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Objective: The aim was to evaluate Skyroom’s user interface, and to 

find its strengths and weaknesses. 

Methodology: The study was an applied one. To evaluate the user 

interface, the heuristic method was used. In a heuristic study, 3 to 15 

experts evaluate the user interface. In this study, 10 software expert 

evaluators from the Computer Center of Ferdowsi University of 

Mashhad (FUM) evaluated the Skyroom's user interface based on 

Nielsen criteria. Data collection tools included a checklist and a 

researcher-made questionnaire based on Nielsen’s ten criteria. In the 

study, after the checklist filled in by the researchers, and the 

questionnaire were filled in by the experts, an interview was 

conducted with them through Skyroom program. Its strengths and 

weaknesses were revealed in the interview.  

Findings: In the study, 12 major strengths and 17 major weaknesses 

were revealed in the Skyroom's user interface. The findings also 

showed that 66% of the criteria were met, but the severity of 

compliance with the criteria was 2.61 out of 5, which was at a 

moderate level with 95% confidence. Also, its user interface had a 

fundamental problem in the criteria of “error prevention (error 

correction)”, “flexibility and efficiency of use” and “documentation”, 

as well as "limiting the choices", "offering a choice", "creating 

history and content previously visited", "having shortcuts for 

professionals", "teaching shortcuts for newcomers to learn" and so 

on, and needs paying more attention. 

Originality: According to experts, the problems explored can be 

problematic for the program and may also cause user boredom, 

confusion and ultimately their non-use. Therefore, it is recommended 

that Skyroom developers solves the explored problems. 

Cite this article: Jabbari, F., Nowkarizi, M., & Sanatjoo, A. (2021). The Evaluation of 

Skyroom user interface. Academic Librarianship and Information Research, 55 (4), 

44-58. DOI: 10.22059/jlib.2022.340693.1602 
 

                                  © The Author(s).                                             Publisher: University of Tehran 

                                  DOI: 10.22059/jlib.2022.340693.1602 

Academic Librarianship and Information Research, Vol, 55, No. 4, 2021, pp. 44-58. 

https://orcid.org/0000-0001-7716-8280
https://orcid.org/0000-0002-6288-314X


 
 اسکای رومافزار نرم یرابط کاربر طیمح یابیارز

  3 اعظم صنعتجو |2* محسن نوکاریزی |1 فاطمه جباری

 atemejabbari72@gmail.com  :انامهیراشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. دانشجوکارشناسی ارشد، علم اطالعات و دانش. 1
 mnowkarizi@um.ac.ir :انامهیرا دانشگاه فردوسی مشهدگروه علم اطالعات و دانش شناسی، استاد، . 2

  sanatjoo@um.ac.ir   :انامهیرا ،  دانشگاه فردوسی مشهدگروه علم اطالعات و دانش شناسیدانشیار، . 3

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

  تاریخ دریافت:

1400/05/30 

 

 ویرایش:  تاریخ

1400/07/30 

 

تاریخ پذیرش : 

1400/09/30 
 

  های کلیدی:واژه

محیط رابط کاربر، 

افزارهای ارائه جلسات نرم

 مجازی،

 .اسکای روم 

روم و یافتن نقاط افزار اسکایاین پژوهش با هدف ارزیابی محیط رابط کاربری نرمهدف: 

 افزار انجام شده است.قوت و ضعف محیط رابط کاربری این نرم

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود. برای ارزیابی از روش ارزیابی مکاشفه  روش:

ها شامل یک سیاهه وارسی و یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ابزار گردآوری داده

براساس معیارهای دهگانه نیلسن بود. روایی سیاهه وارسی و پرسشنامه به روش اعتبار محتوا 

افزار شناسی و مهندسی نرمئت علمی رشته علم اطالعات و دانشتوسط چند تن از اعضای هی

 10بود. در این پژوهش  0.90پرسشنامه  یو برا 0.86 یوارس اههیس یبراتأیید شد و  پایایی 

روم را بررسی کردند. پس از تکمیل سیاهه وارسی و پرسشنامه افزار اسکایارزیاب متخصص نرم

روم برگزار گردید. در این مصاحبه افزار اسکایاز طریق نرم ایمصاحبه آنها توسط ارزیابان، با

 نقاط قوت و ضعف محیط رابط اسکای روم پرسیده شد. 

نقطه ضعف عمده و اساسی در محیط رابط کاربری  17نقطه قوت و  12در این پژوهش ها: یافته

رها رعایت شده است معیا  درصد 66ها نشان داد که روم یافت شد. همچنین یافتهافزار اسکاینرم

در سطح متوسط ارزیابی شد. درصد  95بود که با اطمینان  2.61اما درجه شدت رعایت معیارها 

پذیری و انعطاف»، «پیشگیری از خطا»افزار در معیارهای همچنین محیط رابط کاربر این نرم

 ی داشت.بیشتردچار مشکل اساسی بود و نیاز به توجه « راهنما و مستندات»و « کارایی استفاده

ساز افزار مشکلتواند برای نرماز نظر متخصصان مشکالت یافت شده می ارزش/اصالت اثر:

همچنین ممکن است باعث دلزدگی، گیج شدن و در نهایت عدم استفاده کاربر شود. ؛ باشد

 روم مشکالت یافت شده را حل نمایند. افزار اسکایطراحان نرمکه شود توصیه می بنابراین،

تحقیقات . اسکای رومافزار نرم یرابط کاربر طیمح یابیارز(. 1400) اعظم، صنعتجو؛ و نوکاریزی، محسن؛ فاطمه، جباری :استناد
 DOI 10.22059/jlib.2022.340693.1602  .44-58(، 4) 55، دانشگاهیرسانی کتابداری و اطالع
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 مقدمه. 1

ها افزارهای ارائه جلسات مجازی در کتابخانهباعث افزایش استفاده از نرم 19شیوع ویروس کووید 

پا به عرصه وجود گذاشتند تنها از فناوری ویدئوکنفرانس  1870افزارها که در دهه شده است. این نرم

گذاری صفحه اما در حال حاضر با گذشت نیم قرن با امکاناتی همچون اشتراک ؛برخوردار بودند

ها با حضار و غیره چنان محبوبیت یافتند که بسیاری از کتابخانه نمایش، فایل متنی و تصویری، گفتگو

 3ل( وکتابخانه دانشگاه سنت پ2020) 2(، کتابخانه دانشگاه ایالتی لوئیزیانا2020) 1مانند کتابخانه هیرش

(، برای خدمات مهمی همچون خدمات مرجع مجازی، آموزش به کاربران مصاحبه و 2021)

 کنند. ها استفاده میافزارنیازسنجی اطالعاتی کاربران از این نرم

توسط شرکت مهبانگ  1398افزار بومی کشور است که در سال نیز تنها نرم 4افزار اسکای رومنرم

تلفن افزار دارای امکاناتی مانند های پارس و شرکت نسیم ارتباط دماوند تولید شد. این نرمآوریفن

 د،یگپ و تخته سف ها،ادداشتی، نمایش صفحه یگذاراشتراک ،یریو تصو یکنفرانس صوت ،ینترنتیا

. در حال حاضر بیش است دئویو یگذارو اشتراک ل،یفا یگذاراشتراک ،یدهارشو گز تیریمد

 (.1399 روم،ی)اسکاکنند افزار استفاده میسازمان بزرگ دولتی و غیردولتی در ایران از این نرم 70از 

افزارهای ارائه جلسات مجازی تابع های سازمانی در استفاده از نرمبا توجه به اینکه کتابخانه بنابراین،

افزار استفاده های سازمانی از این نرمتعداد زیادی از کتابخانهکه توان گفت سازمان مادر هستند، می

 کنند. می

 وجه به محیط رابط کاربریافزارهای ارائه جلسات مجازی باعث افزایش تافزایش استفاده از نرم

از مهمترین افزار یکی افزار به عنوان پلی میان کاربر و نرمشود چرا که محیط رابط هر نرممی آنها

که امکان جذب  یکاربر با ارائه اطالعات به روش رابط یهاطیمحآید. شمار میافزار بهای نرمبخش

. به طور مثال، استفاده از ندکمیرا ساده  انهیااستفاده از ر آورد،یرا فراهم م عیسر یریو به کارگ

، ممکن است سرعت «هادکمه»و  «هاچیسوئ»مانند  یکیزیف ای)ابزارک( از اش یریتصو یهاسازه

 طیمح فیضع یدهد. اجرا شیافزا انه،یدرونداد را نیتأم یبرا یداریروش د کیرا با ارائه  یریادگی

 یرابط کاربر به روش طیقرار دهد. اگر مح دیرابط کاربر ممکن است عملکرد سامانه را مورد ترد

_______________________________________________________________ 
1. Hirsh 
2. Louisiana state university 
3. Saint paul university  
4. Sky room 
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مرتب شده باشد، کاربر معمواًل  یبه طور نامطلوب هامنو یاگر محتوا ایباشد،  افتهینامتناسب سازمان 

 شیتوجه به افزا با (.2001،  1ی)توب استفاده از برنامه صرف کند یریادگی یرا برا یادیزمان ز دیبا

)زبردست و  ردیمورد توجه قرار گ بیشتر دیرابط کاربر با طیعامل مح ،یاستفاده از مرجع مجاز زانیم

افزار بارها به آن مراجعه نرم کی( معتقد است که اگرچه کاربران 1391) ی(. محمد1396 ،یمرجان

مورد استفاده در خدمات مرجع  یافزارهاماما در نر ؛رندیگیم ادیکرده، به مرور زمان استفاده از آن را 

کاربر را به سرعت به خود جذب کند.  دیبا یرابط کاربر مرجع مجاز طیو مح ستین نگونهیا یمجاز

 یاز مرجع مجاز گریرا داشته باشد، ممکن است د یتعامل خود تجربه ناموفق نیاگر کاربر در نخست

 نینکته که کاربر چگونه با ا نیبر ا میطور مستق بهرابط کاربر  طیمح تیفیک، نیاستفاده نکند. بنابرا

خود را به دست آورد و بتواند از آن استفاده کند،  یاطالعات ازینظام ارتباط برقرار کند و پاسخ ن

خدمات مرجع  یبرا فالیا یاستانداردها 5بند  نی(. همچن1396 ،یاست )زبردست و مرجان گذارتأثیر

ارائه خدمات  یاستاندارد اگرچه برا نیرابط کاربر آن اشاره دارد. بر اساس ا طیمح یبه طراح یمجاز

 یآورفراهم یبرا ازیمورد ن یکیزیو ف یمنطق اتیاما از جزئ ؛شده است یزیربرنامه یمرجع مجاز

آسان  یابیکاربرپسند و راه یطیمح جادیاستانداردها به ا نیغافل شد. در ا دیکارآمد نبا یمرجع مجاز

خدمات مرجع  یبرا فالیا یشده است )رهنمودها دیتأک یکاربر، در استفاده از خدمات مرجع مجاز

 (.1384 ،یتالیجید

باعث اشتباهات  فیرابط ضع طیمح کی ی( معتقدند که طراح1391) یجانیو عل مقدمفیشر

اگر شرایطی  ویژهبه  ؛شودیکاربر م یفشار روان شیو افزا تیعصبان ،یسردرگم ،یدستپاچگ ،یکار

عنصر  کیبه عنوان  تواندیم یابیمانند شرایط دلهره آور اپیدمی حال حاضربه آن افزوده شود. ارز

در  یتکرار یندیفرا دیبا یابیشود. در حالت مطلوب، ارز دهیرابط کاربر د یطراح ندیفرآدر  یاصل

)جانسون،  دهدیرخ م یاتفاق معموالً در اواخر روند طراح نیحال، ا نیو توسعه باشد. با ا یطول طراح

 نرابط کاربر ممک طیمح یابی( معتقد است که عدم ارز1988) 3فی(. ساتکل1989، 2کلگ و راودن 

کاربر،  یدیاشتباهات در ورود اطالعات و عملکرد سامانه، ناام شیرا همچون افزا ییهانهیاست هز

 ل،یلفویگ ل،یتوسط کوه یمشابه یهااستدالل .داشته باشد سامانه را به همراه فیعملکرد ضع

 شیرابط کاربر از نظر افزا یابیارز یای( ارائه شده است که در مورد مزا1988) 4یو کر سیتسیلیپ

_______________________________________________________________ 
1. Toby 

2. Johnson, Clegg, Ravden 
3. Sutcliffe 

4. Cohill, Gilfoil, Pilitsis, & Carey 
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آموزش اظهار نظر  یهانهیوکاهش هز یوربهره شی، افزاطراحی یهانهیکاربر، کاهش هز تیرضا

های اخیر بسیاری بر اساس شواهد صورت گرفته در سال (.1989 گران،یجانسون و دنقل در: ) نندکمی

افزار ارائه جلسات مجازی اسکای روم با مشکالتی همچون عدم جایابی امکانات از کاربران نرم

افزار و نتیجه کم افزار و در نتیجه به هدر رفتن زمان جلسه، عدم برقراری ارتباط بین کاربر و نرمنرم

مسائل ریشه در محیط رابط کاربری دارد.  نند آن روبرو بوده اند که بسیاری از اینشدن تمرکز و ما

بومی در بیانات مقام معظم رهبری  افزارهایرو، در حال حاضر با توجه به ضرورت استفاده از نرماز این

ی و ورافزار در جهت افزایش بهره( و ارزیابی محیط رابط کاربری این نرم1399)خبرگزاری تسنیم، 

ابد. با توجه به آنچه گفته شد، اکنون مشخص نیست یهای تهیه و پشتیبانی، ضرورت میکاهش هزینه

پژوهش حاضر با ارزیابی  در نتیجه، افزار یاد شده چه نقاط قوت و ضعفی دارد.که محیط رابط نرم

 های زیر پاسخ دهد:پرسشبه  تااسکای روم برآن است  افزارمحیط رابط کاربری نرم

 افزار اسکای روم کدام است؟نقاط قوت و ضعف محیط رابط کاربری نرم. 1

افزار اسکای روم در چه سطحی رعایت شده هر کدام از معیارهای محیط رابط کاری در نرم. 2

 است؟

 پیشینه پژوهش. 2

های فراوانی در این زمینه افزارهای ارائه جلسات مجازی پژوهشبا توجه به اهمیت و جذابیت نرم

افزارها و برخی دیگر به بررسی و ارزیابی نرم ها به اثرات اینین پژوهشا انجام شده است. برخی از

هایی که به ارزیابی خود وهشدر این پژوهش تنها به پژ بنابراین،اند. افزارها پرداختهخود نرم

 شود.اند، اشاره میافزارهای ارائه جلسات مجازی پرداختهنرم

هدف  افزار ادوبی کانکت پرو برای انتشار نتایج طرح پژوهشیانتشار نرمآگاهی از ظرفیت 

کنفرانس  کیپژوهش تجربه انتشار  نی( بود. ا2010) 1ویو گرگ ویگرگ و،یزیب ک،یپژوهش سود

 افزارپژوهش از نرم نیشده بود، ارائه داد. در ا یسازمانده ییکه در چارچوب طرح اروپا ار ییدئویو

مکان استفاده شد و مشکالت  12کننده از شرکت 100با  یاجلسه یبرگزار یط و 2ادوبی کانکت پرو

 آنها کنندگان که ازاکثر شرکت یشد. به طور کل یبررسادبی کانکت  افزاراستفاده از نرم یایو مزا

_______________________________________________________________ 
1. Suduc, Bîzoi, Gorghiu & Gorghiu 
2. Adobe Connect pro 
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 ریصدا سا تیفیک یارهایکنند، به جز مع یابیکنفرانس وب را ارز یفن اریمع نیخواسته شد چند

موجود در پرسشنامه عبارت بودند  یفن یارهایکردند. مع یابیخوب ارز اریو بس یرا عال یفن یهاجنبه

اتصال  یبرا ازین دافزار، زمان مورنرممشکل در کار با  زانیم زات،یتجه هیدر ته یدشوار زانیاز: م

 .صدا و ثبات اتصال تیفیک ،یینایب تیفیکنندگان، کشرکت

های مرکز آموزش رییادگی تیری( سامانه مد1394) نینشو خوش انیفاضل ا،یکیدیجمش

ها در مرکز مانهسا نیا تیفیک یابیپژوهش ارز نیکردند. هدف ا یابیدانشگاه تهران را ارز یکیالکترون

 یکیهای الکترونشآموز انیدانشگاه تهران بود. جامعه آماری دانشجو یکیهای الکترونآموزش

ای انجام شد. ابزار گردآوری طبقه یبه روش تصادف یریگبودند و نمونه 1393تهران در سال  انشگاهد

در  رییادگی تیریسامانه مد تیفیژوهش نشان داد کپ نیا جیها، پرسشنامه محقق ساخته بود. نتاداده

 75نقطه ) طلوباز حدم ترنییاپطور معناداری به یابیارز نیتهران بر اساس ا یکیدانشگاه الکترون

 .درصد( بود 50)نقطه  نیانگیدرصد( و باالتر از حد م

 یهاموزشکنفرانس در آدئویو یاستفاده از فناور تیفیعوامل مؤثر بر ک زین گرید یپژوهش در

 یانشجود 10پژوهش با  نیشد. در ا ی( بررس1395نژاد )یرویو پ انیزهتاب ،یمیتوسط سل یمهندس

ها، ته نقشحاصل در سه دس جیانجام شد و نتا یمصاحبه گروه یمهندس یهارشته یلیتکم التیتحص

ها به نقش استاد و دانشجو و در داده شد. در دسته نقش یو ساختار جا رییادگی یاددهی امالتتع

اختار به ساختار و در دسته س گریکدیبا  انیاستاد و دانشجو و دانشجو نیدسته تعامالت به تعامالت ب

 تیفیاز ک یپژوهش نشان داده شد که بخش مهم نیاشاره شد. در ا یو ساختار فناور یآموزش

پژوهش به  نی. اما دراگرددیبرم یمجاز ارائه جلسات یافزارهاها به نرمکنفرانس در آموزشدئویو

  .افزار اشاره نشدنرمکاربر و  نیتعامل ب

 یراه دور موضوع انینشجودا یبرا یاها در خدمات کتابخانهاستفاده از وب کنفرانش تأثیر یبررس

 یبراادوبی کانکت  افزارنرم قیاز طر یجلسات آنها ( به آن پرداختند.3201) 1یو بت لیدیبود که ر

 جیشدند. نتا ایجو اجلسات ر نیدرباره ا انیدانشجو دگاهیراه دور برگزار کردند و سپس د انیدانشجو

و مرتبط با  دیکتابخانه را مف ینترنتیپخش ا انیگاه به گاه ، دانشجو ینشان داد که باوجود مشکالت فن

 .دانستندیمخود  یپژوهش فیوظا

_______________________________________________________________ 
1. Riedel & Betty 
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رابط کاربر و تجربه کاربر  طیپژوهش که در آن مح کیتنها ، فراوان یبا وجود جستجوها

 یبرا یو چارچوب یابیافزار ارزنرم یو مهندس انهیدر آموزش علم را ینترنتیا یریادگی یهاطیمح

( در پژوهش 2020) 1نیو پتو پریک ،یماسام، رایراموآل؛ یافت شد. ارائه شده بود طیمح نیا یابیارز

آزمون و پس -آزمونشیاستفاده از ابزار پ ،ینظرسنج ،یاکتشاف یابیخود، از چهار روش ارز

 نیبه ارزیابی ... پرداختند. چارچوب ارائه شده در ا یشیبا پروتکل بلنداند یشناخت یرهنمودها

پژوهش  نیکاربران و متن نوشته بنا شده بود. همچن ،یفناور ،یسودمند ،ییپژوهش بر پنج عنصر کارآ

استفاده  لسنین یارهایرابط کاربر از مع طیمح یابیارز یانجام و برا SEP-CyLE یریادگی طیدر مح

 دیجذاب و مف یریادگیمنبع  کیرا  SEP-CyLEآن بود که دانش آموزان  انگرینما جیشده بود. نتا

که  نندکفکر می آنها نی. همچندانستندیمافزار نرمش یآزما ی، فنون و ابزارها میمفاه یریادگی یبرا

 ،یریادگیتا همه اهداف  ساختیرا قادر م آنها ثر بود وؤم یریادگیدر  SEP-CyLEرابط  یطراح

رابط  طیرا در مح یخاص یهاها و برگهدکمه توانندیم آنها را کشف کنند. یشیآزما یهاآزمون

 نیا یکل نیانگیبود. م« راهنما و مستندات»به توجه داشت،  ازیکه ن یاز موارد یکیکنند.  دایکاربر پ

 بود. « حد متوسط» ریگروه ز

( 2021) 2و بوبکِر کایچف ،یتوسط اواجدون یکیالکترون یریادگی یهاسامانه تیموفق سنجش

 یریادگی یهاسامانه تیموفق کنندهنییپژوهش با هدف مشخص کردن عوامل تع نیشد. اانجام 

 یسسات آموزش عالؤم انیها از دانشجوانجام شد. داده 19کووید ریگهمه یماریب یدر ط یکیالکترون

 نشان داد که دو مؤلفه استفاده از سامانهها یافتهشد.  یآورپرسشنامه برخط جمع قیو از طر اکشمر

 تیو دو مؤلفه رضا کنندهنییعوامل تع نیرا در ب تأثیر نیکمتردرک شده  دهیو فا یکیآموزش الکترون

های های پژوهشبررسی .را داشتند تأثیر نیبیشتر یریادگیدر سامانه  تیو موفق یکیالکترون ریفراگ

زیادی  مجازی پژوهشافزارهای ارائه جلسات دهد که در زمینه محیط رابط کاربر نرمپیشین نشان می

 افزار اسکای روم انجام نشده است.انجام نشده است همچنین هیچ پژوهشی در زمینه نرم

 شناسیروش. 3 

استفاده  یامکاشفه یابیپژوهش از روش ارز نیا ردبود  یپژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربرد

متخصص  یصورت که تعداد محدود نیارائه شد، به ا لسنیبار توسط ننیروش نخست نیشده است. ا

_______________________________________________________________ 
1. Alomari, Ramasamy, Kiper & Potvin 
2. Ouajdouni, Chafika & Boubker 
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تمام مشکالت  افتنیشخص هرگز قادر به  کی رایز نندکمی یو بررس یابیرابط کاربر را ارز طیمح

 75به  توانینفر م 5تا  3روش به کمک  نیبا ا ستمعتقد ا یرابط نخواهد بود. و کیدر  یکاربرد

افزار در این پژوهش ارزیابان شامل متخصصان نرم (.1995 ،1لسنی)ن افتیدرصد نقاط ضعف دست 

نفر به  10 آنها افزارهای ارائه جلسات مجازی دانشگاه فردوسی بود که از بینبخش پشتیبانی نرم

افزار پژوهش نرم جامعهروم انتخاب شد. مند برای ارزیابی محیط رابط کاربر اسکایصورت هدف

 اسکای روم بود

 یارهایاس معپرسشنامه محقق ساخته بر اس کیو  یوارس اههیس کی ها ازداده یگردآور یبرا

و از  یراحط یسؤاالت دو ارزش ،یامکاشفه یابیارزش یوارس اههیس در. استفاده شد لسنیدهگانه ن

 به اههیس نیا شد. دهیرابط سؤال پرس طیدر مح آنها وجود و نبود ای ارهایمع تیعدم رعا ایو  تیرعا

ه سؤاالت پرسشنام درشد.  یرابط کاربر طراح طیبردن به مشکالت مح ینقاط ضعف و پ افتنیمنظور 

 ادیز یلیخ نهیزشد. سؤاالت پرسشنامه از پنج گ یطراح اریهر مع تیرعا زانیم نییتع یبرا یپنج ارزش

  د.شده بو لی( تشک1کم ) یلیمتوسط، کم و خ اد،ی(، ز5)

ساخته پژوهش حاضر از روش اعتبار محتوا و پرسشنامه محقق یوارس اههیس ییروا نییتع یبرا

طالعات و چند تن از اعضای هیات علمی رشته علم ا یو پرسشنامه برا یوارس اههیس شد.استفاده 

در  دیاز اسات یکه از نظر برخ یمشکالت حیصحافزار ارسال شد. پس از تنرم یو مهندس یشناسدانش

پاسخ به  یها مناسب براداده یاشت، مشخص شد که ابزار گردآورو پرسشنامه وجود د یوارس اههیس

 اههیس ییایجهت سنجش پا. الزم برخوردار بودند ییاز روا، جهینت در ،پژوهش استهای پرسش

کاپا و  یهاروش از آزمون نیاستفاده شد. در ا ابانیارز نیب یو پرسشنامه از روش همبستگ یوارس

دو  ابانید ارزاست که تعدا یزمان ی. آزمون کاپا براکنندیاستفاده م یادرون رده یهمبستگ بیضر

 میداشته باش ابیارز دو زا شیکه ب شودیاستفاده م یزمان یادرون رده یهمبستگ بینفر باشند اما ضر

بر رابط کار طیمح ابیارز 10پژوهش  نیدر ا نکهیا لیدله (. ب1390 زاده،یو حاج ی)اصغر

. استفاده شد یان ردهدرو یهمبستگ بیکردند، از ضر یرا بررس یارائه جلسات مجاز یهاافزارنرم

 0.86 یوارس هاهیس یداوران برا نیانگیم یبه دست آمده بر مبنا یادرون رده یهمبستگ بیضر مقدار

 د. بو باناینمرات داده شده توسط ارز نیب یباال ییایپا انگریبود که ب 0.90پرسشنامه  یو برا

_______________________________________________________________ 
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پس از  مشخص شدند. ابیآن، افراد ارز ییو پرسشنامه و گرفتن روا یوارس اههیس هیته از پس

 ابانیاز ارز کی. از هر دیارسال گرد کیپست الکترون قیاز طر آنها یو پرسشنامه برا یوارس اههیآن س

افزار بپردازند و پس نرمرابط کاربر  طیمشکالت مح افتنیبه  یوارس اههیخواسته شد با استفاده از س

 یآوراز جمع پسد. نکن نییرابط کاربر را تع طیمح اریهر مع تیرعا زانیاز آن با استفاده از پرسشنامه م

به آن پاسخ  ابانیکه همه ارز یسؤاالت ابان،یکامل شده توسط ارز یهاو پرسشنامه یوارس یهااههیس

 ،داده بودند ینفپاسخ م ابانیکه تمام ارز یشده ثبت و موارد تیارع یژگیمثبت داده بودند به عنوان و

 یاجلسه یند، طداده بود یزیمتما خپاس ابانیاز ارز یکه برخ ینشده و سؤاالت تیرعا یژگیبه عنوان و

مصاحبه از نوع  صاحبه شد.م آنها در مورد علت پاسخ با ،یابیافزار مورد ارزنرم قیاز طر یمجاز

 نیدر ا نیهمچن و معیارهای نیلسن بود. ساختاریافته بر اساس سؤاالت پرسشنامه و سیاهه وارسی

رسشنامه گنجانده نشده بود و پ یوارس اههیافزار که در سو مثبت نرم یجلسات مصاحبه به نقاط منف

ال در دسته مورد سؤ یژگیگرفته شد که و میتصم دبا توجه به آنچه گفته ش ،تینها پرداخته شد. در

شده قرار  تیمورد سؤال در دسته رعا یژگی. اگر وردینشده قرار گ تیدر دسته رعا ایشده و  تیرعا

 د.شیسؤال م یژگیآن و تیرعا زانیم ،گرفتیم

به دست آمده  یهاپرسشنامه، داده یپژوهش پس از گردآور یهاداده لیو تحل هیمنظور تجز به

شد و با استفاده از  1اکسل افزارنرمنمودار وارد  یو طراح یمرکز یهاصمحاسبه شاخ یاز آن برا

شد و در جداول مربوط عرضه  نییتع اریهر مع تیرعا زانینما م یمرکز شیگرا یشاخص آمار

افزار از نرمدرصد  95جهت تعیین میانگین درجه شدت رعایت معیارها با اطمینان  سرانجام،ید. دگر

 استفاده شد.  26 2اساسپیاس

 ها یافته. 4

پاسخ  سؤال 58تنها  سؤال 88روم از افزار اسکایهای حاصل از سیاهه وارسی نشان داد که در نرمیافته

معیارها را رعایت شده بود. همچنین معیارهای درصد  66مثبت دریافت کرده بود، یعنی به عبارتی 

به طور کامل رعایت شده بود. « سازگاری و استانداردها»و « مطابقت بین سیستم و دنیای واقعی»

با « و استانداردها یسازگار» یارهایمع ابان،یبه اعتقاد ارزهای حاصل از پرسشنامه نشان داد که یافته

_______________________________________________________________ 
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و  یریپذانعطاف» اریو مع نیبیشتر، 4.1با نمره  «یسازنهیو کم یشناخت ییبایز یطراح»و  4.33نمره 

  .را داشتند تیرعا درجه شدت نیکمتر، 1.08 با نمره« استفاده ییکارا

های افزار اسکای روم کدام است؟ یافتهنقاط قوت و ضعف محیط رابط کاربری نرم اول: پرسش

توجه داشت  دیبا مشخص کردند. افزار را به وضوححاصل از مصاحبه نقاط ضعف و قدرت نرم

 ادیز یلیافزار در سطح خکه نرم شودیبه عنوان نقطه قوت محسوب م یژگیو کی یدر صورت

 تیرعا اصالً  ایافزار که نرم شودینقطه ضعف محسوب م یکرده باشد و در صورت تیآن را رعا

 17 و نقطه قوت 12 بر اساس مطالب ذکر شده کرده باشد. تیکم رعا یلیدر سطح خ ای ردهنک

 اسکای روم یافت شد. افزار نرم نقطه ضعف در

روم رعایت افزار اسکایکاربر در چه سطحی در نرم کدام از معیارهای محیط رابط هردوم:  پرسش

پرسشنامه که در جدول  از طریقهای گردآوری شده براساس نتایج حاصل از داده شده است؟

 استانداردها و یسازگار»درجه شدت رعایت مربوط به معیار ده است، باالترین نشان داده ش 1
باالتر از سطح متوسط درصد  95بود و این معیار با اطمینان « ی( )ثبات خارجی(کدستی)وجود 

 یریپذانعطاف»ترین درجه شدت رعایت مربوط به معیار ارزیابی شد. پایین و در سطح خوب
تر از سطح متوسط و در پاییندرصد  95اطمینان  بود و این معیار با سطح« استفاده ییو کارا

 سطح ضعیف ارزیابی شد.
برای هر یک از درصد  95مبزان درجه شدت رعایت، انحراف معیار و فاصله اطمینان . 1جدول 

 افزار اسکای رومها نرممعیارها و مؤلفه

شماره 

 معیار
 معیارها و مولفه ها

میانگین درجه 

 شدت

انحراف 

 معیار
 %95فاصله اطمینان 

1 

 3.35تا  2.65 2.02 2.89 بودن فهم قابل و واضح تیوضع

 3.43تا  2.37 2.09 2.83 به کاربر ستمیس یفعل تیوضع یرساناطالع

 3.58تا  2.42 1.86 3.03 بازخورد نسبت به تعامل کاربر

2 

 4.14تا  3.8 0.688 3.97 یواقع یایو دن ستمیس نیمطابقت ب

 3.23تا  2.77 0.64 4 یعیاستفاده از زبان طب

 انگرینما یکیعناصر گراف زیو ن یکیاز عناصر گراف استفاده

 تیواقع
 3.26تا  2.74 0.74 3.93

3 

 3.24تا  2.76 1.30 3.14 کاربر یکنترل و آزاد

 3.54تا  2.46 1.73 2.68 امکان بازگشت به عقب

 3.32تا  2.68 1.02 3.2 بازگشت به صفحه قبلهای جهانی برای استفاده از آیکون

 3.22تا  2.78 0.61 3.67 امکان لغو یک عمل در حال انجام

 3.26تا  2.74 0.83 4.33 ی( )ثبات خارجی(کدستی)وجود  استانداردها و یسازگار 4
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5 

 3.58تا  2.42 1.517 1.10 (خطا)اصالح  خطا از یریشگیپ

 3 0 0 ایجاد محدودیت در انتخاب

 3 0 0 ارائه پیشنهاد برای انتخاب

 3.42تا  2.58 0.67 3.3 استفاده از قالب مناسب برای ورود داده

6 

 3.3تا  2.7 1.29 3.57 یادآوری یجا به افزارنرم شناخت یبرا کاربر به کمک

 3.17تا  2.83 0.61 4.28 افزاردر دسترس بودن امکانات و ابزارهای نرم

 3.3تا  2.7 0.70 1.8 محتوای بازدید شده قبلیایجاد سوابق و 

7 

استفاده ییکارا و یریپذانعطاف  3.24تا  2.76 1.62 1.08 

 3 0 0 ایبرای افراد حرفه بُرمیانوجود کلیدهای 

 3 0 0 برای یادگیری تازه واردان بُرمیانآموزش کلیدهای 

 3 0 0 های مختلف برای انجام یک عملوجود روش

 3.59تا  2.41 1.66 2 سازی سیستمسفارشی

 3 0 0 بُرمیانسازی کلیدهای سفارشی

 3.43تا  2.57 1.56 2.68 امکان انجام کارهای دسته جمعی

8 

 3.21تا  2.79 0.9 4.1 یسازنهیکم و یباشناختیز یطراح

 3.26تا  2.74 0.6 4.6 محتوا و عناصر بصری

 3.26تا  2.74 0.93 3.9 هارنگ

9 

 3.41تا  2.59 1.61 2.77 آن یابیباز و صیتشخ خطاها، ییشناسا در کاربر به کمک

 3.45تا  2.55 1.27 3.33 ارسال پیام خطا

 3.38تا  2.62 0.86 3.3 گزارش خطا به زبان طبیعی

 0 0 0 پیشنهاد برای رفع خطا

10 

 3.26تا  2.74 1.76 1.85 مستندات و راهنما

 3.43تا  2.57 1.21 0.8 راهنماوجود مستندات 

 3.51تا  2.49 1.64 2.38 قابل جستوجو بودن اطالعات از صفحه راهنما

  3.32تا  2.68 1.16 0.5 آموزش قبل از شروع به کار

 3.26تا  2.74 0.95 3.46 آموزش بعد از روبرو شدن با مشکل

 گیریو نتیجه ثبح. 5

به نقاط  این نکته اشاره کرد که زیادتر بودن نقاط ضعف نسبتتوان به در تحلیل پاسخ پرسش اول می
اما در درجه شدت رعایت  ؛ها رعایت شده استمعیاردرصد  66افزار چه در نرمدهد اگرقوت نشان می

افزار داشته باشند و ی به نقاط ضعف نرمبیشترضعیف عمل شده است و نیاز است که طراحان توجه 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند. در تحلیل پاسخ به پرسش دوم می در جهت رفع این نواقص تالش

 است ازین رسدیبه نظر م ن،یبا وجود ارعایت شده است درصد  71« وضعیت واضح و قابل فهم»معیار 
کاربر را با  نیب وندیپ نترنتیا قیافزارها از طرنرم نیتمرکز شود. چون ا بیشتر اریمع نیا یکه بر رو

 کیها استفاده کنند، هر افزارنرم نیاز ا توانندیکاربر مدو  از  شیو همزمان ب سازندیبرقرار م گرانید



 
 1400، 4، شماره 56دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

54 

 ی، از طرف چه کسآنها نیب وندیپ تیآمده در وضع شیاشکال پ ای یبدانند که قطع دیبا اناز کاربر
به آن توجه  دیبا اریمع نیکه در ا یاخود باخبر باشند. نکتهاتصال  تیاز وضع دیبا ،است و در واقع

کاربر  یبودن صدا ادیز اینشان دادن کم  زینشده و ن دهیشده و د دهید یهاامیپ نیب زیتما جادیشود، ا
( 2020) گرانیپژوهش آلوماری و د جیمشابه نتا باًیبعد تقر نیپژوهش در ا نیا جیبه خود او است. نتا

درصد  75را  اریمع نیا تیرعا زانیداشتند، م SEP-Cyleافزار نرم یکه بر رو یدر پژوهش آنها بود.
  را قابل قبول دانستند. زانیم نیبرآورد کردند و ا

تر از سطح به طور کامل رعایت شده و درجه شدت آن نیز باال« مطابقت با دنیای واقعی»معیار 
 گرانیاری و دحاصل از پژوهش آلوم جیبا نتا یتا حدود جینتا نیامیانگین بود که قابل قبول است. 

ده بود و ش تیدرصد رعا 85تا  اریمع نیکه ا افتندیدر پژوهش خود در آنها ( مطابقت داشت.2020)
آلوماری و ود. رعایت شده ب درصد 50معیار کنترل و آزادی کاربر  را قابل قبول دانستند. زانیم نیا

 نیکردند و ا یابیدرصد ارز 65تا  SEP-Cyleافزار را در نرم اریمع نیا تیرعا زانی( م2020) گرانید
 رسدیبه نظر م ست.پژوهش مشابه ا نیا جهیبا نت یتا حدود آنها جیرا قابل قبول دانستند که نتا زانیم

مثل واگرد  ست،ین ریپذکه برگشت ییهابخش یها به امکان واگرد براافزاراست که در نرم یضرور
  .شود یبیشترارسال شده، واگرد کاربر که اخراج شده و مانند آن، توجه  امیپ

به طور کامل رعایت شده بود و در پرسشنامه  «(یکدستیو استانداردها )وجود  یسازگار» اریمع
 یهاپژوهش جیبا نتا جینتا نیانیز درجه شدت باالتر از سطح متوسط بود و در سطح خوب ارزیابی شد. 

مطابقت داشت. آلوماری و  یادی( تا حدود ز2014) 1حسینکومار و  ( و2020) گرانیآلوماری و د
را قابل  زانیم نیکردند و ا یابیدرصد ارز 75تا  SEP-Cyleافزار را در نرم اریمع نی( ا2020) گرانید

افزار پرداخت پول را در نرم اریمع نیا تیرعا زانیم زی(، ن2014) گرانیکومار و د قبول دانستند.
افزار یاد شده به مسائل فنی از جمله رسد طراحان نرمبه نظر می کردند. یابیدرصد ارز 89 ،یلیموبا

اما باز هم با نقطه مطلوب  ؛اند و از این نظر وضعیت نسبت خوبی دارداستاندارها توجه خاصی داشته
 ایت تمام استاندارها ضروری است. در این زمینه برای رع بیشترفاصله دارد که تالش 

رعایت شده است و درجه شدت این معیار درصد  33 «از خطا )اصالح خطا( یریشگیپ» اریمع
تر از سطح متوسط و در سطح بسیار کم است. نتایج این پژوهش با پژوهش آلوماری و دیگران پایین

 زانیم نیکردند و ا یابیدرصد ارز 75 در سطح SEP-Cyleافزار نرم این معیار را در آنها متفاوت بود.
افزار از این بعد به تفاوت در جامعه و نوع نگاه تفاوت مشاهده شده در دو نرم تند.سرا قابل قبول دان

روم باید افزار اسکایطراحان به طراحی و تفاوت در دو زبان ممکن است برگردد. اما طراحان نرم
شک هر چه امکان تصحیح اشتباهات کاربران ه باشند. بیای به این معیار در طراحی داشتتوجه ویژه

_______________________________________________________________ 
1 . Kumar & Hussein 
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ی خواهد داشت چون کاربران به طور معمول، و به ویژه بیشترتر باشد، کاربردپذیری بسیار قوی
زیرا  ،ها و عبارات مخصوصاً در زبان فارسی دارندکاربران مبتدی، اشتباهات زیادی در ورود واژه

شود و استانداراد واحدی در این معیارهای سرهم نویسی در زبان فارسی اغلب درست رعایت نمی
 شود. زمینه وجود ندارد. خود این موجب خطاهای مختلف می

رعایت شده است. درصد  83 «یادآوری یافزار به جاشناخت نرم یکمک به کاربر برا» اریمع
از سطح متوسط ارزیابی شده است که این میزان قابل قبول است. همچنین درجه شدت این معیار باالتر 

تر رعایت شده بود و درجه شدت رعایت آن پاییندرصد  35 «استفاده ییو کارا یریپذانعطاف» اریمع
آلوماری و از سطح متوسط و در سطح خیلی کم ارزیابی شده است و این میزان قابل قبول نیست. اما 

 آنها کردند. یابیدرصد ارز 50تا  SEP-CyLeافزار را در نرم اریمع نیا تیارع زانی( م2020) گرانید
افزار، با وجود تفاوت در میزان رعایت این معیار در این دو نرم را قابل قبول دانستند. تیرعا زانیم نیا

 آنها افزار نیاز به توجه خاص به این معیار برای افزایش کاربردپذیریرسد در هر دو نرماما به نظر می
پذیری و کارایی باال از هر سامانه هستند تا به ضروری است. کاربران به طور عادی انتظار انعطاف

 انند با آن تعامل برقرار سازند. راحتی بتو
به طور کامل رعایت شده است. همچنین درجه شدت  «یسازنهیو کم یباشناختیز یطراح» اریمع

 (2014) گرانیکومار و درعایت این معیار باالتر از سطح متوسط و در سطح خوب ارزیابی شده است. 
مقدار  نیکردند و ا یابیدرصد ارز 86.7ل پرداخت پو یلیافزار موبارا در نرم اریمع نیا تیرعا زانیم

 . مشابه بود یادیتا حدود ز آنها پژوهش با پژوهش نیا جینتا بنابراین،را قابل قبول دانستند. 
رعایت شده بود. درصد  50 «آن یابیو باز صیخطاها، تشخ ییکمک به کاربر در شناسا» اریمع

 اریمع نیدر ادرجه شدت رعایت این معیار باالتر از سطح متوسط و در سطح متوسط ارزیابی شد. 
 نیا تیرعا زانیم آنها مشابه است. یتا حدود جینتا نی( با ا2020) گرانیپژوهش آلوماری و د جینتا
را نقطه  اریمع تیرعا زانیم نیا آنها کردند. یابیدرصد ارز 35تا  SEP-CyLeافزار را در نرم اریمع

اما  ؛افزار از این منظر خیلی فاحش نیستهرچند تفاوت بین این دو نرم .دانستندیافزار منرم نیضعف ا
اند و بافت کاری و ها را طراحی کردهباالخره طراحان از دو جامعه متفاوت و با فرهنگی متفاوت این

 لی را داشته باشد. اص تأثیرممکن است در این تفاوت  آنها فرهنگی
تر رعایت شده است اما درجه شدت رعایت این معیار پاییندرصد  61 «راهنما و مستندات» اریمع

 اریمع نی( در ا2020) گرانیو د آلوماریپژوهش  جی. نتااز سطح متوسط و در سطح کم ارزیابی شد
را  اریمع نیا تیرعا زانیم آنها مشابه است. یحدود پژوهش حاضر تا جیبا نتا از منظر شدت رعایت

افزار نرم نیرا نقطه ضعف ا تیرعا زانیم نیا آنها کردند. یابیدرصد ارز 35تا  SEP-CyLeافزار در نرم
 بیشترگذار برای راحتی استفاده و جذب کاربران تأثیریکی از ابزار کمکی و بسیار  .دانستندیم
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عه به اشخاص مسؤول و یا تعامل بهتر با نظام افزارهاست که اغلب باعث عدم نیاز به مراجمستندات نرم
افزارها برای افزایش شود. هرچند گاهی درک خود مستندات دشوار است، اما طراحان این نرممی

تقویت کنند. در کل  بیشترمیزان استفاده و عدم نیاز به کمک به کاربران، باید این مستندات را هرچه 
ای توجه باشد. کاربران هر نظام ممکن است مبتدی با حرفه کانون باید« کاربر»فراگرد طراحی برای 

ای باشد که هم مناسب باید طراحی رابط کاربر به گونه بنابراین، (.1399 و زارو، نیل نگ،ید) باشند
« راهنما و مستندات»ای باشد. در میان معیارهای نیلسن معیار کاربران مبتدی و هم مناسب کاربران حرفه

همواره راهنما به این کاربران توجه دارد.  «مبتدیان یریادگی یبرا بُرمیان یدهایکلآموزش »و مولفه 
 اریاز آن است که ممکن است بس یرابط کاربرپسند جزئ طیمح ای یرسانو مستندات هر نظام اطالع

که الزمه هر سامانه است.  رودیشمار مب میرمستقیآموزش غ یباشد و نوع کنندهتیروشنگر و هدا
رابط دور  طیساده به مح یرا از دسترسمبتدی نوع آموزش ممکن است کاربران  نیبه ا یتوجهیب

در این راستا  از کاربران خود را از دست خواهد داد. یبخش ایسامانه کاربران خود را  جهیکند و در نت
می شده افزار اسکای روم به کاربران مبتدی توجه کتوان گفت در طراحی محیط رابط کاربری نرممی

 است. 
 یمختلف برا یهاوجود روش»، «یاافراد حرفه یبرا یبُرمیان یدهایکل وجود»های همچنین مؤلفه

شود. این ای طراحی میبرای کاربران حرفه «بُرمیان یدهایکل یسازیسفارش»، «عمل کیانجام 
ها در طراحی محیط رابط مولفهشود. توجه نکردن به این ای میها باعث راحتی کار کابران حرفهمؤلفه

ای و نیازهایش توجهی افزار به کاربر حرفهبه این معناست که در این نرم افزار اسکای رومکاربری نرم
افزار اسکای روم نه مناسب کاربران توان گفت محیط رابط کاربری نرممی بنابراین،نشده است. 

د. با توجه به آنچه بیان شد و براساس مفهوم درجه ای از این منظر و نه مناسب کاربران مبتدی بوحرفه
، «پیشگیری از خطا )اصالح خطا(»رود طراحان به معیارهای شدت و میانگین آن، انتظار می

در  تیمحدود جادیا»های ، همچنین به مولفه«راهنما و مستندات»و « پذیری و کارایی استفادهانعطاف»
 یدهایکل وجود» ،«یشده قبل دیبازد یسوابق و محتوا جادیا»، «انتخاب یبرا شنهادیارائه پ»، «انتخاب

وجود »، «تازه واردان یریادگی یبرا بُرمیان یدهایآموزش کل» ،«یاافراد حرفه یبرا یبُرمیان
 «مستندات راهنما وجود»، «بُرمیان یدهایکل یسازیسفارش»، «عمل کیانجام  یمختلف برا یهاروش

افزار دارای زیرا محیط رابط کاربری نرم ؛ای داشته باشندتوجه ویژه «ارقبل از شروع به ک آموزش»و
 شود. توجهی به آن باعث ضعف محیط رابط کاربری میمشکل جدی و اساسی است و بی

مثل واگرد  ست،ین ریپذکه برگشت ییهابخش یبه امکان واگرد برا افزاردر نرمشود پیشنهاد می
. همچنین بهتر است در شود یبیشترارسال شده، واگرد کاربر که اخراج شده و مانند آن، توجه  امیپ

. شوداستفاده  «شیصفحه نما یاشتراک گذار»و  «لیفا تیریمد» یبرا یترمناسب کونیاز آافزار نرم
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اشتراک »بخش  کونیاست. آ لمیپخش ف کونیبه آ هیشب بیشتر «لیفا تیریمد»بخش  کونیچون آ
پیشنهاد  .ستین شیصفحه نما ینشان دهنده اشتراک گذار ابانیاز نظر ارز زین «شیصفحه نما یگذار

در  بُرمیان یدهایکل یبرا یشود؛ مطالب آموزش یطراح یاافراد حرفه یبرا بُرمیان یدهایکل شودمی
 دیافزار باکه نرم رسدیداشته باشند. به نظر م رییتغ تیقابل بُرمیان یدهایکل نیهمچن رد؛یافزار قرار گنرم

 باشد. رییداخل صفحه قابل تغ دمانیشود که چ یطراح یطور

 . منابع6

ارتباط دماوند  میپارس و شرکت نس یهایآورشرکت مهبانگ فن. رومیاسکا امکانات. (1399) رومیاسکا
https://www.skyroom.online/#features 

در علوم  قیبا نگاه به روش تحق یآمار یهالیها و تحلروش(. 1390) میابراه زاده،یمحمد و حاج ،یاصغر
 .ی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهیو بهداشت یستیز

مرکز  رییادگی تیریمد ستمیس یابی(. ارز1394زهره ) ن،ینشپوراندخت؛ خوش ان،یسجاد؛ فاضل ا،یکیدیجمش

 .35-1(. 1) 6 .یتیفناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربدانشگاه تهران.  یکیهای الکترونآموزش

مطالبه  نیاطالعات؛ مهمتر یشبکه مل /یمجاز یدرباره فضا یمطالبه مقام معظم رهبر 20خبرگزاری تسنیم. 
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/25/2389500 :(. برگرفته از1399) رهبر انقالب

 .سازی فضاهای اطالعاتیمعماری اطالعات طراحی و یکپارچه(. 1399) و زارو، مایکل ،وی؛ لین، ژیا دینگ،

 مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی. ترجمه محسن نوکاریزی. 

و  یکتابدار ،یعضد هی(. ترجمه رحمان معرفت، مرض1384) یخدمات مرجع مجاز یبرا فالیا یرهنمودها
 .131-113(. 8) 29 ،یرساناطالع

)پرسش از کتابدار(؛  یمرجع مجاز زیرابط کاربر خدمات م ی(. بررس1396) عباس ی،و مرجان میمر، زبردست

-36) 9 ،شمسهآستان قدس.  تالیجیکتابخانه د یبرا یشنهادیپ یخارج از کشور و ارائه الگو یهاکتابخانه

37) ،1-27. 

استفاده از  تیفیگذار بر کدر عوامل اثر ی(. کاوش1395) نبیز نژاد،یرویپ ؛یمهد ان،یقاسم؛ زهتاب ،یمیسل

 .19-1 ،(70)18 ،رانیا یفصلنامه آموزش مهندس. یمهندس یهاکنفرانس در آموزشدئویو یفناور

 نور. امی. تهران: انتشارات دانشگاه پاطالعات یابیو باز رهیذخ(. 1391) میرح ،یجانیو عل یهاد مقدم،فیشر

 یسازمان اسناد و کتابخانه مل یخدمات مرجع مجاز یرابط کاربر طیمح یابی(. ارز1391) فرناز ،یمحمد

 .87-75 ،(6) 2 ،یشناسدانش .کاربران دگاهیاز د رانیا یاسالم یجمهور

 



 
 1400، 4، شماره 56دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق
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