و مدت زمان تعامل با وبگاه در هر جلسه طی چند روز مورد ارزیابی قرارگرفت. نتای

داشته  دسترسی  پیشرفت  نوار  به  که  کاربرانی  گروه  که  داد  نشان  پژوهش  و  این  درگیری  میزان  باالترین  اند 

 . است کرده  کاربرکمکاند. در واقع نوارپیشرفت به افزایش درگیری عملکرد را ازخود نشان داده 

هال  و  مقیاس درگیری کاربران  2018)  5اوبرایان، کنز  ابزار سنجش  اعتباریابی  توسعه و  به  پژوهشی  ( در 

هایی ارائه کردند. مقیاس  پرداخته، و در زمینه استفاده از مقیاس مذکور توسط محققان تعامل انسان ورایانه توصیه 

ه رابط یک فروشگاه ( ارائه شد و برای ارزیابی آن، صفحعامل  12و کوتاه )  (عامل  30آنها در دو شکل بلند )

اینترنتی مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه، اشکال بلند وکوتاه مقیاس درگیری کاربر طی سه سال در سیستم 

اطالعات  وجوی  این    SBS  جست  نتایج  قرارگرفت.  سنجش  مورد  اجتماعی(  کتاب  وجوی  جست  )سیستم 

 داد. ها، روایی و پایایی مقیاس طراحی شده توسط آنها را نشانبررسی

_______________________________________________________________ 
1 Research Gate 
2 Attfield, Kazai, Lalmas, & Piwowarski 
3 Bertholdo 
4 Arquigrafia  :یک جامعه مشترک دیجیتال غیرانتفاعی است که به انتشار آثارمعماری اختصاص دارد 
5O’Brien, Cairns, & Hall 
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کاربری )جذابیت، کارایی، ماندگاری،  مقیاس تجربه   6در پژوهشی    1هیندکس، شرپ، مایو، توماسچسکی

های آمازون و اسکایپ را مورد ارزیابی قرار دادند. این تحقیق  قابل اعتماد بودن، تحریک و نوآوری( در وبگاه 

است.   شده نالین و کاغذی پرسشنامه انجام  های آاسپانیا و آلمان از طریق نسخه   در انگلستان، دانشگاه سویل

کاربری آمازون واسکایپ احساس کنندگان در مورد تجربه که به طورکلی شرکت  داد  نشاننتایج این پژوهش  

اعتمادبودن( بیشتر از معیارهای کیفیت  ی )کارایی، ماندگاری، قابل عملی کیفیت  ارهایمعمثبت کمی داشتند و  

 . است شده های اسکایپ و آمازون رعایت  وری( دروبگاه هادونیک )جذابیت، تحریک ونوآ 

کاربران  ( با استفاده از روش خوداظهاری کاربران به سنجش درگیری 2109) 2کارلتون، براون، جی و کین 

که توسط بی بی سی ساخته شده، پرداختند. مقیاس   3"ریگامیسازش: قورباغه او"با نام  با محتوای ویدیوئی  

شده، جاذبه زیبایی شناسی، توجه متمرکز و خوشایندی بود.  پذیری احساسدرگیری کاربران شامل ابعاد استفاده

درگیری   اند، میانگین نمراتای در مورد اوریگامی نداشته نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که هیچ تجربه 

 اند. وتجربه دیدن این فیلم را کمتر جذاب دانسته  کمتری کسب کرده 

عالقه کاربر بر میزان درگیری کاربران در    ریتأثدرپژوهشی به بررسی    (2020)  4اوبرایان، آرگلولو و کاپرا

شناسی، خوشایندی، توجه منمرکز و  با دو روش خوداظهاری )جاذبه زیبایی  5تورک   کال یکانیموبگاه آمازون  

ها، زمان اتمام کار گذاری، تعدادکلیکشده( و رفتارهای جست وجو )پرس وجو، نشانه ساسپذیری احاستفاده 

درگیری در  موضوع  به  عالقه  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر  پرداختند.  همچنین  و...(  و  بوده  تاثیرگذار  کاربر 

درگیری مثبت همراه بوده ی حاصل از رفتارهای جست وجو نشان داد که، نشانه گذاری در این وبگاه با  هاداده 

 است.

با استفاده از مقیاس    6"آدا"( به بررسی درگیری کاربران با اپلیکیشن  2020نهایتاً، هولدنر، گات و آنگر )

زیبایی جاذبه  بُعد  چهار  شامل  که  کاربران  استفاده درگیری  احساسشناسی،  و  پذیری  متمرکز  توجه  شده، 

شده بیشترین و توجه متمرکز کمترین میانگین  پذیری احساساستفاده پرداختند. در این پژوهش    خوشایندی بود، 

 اند. نمرات را کسب کرده 

واسط صورت پذیرفته است. -های مختلف رایانهدهد سنجش درگیری کاربران در محیطها نشان میمرور پیشینه

های اینترنتی از جمله موبایلی، و فروشگاه های مختلف  ای، برنامههای رایانهافزارهای آموزشی، بازی محیط نرم

های اطالعاتی ها نشان داد با وجود مطالعات متعدد در زمینه ارزیابی رابط کاربر نظام ها هستند. بررسیاین محیط

های اطالعاتی پرداخته باشد،  های چهارگانه درگیری به ارزیابی نظامدر ایران، پژوهشی که با استفاده از مقیاس

 د ارد.   فته است. پژوهش مذکور در جهت پر کردن این خأل پژوهشی گام بر میصورت نگر

_______________________________________________________________ 
1 Hinderks, Schreppb, Mayoa, Thomaschewskic, & Escalonaa 
2 Carlton, Brown, Jay, & Keane 
3 Make-along: Origami Frog 
4 O'Brien, Arguello, & Capra . 
5 Amazon Mechanical Turk (MTurk)  یکی از خدمات وب آمازون است که در آن بازار به ش یوة  جمعسپاری :

. شودمیاداره  ینترنتیا  
6 Ada اپلیکیشن در حوزه سالمت و پزشکی به صورت آنالین : 
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 روش پژوهش 

، سابقة کار با پایگاه گنج قدیم و جدید را داشته باشند تا بتوانند  کنندگانشرکتدر این پژوهش الزم بود 

ی معتبر هاداده ی معتبری در ارتباط با میزان درگیری خود با پایگاه را فراهم کنند. درراستای گردآوی هاپاسخ

آگهی پخش  با  دانشجویان،  مشارکت  برای جلب  دانشجویان تحصیالت  و  از  تبریز،  دانشگاه  در سطح  هایی 

در علمی  اطالعات  مدیریت  کارگاه  از  رایگان  استفاده  ازای  در  شد  داده   تکمیلی خواسته  این  گردآوری  ها 

پژوهش مشارکت کنند. در اثنای برگزاری کارگاه از آنها خواسته شد یک وظیفه را برای خود تعریف کرده  

ی  ها داده ی قدیم و جدید پایگاه گنج آن وظیفه را اجرا کنند. سپس با توزیع پرسشنامه در بین آنها،  هانسخه و در  

دانشجو    59پایگاه گنج گردآوری شد. گفتنی است که موافقت  با    کنندگانشرکت مربوط به میزان درگیری  

شدة مربوط به میزان درگیری  ی تکمیل هاپرسشنامه برای شرکت در کارگاه و مشارکت در پژوهش جلب شد. 

ناقص کنار  پرسشنامه 9ی پیشین )آلفا( و جدید )بتا( پایگاه گنج مورد بررسی قرار گرفت و هانسخه کاربران با 

شد.   نهایت  گذاشته  از    50در  ابزار هاپرسشنامهعدد  شدند.  انتخاب  تحلیل  و  بررسی  برای  شده  تکمیل  ی 

 (2018اوبرایان، کنز و هال )  در این پژوهش مقیاس درگیری کاربر )طوالنی( بود که توسط  هاداده گردآوری  

شده و  ی احساسریپذاستفاده ی،  شناسییبایزی توجه متمرکز، جاذبه  هااسی مقایجاد شده است. این ابزار شامل  

آزمون تی مستقل برای    استفاده شده است.  SPSSاز نرم افزار    هاداده خوشایندی است. برای تجزیه و تحلیل  

شده برای هر چهار مقیاس در دو پایگاه گنج پیشین و گنج جدید مورد استفاده   داده مقایسه میانگین نمرات  

 قرارگرفته است.

 

 هاافتهی

نتایج جدول   از    1براساس  بیش  پیشین،  و  گنج جدید  پایگاه  دو  هر  میان   50در  در  پاسخگویان  درصد 

شده برای استفاده از رفی سردرگم نشدن و مفید بودن زمان صهاه یگوی توجه متمرکز، نسبت به  هااسیرمقیز

پنج عامل دیگر )احساس نکردن   پایگاه نظر موافقی داشتند. این در حالی است که بیشتر پاسخگویان در رابطه با

پیرامون، به  نکردن  توجه  زمان،  تحت    گذشت  اتفاقات  به  نکردن  درگیری حین    ریتأثتوجه  احساس  پایگاه، 

برای    4تفاده( نظر مخالفی ابراز کرده بودند. با احتساب عدد  استفاده، و وجود احساس رهایی وسبکی درحین اس

مخالف، میانگین کل نمرات مقیاس    کامالًبرای    1برای مخالف، و عدد    2برای موافق، عدد    3کامالً موافق، عدد  

 به دست آمد.  56/2و  28/2متمرکز در پایگاه گنج پیشین و جدید به ترتیب توجه 

 

 

 



 

  پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( ی ابیارز

 ______________________________________________________________  

  

  

21 

 و جدید متمرکز در پایگاه گنج پیشینهای مقیاس توجه دانشجویان دانشگاه تبریز نسبت به شاخصنگرش  .1جدول 

 موافق  کامالً موافق  مخالف  مخالف  کامالً عامل

 گنج  

 پیشین

 گنج 

 جدید

گنج  

 پیشین

 گنج 

 جدید

 گنج 

 پیشین

 گنج 

 جدید

 گنج 

 پیشین

 گنج 

 جدید

 24 12 56 42 16 46 4 - سردرگم نشدن

 2 2 42 28 44 54 12 14 نکردن گذشت زمان احساس 

 4 2 30 16 58 66 8 16 توجه نکردن به پیرامون 

 4 2 24 8 60 68 12 22 توجه نکردن به اتفاقات 

 34 26 62 52 4 18 - 2 مفیدی زمان صرف شده

 8 2 33 16 50 68 10 14 احساس درگیری

 8 2 32 22 54 56 6 20 احساس رهایی وسبکی 

 28/2 پیشین  میانگین کل نمرات گنج 

 56/2 میانگین کل نمرات گنج جدید 

 

متمرکز در دو پایگاه گنج جدید نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مقیاس توجه  2جدول  

 دهد. و پیشین را نشان می
 متمرکز در دو پایگاه گنج جدید و پیشین توجه . نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مقیاس 2جدول 

 t درجه آزادی سطح معنی داری  تفاوت میانگین  مقیاس

 - 3/ 131 96 0/ 002 - /277 توجه متمرکز

است. از آنجایی که    002/0و سطح معنی داری برابر با    -131/3برابر با    tمقدار  ،  2ی جدول  هاداده براساس  

توان نتیجه گرفت که از نظر دانشجویان، بین مقیاس  است، می  05/0داری آزمون تی مستقل کمتر از  سطح معنی

گنج    داری وجود دارد، به عبارتی پایگاه متمرکز در پایگاه گنج جدید و پایگاه گنج پیشین تفاوت معنیتوجه 

 تری دراین مقیاس داشته است. پیشین نسبت به پایگاه گنج جدید عملکرد ضعیف

جدول   نتایج  از    3طبق  میان    50بیش  در  دانشجویان،  اجساسریپذاستفاده ی  هااس یمقدرصد  با ی  شده 

پایگاه، و  ی عدم وجود احساس گیجی در استفاده از پایگاه، وجود احساس توانمندی حین استفاده از  هاه یگو

اند. اغلب دانشجویان  نداشتن احساس آزردگی درحین استفاده از دو پایگاه گنج پیشین و جدید موافقت کرده 

به تالش بیشتر نیاز داشته و حین استفاده از این پایگاه توانایی کنترل   معتقد بودند برای استفاده از گنج پیشین

اند برای استفاده از پایگاه گنج جدید به تالش بیشتر نیاز  ان کرده اند. در حالی که آنها بیمحیط پایگاه را نداشته 

است. بیشتر دانشجویان معتقد بودند حین استفاده از پایگاه نداشته و به عبارتی استفاده ازآن، برایشان آسان بوده 

 اند.گنج پیشین، توانایی کنترل محیط پایگاه را نداشته گنج جدید نیز مانند استفاده از صفحه رابط 

و میانگین نمرات این    77/2رابط گنج پیشین  شده در صفحه پذیری احساسمیانگین نمرات مقیاس استفاده 

صفحه  در  جدید  مقیاس  گنج  درگیری  91/2رابط  مقیاس  چهار  دربین  درکل،  آمد.  دست  مقیاس  به  کاربر، 
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پایگاه گنج پذیری احساساستفاده  بیشترین میانگین نمرات را کسب کرده، و  بهتری در    شده  جدید عملکرد 

 است.شده داشته پذیری احساسمقیاس استفاده 

 
شده در پایگاه گنج پیشین و ی احساسریپذاستفادههای مقیاس . نگرش دانشجویان دانشگاه تبریز نسبت به شاخص3جدول 

 جدید 

 موافق کامالً موافق مخالف مخالف  کامالً عامل 

 گنج  

 پیشین

 گنج 

 جدید

گنج  

 پیشین

 گنج 

 جدید

 گنج 

 پیشین

 گنج 

 جدید

 گنج 

 پیشین

 گنج 

 جدید

 38 28 52 50 20 22 - - احساس توانمندی 

 28 18 62 40 10 36 - 4 احساس گیجی  نداشتن 

 28 30 62 48 10 20 - 2 احساس آزردگی نداشتن 

 28 30 58 42 12 20 2 6 وجود دلگرمی

 14 14 52 28 32 46 2 12 عدم نیازبه تالش بیشتر 

 34 20 54 56 6 18 6 6 استفاده آسان

 2 4 46 38 32 46 18 10 کنترل

 6 12 28 44 52 34 12 10 توجه به پیرامون 

 77/2 میانگین کل نمرات استفاده پذیری در پایگاه گنج پیشین 

 91/2 میاتگین کل نمرات استفاده پذیری در پایگاه گنج جدید 

 

استفاده   4جدول   مقیاس  نمرات  میانگین  مقایسه  برای  تی مستقل  پایگاه گنج  نتایج آزمون  پذیری در دو 

 .دهدی مجدید و پیشین را نشان 
شده در دو پایگاه گنج پیشین پذیری احساس . نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مقیاس استفاده4جدول 

 و جدید

 t درجه آزادی سطح معنی داری  میانگین تفاوت  مقیاس

 - 58/1 93 0/ 116 - /140 استفاده پذیری

 

 116/0و سطح معنی داری آزمون برابر با    -58/1برابر با   tمقدار  ،  دهدیمنشان    4جدول  ی  هاداده همان طور که  

در پایگاه گنج پیشین  شده  پذیری احساسکند که بین میانگین نمرات مقیاس استفاده است. این مقادیر بیان می

داری وجود ندارد، به عبارتی از دیدگاه دانشجویان، پایگاه گنج جدید و گنج پیشین  و گنج جدید تفاوت معنی

 شده درسطح مشابه قرار دارند. پذیری احساساز نظر مقیاس استفاده 

نمایش طرح صفحه که گرافیک، تصاویر و    اندکرده ، بیش از نیمی از دانشجویان بیان  5طبق نتایج جدول  

پیشین رضایت  نبوده و صفحه  پایگاه گنج  بوده   رابط بخش  پایگاه فاقد احساس دیداری و جذابیت الزم  این 
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است. درحالی که اغلب دانشجویان با مطلوب بودن گرافیک، تصاویر و طرح صفحه نمایش رابط کاربری گنج  

 اند.جدید موافقت کرده 
 شناسی در پایگاه گنج پیشین زیبایی های مقیاس جاذبه یز نسبت به شاخصنگرش دانشجویان دانشگاه تبر .5جدول 

 موافق  کامالً موافق  مخالف  مخالف  کامالً عامل

 گنج  

 پیشین

 گنج 

 جدید

گنج  

 پیشین

 گنج 

 جدید

 گنج 

 پیشین

 گنج 

 جدید

 گنج 

 پیشین

 گنج 

 جدید

 12 12 64 34 18 42 4 10 جذابیت کلی 

 6 6 70 32 18 44 6 18 زیبایی وجالب بودن 

 10 10 62 26 22 32 4 30 گرافیک وتصاویر

 10 6 66 36 18 28 6 26 احساس دیداری

 10 8 66 38 18 32 6 22 جذابیت صفحه نمایش 

 31/2 میانگین کل نمرات جنبه زیبایی شناسی  پایگاه گنج پیشین 

 79/2 میانگین کل نمرات جنبه زیبایی شناسی پایگاه گنج جدید 

نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مقیاس جاذبه زیبایی6جدول   شناسی در دو پایگاه  . 

 .دهدی مگنج جدید و پیشین را نشان 
شناسی در دو پایگاه گنج جدید و . نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مقیاس جاذبه زیبایی 6جدول 

 پیشین

 t درجه آزادی سطح معنی داری  میانگین تفاوت  مقیاس

 - 3/ 243 93 0/ 002 - /147 جنبه زیبایی شناسی 

و سطح معنی داری آزمون برابر با    -243/3برابر با    tمقدار    دهدیمنشان    6ی جدول  هاداده همان طور که  

معنی  002/0 تفاوت  بنابراین  زیباییاست.  نمرات جاذبه  میانگین  بین  پایگاه داری  در  پیشین  شناسی  گنج  های 

شناسی بهتر  وگنج جدید وجود دارد، به این معنی که پایگاه گنج جدید در رعایت عوامل مقیاس جنبه زیبایی

 یشین عمل کرده است.از پایگاه گنج پ

نتایج جدول   را خوشایند،   7براساس  پیشین  گنج  پایگاه  از  استفاده  تجربه  پاسخگویان،  از  نیمی  از  بیش 

مند به استفاده از  اند عالقه اند. همچنین آنها بیان کرده کرده ، ارزشمند و محتوای آن را مناسب تلقی زیآمتیموفق

اند  . در عین حال، اغلب پاسخگویان بیان کرده کننداین پایگاه بوده و مایلند استفاده از آن را به دیگران توصیه 

یجاد احساس درگیری و جذب کاربران عملکرد پایگاه گنج پیشین دررابطه با عوامل پیشبرد مناسب اهداف، ا

از پایگاه گنج جدید را خوشایند،    استفاده درصد پاسخگویان تجربه    50. همچنین بیش از  استضعیفی داشته  

اند استفاده از این  بیان کرده  ها آن اند،  رضایت بخش، موفقیت آمیز، ارزشمند و محتوای آن را مناسب دانسته
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مورد   شان یعلمی  ازهاینیه کرده و پایگاه گنج جدید را به صورت مستمر برای رفع  پایگاه را به دیگران توص

طی استفاده از این   اند کرده دهند. بر خالف پایگاه گنج پیشین، اغلب کاربران گنج جدید ابراز استفاده قرار می

 . اندده یرسنبال آن بودند، از پایگاه گنج به د پایگاه درگیر و مجذوب پایگاه بوده و به اهدافی که برای استفاده 
 

 های مقیاس خوشایندی در پایگاه گنج پیشین و جدید . نگرش دانشجویان دانشگاه تبریز نسبت به شاخص7جدول 

 موافق کامالً موافق مخالف مخالف  کامالً عامل 

 گنج 

 پیشین

 گنج

 جدید

گنج 

 پیشین

 گنج

 جدید

 گنج

 پیشین

 گنج

 جدید

 گنج

 پیشین

 گنج

 جدید

 20 16 64 54 10 26 6 4 ارزشمندبودن تجربه استفاده 

 20 14 64 48 10 30 6 6 آمیزبودن تجربهموفقیت

 22 8 60 40 18 36 -  8 پیشبرد مناسب اهداف 

 8 12 72 32 12 46 8 8 رضایت بخش بودن استفاده 

 22 12 62 56 8 26 8 6 توصیه به استفاده به دیگران 

 16 10 62 46 14 38 8 6 استفاده مستمر

 14 8 60 44 14 42 10 6 محتوای مناسب

 10 8 52 34 30 50 8 8 جذب شدن 

 10 8 48 38 32 48 10 6 درگیر شدن در حین تجربه

 20 12 58 46 10 32 12 10 خوشایند بودن استفاده 

 57/2 ی در پایگاه گنج پیشینریرپذیتأثمیانگین کل نمرات 

 84/2 ی درپایگاه گنج جدید ریرپذیتأثمیانگین کل نمرات 

 

نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مقیاس خوشایندی در دو پایگاه گنج جدید   8جدول  

 . دهدیمو پیشین را نشان 
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 . نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مقیاس خوشایندی در دو پایگاه گنج جدید و پیشین8جدول 

 t درجه آزادی سطح معنی داری  تفاوت میانگین  مقیاس

 - 2/ 188 93 0/ 031 - 0/ 268 تاثیرگذاری 

با  tمقدار    8ی جدول  هاداده براساس   برابر  و سطح معنی  -188/2  برابر  بدین   031/0داری آزمون  است. 

داری در بین دو پایگاه گنج جدید و پیشین از نظر دانشجویان تفاوت معنی  ریتأث ترتیب بین میانگین نمرات مقیاس  

کاربری گنج جدید در رابطه با این مقیاس نسبت به گنج پیشین عملکرد وجود دارد، به عبارتی صفحه رابط 

 بهتری داشته است. 

 نتایج

از یک وبگاه، برنامه    های احساسی، شناختی و جسمی کاربر در حین و بعد استفاده کاربری واکنشتجربه 

ی احساسی، شناختی و  هاپاسخکاربری است که  کاربر بُعدی از تجربه شود و درگیریافزار را شامل مییا نرم

های توجه متمرکز  افزار، وبگاه یا برنامه را ارزیابی کرده و شامل مقیاسرابط آن نرم رفتاری یک کاربر با صفحه 

و غوطه )دست  استفاده ورکم گرفتن گذشت زمان  تجربه(،  احساسی در  از یک پذیری  موفق  )استفاده  شده 

و   رضایت  )میزان  خوشایندی  زیبایی بخش   جه ینت برنامه(،  جاذبه  و  استفاده(  وتصاویر بودن  )گرافیک  شناسی 

ها  ای است که بین کاربران و نظامهای رایانه کاربری بخشی از محیط نظام مناسب رابط کاربری( است. رابط 

کنند که در طراحی و بازطراحی تر عمل میهایی در جذب و حفظ کاربران موفق کند. نظام یجاد میارتباط ا

دهند. در این پژوهش سعی  کاربر توجه داشته و آنها را مورد استفاده قرار میهای درگیریصفحه رابط به مقیاس 

 و جدید مورد ارزیابی قرار بگیرد.  های گنج پیشنکاربر در پایگاه شده با استفاده ازروش خود اظهاری، درگیری 

پایگاه گنج جدید در هر چهار مقیاس عملکرد بهتری نسبت به پایگاه گنج پیشین داشت که حاکی از توجه  

کاربر در سامانة گنج جدید است. درکل پایگاه گنج پیشین در رعایت چهار مقیاس بیشتر به اصول طراحی رابط 

)توجه  کاربر  استفاده درگیری  احساسمتمرکز،  زیباییپذیری  جاذبه  وتاثیرگذاری(شده،  ازنظر   شناسی 

است و عملکرد پایگاه گنج جدید دررعایت چهار مقیاس  دانشجویان دانشگاه تبریز، عملکرد متوسطی داشته 

 است.خوب گزارش شده  نسبتاًدرگیری کاربر از نظردانشجویان 

  1اسکین  پژوهشی داشته است. این یافته با نتایج  متمرکز در هر دو پایگاه میانگین نمرات کمتر  توجه مقیاس  

برنامه  متمرکز در صفحهکه میزان مقیاس توجه   (2018) بقیه  را کم  2"کاهوت"یآموزش رابط    ها اسیمقتر از 

استفاده  مقیاس  پژوهش،  این  در  همچنین،  دارد.  همخوانی  است  کرده  احساسگزارش  بیشترین پذیری  شده 

  ( و 2018) 3الواندراد و چانگ  . این یافته با نتایج پژوهش استمیانگین نمرات را در هر دو پایگاه کسب کرده 

_______________________________________________________________ 
1 Skøien 
2 Kahoot 
3 Andrade,Chong & Law 
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اسکولونا   و  توماسچسکی  مایو،  شرپ،  مقیاس    (2019)1هیندکس،  کاربری  استفاده که  رابط  در  پذیری 

 مشابه است. باًیتقر، اندکرده ها گزارش ی اسکایپ وآمازون را بیشتر از سایر مقیاسهاوبگاه   ،(2)کنوماپالس

به دست   56/2و    28/2متمرکز در پایگاه گنج پیشین و جدید به ترتیب  میانگین کل نمرات مقیاس توجه 

توان  . به عبارتی میاستکاربر کسب کرده  را بین چهارمقیاس درگیری آمد. این مقیاس کمترین میانگین نمرات  

گفت هر چند صفحه رابط گنج جدید در مقایسه با گنج پیشین از نظر توجه متمرکز در وضعیت بهتری قرار  

اند. این مورد  دارد، اما به طور کلی هر دو رابط کاربری موفقیت چندانی در جذب و حفظ توجه کاربران نداشته 

پژوهش  کنندگانمشارکتاز عالقه کم    تواندیم بگیرد.  نشأت  پایگاه مذکور  به محتوای  آراپاکیس،    نسبت 

که بر روی مجالت خبری یاهو انجام گرفته، نشان داد که عالقه به  (  2014)   3مارکوس، خوزه  -اللماس، ماری

 اخبار و محتوای آن در میزان توجه و درگیری کاربر تاثیرگذار بوده است.

 77/2شده در پایگاه گنج پیشین و جدید به ترتیب  پذیری احساسدر این پژوهش، میانگین نمرات استفاده 

پذیری پایگاه اطالعات ( در زمینة استفاده 1388به دست آمده است. در پژوهشی که انتظاریان و فتاحی )  91/2و  

با استفاده از ده   بدست   04/3ی این پایگاه  ریپذاستفاده   راتنمنیلسن انجام دادند، میانگین    مؤلفهعلمی ایران 

گزارش   11/3( برابر با  1392پذیری پایگاه مذکور در پژوهش خیرخواه )آمده است. همچنین میانگین استفاده 

محاسبه شده است،    5از    گفته ش یپی  هاپژوهش و نمرات    4شده است. با توجه به اینکه نمرات این پژوهش از  

ی قبلی سازگار است. هاپژوهش شده گزارش شده در این پژوهش با  ی احساسریذپاستفاده   نمره گفت    توانیم

بوک  در پژوهشی که درگیری کاربر در صفحه رابط کاربری فیس   (2012)   4ی و محمدجودی محمدعل  بنووی،

داده  قرار  مطالعه  مورد  زیباییرا  جنبه  و  سودمندی  کاربرپسندی،  عناصر  که  دریافتند  میزان  شناساند،  در  ی 

شده  ی احساسریپذاستفاده بوده است. بر این اساس و در راستای افزایش    مؤثرپذیری این شبکه اجتماعی  استفاده 

 های گنج پیشین و جدید، عناصر مذکور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. گاه پای

به دست   79/2و    31/2رابط گنج پیشین و جدید به ترتیب  شناسی در صفحه میانگین کل نمرات جاذبه زیبایی

اربران موفق  در جذب و حفظ ک   تواند یم آمده است. بر این اساس، پایگاه گنج جدید بیشتر از پایگاه گنج قبلی  

شناسی ( جاذبه زیبایی2010باشد، هر چند که جا برای بهبود بیشتر آن وجود دارد. درمطالعه اوبرایان و تامس )

 های اینترنتی معرفی شده است.به عنوان یک عامل مشخص و خاص در جذب و حفظ کاربران فروشگاه 

 84/2و درپایگاه گنج جدید برابر    57/2با  میانگین کل نمرات مقیاس خوشایندی در پایگاه گنج پیشین برابر  

  سودمند و   کاربری پایگاه گنج پیشین و جدید تا حدودیبه دست آمده است. بر این اساس استفاده از رابط 

به عنوان  سودمندی و توصیه استفاده به دیگران(  استقامت )(،  2018اسکین ) تاثیرگذار بوده است. در پژوهش

زاده، در پژوهش مکیبیان شده است.    "کاهوت "یآموزشبرنامه  با  ربر در رابطه  ترین مقیاس درگیری کابرجسته 

ی اطالعاتی درنظر گرفته  هاستمیسهای  از ویژگی  ( سودمندی که جزیی1391ییالق )پهلو، عصاره، شهنیفرج

_______________________________________________________________ 
1 Hinderks, Schreppb, Mayoa, Thomaschewskic, & Escalonaa 
2 KNOWMA+ 
3 Arapakis, Lalmas, Mari- Marcos, & Jose 
4 Banhawi, Mohamad Ali, & Mohd Judi 
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های اطالعاتی تحت وب توسط کاربران  پایگاه بر پذیرش  مؤثرو    رگذاریتاث  می مستقشده، به عنوان یکی از عوامل  

 دانشگاهی معرفی شده است. 

پایگاه گنج   با  میزان درگیری کاربران  بردن  باال  راستای  ارائه    توانی مدر  ی آموزشی، زمینه هافرصت با 

 که   (2015)  1ینزاوبرایان وک  با پایگاه را فراهم ساخت. درپژوهش  هاآن آشنایی بیشتر و در نتیجه درگیری بیشتر  

آشنا بودن منبع خبری برای کاربران بر میزان درگیری آنها در دو وبگاه خبری بی بی سی و ای اچ تی را    ریتأث

پذیری متمرکز، استفاده توجه "های درگیری کاربر شامل  میانگین نمرات مقیاس  مورد بررسی قرار داده است، 

زیباییاحساس و جاذبه  ترتیب    "شناسیشده  مقیاس 6/3و    4/4،  7/2به  همان  نمرات  میانگین  و  ها در وبگاه ؛ 

میزان درگیری کاربر با منبع خبری   دهدی مگزارش شده است. امری که نشان    7/2و    1/4،  8/2ی اچ تی  ایخبر

 آشنا یعنی بی بی سی بیشتر از منبع خبری دیگر بوده است. 

های چهارگانه  مقایسه با گنج پیشین از نظر مقیاس نتایج این پژوهش نشان داد اگرچه پایگاه گنج جدید در 

های درگیری کاربر در پایگاه جدید  مولفه  برای بهبود   درگیری کاربر در وضعیت بهتری قرار دارد، با این وجود

بودن محیط   است که آشنا  داده  نشان  است. مطالعات  رابط کاربر ضروری  اصول طراحی  به  بیشتر  توجه  نیز 

شود. بر این  افزاری موجب درگیری بیشتر کاربر با برنامه میاربر به استفاده از برنامه نرمکاربری و عالقمندی ک 

های شخصی سازی یا سفارشی سازی محیط کاربری )امکان تواند با استفاده از روشاساس، پایگاه گنج می

ی کاربران، تهیه تاریخچه  های ازمندینایجاد تغییر در ظاهر صفحه رابط، امکان ارسال پیام متناسب با عالیق یا  

جست وجو برای هر کاربر و...(، محیط آشناتری برای کاربران خود رقم زده و به درگیر ساختن بیشتر آنها با  

 پایگاه نایل گردد. 

 منابع

اطالعاتی بر اساس مدل نیلسن )مقایسه  ی هاگاه یدرک کاربران از محیط رابط پا بررسی(. 1388اهلل )انتظاریان، ناهید؛ فتاحی، رحمت

های پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقالهاطالع  یا الکترونیکی مرکز منطقه  یهاپایگاه مقاله

 . 64 -43(، 3)12کتابداری واطالع رسانی،   .ایران(

. تحلیل موفقیت کنش اشتیاق کاربر در شبکه اجتماعی اینستاگرام  (1398)   محمد حسین  ،دیانی؛  نوکاریزی، محسن؛  تقی پناهی، فاطمه

 . 1320- 1299، (3) 34، پردازش و مدیریت اطالعات .نسبت به محتوا از منظرمشخصه های تصویر

نامه  پایانی.  کاربر و رابط  از منظر تجربه  1395در سال    رانیاهای  انشگاه   دیکاربردی  افزارهانرمی  بررس(.  1395جمالی، فرنوش )

 ارشد، دانشگاه علم وفرهنگ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. کارشناسی

ایرانداک( ورفتار جست )  رانیای  علمو مدارک    اطالعات  گاهیپا  الگ(. تحلیل  1392مهموئی، حمیدرضا )خسروی، مریم؛ جمالی

 1006-977(، 4) 29اطالعات، . پردازش ومدیریتآن کاربرانوجوی 

رسانی  ای اطالعهای پژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات ایران و مرکز منطقهسایت(. ارزشیابی کاربردپذیری وب1392وا )خیرخواه، ح

پایان نامه   ، دانشگاه بیرجند،  ارشدیکارشناسعلوم وتکنولوژی شیراز ازدیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز. 

 شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان 

_______________________________________________________________ 
1 O’Brien & Cairns 
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تأث1396)   یمهد  ،ینوقاب  یزاهد مؤلفه  یهایتوانمند  ری(.  فرا  هاتیساکاربر وبرابط  یها کاربران و  )برپا  ند یبر    هینظر  هیتعامل در وب 

 .رانیمشهد، ا یدانشگاه فردوس ،ینامه دکتر انیذهن(. پا-چشم کردیپردازش اطالعات با استفاده از رو

 Elsevier  ،Springer،ISI اطالعاتیی  هاگاه یپا  کاربر های رابطبررسی و مقایسه ویژگی(.  1393)پروین  ،  گودرزیان؛  فاطمه،  یان فهیم

(WOS) Ebsco ،Ovid 76-68 1،تعامل انسان و اطالعات .از دیدگاه کاربران در دانشگاه تهران . 

)لبافی، سمیه؛ کیا، علی اجتماعی  بردرگیرسازی  مؤثر(. شناسایی عوامل  1399اصغر؛ ملکی، مصطفی  علمی  -ومشارکت کاربر درشبکه 

 . 62-33(، 1)36ریسرچ گیت. فصلنامه پردازش ومدیریت اطالعات،  

های معاصرهنر.  های فروش آنالین بلیط موزه ها و پایگاه سایتکاربری در وب(. شناخت و بررسی تجربه1396ماکلوانی، فاطمه ) محمدی

 الزهرا تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. ارشد، دانشگاه کارشناسی نامهان یپا

فرجمکی فاطمه؛  شهنیزاده،  فریده؛  عصاره،  عبدالحسین؛  ) پهلو،  منیجه  پایگاه 1391ییالق،  برپذیرش  تاثیرگذار  عوامل  شناسایی  های  (. 

(،  59) 46. تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی،  کاربران دانشگاهی، یک مطالعه گراندتئوریتوسط  بروباطالعاتی مبتنی  

81-59 . 

( ارزیابی مکاشفه1391منصوری، معصومه  فارسی  پایگاه   کاربر رابطای محیط  (.  .  نیلسی نبراساس مدل    ( ایران وسیدمگ)های اطالعاتی 

 ان شناسی. ، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روارشدیکارشناسنامه پایان 

ای علوم و تکنولوژی و پژوهشگاه  بررسی و مقایسه رابط کاربر دو میزبان داخلی کتابخانه منطقه  (.1386مهراد، جعفر؛ زاهدی، زهره )

. کتابداری و اطالع رسانی، ProQuest,Elsevier, Emerald,Ebscoاطالعات و مدارک علمی ایران با چهار میزبان خارجی:  

10(3 ،)107-  124 . 

های کودکان و نوجوانان به منظور ارائه راهکاری برای طراحی یک های کتابخانهسایتکاربر وبی رابطابیارز(.  1389میرحسینی، مونا )

 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. ارشدیکارشناسنامه کاربر مناسب. پایانرابط
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