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چکیده
کاربــران، عاملــی  تناســب افردنس هــای محصــوالت و اطاعــات معــرف آنهــا بــا ســطح توانمندی هــای فیزیکــی و شــناختی 
کاربردپذیری محصوالت مختلف، بخصوص محصوالت تعاملی است. در بعضی از محصوالت تعاملی،  تعیین کننده در میزان 
کاربران  که  کاربــری و برخی از افردنس ها وجــود دارد، اما در محصوالت تعاملــی عمومی  امکان شخصی ســازی ســطوح واســط 
آنهــا از توانمندی هــای فیزیکــی و شــناختی متفاوتــی برخوردارنــد، امکان شخصی ســازی و تطبیق افردنس هــای محصوالت و 
کاربران با محصوالت، با مشــکات متعددی همراه اســت. لذا  گروهی از  کاربران وجود نــدارد و تعامل  اطاعــات معــرف آنهــا بــا 
کاربردپذیــری آنها در  هــدف پژوهــش حاضــر، ارائه راهکار مناســبی بــرای ارتقــای طراحی محصــوالت تعاملی عمومی و بهبــود 
کاربرد افردنس چندسطحی در محصوالت تعاملی عمومی می تواند موجب  گسترده است. در این مقاله با فرض اینکه  سطح 
کاربردی  کامل یک پژوهــش  کاربــران با توانمندی هــای متفاوت شــود، فرایند  کاربردپذیــری آنها برای قشــر وســیعی از  بهبــود 
کاربرد ابزار  بــا مطالعــه موردی دســتگاه خودپرداز تشــریح شــده اســت. اطاعات مورد نیــاز این پژوهش به شــیوه میدانی و بــا 
گرفته اســت.  اصلی پرسشــنامه جمع آوری شــده و داده های آماری به شــیوه توصیفی و اســتنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
کاربــران و افزایش  کاربرد افردنس چندســطحی در محصــوالت تعاملی عمومی باعــث بهبود تعامل  کــه  نتایــج نشــان می دهــد 

کاربردپذیری محصول می شود.
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مقدمه
ســطح  بهبــود  طراحــی،  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی  امــروزه 
اطاعــات  مــراوده صحیــح  و  اســت  بــا محصــوالت  کاربــران  تعامــل 
درک  دارد.  عهــده  بــر  راســتا  ایــن  در  بســزایی  نقــش  عملکــردی، 
امکان پذیری هــای عملکــردی اشــیاء، ابتــدا در دهــه 1970 میــادی 
 و در حــوزه روان شناســی بوم شــناختی1، بــا معرفی مفهــوم افردنس2
گرفــت و یک دهه بعد، به طراحــان و حوزه طراحی  کیــد قرار   مــورد تا
محصوالت معرفی شــد. در حوزه طراحی صنعتی، نظریه افردنس به 
کاربر یا  کنش  که برای  ک مستقیم و مناسب امکان پذیری هایی  ادرا
تعامل با محصوالت وجود دارد، می پردازد و بر رعایت برخی از اصول 

کید می ورزد.  طراحی تا
که  قابلیت هــای چندگانــه محصوالت تعاملی باعث شــده اســت 
کار بــا آنها از طریــق افردنس های پی در پــی و تودرتو طراحی  فراینــد 
کار با آنهــا پیچیده تر و  شــود؛ لذا نســبت بــه بســیاری از محصــوالت، 
دشــوارتر اســت. در بعضــی از محصــوالت تعاملی )مثل تلفــن همراه، 
کاربردی و ...(، امکان شخصی ســازی سطوح  بعضی از نرم افزارهای 
کاربــری و حتی برخــی از افردنس های محصــول وجود دارد و  واســط 
کاربر می تواند آنها را با نیازها، سطح توانمندی و مهارت خود مطابقت 
دهد؛ اما در محصوالت تعاملی عمومی )همچون خودپرداز بانک ها، 
که مورد اســتفاده طیف وســیعی از  دســتگاه های فروش بلیط و ...( 
کاربــران با اطاعــات و توانمندی های متفاوت قــرار می گیرند، امکان 

که برخی از افراد  گاهی شــاهد هســتیم  شخصی ســازی وجود ندارد و 
نمی تواننــد به ســهولت با محصــوالت تعاملــی عمومی ارتبــاط برقرار 
نمایند؛ زیرا عدم هماهنگی افردنس ها و اطاعات معرف آنها با سطح 
کاربران، باعث بروز مشــکاتی در  توانمندی های فیزیکی و شــناختی 
تعامــل با محصوالت می گــردد. بنابراین چگونه می تــوان افردنس ها 
گونه ای طراحی  کاربری اینگونه محصوالت را بــه  و اطاعــات ســطح 
کاربران قابــل درک و  کار و تعامــل با آنهــا برای همــه  کــه نحــوه  نمــود 
کاربرد افردنس چندســطحی  که  مناســب باشــد؟ فرض بر این اســت 
کاربردپذیری  در محصــوالت تعاملی عمومی می توانــد موجب بهبود 
کاربران با توانمندی های متفاوت شود. در  آنها برای قشــر وسیعی از 
بخش پیشینه پژوهش، به مهم ترین تحقیقات در خصوص افردنس 
کاربرد  چندســطحی اشــاره شــده اســت؛ امــا در این مقالــه مفهــوم و 
ایــن اصطــاح، برگرفتــه از پژوهــش دیگــری نیســت و بــا اصطاحات 
 افردنــس چنــد الیــه3، افردنــس چنــد بعــدی4 و افردنــس چندگانــه5
کامًا متفاوت اســت. افردنس چندســطحی در این پژوهش به   نیز، 
معنــای ارائــه چنــد ســطح یــا ویراســت از افردنس)ها(، در تناســب با 
کاربران مختلف اســت. بر  ســطوح متفــاوت نیازهــا و توانمندی های 
این اســاس پژوهشی انجام شده اســت تا فرضیه مذکور مورد بررسی 
گرفته و راهکار مناســبی برای ارتقای طراحی محصوالت تعاملی  قرار 

گردد. گسترده ارائه  کاربردپذیری آنها در سطح  عمومی و بهبود 

اختصــاری بر پیشــینه نظریــه افردنس در حوزه 
طراحی محصوالت

 ایده افردنس در آغاز توسط روان شناِس شناختی، جیمز گیبسون6
کــه محیط »به   در ســال های 1977 تا 1979پیشــنهاد شــد و بر آنچه 
که فراهم می ســازد و یا در دســترس قرار  جانــدار ارائــه می کند، آنچــه 
لت دارد، یعنی امکان پذیری های  می دهــد، چه خوب و چــه بد« دال
کنشــور فراهــم می شــود.  کــه از ســوی محیــط بــرای فــرد  عملکــردی 
گیبســون معتقــد اســت افردنس هــا توســط هــر دو عامــل محیــط و 
جاندار تعیین می شــوند یا بطور مشخص تر، ظرفیت های عملکردی 
کــه افردنس هــا بــه خــودی  جانــدار هســتند. همچنیــن اعتقــاد دارد 
کاربر  ک هســتند و وجود دارند؛ مستقل از اینکه  خود مســتقل از ادرا
کاربر آنها را  دریافت کننده به آنها توجه دارد یا خیر، مســتقل از اینکه 
درک و دریافت می کند یا خیر و مستقل از اینکه آیا اطاعات مبتنی بر 

 .)Gibson, 1979, 127( کاربر وجود دارد یا خیر ک برای  ادرا
کتاب پیشگام او با عنوان  ایده افردنس توســــــــط دونالد نورمن و 
روان شناســــــــی اشــــــــیاء روزمره در ســــــــال 1988 به حوزه طراحی و 
سرانجام حوزه تعامل انســــــــان و رایانه معرفی شد. نورمن پیشنهاد 
افردنس هــــــــا در طراحی محصوالت  از مزایای  که می تــــــــوان  نمود 
که  اســــــــتفاده نمود. این پیشنهاد به شــــــــدت با دغدغه طراحان 

کاربــــــــرد محصوالت شــــــــان را  می خواســــــــتند امکان پذیری هــــــــای 
بی درنگ قابل درک و مشــــــــاهده نمایند، همراه شد و افردنس به 
زودی نقــــــــش اصلی را در طراحی تعاملــــــــی و بخصوص تعامل بین 
گرفت )Norman, 1988, 9(. نورمن  انســــــــان و رایانه )HCI( بر عهده 
کرد، نظر خــــــــود را در مورد  که یک دهه بعد منتشــــــــر  در مقاله ای 
برداشــــــــت طراحان از مفهوم افردنس بیان نمــــــــود. او اذعان نمود 
که  که تفســــــــیرش از افردنس، تــــــــا حدی از معنای اولیــــــــه افردنس 
ارائه شــــــــده بود، متفاوت بوده است و منظورش  گیبسون  توسط 
از افردنس، »افردنس های درک شــــــــده« بــــــــوده و با »افردنس های 
 .)Norman, 1999, 39( گیبســــــــون متفاوت است واقعی« مورد نظر 
گیــور در مقاله ای با عنوان افردنس های فنــاوری، بطور نظام مند 
بــه تجزیه و تحلیل رابطه بیــن افردنس و اطاعات قابل درک مربوط 
بــه افردنــس پرداخــت و چهــار ترکیــب امکان پذیــر از حضــور و غیــاب 
افردنس هــا و همچنین حضــور و غیاب اطاعات مربــوط به افردنس 
را مشــخص نمــود: افردنس هــای قابــل درک، افردنس های اشــتباه، 
افردنس های مخفی و رّد صحیح. سپس به بررسی افردنس ها در مورد 
 عملکردهــای پیچیــده پرداخته و افردنس های پی در پی و تو در تو7
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تعاملی

 .)Gaver, 1991, 82( کرد  را تشریح 
گرنر و هو در مقاله خود، مفاهیم درجات افردنس8 و سلسله  مک 
که به  ح نمودند و بنابر دیدگاهی  مراتب عملکردی افردنس ها9 را مطر
ک  گیبســون نســبت دادند، به شدت بر جداســازی افردنس ها از ادرا
کیــد داشــتند. آنها راه حــل طراحی صحیــح افردنس ها  افردنس هــا تا
گرفتــن و انجام افردنس هــا و بطور  را، آســان نمــودن امــکان برعهــده 
همزمان واضح و شــفاف ســاختن اطاعات معرف آنها برمی شــمارند 

 .)McGrenere & Ho, 2000, 185(
هارتســون در ســال 2003، بیــن چهــار نــوع افردنــس شــناختی، 
فیزیکی، حســی و عملکردی10 تمایز قائل شد و ارتباط بین این چهار 
نوع افردنس و مدل عملکرد ارائه شــده توسط نورمن را تشریح نمود 

 .)Hartson, 2003, 316(
میــر و فیــدل مفهــوم افردنــس را از زمینــه بوم شــناختی خاصــی 
گیبســون در آغــاز تعریــف نمــوده بــود، فاصلــه دادند و پیشــنهاد  کــه 
که »افردنس ها مجموعه ای خاص از تعامات« در خصوص  نمودنــد 
ک بالقوه  گی متمایز افردنس ها، ادرا سودمندی اشیاء هستند و »ویژ
 Maier & Fadel, 2003,( »کاربر اســت برخی از ســودمندی ها توســط 
کاربرد درک شــده  کاربرد واقعی محصوالت را از  5-2(. عــاوه بــر این، 
در مورد آنها متمایز دانســتند. آنهــا همچنین فرایند عمومی طراحی 

.)Maier & Fadel, 2006, 8-17( مبتنی بر افردنس11 را ارائه نمودند
کســون در ســال 2007، عوامــل موثــر بــر یادگیــری  کیلبــورن و ایسا
افردنس ها در بعد زمان را با موردپژوهی دستگاه دیالیز مورد بررسی قرار 
کتشافی به  که طی فرایند یادگیری، عملکرد ا دادند. نتایج نشان داد 
عملکرد مهارتی تبدیل می شود و معانی مرتبط با افردنس ها در ذهن 
 کاربــر توســعه می یابــد. بر این اســاس، مفهوم افردنس هــای مترقی12
کارکرد اصلی،  که هــر افردنس عاوه بــر  ح می شــود؛ بدیــن معنا   مطــر
امکان پیش بینی و آماده سازی افردنس بعدی را نیز فراهم می سازد. 

 .)Kilbourn & Isaksson, 2007, 4-7(
نورمــن تقریبــًا یک دهه پــس از مقاله ســال 1999 خود پیشــنهاد 
کــه دغدغــه طراحان بایــد بیشــتر دال ها باشــد نــه افردنس ها  نمــود 
)Norman, 2008, 18-19(. او در ایــن مقالــه، مفهــوم دال هــا را بطــور 
خاصــه و در ارتباط با افردنس ها معرفی نمود و با جزئیات بیشــتری 
 Norman,( کتــاب های بعدی خود بــا عناوین زندگی با پیچیدگی در 
کتــاب طراحی اشــیاء  230-227 ,2010( و نســخه تجدیــد نظــر شــده 
که دال ها در  روزمره، مورد بحث و بررسی قرار داد. نورمن توضیح داد 
که یک فرد را از رفتار  نظر او »هر عامت یا صدا، هر نشانگر قابل درک 
 .)Norman, 2013, 13( یا عملکرد مناســب مطلع می سازد« هســتند
گــن و دیگــران، در مقالــه خود با عنــوان افردنس ها می توانند  ویتا
کاربــرد افردنــس در حوزه های  دعوت کننــده رفتار باشــند، بر اســاس 
که  طراحــی صنعتــی، معمــاری و پدیدارشناســی، پیشــنهاد نمودند 
افردنس هــا فقــط امکان پذیری هایــی بــرای عملکــرد نیســتند، بلکه 
کاربر را دعــوت نماینــد. همچنین عوامل  همچنیــن می تواننــد رفتــار 
و  )قابلیت هــا  محصــول  یــک  افردنــس  بــر دعوت کنندگــی  تاثیرگــذار 
کاربــر، ارتباط افردنس ها با بقــای جاندار، فرهنگ و  توانمندی هــای 
 .)Withagen et al.,  2012, 253-257( را معرفی نمودند ) تجربه فردی

ک افردنس13  لو و چنگ در سال 2012، مفاهیم جدید احتمال ادرا
ک افردنــس14 و همچنین مدل ایجاد افردنس و معنا15   و آســتانه ادرا
کرده و تاثیر سه عامل اطاعات قابل درک، توانمندی های   را معرفی 
ک و عمل، و شرایط را در مدل مذکور تشریح نمودند. در این مقاله  ادرا
کید شده است که »در نظر گرفتن توانمندی های انسان باید بخشی  تا
 .)Lu & Cheng, 2012, 145-151( »... از طراحــی محصــول باشــد
ورمیولــن و همکارانــش، ارتباط بین افردنس هــا را اینگونه تعریف 
نمودنــد: افردنس های درک شــده، افردنس های شــناختی هســتند 
که به واســطه افردنس های حسی مناســب )مثل دستگیره در( قابل 
درک هســتند. افردنس هــای درک شــده، بــه یــک افردنــس فیزیکــی 
کنش یا  کــه بــا افردنــس عملکردی )هــدف  )امکان پذیــری عملکــرد( 
.)Vermeulen  et al., 2013, 1936( مرتبط است، اشاره دارند )عملکرد
افردنــس  نــوع  چهــار  اســاس  بــر  واتانابــی،  و  اونــو  مرشــدزاده، 
معرفی شــده توســط هارتسون، ســه نوع تعامل شــناختی، فیزیکی و 
عملکــردی را معرفی نمودنــد و در مقاله بعدی خود همراه با مطالعه 
 Morshedzade, Ono &( کاربــرد آنهــا پرداختنــد ح  مــوردی بــه شــر

.)Watanabe, 2016, 49-58
ک و مارکــوس بــر حســب  در حــوزه افردنــس چندســطحی، مکــرزا
هدف و پتانســیل های عملکردی، افردنس ها را در دو ســطح فردی و 
 Majchrzak and( ســازمانی16 طبقه بندی نمــوده و متمایز دانســته اند
Markus, 2014, 832(. همچنیــن لئونــاردی بــه منظور بررســی شــیوه 
کاربران با محصوالت حوزه فناوری اطاعات، افردنس ها را در  برخورد 
سه سطح فردی، جمعی و مشترک17 طبقه بندی و تشریح نموده است 
)Leonardi, 2013,752(. ساولی و بارکی نیز افردنس های حوزه فناوری 
اطاعــات را چندســطحی می داننــد و بــر ارتبــاط بیــن افردنس هایــی 
فنــاوری18 یــا  و ســطح ویژگی هــای محصــول   کــه در ســطح ســامانه 
کید دارند. آنها در مقاله خود بررسی نموده اند که چگونه   درک می شوند، تا
کرو )سطح سامانه( از افردنس های میکرو )ویژگی های  افردنس های ما
.)Savoli & Barki, 2016, 3-9( پدیــد می آینــد )محصــول یــا فنــاوری
که رابطه و هماهنگی  فلچ، اســتپرز و وورهورست معتقد هســتند 
بین ذهن و محصول نمی تواند از منظر محصول محور یا انسان محور 
که واســط آنهاست مورد  کاربر  بررســی شــود؛ بلکه باید از منظر تجربه 
که هردو  گیــرد. افردنس بیــن طراحــی و علوم شــناختی  بررســی قــرار 
کاربر با محصول هستند، پل می زند.  راغب به مطالعه تجربه و تعامل 
آنهــا امکان پذیــری عملکــرد، اطاعات معــرف عملکــرد، و ارزش ها یا 
کاربر  کیفیــات منتــج از انجــام عملکــرد را، معیارهــای ارزیابــی تجربــه 

.)Flach; Stappers & Voorhorst , 2017, 76-88( معرفی می کنند
پژوهش های مذکور، ایده افردنس را از وجوه مختلف مورد بررسی 
کــه می توانند تاثیر  قــرار دادنــد و مدل هــا و مفاهیمی را ارائــه نمودند 
بسزایی در بهبود طراحی و کاربردپذیری محصوالت داشته باشند؛ اما 
تا به حال به دغدغه و مسئله مطروحه در این پژوهش پاسخ روشنی 
داده نشــده اســت. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهکار مناســبی برای 
کاربردپذیری آنها  ارتقای طراحی محصوالت تعاملی عمومی و بهبود 
گسترده، از مسیر تناسب طراحی افردنس های محصوالت  در سطح 
که  کاربــران اســت؛ هرچنــد  ک  بــا ســطوح متفــاوت توانمنــدی و ادرا



106
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره23، شماره  4، زمستان 1397

بــرد. خواهــد  بهــره  مذکــور  منابــع  کاربــردی  نظریــات  و  مفاهیــم  از 

نقطه آغاز فرایند پژوهش: مشاهده مشکالت 
کار با محصوالت تعاملی عمومی  کاربران در 

گروهــی از افــراد جامعــه در اســتفاده  امــروزه در شــهرهای بــزرگ، 
از محصــوالت تعاملــی عمومــی با مشــکات زیــادی همراه هســتند و 
حتــی برخــی از افراد ترجیــح می دهند از چنین محصوالتی اســتفاده 
گاهی شــاهد هســتیم  نکننــد. به عنوان مثال در ایســتگاه های مترو 
کــه صف های طوالنی پشــت باجه ها برای خرید بلیــط وجود دارد در 
که در همان ایســتگاه، تعــدادی از دســتگاه های فروش بلیط  حالــی 
گیرد. شرایط  نصب شــده اســت، اما به ندرت مورد اســتفاده قرار می 
 مشــابهی نیــز در مــورد دســتگاه های خــودکار فــروش محصــوالت19
 و دســتگاه های خودپرداز بانک ها وجود دارد و اغلب شــاهد تفاوت 
کاربران مختلف با محصوالت هستیم.  معناداری در سهولت تعامل 

دغدغه مذکور نقطه آغازین پژوهش حاضر بوده است.

انتخــاب دســتگاه خودپرداز به عنــوان موضوع 
مورد مطالعه

مــوارد زیــر، مهم ترین علل انتخاب دســتگاه خودپــرداز به عنوان 
موضوع مورد مطالعه هستند:

و  بانــک  موبایــل  خدمــات  وجــود  بــا  حتــی  ایــران  کشــور  در   -1
بانــک داری اینترنتی به عنوان عوامل قابــل جایگزین، درصد باالیی 

از عموم مردم، از دستگاه های خودپرداز استفاده می کنند. 
ســایر  از  بیــش  کشــور  ســطح  در  آن  از  اســتفاده  گســتردگی   -2

محصوالت تعاملی عمومی است.
که  کامًا مشابه  3- در ایران دستگاه های خودپرداز از برنامه های 
مورد تایید بانک مرکزی قرار می گیرد، استفاده می کنند؛ افردنس های 
یکسان دارند و وجه تمایز سطح واسط کاربری آنها، در جزئیات ساده 
گرافیکــی )همچــون لوگو، رنــگ و...(، چیدمان آیکون ها و ... اســت. 
4- در اســتفاده از دســتگاه های خودپــرداز، امــکان اســتفاده از 
کارت عابربانــک، اثر انگشــت، شناســایی  عوامــل واســطی همچــون 
کاربر )مثل  که می توانند اطاعــات  چهــره و موارد مشــابه وجــود دارد 
ســن، جنسیت، مدت زمان استفاده از خودپرداز و...( را در راستای 
انتخــاب یــا تخصیــص ســطح متفــاوت افردنس بــه محصــول معرفی 

نمایند. لذا فرضیه پژوهش با محدودیت اجرایی مواجه نیست.
که »دشواری استفاده از خودپرداز«  5- تحقیقات نشان می دهد 
یکــی از پنــج عامل اصلــی نارضایتی مشــتریان با بیشــترین بار عاملی 

بوده است )بامداد و رفیعی، 1387، 47(.

روش و فرایند انجام پژوهش         
  

کاربردی است و اطاعات مورد نیاز  این پژوهش به لحاظ هدف، 
کاربرد ابزار اصلی پرسشــنامه جمع آوری شده و  به شــیوه میدانی و با 

گرفته است.  مورد تجزیه و تحلیل قرار 

- جامعه آماری و حجم و مشخصات نمونه
پژوهــش حاضــر محــدود بــه جامعه مشــخص یا موقعیــت مکانی 
خــاص نیســت، امــا بــه دلیــل ســهولت دسترســی و انجــام تحقیــق، 
گردید و جامعه آماری مطالعه موردی،  مطالعه در شــهر تهران انجام 
شــبکه  عضــو  بانک هــای  خودپــرداز  دســتگاه های  مشــتریان  کلیــه 
گرفتــه شــد. به منظــور برآورد حجــم نمونه  شــتاب در تهــران در نظــر 
کوکران اســتفاده شــد. در این فرمول ســطح  مورد مطالعه، از فرمول 
اطمینــان آمــاری 95 درصــد )z=1/96(، میــزان خطــای نمونه گیــری 
0/05 و باالترین میزان واریانس یعنی 0/25 برای p = 0/50 و نســبت 
گرفتــه شــد. بنابرایــن تعــداد  عــدم موفقیــت برابــر q = 0/50 در نظــر 
که تقریبًا معــادل حجم نمونه  گردید  نمونــه آمــاری، 385 نفــر معین 
ارائه شــده در جــدول نمونه گیــری مــورگان اســت. در هر طیف ســنی 
کهنسال(، 130 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند  )جوان، میانســال و 

که تقریبًا نیمی از آنها آقایان و نیم دیگر خانم ها هستند.

- آماده سازی پرسشنامه ها 
در مراحل اول، دوم و چهارم فرایند پژوهش و به منظور جمع آوری 
داده هــای مورد نیاز، از پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت. به منظور 
کاربرد و پایایی پرسشنامه های تحقیق و امکان  اطمینان از صحت، 
اصاح آنها، در هر مرحله مطالعه اولیه یا پایلوت بر روی 35 نفر انجام 
پذیرفت. در نهایت پرسشنامه اول با 20 سوال، پرسشنامه دوم با 14 
گردید. برای آزمون روایی  سوال و پرسشنامه سوم با 16 سوال آماده 
پرسشنامه ها، از روش تحلیل محتوا و برای آزمون پایایی آن از آلفای 
کرونبــاخ در پرسشــنامه اول  کرونبــاخ اســتفاده شــد. ضریــب آلفــای 
0/741، پرسشــنامه دوم 0/732 و پرسشــنامه ســوم 0/829 اســت. 

تصویر1- مراحل فرایند پژوهش.
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- تجزیه و تحلیل داده ها
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش، توصیفی و استنباطی 
توزیــع فراوانــی، همبســتگی متغیرهــا، جــداول  از جــداول  و  اســت 
کرامر بنابر هدف مراحل پژوهش اســتفاده  کای دو و  توافقی و آزمون 
کاربرد نرم افزار اس.پی.اس.اس20  شــده است. تحلیل های آماری با 

 ویراست 23 انجام شده است. 

- فرایند انجام پژوهش 
فراینــد انجــام پژوهــش، مشــابهت زیــادی بــا پژوهــش عملــی یــا 
اقدام پژوهــی دارد؛ امــا بــه منظــور بررســی روابــط متغیرها و مشــخص 
نمودن ضریب )شدت( ارتباط آنها، مرحله دوم به فرایند شناخته شده 

اقدام پژوهی اضافه شده است. 

1- تشــخیص مســئله و شناســایی متغیرهــای 
پژوهش

بــا  کاربــران در تعامــل  نیازهــای  هــدف، شناســایی مشــکات و 
کاربران در طراحی افردنس ها  دستگاه خودپرداز، ترجیحات متفاوت 
)به منظور تعیین مشــخصات ســطوح متمایز افردنس های دســتگاه 
خودپــرداز( و همچنیــن شناســایی مهم ترین متغیرهــای تاثیرگذار بر 
افردنــس مطلوب در راســتای شــکل گیری فرضیه های آماری اســت. 
لذا بنابر اهداف مذکور، پرسشــنامه ای با 20 ســوال )19 ســوال بســته 
گردید و پس از انجام مطالعه پایلوت و بررســی  و 1 ســوال باز( تدوین 

روایی و پایایی، به نمونه آماری ارائه شد.
که درک افردنس های دســتگاه  نتایج پرسشــنامه اول نشــان داد 
خودپــرداز و همچنیــن مشــکات، نیازهــا و ترجیحــات ابــراز شــده از 
کاربــران در تعامــل با این دســتگاه، ارتباط معناداری با ســن،  ســوی 

کاربران با سامانه های  جنســیت، سطح تحصیات و میزان آشــنایی 
هوشــمند دارد. ضریــب همبســتگی بیــن متغیرهــای مذکــور و درک 
قابلیت هــای عملکــردی و شــیوه تعامــل بــا دســتگاه خودپــرداز در 

جدول 1 به اختصار ارائه شده است.
گروه سنی هجده تا سی سال، سی تا پنجاه  در نتایج آماری، سه 
که عاوه بر ســطح  ســال و پنجاه تا هفتاد ســال، متمایز دیده شــدند 
تحصیــات و میــزان آشــنایی بــا ســامانه های هوشــمند، مشــکات، 
گروه ها مشــابه  نیازها و ترجیحات ابراز شــده از ســوی آنها نیز، درون 
کثــر مــوارد متمایــز بود. بنابراین ســه طیف ســنی  گروه هــا در ا و بیــن 
مذکور، مبنای طراحی سه سطح افردنس در مراحل بعدی پژوهش 
گرفت. نمودار 1، درک قابلیت های عملکردی دستگاه خودپرداز  قرار 

را در سه طیف سنی مطالعه شده و به درصد نشان می دهد. 
بین افزایش ســن و درک قابلیت های عملکردی، رابطه معکوس 
کاربــران و آشــنایی بــا  وجــود دارد؛ امــا بــا افزایــش ســطح تحصیــات 
دســتگاه  عملکــردی  قابلیت هــای  درک  هوشــمند،  ســامانه های 
کمتر عنوان  خودپــرداز افزایــش می یابد. این مــورد در خانم ها اندکی 
شده است. بطور کلی تاثیر منفی مشکات مطروحه بر تعامل کاربران 
با دســتگاه، با افزایش ســن بیشــتر می شــود و با افزایش تحصیات و 
کاهش می یابد. بنابراین  کاربران با سامانه های هوشــمند،  آشــنایی 
در محصــوالت تعاملــی عمومــی، طراحــی افردنس هــا در یک ســطح 

کاربران باشد. )شرایط فعلی(، نمی تواند پاسخگوی نیازهای همه 
یافتــه دیگر این بخش از پژوهــش، مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار 
گروه  که در جدول2، در سه  کاربر با دستگاه خودپرداز است  بر تعامل 
امکان پذیری هــای عملکــرد، اطاعات قابــل درک، و توانمندی های 
کنترل  که امکان  کاربر دســته بندی و ارائه شده اند. الزم به ذکر است 
و بررســی متغیر مداخله گر زمینه و شــرایط اســتفاده، در این پژوهش 

میسر نبود.

آشنایی با سامانه های هوشمندتحصیالتجنس سن

**0/267-**0/195-0/091+**0/365+میزان استفاده از دستگاه خودپرداز

کاربردهای مورد استفاده 0/266-**0/176+0/043-**0/275-تعداد 

کاری **0/792+**0/668+**0/250-**0/635-تمایل به ادغام مراحل 

**0/758+**0/674+**0/298-**0/465-امکان پیش بینی مراحل بعدی

**0/503-**0/487-**0/183+**0/344+نیاز به عوامل راهنمای صوتی و تصویری

کار با دستگاه **0/548-0/484-**0/177+**0/430+کندی و تعداد دفعات مورد نیاز برای یادگیری 

**0/793-**0/631-**0/215+**0/735+نیاز به وضوح بیشتر اطالعات نمایشگر و سطح تعاملی

کار 0/501+**0/341+0/092+**0/462-اهمیت سرعت انجام 

کار با دستگاه **0/759-**0/325-**0/109+**0/395+میزان تاخیر در 

0/171-**0/163-0/199+**0/402+خطا در ورود اطالعات

0/093+**0/309+**0/173-**0/414+ترجیح قرارگیری موارد پرکاربرد در سمت راست نمایشگر

**0/283+**0/668+**0/250-**0/584-درک قابلیت های عملکردی )افردنس های( دستگاه

جدول 1- ضریب همبستگی  بین متغیر های مورد مطالعه.

کاربردپذیری محصوالت  طراحی افردنس چند سطحی به منظور ارتقای 
تعاملی
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2- آزمــون روابــط بیــن متغیرهــا و فرضیه هــای 
آماری پژوهش

هــدف ایــن بخــش، اثبــات معنــاداری ارتبــاط بیــن متغیرهــای 
مستقل با متغیر وابسته و تعین شدت این ارتباط است. بنابراین بر 
اســاس هدف مذکور، پرسشنامه دوم با 14 سوال بسته تدوین شده 
و تاثیر متغیرهای شناسایی شده را بر درک سادگی یا دشواری فرایند 
تعامل با دستگاه خودپرداز و درجه مطلوبیت افردنس های دستگاه 

کــه بیشــتر متغیرهــا  خودپــرداز مــورد بررســی قــرار می دهــد. از آنجــا 
کیفــی و از نوع متغیرهای اســمی21 هســتند، برای بررســی رابطه بین 
کای دو و برای تعیین شــدت ارتباط  متغیرهــا، از آزمــون ناپارامتریک 
کرامر اســتفاده شــد تا نتایج آمــاری بتواند به  بیــن متغیرهــا از آزمون 

گیرد. شیوه استنباطی مورد بررسی و تحلیل قرار 
کای دو، معمــواًل ســطح اطمینــان آزمــون 95% در نظــر  در آزمــون 
گرفتــه می شــود و در نتیجــه ســطح معنــی داری نبایــد از 0/05 بیشــتر 
باشد و هرچه کوچک تر بوده و به عدد صفر نزدیک تر باشد، رابطه بین 

جدول 2- سطح معنی داری متغیرها و ضریب تاثیر )کرامر( متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته.

کاربران. نمودار 1- درک قابلیت های عملکردی دستگاه خودپرداز در سه طیف سنی 

سطح معنی داری متغیرهای مستقل 3 متغیر مستقل اصلی
کرامررابطه متغیرها ضریب تاثیر 

امکان پذیری های عملکرد
)افردنس ها(

0/0000/569تعداد مراحل

0/0000/543سرعت انجام مراحل

کاربر 0/0190/242رعایت عادات استفاده 

0/0000/373امکان بازگشت و اصاح

0/0010/302امکان بزرگ نمایی فونت و اطاعات

اطاعات قابل درک
مرتبط با افردنس

0/0030/342وضوح و خوانایی اطاعات

0/0010/347حجم مطلوب اطاعات

0/0010/306انعطاف پذیری اطاعات

0/0310/230چیدمان مطلوب اطاعات

0/0290/232کفایت و وضوح عوامل راهنما

0/0310/230ارائه بازخورد مناسب

کاربر توانمندی های 
)فیزیکی و شناختی(

0/0000/453سن

0/0350/259جنسیت

0/0000/659سطح تحصیات

کاربر 0/0110/301تجربه و مهارت 

0/0000/388آشنایی با سامانه های هوشمند
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متغیرهــا از ســطح معنــی داری باالتری برخوردار اســت و فــرض صفر با 
دقت بیشتری رد می شود. آزمون کرامر نیز ضریب شدت این ارتباط را با 
عددی بین صفر و یک مشخص می کند. هرچه این ضریب به عدد یک 
نزدیک تر باشد، شدت ارتباط یا تاثیرگذاری بیشتر است. در جدول2، 
کرامر ارائه شده است. سطح معنی داری رابطه متغیرها و ضریب تاثیر 
کــه بین تمــام متغیرهای  کای دو نشــان می دهــد  نتیجــه آزمــون 
مســتقل پیش بینــی شــده و افردنــس مطلــوب دســتگاه خودپــرداز 
)متغیر وابسته(، رابطه معنادار وجود دارد. همچنین مقایسه ضریب 
گــروه امکان پذیری های  کــه در  کرامــر متغیرهــا نشــان می دهد  تاثیــر 
گــروه اطاعات  عملکــرد: تعــداد مراحــل و ســرعت انجام مراحــل؛ در 
قابــل درک: وضــوح و خوانایــی اطاعــات، حجــم مطلــوب اطاعات 
کاربــر: ســن،  گــروه توانمندی هــای  و انعطاف پذیــری اطاعــات؛ و در 
سطح تحصیات و آشــنایی با سامانه های هوشمند، بیشترین تاثیر 

را بر افردنس مطلوب دستگاه خودپرداز دارند.

3- طراحی افردنس چند سطحی

هــدف ایــن بخــش، زمینه ســازی آزمــون افردنــس چندســطحی 
اســت؛ بنابراین بر اســاس اطاعات حاصل از پرسشــنامه اول و دوم 
افردنس هــای دســتگاه  کاربــران در طراحــی  و ترجیحــات متفــاوت 
که  خودپرداز، افردنس های ســه مورد از خدمات دســتگاه خودپرداز 
دشــوارتر معرفــی شــده اند )انتقــال وجــه، پرداخت قبــض و پرداخت 
اقســاط(، در ســه سطح طراحی شــد تا پس از نمونه ســازی رایانه ای 
کاربردپذیری  در بخــش بعــد، تاثیــر مــدل افردنــس چند ســطحی بــر 
گیرد. مشخصات  دستگاه خودپرداز بتواند مورد بررسی و آزمون قرار 

اصلی هر سطح، در جدول3 خاصه شده است.
کــم(، بــه ازای هــر مرحلــه از  در ســطح اول )توانمنــدی و مهــارت 
کاربری طراحی شــد، امکان  کار، یک صفحه یا ســطح واســط  انجــام 
کار بیشــتر از طریق  گردیــد و پیشــروی  انتخــاب انــدازه فونــت میســر 

جدول 3- مشخصات سه سطح متمایز افردنس دستگاه خودپرداز )منتج از مرحله دوم و سوم فرایند پژوهش(.

سطح اول
کم( )توانمندی 

سطح دوم
)توانمندی متوسط(

سطح سوم
)توانمندی زیاد(

رد
لک

عم
ی 

ها
ی 

ذیر
ن پ

کا
ام

حداقلمتوسطبیشینهتعداد مراحل

زیادمتوسطکمسرعت انجام مراحل 

بیشتر افردنس تودرتوپی در پی و تودرتوبیشتر افردنس پی در پینوع افردنس )پی در پی و تودرتو(

ضروری نیستمتوسطزیادتناسب فرایند با عادات استفاده

الزم استالزم استالزم و ضروری استامکان بازگشت و اصاح

الزم نیستضروری نیستضروری استامکان بزرگ نمایی فونت و اطاعات

ک
در

ل 
قاب

ت 
عا

ال
اط

خوانا و واضحخوانا و واضحخوانایی و وضوح بیشینهوضوح و خوانایی اطاعات

بیشینه به شرط وضوحمتوسطحداقل ولی انعطاف پذیرحجم مطلوب و قابل درک اطاعات

ضروری نیستبهتر است باشدضروری استانعطاف پذیری اطاعات

اهمیت زیادی نداردموارد پرکاربرد سمت راستموارد پرکاربرد سمت راستچیدمان مطلوب اطاعات

کمتر تصویریصوتی و تصویرینوع عوامل راهنما صوتی )در صورت لزوم(بیشتر صوتی و 

الزم استالزم استضروری استارائه بازخورد مناسب

تصویــر2- امــکان انتخــاب انــدازه فونــت بــه منظــور تناســب ابعــاد اطالعات بــا تــوان دیداری 
کاربران و اطمینان از خوانایی صفحات )سطح اول(.

کاربران در  گرافیکــی بــه منظور تســهیل درک اطالعــات توســط  کاربــرد آیکون هــای  تصویــر3- 
سطح اول و دوم.
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کاربرد  افردنس هــای پــی در پــی انجام می شــود. همچنین عاوه بــر 
گزینه های انتخابی  راهنمای صوتی، آیکون هــای تصویری به همراه 
ارائه شــد تا انعطاف پذیری نوع اطاعات، به سهولت درک اطاعات 
کمک نماید. بنابراین در این سطح،  کاربر  گزینه ها توسط  و انتخاب 

کار از سرعت باالیی برخوردار  نیست. فرایند انجام 
در ســطح دوم )توانمندی و مهارت متوســط(، تعدادی از مراحل 
کارت مقصــد و مبلــغ بــرای انتقــال  کاری مرتبــط )مثــل ورود شــماره 
کاهش  کار  گردیــد تا تعداد مراحل انجام  وجــه( در یک صفحه ادغام 
کار از طریق افردنس هــای تودرتو و پی در پی انجام  یابــد و پیشــروی 
گرفته شد و  کار  شود. آیکون های تصویری فقط در موارد ضروری به 

کرد. کار نسبت به سطح اول بهبود پیدا  سرعت انجام 
در سطح سوم )توانمندی و مهارت زیاد(، مراحل کاری به گونه ای 
کاربر بتوانــد در حداقل صفحات، اطاعــات مورد نیاز  که  ادغــام شــد 
را وارد نمایــد و در حداقــل زمــان بتوانــد فرایند را تکمیــل نموده و به 
نتایج مورد نیاز دست یابد. در این سطح، عوامل راهنمای صوتی و 

فقط در موارد ضروری ارائه شد.
کاربران در  که نتیجه مشــاهدات و مصاحبه با  الزم به ذکر اســت 
که در هر مرحله و هنــگام مواجهه  مطالعــه میدانی نشــان می دهــد 
کاربــر مــدت زمــان اندکــی را صــرف می کنــد تا  بــا هــر صفحــه، ابتــدا 

تشــخیص دهــد هــدف آن مرحلــه چیســت و چــه اطاعاتــی را بایــد 
و ســوم،  بنابرایــن در ســطح دوم  نمایــد.  نظــر  مــورد  وارد صفحــه 
ادغــام مراحــل مرتبط بــا یکدیگر و امــکان ورود اطاعــات مرتبط در 
یک صفحه، باعث ســهولت درک ارتباط اطاعات و افزایش نســبی 

کار می شود. سرعت انجام 

ح کاربرد و آزمون طر  -4

کاربــری ســه  افردنس هــا و ســطح واســط  ابتــدا  ایــن بخــش  در 
خدمــت طراحی شــده دســتگاه خودپرداز، توســط نرم افــزار رایانه ای 
گردید تــا امکان آزمون فراهم شــود. در  برنامه نویســی و شبیه ســازی 
کاربری خودپرداز )صفحات  تصویــر 5، نمونه نرم افزاری ســطح رابط 

کارت( ارائه شده است. انتخاب نوع خدمات و ورود 
گروه سنی متمایز به  که سه  گونه ای انتخاب شد  نمونه آزمون به 
ح بر  تعداد برابر در آن حضور داشته باشند. از آنجا که امکان آزمون طر
روی دستگاه خودپرداز میسر نبود، سه نسخه طراحی شده بر روی 
کاربران ارائه شد تا این آزمون در دو مرحله انجام پذیرد.  لپ تاپ به 
کاربر هر ســه ســطح افردنس را تجربه می کند و  - در مرحله اول، هر 
که با نیازها و توانمندی های خود تناســب بیشــتری دارد،  ســطحی را 

کاربران. کارت مقصد و مبلغ انتقالی در تناسب با سه سطح از توانمندی های  تصویر4- ورود شماره 
)سطح اول، دوم و سوم، به ترتیب از چپ به راست(

کارت(. کاربری خودپرداز )صفحه انتخاب نوع خدمات و ورود  تصویر 5- نمونه نرم افزاری سطح رابط 
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سطح انتخاب شده
مجموع

سطح سهسطح دوسطح یک

سن

% 100% 72/7% 15/2% 3012/1-18 سال

% 100% 32/4% 50% 5017/6-30 سال

% 100% 21/2% 15/2% 7063/6-50 سال

% 100% 42% 27% 31مجموع

ارزیابی
مجموع دشوار و 

ساده و متوسطنامطلوب
مطلوب

سطح 
انتخاب 

شده

% 100% 87/1% 12/9% 0سطح یک

% 100% 81/5% 18/5% 0سطح دو

% 100% 88/1% 9/5% 2/4سطح سه

% 100% 86% 13% 1مجموع

جدول 5- ارزیابی درک قابلیت های عملکردی ســطوح انتخاب شــده توسط آزمون شوندگان 
در پرسشنامه سوم.

جــدول 4- ســطح افردنــس انتخــاب شــده توســط ســه طیــف ســنی نمونــه آزمــون شــده در 
پرسشنامه سوم.

انتخاب می کند.
- در مرحلــه دوم، پرسشــنامه تدویــن شــده )پرسشــنامه ســوم 
کاربران ارائه می شود تا  تحقیق با 15 ســوال بســته و 1 ســوال باز( به 
سطح انتخاب شده را ارزیابی نمایند. علت انتخاب سطح، ارزیابی 
افردنس هــا و متغیرهــای مســتقل تاثیرگذار بر افردنــس مطلوب، در 

قالب ســواالت پرسشنامه سوم پژوهش تدوین و ارائه شد.

5- مشاهده و تجزیه و تحلیل داده ها

در ایــــــن بخش نتایــــــج آماری حاصل از پرسشــــــنامه ســــــوم 

ح و تجزیه و تحلیل  تحقیق، در قالب جــــــداول تقاطعی22 مطــــــر
گروه  کثر افراد در هر  که ا گردید. بررســــــی نتایج آماری نشان داد 
انتخاب  را  با توانمندی های خــــــود  ســــــنی، افردنس متناســــــب 
نموده انــــــد و علت انتخاب ســــــطح مورد نظر را نیــــــز همین مورد 

 .)4 می کنند)جدول  بیان 
نکتــه دیگر اینکــه 86 درصد آزمون شــوندگان، درک قابلیت های 
عملکــردی ســطح افردنــس انتخــاب شــده را ســاده و مطلــوب اعام 
کرده اند و در مقایســه با نتایج پرسشــنامه اول، نشان دهنده ارتقای 
کاربــرد افردنــس چند  کاربردپذیــری محصــول تعاملــی مــورد نظــر بــا 

سطحی است)جدول 5(. 

نتیجه

در محصــوالت تعاملــی عمومــی، معمــواًل افردنس هــا و اطاعات 
توانمنــدی طراحــی  و  مهــارت  از  معینــی  بــرای ســطح  آنهــا  معــرف 
کاربــران  بــا  هماهنگــی  بــرای  را  الزم  انعطاف پذیــری  و  می شــوند 
کــه از اطاعــات و توانمندی هــای متفاوتــی برخوردارنــد،  مختلــف، 
ندارنــد؛ همچنیــن امــکان شخصی ســازی و ســازگار نمــودن آنهــا بــا 
کار با  گر فرایند  کاربــران مختلــف وجود ندارد. در چنین محصوالتــی ا
کم توان،  کاربران مبتدی و  محصول پیچیده و چند مرحله ای باشد، 
کار با محصــول را درک نمایند و  اغلــب نمی تواننــد به ســهولت نحــوه 
کاربــران ماهــر نیــز طراحــی  بــا مشــکات متعــدد مواجــه می شــوند؛ 
کار را تکراری، خســته کننده، زمان بر  کاربری و مراحــل انجــام  ســطح 
گر سطحی  که ا و نامناســب می دانند. نتایج پژوهش نشــان می دهد 
کاربران اســت به آنها ارائه  که متناســب با توانمندی های  از افردنس 
کمتــر و رضایت بیشــتر همراه  شــود، تعامــل بــا پیچیدگی و دشــواری 
که افردنس های محصوالت  خواهد بود. بنابراین پیشــنهاد می گردد 
کاربران و  تعاملــی عمومــی، در تناســب با ســطوح متمایز توانمنــدی 
کاربران بتوانند  حداقل در ســه سطح طراحی شــود تا قشر وسیعی از 
افردنس هــا را درک نمــوده و بــه شــیوه ای مناســب از آنهــا اســتفاده 
کاربران،  نماینــد. به بیــان دیگر، بنابــر مطالعه و تدوین پرســوناهای 
نیازها و توانمندی های متمایز آنها شناســایی و دســته بندی شده و 

سه ویراست از افردنس ها و اطاعات معرف آنها، در تناسب با نیازها 
گردد.  کاربران طراحی و ارائه  و توانمندی های فیزیکی و شناختی 

که متناســب  در محصوالت تعاملی عمومی، ســطحی از افردنس 
کاربر اســت می تواند به دو شــیوه زیر به او  بــا نیازها و توانمندی های 

ارائه شود:
کــه در مواجهــه با برخی از ســطوح واســط تعاملی  1- همانگونــه 
کاربر پرســیده  )مثــل ســایت های اینترنتی یــا خودپرداز(، ابتدا زبان 
کاربــر پــس از انتخــاب زبــان شــروع بــه تعامــل می کنــد،  می شــود و 
امکان انتخاب ســطوح افردنس نیز می تواند در قالب افردنس های 

گردد. تودرتو میسر 
2- محصــوالت تعاملــی می توانند از طریق عوامل واســطی چون 
کارت، اثــر انگشــت، شناســایی چهــره و ...، اطاعــات اولیه ای )مثل 
کاربران  ســن، جنســیت، مدت زمان اســتفاده از محصول و ...( را از 
که متناسب با توانمندی های  دریافت نموده و سطحی از افردنس را 
گر عامل واســط حاوی  کاربــر اســت به او پیشــنهاد یا عرضــه نمایند. ا
کارت(، ایــن شــیوه حتــی  کاربــر باشــد )مثــل  اطاعــات دقیق تــری از 
کاربر  نیازمنــد پایــگاه داده هــا23 نیســت و فقــط الزم اســت اطاعــات 
دریافــت شــده و بــا پــردازش مختصــر، بــرای انتخــاب و ارائــه ســطح 

گیرد.  افردنس مطلوب مورد استفاده قرار 

کاربردپذیری محصوالت  طراحی افردنس چند سطحی به منظور ارتقای 
تعاملی
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