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ویژگی های رابط  کاربر و قابلیت جستجو

 در نرم افزارهای پایگاه های علوم اسالمی براساس تجربه کاربران 

فائزه اسکندری  | محمد حسن زاده

چڪیده

ارزیابی ویژگـی های رابط  کاربـر و قابلیت  جستــجوی  هـدف: 
نرم  افزارهای اسالمی سه حوزه قرآن، حدیث، و فقه و احکام در شهر 

قم و برپایه تجربه کاربران.
روش/ رویکرد پژوهش: با روش پیامیشی و استفاده از پرسشنامه و 
مصاحبه به کسب نظر کاربران نرم افزارهای اسالمی براساس 14 ویژگی 

پرداخته شده است.
یافته ها: رعایت مقیاس های مربوط به رابط  کاربر و قابلیت جستجو، 
خوب )3/57( ارزیابی شده است. برترین نرم افزارها از این لحاظ 
"پایگاه تخصصی اصول فقه" و ضعیف ترین آنها نرم افزار "معجم 

فقهی" است.
نتیجه گیری: در بیشرت نرم افزارها، جستجو مسأله اساسی است، بنابراین 
حل مشكالت جستجو مانند کوتاه کردن مسیر جستجو، استفاده از 
عملگرها و قابلیت های متنوع جستجو در صفحات نرم افزارها و امکان 

ذخیره سازی جستجوهای قبلی می تواند تأثیرگذار باشد.
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1.   برگرفته از پایان نامه كارشناسی ارشد با 

عنوان "ارزیابی نرم افزارهای علوم اسالمی شهر 

قم از سه دیدگاه رابط کاریری،

قابلیت جستجو و تجربه کاربری".

2.  دانش  آموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات 

و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس 

)نویسنده مسئول(

eskandary89@gmail.com 

3. عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات 

و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس 

hasanzade@modares.ac.ir

4. Lewis 

5. knemeyer

6. ISO 9241-210

7. Tullis & Albert 

8. Hansen

9.  Reynolds

ویژگی های رابط  کاربر و قابلیت جستجو 
در نرم افزارهای پایگاه های علوم اسالمی 

براساس تجربه کاربــران1 

دریافت: 1391/05/09   پذیرش: 1391/12/02

مقدمه 
گذرگاه هاي اطالعاتی که امکان ارتباط بین کاربر و رایانه را فراهم می کنند رابط کاربر نامیده 
می شوند )لوئیس4 و دیگران، 1994( .کاربر کسی است که از طریق رابط کاربر با نظام در 
تعامل است و حاصل این ارتباط، تجربه کاربری است )نمیِر5 و دیگران، 2007(. ایزو 210 - 
9241 6  تجربه کاربری را برداشت ها و پاسخ های یک فرد به استفاده یا کاربرد آزمایشی یک 
محصول، نظام، یا خدمت تعریف مي کند )استاندارد ایزو210-9241، 2009(. در پژوهش 
مهراد و زاهدی )1386( به لحاظ کردن سطح تجربه کاربران، پوشش و دامنه موضوعی 
پایگاه های اطالعاتی، و خصیصه های جستجو، هنگام طراحی رابط  کاربر توصیه شده است. 
در واقع، تجربه  کاربری به جنبه های تعامل شخص با یک محصول، نرم افزار، یا نظام اشاره 
دارد )تولیس و آلبرت7، 2008(. آشنایی تولیدکنندگان نرم افزارها با مخاطبان خود و نیازسنجی 
آنها می تواند سبب شناسایي نارسایی  نرم افزارها و در نهایت رفع آنها شود. در واقع، ارزیابی 
تجارب  کاربری نرم افزارها امری ضروری در افزایش کیفیت آنها ست )مرکز اطالع رسانی 
تبیان، 1388(. نرم افزارهای علوم اسالمی مانند دیگر نرم افزارها، به سبب پراکندگی فراوان در 
تولید، کاستی هایی دارند؛ نبود انسجام و هماهنگی میان صفحات؛ گرافیک یکسان برنامه های 
مختلف؛ یک دست نبودن نمادها، شکل ها، کلیدهای میان بر؛ اعمال سلیقه شخصی در طراحی 
رابط کاربر از جمله آنها ست )مجد، 1383(. به گفته هانسن8 )1998(، طراحان وب سایت ها 
و پایگاه های اطالعاتی با در لحاظ نکردن ویژگی های الزم در رابط کاربر، مشکالتی را در 
استفاده بهینه کاربران از خدمات به وجود آورده اند. رینولدز9 )1985( نیز معتقد است چگونگی 

فائزه اسکندری2| محمد حسن زاده3 
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نمایش اطالعات می تواند تأثیر زیادی بر نگرش کاربران داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر 
در صدد است با شناسایی میزان رضایت کاربران از رابط های کاربری نرم افزارهای علوم 
اسالمی شهر قم در حوزه های قرآن، حدیث، فقه و احکام، به ارزیابی این نرم افزارها و نیز 
سنجش مهارت کاربران در استفاده از آنها بپردازد. پاسخ به پرسش های زیر تالشی در این 

راه است: 
1. وضعیت هر یک از عناصر و ویژگی های رابط  کاربر نرم افزارهای علوم اسالمی از 

دیدگاه کاربران چگونه است؟
2. کاربران تا چه حد از تعامل با این نرم افزارها رضایت دارند؟

با توجه به گرایش  3. آیا میان رضایت کاربران و استفاده از نرم افزارهای اسالمی 
موضوعی آنها )قرآن، حدیث، فقه واحکام( تفاوت معنی داری وجود دارد؟

4. آیا میان رضایت کاربران و مهارت آنها در استفاده از   نرم افزارهای علوم اسالمی 
همبستگی وجود دارد؟

5. میزان رضایت کاربران براساس  مراکز تولید کننده نرم افزارهای علوم اسالمی چگونه 
است؟

 در حوزۀ پژوهش حاضر، در ایران و خارج از ایران پژوهش هایی انجام گرفته است 
که به تعدادی از آنها اشاره می شود. در خارج از ایران کاناوي، باد و کوچتانک1 )1995( تأکید 
کردند، با شناسایي نیازها و رفتارهاي کاربران، مي توان فهرست هاي کاربر محور طراحي کرد. 
مارکیونیني2 )1992(، لوك3 )1996(، گالیتز4 )1997(، و شنایدرمن، بیرد و کرافت5  )1997( به 
پژوهش هایی در این حوزه پرداخته اند. یي6 )1999( اعتراف مي کند که اپک ها بیشتر براساس 
دیدگاه طراحان نظام ها، کتابداران شبکه هاي کتابشناختي، کتابداران خدمات عمومي، و کتابداران 
خدمات فني گسترش یافته اند تا بر مبناي نیازهاي کاربران. الورنس، ماتیو و میلر7 )1983( و 
کیسترا، استوکمان و کامفیوس8  )1994( دریافتند، گزینه هاي بسیار زیاد به سردرگمي کاربران 
کم تجربه منجر مي شود. راوارد9  )2001( وب سایت هاي کتابخانه هاي دانشگاهي موفق را آنهایی 
مي داند که با توجه به نظر کاربران تدوین شده باشند. در 2003 نوتس و سوان10 با استفاده از 
پرسشنامه QUIS، میزان رضایت کاربران را از دو نسخه مربوط به رابط کاربر کتابخانه رقومی 
variation )در حوزه موسیقی( ارزیابی کردند و نشان دادند، کاربران از نسخه دوم این نرم افزار 

رضایت کمتري دارند. جواهری )2007( در پژوهشی در دانشگاه های کانادا بیان کرد، طراحی 
کاربرمدار با هدف به دست آوردن محصولی کاربرد پذیر، فلسفه  طراحی نظام های تقابلی است. 

در خارج از ایران، احمد، مک نایت و اپنهایم11 )2005( نشان دادند رضایت کاربران در 
استفاده از رابط کاربر، بالفاصله پس از آموزش، بسیار بیشتر است؛ اما با گذشت زمان از میزان 
رضایت به طور شدیدي کاسته می شود. با هدف پی بردن به الگوهای موفق تر در رشته های مختلف 

1. Connaway, Budd, & Kochtanek

2. Marchionini

3. Luk

4. Galitz

5. Shniderman, Bird, & Croft

6. Yee

7. Lawrence, Matthews & Miller

8. Kiestra, Stokmans, & Kamphuis

9. Raward

10. Notes & Swan

11. Ahmed, McKnight, & Oppenheim

ویژگی های رابط  کاربر و قابلیت 
جستجو در نرم افزارهای پایگاه های

علوم اسالمی براساس تجربه کاربران 
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علوم اسالمی و نظام های اطالع رسانی، سمیعی )1378( میزان رضایت مندی استفاده کنندگان 
پایگاه های اطالعاتی علوم اسالمی شهر قم را بررسی کرد. زره ساز )1384( به بررسي و تحلیل 
عناصر و ویژگي هاي رابط کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده 
علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم افزار پرداخت. یافته هاي 
پژوهش وي نشان داد، رضایت دانشجویان از تعامل با این نرم افزار متوسط است و میان رشته 
تحصیلي، سابقه و میزان آشنایي کاربران با این نرم افزار، و نیز میزان سواد کتابخانه اي آنان  و 
میزان رضایت آنها از تعامل با این نرم افزار، رابطه معني  داري وجود ندارد؛ درحالي که رابطه مقطع 
تحصیلي و میزان سواد رایانه اي و میزان رضایت، معني  دار است. نوکاریزي )1386( به بررسی 
میزان درك کاربران از واژگان محیط رابط نرم افزارهای سیمرغ و پارس آذرخش با دو شیوه 
عیني و ذهني پرداخت. بررسي تأثیر تجربه کاربران در کار با این دو نرم افزار، هیچ گونه تفاوت 
معني داري را بین پاسخ هاي درست حاصل از نمرات دانشجویان سال هاي مختلف تحصیلي 
نشان نداد. نتایچ پژوهش انتظاریان )1387( در بررسی عوامل مؤثر بر درك کاربران از محیط رابط 
پایگاه های اطالعاتی براساس مدل نیلسن، نشان داد، شناخت ویژگی ها و توجه به آنها از سوی 
طراحان پایگاه های اطالعاتی می تواند موفقیت نظام های اطالعاتی را در برآورده ساختن نیازهای 
کاربران افزایش دهد. حسن پور )1388( در بررسی ویژگی های رابط  کاربر کتابخانه  دیجیتالی 
بین المللی کودکان از دیدگاه کاربران ایرانی نشان داد، به طور میانگین 3/12 درصد کاربران، درك 
درستی از معنا ی عالئم و نشانه های رابط کاربر انگلیسی داشته اند. همچنین نشانه های مفهومی 

موجود در رابط کاربر فارسی باعث تسهیل درك کودکان شده است.
پژوهش های اندکی که تاکنون به نرم افزارهای اسالمی پرداخته اند دارای انسجام و 
همپوشانی نبوده و به صورت پراکنده پژوهش هایي پیرامون تجزیه و تحلیل، نقد و ارزیابی 
نرم افزارهای علوم قرآنی، ارزشیابی قابلیت های ذخیره و بازیابی نرم افزارهای مراکز اطالع  رسانی 
علوم قرآنی و معارف اسالمی، سنجش میزان رضایت از پایگاه های اطالعاتی علوم اسالمی و 
یا بررسی وضعیت نرم افزارهای مرکز تحقیقات علوم اسالمی )یکی از مراکز تولید نرم افزار در 
استان قم( صورت گرفته است. وجود فقط یک پژوهش )سمیعي، 1378( در حوزه ارزیابي 

نرم افزارهاي علوم اسالمي، ضرورت انجام پژوهشي روزآمد را برجسته می کند.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر، از روش پیمایشي برای  کسب اطالعات کیفی و عمیق از طریق پرسشنامه 
استفاده شده است.  به منظور تعیین سطح مهارت کاربران و آموزش شیوه استفاده از نرم افزارها 
نیز مصاحبه کوتاهی با کاربران انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمام کاربران نرم افزارهای 
علوم اسالمی در شهر قم است. به دلیل مشخص نبودن آمار دقیق کاربران، 100 نفر کاربری که 

فائزه اسکندری 
محمد حسن زاده
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طی یک روز از دو سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی و کتابخانه جامعه الزهرا 
استفاده کرده اند در نظر گرفته شده اند. برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده 
شده است. در نهایت 80 کاربر مصاحبه و پرسشنامه را تکمیل کرده اند. پرسشنامه با استفاده 
از پایان نامه های التین و فارسی و مطالعات گوناگون نظری در مورد رابط  کاربر و قابلیت 
جستجو و بخشی از آن نیز براساس پرسشنامه استاندارد QUIS طراحی شده که ابزار معتبری 

برای سنجش رضایت کاربران از تعامل با نظام های اطالعاتی است )نورمن1 ، 1998(. 
گردآوری داده های میدانی برای پاسخگویی به پرسش ها، توسط کاربران نرم افزارهای 
علوم اسالمی در سه مرحله انجام شده است: در مرحله اول، کاربران دارای تجربه کار با 
محیط نرم افزارهای علوم اسالمی انتخاب شدند. در مرحله دوم، پژوهشگر مصاحبه کوتاهی 
)10 دقیقه ( با کاربران برای تعیین میزان آشنایی و مهارت آنها نسبت به نرم افزار مورد استفاده 
آنها انجام داد. در مرحله سوم، از طریق پرسشنامه  پاسخ ها دریافت شد. برای تحلیل داده ها 

از آمار توصیفی و آمار استنباطی و نیز از نرم افزار آماری علوم اجتماعی SPSS استفاده شد.
نرم افزارهای مورد پژوهش شامل 16 نرم افزار از آخرین تولیدات 12 مرکز علوم اسالمی قم 
در سه موضوع قرآن، حدیث، و فقه و احکام است. جدول 1، مشخصات کلي این نرم افزارهاست. 

جدول 1. مشخصات نرم افزارهای اسالمی

 

1 . Norman

مرکز تولیدموضوععنوانردیف

مرکز ترنم وحیقرآنترنم وحی1

مؤسسه ارساءقرآنتسنیم2

مرکز تحقیقات کامپیوتری نورقرآنجامع التفاسیر نور3

مرکز فرهنگ و معارف قرآن قرآندانشنامه موضوعی قرآن4

پایگاه اطالع رسانی رسارسی اسالمی قرآنمرجع قرآن کریم5

مؤسسه اطالع رسانی تبیانقرآنمشکات6

مرکز یاسین رایانهقرآننبأ7

مرکز جهانی مبلغقرآننسیم رضوان8

مرکزجامعةاملصطفی العاملیهحدیثمعجم احادیث االمام املهدی )عج(9

مرکز تحقیقات کامپیوتری نورحدیثمعجم موضوعی بحاراالنوار10

دارالحدیثحدیثمیزان الحکمه11

مرکز اطالعات ومدارک اسالمیفقه واحکامپایگاه تخصصی اصول فقه12

مرکز جهانی مبلغفقه واحکامرساله13

مرکز یاسین رایانهفقه واحکامطوبا14

مرکز معجم فقهیفقه واحکاممعجم فقهی15

مرکز تحقیقات کامپیوتری نورفقه واحکامنورالفقاهه163

ویژگی های رابط  کاربر و قابلیت 
جستجو در نرم افزارهای پایگاه های

علوم اسالمی براساس تجربه کاربران 
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یافته ها
جدول 2، اطالعات مربوط به وضعیت میزان رضایت کاربران از رابط  کاربر نرم افزارهای اسالمی 

براساس 15 ویژگی  است. 
جدول 2. میزان رضایت از رابط  کاربر نرم افزارهای علوم اسالمی1

نرم افزارها

ویژگی /مقادیر
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م ر
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کلی
4/64/24/44/43/8444/424/44/644/434/83/64/04م

0/5480/4470/5480/5480/4471/2250/7070/54810/8940/54800/5480/7070/4470/5480/906ا 

صفحه 

منایش

4/403/603/604/204/204/203/84/602/604/404/203/82/404/404/604/403/96م

0/5480/5480/5480/4470/8371/3040/8370/5480/8940/5480/4470/8370/8940/5480/5480/5480/906ا 

واژه ها و

 پیام ها

4/604/404/204/204/203/604/204/603/20443/602/604/403/403/603/93م

0/5480/5480/4470/8370/4472/0741/3040/5480/8371/22511/1401/6370/5480/8940/8941/077ا 

متنی
3/803/2043/203/204/202/804/2032/803/802/802/604/40343/44م

0/4471/30401/3041/0951/3041/3040/83711/4830/4470/4470/8940/54800/7071/029ا 

سهولت 

یادگیری

4/204/2044/403/8033/604/603/204/203/404/202/604/603/603/403/81م

1/0950/4470/7070/8940/8371/2250/8940/5481/0950/8370/8940/4471/5170/5480/5480/8940/982ا 

راهنامیی ها
43/804/204/203/202/8044/601/603/404/204/202/604/4043/403/66م

0/7070/8370/8370/8371/9241/0951/2250/8940/8942/0740/8370/8370/5480/5480/7070/5481/22ا 

قابلیت ها و 

امکانات 

3/602/403/803/403/404/202/80433/40432/4043/4043/43م

0/5480/8940/8371/8171/5170/4471/6430/7071/4141/140/7071/2250/54800/5480/7071/077ا 

جستجو
3/802/803/2032/604/203/604/202/2044/20423/802/204/403/39م

0/4471/0951/0951/4140/8940/4470/8940/8371/09510/4470/7071/5810/8370/4470/5481/513ا 

نتایج

 جستجو

31/83/83/63/24/634/42/23/63/63/22/64/833/63/38م

0/7070/8370/4471/6730/4470/5481/2250/5480/8371/6371/140/8371/140/44711/141/195ا 

طراحی 

صفحه

43/23/64/44/64/23/24/22/23/63/23/62/64/43/43/603/62م

0/7070/8370/5480/5480/5480/4471/300/4470/8371/340/8370/8941/5170/8940/5481/141/036ا 

پیوندها و 

فرامنت

4/23/43/43/83/63/83/63/43/42/64/243/423/43/63/62م

0/4470/8940/8940/8371/141/160/5482/071/512/400/8370/7071/141/220/5401/141/014ا 

دستورها
42/83/432/44/44/83/82/84/34/23/82/83/82/843/51م

0/7071/300/5481/581/580/5480/4470/4470/8370/8940/4471/090/8370/4470/8370/7071/102ا 

فائزه اسکندری 
محمد حسن زاده
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ادامه جدول 2. میزان رضایت از رابط  کاربر نرم افزارهای علوم اسالمی

خدمات 

پس ازفروش

33/21/233/23/23/63/41/24/23/23/20/204/822/62/83م

1/7320/8371/6432/730/8371/920/5481/940/4470/4471/301/780/4470/4471/2250/8941/682ا 

رضایت کلی
33/23/83/43/84/42/63/424/23/83/424/43/43/83/41م

1/730/4470/4472/070/8370/5481/671/940/7070/8370/4470/8941/220/5481/140/4471/25ا 

نرم افزارها

ویژگی /مقادیر
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ر

هه
فقا

رال
نو
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براساس یافته ها، میانگین ویژگی هاي  کلی )بخش درباره، زبان رابط کاربر، و اطالعات 
نصب نرم افزار و...( در تمام نرم افزارها به استثناي "معجم احادیث االمام المهدی عج" متوسط و 
باالتر از آن است؛ میزان رضایت کاربران از این بخش با 4/04، زیاد است؛ انحراف استاندارد کم 
نرم افزار "رساله" )0/447(، نشانه قوت و انحراف استاندارد باالی "جامع التفاسیر نور" )1/225( 
و "معجم احادیث االمام المهدی عج" )1(، نشانه ضعف آنهاست. میانگین ویژگی های صفحه 
نمایش اطالعات )مانند فونت، اندازه حروف، و برجسته کردن کلمات( به جز در "معجم فقهی" 
متوسط و باالتر از آن است؛ در کل میزان رضایت کاربران از این ویژگی زیاد )3/96( است؛ 
دو نرم افزار "رساله" و "دانشنامه معارف قرآن کریم"، نیز با میانگین و انحراف استاندارد برابر، 
عملکرد یکسانی داشته اند. میانگین نسبی رضایت از ویژگی واژه ها و پیام ها )کاربرد واژگان 
ساده و غیرتخصصی، پیام های خطا( با 3/93، زیاد است، اما پراکندگی باالی آن )1/077( 
از ثبات این نتیجه می کاهد. میانگین رضایت از ویژگی های متنی)کاربرد اختصارات، امکان 
عالمت گذاری، نگارش حاشیه در متن و...( با 3/44، متوسط و باالتر از آن است؛ صفر بودن 
میزان انحراف استاندارد نرم افزارهای "رساله" و "تسنیم" نشان دهنده یکنواختی، ثبات و عدم 
پراکندگی نظر کاربران در این زمین است، اما میزان پراکندگی در نرم افزارهای "میزان الحکمه"، 
"نبأ"، و "ترنم وحی" باالست. میانگین رضایت از ویژگی سهولت یادگیری در کل نرم افزارها 
)3/81( متوسط و باالتر از آن است؛ پایین بودن میانگین در "معجم فقهی" )2/60( باوجود 
باال بودن پراکندگی آن )به علت وجود پرسش های بدون پاسخ( قابل توجه است. انحراف 
استاندارد باال در بیشتر نرم افزارها در ویژگی راهنمایی ها با میانگین 3/66، نشان دهنده عدم 
ثبات در این ویژگی است. در اینجا قوی تر بودن "دانشنامه معارف قرآن کریم" با میانگین باال 
و پراکندگی کمتر قابل توجه است. ویژگی قابلیت ها و امکانات نرم افزارها با 3/43، متوسط 

1. در این جدول "م" مخفف 

میانگین و "ا" مخفف انحراف 

استاندارد است.

ویژگی های رابط  کاربر و قابلیت 
جستجو در نرم افزارهای پایگاه های

علوم اسالمی براساس تجربه کاربران 
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اما پراکندگی آن باالست؛ قوت و یکنواختی "پایگاه تخصصی اصول فقه" با میانگین باال و 
انحراف استاندارد صفر در این ویژگی قابل توجه است. میانگین ویژگی جستجو )سبک های 
جستجو، عملگرهای مختلف، تاریخچه جستجو و...( با 3/39، متوسط و پراکندگی آن باال 
و بی ثبات است؛ این میانگین در "معجم احادیث االمام المهدی عج" و "معجم فقهی" کم و 
میزان انحراف استاندارد آنها باال است که نشان دهنده تعداد بی پاسخ هاست. قوت ویژگی  
نتایج جستجو )مرتب کردن نتایج، امکان جستجوی مجدد و...( در "پایگاه تخصصی اصول 
فقه" با میانگین 4/8 و پراکندگی 0/447، قابل توجه است؛ این نتیجه در "مشکات" با میانگین 
1/8 و پراکندگی 0/837، برعکس است. وضعیت میانگین ویژگی طراحی صفحه با 3/62، 
مناسب اما انحراف استاندارد باالی آن، حاکی از بی ثباتی در این زمینه است. میانگین ویژگی 
پیوندها و فرامتن در "پایگاه تخصصی اصول فقه" کم و در سایر نرم افزارها متوسط و باالتر 
از آن است؛ میانگین "مرجع قرآن کریم" و "معجم موضوعی بحاراالنوار" یکسان اما پراکندگی 
کمتر در "مرجع قرآن کریم" نسبت به دیگری چشمگیر است. میانگین نسبی ویژگی دستورها 
)دستورهای میان بر یا کی بردی، ثابت بودن یک دستور و...( با 3/51، متوسط است؛ بیشترین 
پراکندگی در "نسیم رضوان" و "ترنم وحی" بوده که نشان دهنده بی ثباتی آنهاست. بیشترین 
میزان رضایت از ویژگی خدمات پس از فروش به "پایگاه  تخصصی  اصول  فقه" با انحراف 
استاندارد 0/447 تعلق دارد که نشان دهنده یکنواختی نظر کاربران و قوت آن است؛ میانگین 
تقریباً پایین ویژگی خدمات پس از فروش )2/83( و پراکندگی باالی آن )1/682(، از ثبات 
نتیجه کاسته است. میانگین ویژگی رضایت کلی کاربران با 3/41 متوسط، و پراکندگی آن قابل 
توجه است. این میانگین به جز در دو نرم افزار، در بقیه، متوسط و باالتر از آن است؛ "معجم 
فقهی" و "معجم احادیث االمام المهدی عج" با وجود میانگین برابر به سبب پراکندگی باال 
ضعیف هستند. رضایت کاربران از دو نرم افزار "جامع  التفاسیر نور" و "پایگاه تخصصی اصول 

فقه" نیز یکسان است. 
جدول 3، میزان رضایت کاربران از وضعیت تعامل کاربران با نرم افزارهای اسالمی را 

سنجیده است. 
برپایه داده ها، "پایگاه  تخصصی  اصول  فقه" با میانگین 4/41 )88/29 درصد( بیشترین 
و "معجم فقهی" با میانگین 2/31 )46/29 درصد( کم ترین میزان رضایت کاربران را کسب 

کرده اند.

فائزه اسکندری 
محمد حسن زاده
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جدول 3. میزان رضایت کاربران از تعامل با نرم افزارها

"دانشنامه موضوعی معارف قرآن" با وجود میانگین باال )4/13( به دلیل انحراف استاندارد 
باال )1/94( ثبات کافی نداشته و رضایت کاربران از پراکندگی و تفاوت های بسیاری برخوردار 
بوده است. این نتیجه برای "نسیم رضوان" به سبب پراکندگی باال )2/07( قابل تفسیر است. 
با توجه به مجموع میانگین  نرم افزارها )3/57(، میزان رضایت کاربران از نرم افزارهای اسالمی 

خوب ارزیابی شده است. 

 درصدانحراف معیارمیانگینامتیازعنوان

54888/29 /3094/410پایگاه تخصصی اصول فقه

2894/131/9482/57دانشنامه موضوعی معارف قرآن

54878/29 /2743/910جامع  التفاسیر نور

2733/900/44778معجم موضوعی بحاراالنوار

2713/871/7377/43مرجع قرآن کریم

2633/760/44775/14نورالفقاهه3

83774/57 /2613/730میزان الحکمه

2613/732/0774/57نسیم رضوان

89472/57 /2543/630طوبا

2533/610/44772/29تسنیم

2483/541/6770/86نبأ

83770/29 /2463/510ترنم وحی

2313/300/44766مشکات

2293/271/1465/43رساله

70749/43 /1732/470معجم احادیث  االمام املهدی

1622/311/2246/29معجم فقهی

ویژگی های رابط  کاربر و قابلیت 
جستجو در نرم افزارهای پایگاه های

علوم اسالمی براساس تجربه کاربران 
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جدول 4، معني داری در میزان رضایت کاربران در موضوع های سه گانه )قرآن، حدیث، 
فقه و احکام( را براساس آزمون ناپارامتریک کروسکال و الیس مشخص کرده است.

جدول 4. نتایج آزمون کروسکال والیس در موضوعات سه گانه

ویژگی ها

 )متغیرها(
سطح مجذور کادرجه آزادیمیانگینفراوانیموضوع

معنی داری

کلی

4044/03قرآن

22/1850/335 1536/87حدیث

2537/04فقه و احکام

صفحه منایش

 اطالعات

4042/33قرآن

20/9380/625 1536حدیث

2540/28فقه و احکام

واژه ها و

 پیام ها

4048/17قرآن

210/2310/006 1535/10حدیث

2531/46فقه و احکام

متنی

4044/85قرآن

23/1760/204 1535/43حدیث

2536/58فقه و احکام

سهولت 

یادگیری

4043/65قرآن

21/8230/402 1535/63حدیث

2538/38فقه و احکام

راهنامیی ها

4043/95قرآن

22/5890/274 1533/30حدیث

2539/30فقه و احکام

قابلیت ها و امکانات

4041/69قرآن

20/3650/833 1540/97حدیث

2538/32فقه و احکام

جستجو

4040/59قرآن

20/2050/903 1542/47حدیث

2539/18فقه و احکام

نتایج

 جستجو

4041/55قرآن

20/6740/714 1536/20حدیث

2541/40فقه و احکام

طراحی 

صفحه

4046/89قرآن

28/7900/012 1527/37حدیث

2538/16فقه و احکام

فائزه اسکندری 
محمد حسن زاده

0/447
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 p-value با توجه به داده ها، مقدار آماره مربع کی با درجه آزادی 2 و سطح معني  داری
در دو مؤلفۀ واژه ها و پیام های نرم افزار و طراحی صفحه، به ترتیب، 0/006 و 0/012 است 
که نشان از رد شدن فرض صفر دارد. بنابراین میزان رضایت از دو ویژگی در نرم افزارهای 
اسالمی در موضوعات سه گانه متفاوت است و در سایر متغیرها این تفاوت معني دار نیست. 
همچنین، میزان رضایت از واژه ها و پیام ها و طراحی صفحه نرم افزارهای با موضوع قرآن بیش 

از دو موضوع حدیث و فقه  و  احکام است. 
در جدول 5، وجود معني داری تفاوت رضایت کاربران با مدرك تحصیلی مختلف از 
تعامل با نرم افزارهای اسالمی با استفاده از آزمون کروسکال والیس سنجیده شده و وجود 
همبستگی میان رضایت کاربران و مهارت آنها در استفاده  از نرم افزارهای اسالمی بررسی شده 

است.

ادامه جدول 4. نتایج آزمون کروسکال والیس در موضوعات سه گانه

پیوندها و

 فرامنت

4041/55قرآن

20/3520/839 1541/33حدیث

2538/32فقه و احکام

دستورها

4043قرآن

21/0610/588 1538/73حدیث

2537/52فقه و احکام

خدمات

 پس از فروش

4042/41قرآن

20/7790/677 1540/70حدیث

2537/32فقه و احکام

رضایت کلی

4042/01قرآن

20/4410/802 1537/90حدیث

2539/64فقه و احکام

ویژگی ها

 )متغیرها(
سطح مجذور کادرجه آزادیمیانگینفراوانیموضوع

معنی داری

ویژگی های رابط  کاربر و قابلیت 
جستجو در نرم افزارهای پایگاه های

علوم اسالمی براساس تجربه کاربران 

0/447
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جدول 5. نتایج آزمون همبستگی رواسپیرمن براساس مهارت کاربران

نگاهی به ضرایب همبستگی در جدول 5، وجود همبستگی جزیی بین دو متغیر را نشان 
می دهد و به لحاظ آماری این همبستگی معني  دار نیست.

جدول 6 به منظور میزان امتیازهای کسب شده مراکز تولید نرم افزارهای علوم اسالمی 
ترسیم شده است. 

جدول 6. میزان رضایت کاربران از مراکز تولید نرم افزارهای اسالمی

مقدارpهمبستگی اسپیرمنفراوانیویژگی ها )متغیرها(

800/0510/656کلی

800/1370/225صفحه منایش –اطالعات

0/0310/788-80واژه ها و پیام ها

0/0740/514-80متنی

800/0310/787سهولت یادگیری

800/0820/469راهنامیی

800/0780/490قابلیت ها و امکانات

800/2840/011جستجو

800/0910/421نتایج جستجو

0/0050/965-80طراحی صفحه

800/0870/445پیوندها و فرامنت

800/1430/206دستورها

0/0310/788-80خدمات پس از فروش

0/0430/705-80رضایت کلی

امتیازهاانحراف استانداردمیانگینمراکز 

4/410/518309مرکز اطالعات و مدارک اسالمی

92289 /4/120مرکز فرهنگ و معارف قرآن

3/870/78271پارسا

3/850/902810مرکز تحقیقات کامپیوتری نور

3/721/2261دارالحدیث

3/610/681253ارسا

3/580/965502یاسین امین

3/510/991246ترنم اندیشه جوان

3/51/034490مبلغ

3/30/805231تبیان

2/430/957173جامعة املصطفی العاملیه

2/311/053162مرکز معجم فقهی

فائزه اسکندری 
محمد حسن زاده



123
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 25، شامره 3)پاییز 1393(   

براساس یافته ها، کاربران از مرکز اطالعات و مدارك اسالمی با میانگین 4/41 بیشترین 
رضایت و از معجم فقهی با میانگین 2/31 کمترین رضایت را دارند. میزان پراکندگی نظرات 
کاربران از مرکز اطالعات و مدارك اسالمی کمتر و در معجم فقهی، بیشتر از سایر مراکز 
است. این امر نشان دهنده باال بودن درصد بدون پاسخ کاربران به سبب ناآشنایی با مرکز معجم 
فقهی است. رتبه های مراکز فرهنگ و معارف قرآن، پارسا، نور، دارالحدیث، اسراء، یاسین و 

ترنم نیز قابل توجه  هستند.

نتیجه گیری
یکی از راه های تشخیص کارایی یا ناکارایی نظام های رایانه ای، تعیین میزان رضایت کاربران 
آنهاست. اهمیت دادن به دیدگاه های کاربران، رکن مهم هر نظام اطالع رسانی موفق است. 
نتایج این پژوهش نشان می دهد، میانگین میزان رضایت کاربران از ویژگی های کلی مطرح در 
رابط  کاربر 16 نرم افزار اسالمی با 3/41، متوسط است. زره ساز، فتاحی و داورپناه )1385( نیز 
نشان دادند، کارایی نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران آن متوسط است. همچنین، یافته هاي 
پژوهش حاضر حاکی از آن است که صفحه هاي نمایش اطالعات نرم افزار، واژگان و پیام هاي 
نرم افزار، یادگیري چگونگي کار با نرم افزار، و قابلیت ها و امکانات نرم افزارهای اسالمی از 
دیدگاه کاربران شرکت کننده  متوسط بود.  به طور کلی میزان رضایت از هر یک از نرم افزارها 
در قالب 14 ویژگی در حد خوب )میانگین نسبی=3/57( ارزیابی شده است. بیشترین میزان 
رضایت از ویژگی های مطرح در رابط کاربر نرم افزارهای اسالمی مربوط به ویژگی های کلی 
است. در حالی که در پژوهش مهراد و عصاری شهری )1386( بیشترین میزان رضایت 

مربوط به صفحه نمایش اطالعات بود.
میانگین رضایت از ویژگی واژگان و پیام های نرم افزار در حد خوب ارزیابی شده است. 
در پژوهش هاي نوکاریزی )1386(، لوك )1996(، کالرك و فراست1 )2003( بر اهمیت 
واژگان استفاده  شده در محیط رابط از نظر سادگی و روشنی مفهوم  و قابل فهم بودن آنها 

برای کاربران تأکید شده است. 
با توجه به متوسط بودن میزان رضایت کاربران از ویژگی های جستجو و نتایج جستجوی 
نرم افزارها الزم است موارد دیگری را مّد نظر قرار دهند، از جمله قابلیت جستجو در نمایه و 
اصطالحنامه؛ قابلیت جستجوی بولی، مجاورتی، عبارتی؛ تصحیح خودکار عبارت جستجو؛ 
کوتاه سازی و محدودسازی جستجو؛ جستجوی کلمات مشابه و قابلیت وزن دهی به واژگان 
جستجو، نشانه گذاری نتایج؛ افزودن فهرست نتایج به پوشه شخصی؛ چاپ، ذخیره و ارسال 

Clark & Frost .1نتایج جستجو با پست الکترونیکی؛ رتبه بندی و محدودسازی نتایج بازیابی شده و جز آنها. 
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 میزان رضایت به نسبت ضعیف از خدمات پس از فروش اهمیت توجه به مفاد قرارداد 
برای داشتن امکانات و تسهیالت الزم پشتیبانی را برجسته می کند. به گفته برالو2 )2004(، 
بازطراحي مداوم، قابلیت استفاده پذیري نظام را بهبود آن کمک مي کند می بخشد. براي 
بهره وري بیشتر از پایگاه هاي اطالعاتي باید مشکالت موجود در محیط رابط پایگاه  هاي 
اطالعاتي که مانع درك کاربران مي شوند، شناسایي شوند تا طراحان رابط کاربر درصدد رفع 

مشکالت کار خود برآیند. 
کاربران کیفیت نرم افزار "پایگاه تخصصی اصول فقه" را در حد نزدیک به عالی ارزیابی 
کرده اند. در پژوهش سمیعی )1378(، پایگاه  "حدیث" مقام اول را دارد. از سوی دیگر، نرم افزار 
"معجم فقهی" با میانگین 2/31 از دیدگاه کاربران ضعیف بوده و این نتیجه به دلیل محیط 
نامناسب نرم افزار از نظر ویژگی های رابط  کاربری و عدم توجه به خصیصه های جستجوست. 
 همچنین در پژوهش حاضر، میان میزان رضایت کاربران از نظر موضوع نرم افزارها، 
فقط در دو ویژگی واژه ها و پیام های نرم افزار و طراحی صفحه آن هم در نرم افزارهای قرآنی، 
تفاوت، معني دار مشاهده شد؛ مهم ترین دلیل این امر می تواند رشد نرم افزارهای قرآنی در 
مقایسه با نرم افزارهای حدیث و فقه و احکام باشد. از این رو، واژگان و پیام های استفاده شده 

در نرم افزارها و طراحی صفحات نرم افزارهای قرآنی کاربر پسندتر بوده است.
از  آنها  رضایت  میزان  و  ماهر(  و  متوسط،  )ضعیف،  کاربران  مهارت  سطح  بین   
نرم افزارهای اسالمی تفاوت معني داری مشاهده نشد. سمیعی )1378( و زره ساز )1384( نیز 
در پژوهش های خود به نتایج مشابهی دست یافتند. سمیعی نشان داد، میان میزان آشنایی با 
کامپیوتر در استفاده کنندگان با میزان رضایت آنان رابطه ای وجود ندارد. در پایان، پیشنهادهای 

زیر می تواند در تدوین هر چه بهتر رابط های کاربری نرم افزارهای اسالمی سودمند باشد:
1. کوتاه کردن مسیر جستجوی کاربران؛

2. استفاده از عملگرها و قابلیت های متنوع جستجو در صفحات نرم افزارها؛
3. استفاده مناسب از عالئم مانند عالئم چشمک زن، تصاویر متحرك و مانند آنها؛

4. استفاده از واژگان ساده تر و قابل فهم تر و پرهیز از به کارگیری اختصارات ناآشنا برای 
کاربران نرم افزارها؛

5. ارائه پیام های هشداردهنده که هم علت به وجود آمدن مشکل را بیان کند و هم 
راه حل آن را؛

6. استفاده مناسب تر از فضاهای موجود در ویژگی های متنی نرم افزارها؛
7. امکان ذخیره سازی جستجوهای قبلی کاربران )سابقه جستجو(؛

8. فعال کردن راهنما در تمامي صفحات؛ 1. Borälv
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9. برگزاری جلسات منظم آموزش نحوه استفاده از نرم افزار و پاسخگویي به سؤالت و 
یا تهیه و ارائه بروشورهای مصور آموزشی درباره نحوه کار با نرم افزار؛

10. ارائه خدمات پس از فروش؛
11. شخصي سازي در طراحي رابط کاربر نرم افزارها؛

12. تبلیغ و آگاهی رسانی جاری در زمینه تولید و استفاده از نرم افزارها.
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