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Abstract: The purpose of this research is to determine contribution of
effective thematic disciplines in the formation of user interface theses
in Iran and their methodological analysis. The research was carried out
using a quantitative content analysis method and a checklist for collecting
data. Results showed that in more than 25 different universities in the
country (including State, Payame Noor, non-profit, and Islamic Azad
Universities), the theses in the field of the user interface have been
performed and completed. The findings of the present study indicated
that specialists with a degree in 18 subject fields have played a role in
forming, guiding, and providing consultations for conducting theses in
this field. However, experts in Knowledge and Information Science have
conducted or directed more than half of the theses in this field in Iran.
Findings about research methodology of theses showed that only some
methods and often in quantitative approach have been used. More than
40% of theses have been conducted using the survey method that is
one of the most important methods of quantitative approach. In addition,
they have often a practical and used a single tool, often a questionnaire
or checklist, to collect data. The tendency to use a small number of
samples, as well as targeted sampling methods is observed. It seems
in addition to conducting practical researches (especially evaluating
the designed products and providing feedback to their designers),
it is necessary to review the theoretical foundations and principles in
this area and develop the theoretical field with using new research
approaches, methods and tools.
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چكيــده :پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن ســهم رشــتههای موضوعــی مؤثــر
در شــکلگیری پایاننامههــای انجامشــده در دانشــگاههای ایــران در حــوزة
موضوعــی رابــط کاربــر و همچنیــن ،تبییــن مــوارد روششــناختی پژوهشــی آنهــا
انجــام شــده اســت .در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل محتــوای کمــی بــا رویکــردی
توصیفــی و ابــزار ســیاهة وارســی محققســاخته بــرای گــردآوری دادههــا اســتفاده
شــده اســت .یافتههــا نشــان داد کــه در بیــش از  25دانشــگاه مختلــف کشــور (اعــم
از سراســری ،پیــامنــور ،غیرانتفاعــی و دانشــگاه آزاد اســامی) پایاننامههایــی در
حــوزة رابــط کاربــر انجــام و بــه نتیجــه رســیده اســت .همچنیــن ،متخصصــان دارای
مــدرک در  18رشــتة موضوعــی در شــکلگیری ،هدایــت و ارائــة مشــاورههای
الزم بــرای انجــام پایاننامههــای انجامشــده در ایــن حــوزه نقــش داشــتهاند.
بــا ایــن حــال ،متخصصــان علــم اطالعــات و دانششناســی بیــش از نیمــی از
پایاننامههــای ایــن حــوزه را در ایــران انجــام داده و یــا هدایــت کردهانــد .از
منظــر روششــناختی نیــز یافتههــا نشــان داد کــه بــرای انجــام پایاننامههــای مــورد
بررســی تنهــا از معــدودی از روشهــای پژوهــش مرســوم در حــوزة تعامــل انســان
بــا رایانــه اســتفاده شــده اســت .بیــش از  40درصــد از ایــن پایاننامههــا نیــز بــا
اســتفاده از روش پیمایشــی کــه از مهمتریــن روشهــای رویکــرد ک ّمــی اســت،
انجــام شــدهاند .همچنیــن ،اغلــب آنهــا کاربــردی بــوده و از تکابــزار ،کــه
اغلــب هــم پرسشــنامه یــا ســیاهة وارســی بــوده ،بــرای گــردآوری دادههــا بهــره
بردهانــد .در بررســی پژوهشهــای ایــن حــوزه ،گرایــش بــه اســتفاده از تعــداد
نمونههــای کــم و همچنیــن روشهــای نمونهگیــری هدفمنــد در جامعــة مــورد
بررســی مشــاهده میشــود .بــه نظــر میرســد در حــوزة پژوهشهــای رابــط
کاربــر عــاوه بــر انجــام پژوهشهــای کاربــردی (بهویــژه در رابطــه بــا ارزیابــی
محصــوالت طراحیشــده و ارائــة بازخــورد بــه طراحــان آنهــا) ،نیــاز اســت مبانــی
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نظــری و اصــول موجــود در ایــن حــوزه بــا اســتفاده از رویکردهــا ،روشهــا و ابزارهــای پژوهشــی
جدیدتــر و عمقیتــر نیــز مــورد بازنگــری و بررســی بیشــتر قــرار گیرنــد و توســعة حــوزة نظــری نیــز
مــورد توجــه پژوهشــگران باشــد.
كليدواژههــا :رابــط کاربــر ،تعامــل انســان بــا رایانــه ،پایاننامــه ،دانشــگاههای ایــران ،روششناســی
پژوهــش
 .1مقدمه و بیان مسئله

یکــی از حوزههــای پژوهشــی کــه در زمینــة فنــاوری اطالعــات بســیار مطــرح اســت ،حــوزة

تعامــل انســان بــا رایانــه 1نــام دارد .در ايــن حــوزه ،مباحــث مرتبــط بــا طراحــی ،ارزیابــی و ارتقــای

نظامهــای رایان ـهای مــورد اســتفادة انســانها مطــرح میشــود .مطالعــة چگونگــی تعامــل انســان بــا

رایانــه و میــزان پیشــرفت رایانههــا در انجــام تعامــل موفقیتآمیــز بــا انســانها از جملــه بحثهــاي

اصلــي در ايــن زمينــه اســت ( .)Hewett et al. 2004در ســالهای اخیــر ،ایــن حــوزه بــا تأثیرپذیــری
از حوزههــای روانشناســی ،علــوم رایانــه ،علــم اطالعــات و دانششناســی ،جامعهشناســی،

انسانشناســی ،علــومتربیتــی ،مهندســی صنعتــی و ســایر حوزههــای مشــابه گســترش بســیاری

داشــته اســت.

یکــی از زمینههــای اساســی کــه در حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه بســیار مــورد توجــه

اســت ،مبحــث رابــط کاربــر اســت .شــناخت کاربــر نخســتین و مهمتریــن اصــل در طراحــی رابــط

کاربــر اســت .زیــرا هــدف نهایــی طراحــی رابــط کاربــر ایــن اســت کــه کاربــر بتوانــد بــهنحــو
مطلــوب و مؤثــر از یــک نظــام رایان ـهای اســتفاده کنــد .از ایــن رو ،شناســایی کاربــران از اصــول
مهــم و غیرقابــل انــکار نظامهــای اطالعاتــی رایانــهای اســت .تواناییهــای جســمی و ادراکــی،

ویژگیهــای شــخصیتی و عوامــل فرهنگــی کاربــران بایــد در طراحــی مــد نظــر باشــد (Marchionini

 .)1990اهمیــت پژوهــش و ارزیابــی رابــط کاربــر بهدلیــل اهمیــت ســنجش عملکــرد رابــط کاربــر،

ســنجش تأثیــر یــک رابــط بــر کاربــران و ضــرورت شناســائی مشــکالت موجــود در آن بهمنظــور
رفــع آن مشــکالت اســت (.)Dix, Finlay and Abowd 1998

حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه و بهتبــع آن حــوزة مطالعــات و پژوهشهــای رابــط کاربــر

بهدلیــل تغییــرات گســترده در فناوریهــا و تغییــر گرایشهــای پژوهشــی در چهــار دهــة اخیــر
1. human – computer interaction

698

تبیین روششناختی و تعیین سهم رشتههای موضوعی مؤثر در شکلگیری پایاننامههای حوزة رابط کاربر    |   ...زرهساز

نیازمنــد بهکارگیــری یــا توســعة روشهــای پژوهشــی جدیــد بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،بایــد اذعــان

کــرد کــه اغلــب روشهــای پژوهشــی ب ـهکار گرفتهشــده بهدلیــل ســابقة تحصیــات پژوهشــگران

ایــن حــوزه در رشــتههای مختلــف ،از حوزههــای موضوعــی علــوم اجتماعــی ،مهندســی و علــوم

پزشــکی وام گرفتــه شــدهاند.

در حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه تأکیــدی تاریخــی بــر نتیجهگیــری عملــی از پژوهشهــای

انجامشــده بهمنظــور بهبــود کیفیــت زندگــی وجــود دارد ( .)Hochheiser & Lazar 2007بــا ایــن
حــال ،ایــن تأکیــد نیــز وجــود دارد کــه از روشهــای پژوهشــی قاعدهمنــد و در عیــن حــال متناســب

بــا نیازهــا و ویژگیهــای کاربــران ،ســازمانها و فراینــد طراحــی بهــره بــرده شــود (Lazar Jinjuan

.)and Hochheiser 2010

«شــنایدرمن» معتقــد اســت کــه علــوم رایانــه در آغــاز پیدایــش خــود در رابطــه بــا آنچــه

کــه رایانههــا میتوانســتند انجــام دهنــد ،متمرکــز شــده بــود ،امــا پــس از مدتــی ایــن تمرکــز بــه
سمتوســوی آنچــه انســانها میتواننــد انجــام دهنــد ،تغییــر پیــدا کــرد ( .)Shneiderman 2002بــا

توجــه بــه اینکــه مطالعــات حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه ،بهویــژه مطالعــات حــوزة رابــط کاربــر،

اغلــب در رابطــه بــا بررســی نحــوة تفکــر ،یادگیــری و ارتبــاط انســانها و چگونگــی طراحــی

عناصــر و ویژگیهــای موجــود در رابــط بهمنظــور تأمیــن نیازهــای آنهاســت ،نیــاز بــه اســتفاده از
همــة روشهــای پژوهشــی مطــرح در حوزههــای علــوم اجتماعــی ،علــوم مهندســی و علــوم پزشــکی

وجــود دارد.

اگرچــه حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه یــک حــوزة مطالعاتــی چندرشــتهای اســت ،بــا ایــن

حــال ،پژوهشــگران چنــد رشــته و حــوزة موضوعــی از جملــه علــوم رایانــه ،روانشناســی ،علــوم
اطالعــات و کتابــداری ،هنــر و طراحــی نقــش مؤثرتــری در شــکلدهی پژوهشهــای ایــن

حــوزه ایفــا کــرده و از ایــن رو ،بــر روشهــای پژوهشــی انتخابشــده بــرای انجــامپژوهشهــا
نیــز تأثیرگــذار بودهانــد ( .)Gurdin 2006بــا توســعة اســتفاده از فناوریهــا و محصــوالت جدیــد

همچــون رابــط کاربرهــای لمســی و تکنیکهــای پژوهشــی نــو ماننــد ردیــاب چشــمی ،تمایــل

بــه اســتفاده از روشهــای پژوهشــی جدیــد در ایــن حــوزه بیشــتر شــد .ب ـ ه همیــن دلیــل ،اســتفاده

از رویکردهــای ترکیبــی و ابرازهــای متعــدد گــردآوری دادههــا در پژوهشهــای ایــن حــوزه
گســترش پیــدا کــرده اســت.

در ایــران نیــز از آغــاز دهــة  80شمســی ،نســبت بــه حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه بهویــژه

موضــوع رابــط کاربــر در پایاننامههــا و پژوهشهــای دانشــگاهی توجــه خاصــی شــده اســت .از
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دالیــل ایــن امــر میتــوان بــه توســعة پژوهشهــای ایــن حــوزه در ســطح جهــان و آشــنا شــدن

پژوهشــگران ایرانــی بــا متــون و آثــار تخصصــی ایــن حــوزه اشــاره کــرد .بــا ایــن حــال ،پــس از
گذشــت دو دهــه ،تصویــر واضحــی از نقــش حوزههــای موضوعــی مختلــف در شــکلگیری

پژوهشهــای ایــن حــوزه و همچنیــن وضعیــت روششــناختی پژوهشهــای انجامشــده وجــود

نــدارد .بــه نظــر میرســد بســیاری از پژوهشهــای جــدی انجامشــده در ایــن حــوزه در قالــب
پایاننامــه انجــام شــده باشــند .ایــن پژوهــش بهدنبــال آن اســت کــه مشــخص کنــد پایاننامههــای

ایــن حــوزه در ایــران در کــدام دانشــگاهها و توســط چــه افــرادی بــا چــه ســابقهای از نظــر

تحصیــات و تخصــص و تحــت هدایــت اســاتیدی بــا چــه تخصصهــا و گرایشهــای موضوعــی

انجــام شــدهاند .همچنیــن ،وضعیــت پژوهشهــای انجامشــده در قالــب پایاننامــه از منظــر
روششناســی و انتخــاب روشهــا و ابزارهــای پژوهشــی جدیــد و متنــوع چگونــه اســت؟ یافتههــای
ایــن پژوهــش میتوانــد ســبب آشــنائی متخصصــان ایــن حــوزه بــا گســترة پژوهشهــای انجامشــده

توســط پژوهشــگران بــا زمینههــای تحصیالتــی و پژوهشــی مختلــف را فراهــم ســازد و زمینــة انجــام
پژوهشهــای بینرشــتهای مشــترک و جامعتــر در ایــن حــوزه را فراهــم آورد .همچنیــن ،ضمــن

مشخصشــدن نقــاط قــوت وضعــف روششــناختی پژوهشهــای انجامشــده در قالــب پایاننامــه

در ایــران ،ضــرورت بازنگــری در برخــی از رویکردهــا و اقدامهــای پژوهشــی بهمنظــور نیــل بــه

نتیجــة بهتــر آشــکار خواهــد شــد.
 .2ادبیات و پیشینة پژوهش

بررســی متــون تخصصــی نشــان میدهــد کــه تنهــا چنــد اثــر محــدود در رابطــه بــا معرفــی

روشهــای پژوهــش در حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه بــه رشــتة تحریــر درآمــده اســت« .الزار،

یینیــوآن و هوخهایــزر» یکــی از مهمتریــن آثــار در ایــن حــوزه را پدیــد آوردهانــد .آنهــا در کتــاب

خــود بــا عنــوان «روشهــای پژوهــش در حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه» اطالعاتــی در رابطــه بــا
تاریخچــة اســتفاده از روشهــای پژوهــش در ایــن حــوزه ارائـه دادهانــد .آنهــا همچنیــن برخــی از

روشهــای پژوهــش ک ّمــی و کیفــی متــداول و شــرایط اســتفاده از آنهــا در حــوزة تعامــل انســان

بــا رایانــه را معرفــی کردهانــد .در ایــن اثــر همچنیــن در رابطــه بــا نحــوة تعامــل بــا آزمودنیهــا

و تجزیــه و تحلیــل آمــاری دادههــای پژوهشــی توضیحاتــی ارائــه شــده اســت (Lazar Jinjuan

 .)and Hochheiser 2010در کتــاب دیگــری بــا عنــوان «تعامــل انســان بــا رایانــه :یــک رویکــرد

پژوهشــی تجربــی»« ،مککنــزی» اطالعاتــی را در رابطــه بــا تعریفهــای مختلــف پژوهــش در
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حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه ،روشهــای پژوهــش مشــاهدهای ،تجربــی و همبســتگی و همچنیــن،
نحــوة طراحــی ،اجــرا و آزمــون فرضیههــا ارائــه کــرده اســت ( .)MacKenzie 2013بــا ایــن

حــال ،در متــون تخصصــی ایــن حــوزه روشهــای مختلفــی بــرای ســنجش اســتفادهپذیری محیــط

رابــط کاربــر و انجــام پژوهشهــای گوناگــون معرفــی شــدهاند .از جملــة روشهــای عامتــر و

پرکاربردتــر در حوزههــای مختلــف علمــی میتــوان بــه روشهــای پیمایشــی ،آزمایشــی،

کتابخانــهای ،مشــاهده ،مطالعــات مــوردی ،1مردمنــگاری ،2نظریــة زمینــهای ،3گروههــای

کانونــی 4و همچنیــن ،از روشهــای خاصتــر و جدیدتــر بــ ه روشهــای هدایتگــری ،5یادگیــری
هماکتشــافی ،6ســنجش کارایــی ،7آزمــودن از راه دور ،8آزمــون گذشــتهنگر ،9روش ســایهای،10

پروتــکل بلنداندیشــی،11کنکاش شــناختی ،12بازبینــی ویژگیهــا ،13ارزیابــی مکاشــفهای ،14کنــکاش
چندگانــه ،15بازبینــی چشــمانداز ،16مشــاهدة میدانــی ،17کاربــرد واقعــی واقعهنــگاری ،18مطالعــة
میدانــی پیشفعــال ،19ارزشــیابی کارایــی ،20تجزیــه و تحلیــل نقــش ذینفعــان ،21ســنجش اهــداف

نظــام از دیــدگاه کاربــران ،22ســناریو ،23طراحــی مشــارکتی ،24بررســی رهنمودهــا ،25پژوهــش

زمین ـهای بــر اســاس ســابقة کاربــران ،26تجزیــه و تحلیــل وظایــف ،27آزمــودن قابلیــت دسترســی،28

آزمایــش کاربرمحــور،29ثبــت وقایــع روزانــه ،30نمونهگیــری تجربههــا ،31ارزیابــی قضاوتــی،32

آنالیــز فعالیــت 33و ردیــاب چشــمی 34اشــاره کــرد (Lopes 2016; Lazar Jinjuan and Hochheiser

.)2010
از ســوی دیگــر برخــی از پژوهشــگران تــاش کردهانــد روش و یــا رویکــرد پژوهشــی جدیــد
خــود را در قالــب یــک مقالــه معرفــی کننــد .بــرای نمونــه« ،شــنایدرمن» رویکــرد پژوهشــی جدیــد
خــود در ایــن حــوزه بــا عنــوان  .Science 2.0را در مقالـهای معرفــی کــرده اســت .وی در ایــن مقاله،
بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه اســتفاده از روشهــای تقلیلگــرا و محدودکــردن فضــای پژوهــش بــه
3. grounded theory

2. ethnography

1. case studies

6. co-discovery learning

5. coaching method

4. focus group

9. retrospective testing

8. remote testing

7. performance measurement

12. cognitive walkthrough

11. thinking aloud method

10. shadow method

15. pluralistic walkthrough

14. heuristic evaluation

13. feature inspection

18. logging actual use

17. field observation

16. perspective-based inspection

21. stakeholder analysis

20. usability evaluation

19. proactive field study

24. participatory design

23. scenario

22. personas

27. task analysis

26. context inquiry

25. guidelines

30. diaries

29. user testing

28. accessibility testing

33. activity analysis

32. judgemental evaluation

31. experience sampling
34. eye tracking
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فضــای آزمایشــگاهی پاســخگوی پرسـشهای پژوهشــی جدیــد در ایــن حــوزه بــا متغیرهــای متعــدد
مطــرح در آنهــا نیســت .وی بــر ضــرورت انجــام پژوهشهــای ایــن حــوزه در محیــط واقعــی و بــا

رویکــردی بینرشــتهای بهمنظــور دریافــت نتیجــة بهتــر تأکیــد میکنــد (.)Shneiderman 2008
«ملوچــه» اســتفاده از روش کیــو 1در حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه را پیشــنهاد داد ()Meloche 1999

و ســالها بعــد «اولیــری» و همکارانــش از ایــن روش جدیــد بــا عنــوان  HCI-Qنــام بردنــد .آنهــا
معتقــد بودنــد کــه ایــن روش ،روشــی کارآمــد بــرای ارزیابــی ادراکهــای انســان در فراینــد تعامــل

انســان بــا رایانــه اســت (.)O’Leary et al. 2013

در داخــل کشــور تاکنــون پژوهــش مســتقلی بــه بررســی روشهــای پژوهــش در متــون

حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه ،بهویــژه در حــوزة رابــط کاربــر نپرداختــه اســت .بــا ایــن حــال،
یافتههــای چنــد پژوهــش از جملــه مختارپــور و حیــدری» (« ،)1396آذرانفــر» ( )1385و «ســیدین

و بابالحوائجــی» ( )1388نشــان میدهــد کــه بهطــور کلــی وضعیــت مطالعــات روش پژوهــش

در داخــل کشــور و بهویــژه در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی (کــه یکــی از حوزههــای
اصلــی شــکلدهندة مطالعــات حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه اســت) بیانگــر چنــد نکتــه اساســی

اســت .ســیطره پژوهشهــای پیمایشــی و رویکردهــای ک ّمــی و کمتوجهــی پژوهشــگران بــه

رویکــرد ترکیبــی و مطالعــات چندروشــی از جملــة ایــن نــکات اســت.

بهطــور کلــی ،بــا وجــود تالشهــای گوناگــون بــرای معرفــی روششناســیهای پژوهشــی

مختلــف در حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه و پیشــنهاد روشهــای خالقانــة جدیــد ،نیــاز اســت کــه
پژوهــش مســتقلی بهمنظــور بررســی پژوهشهــای انجامشــده از منظــر روششناســی انجــام شــود

تــا بتــوان بــا بهرهگیــری از یافتههــای آن بــه نقــاط قــوت و ضعــف ایــن روش پــی بــرد و بــرای
پژوهشهــای آینــده راهکارهــای مناســبی بهمنظــور تقویــت روندهــای پژوهشــی ارائــه داد.
 .3روش و نحوة اجرای پژوهش

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای ک ّمــی و بــا رویکــرد توصیفــی انجــام شــده

اســت .بهمنظــور انجــام ایــن پژوهــش ،جســتوجوهای مختلفــی بــا عبارتهــا و کلیدواژههایــی

همچــون «رابــط کاربــر»« ،واســط کاربــر»« ،تعامــل انســان بــا رایانــه» و ” “User Interfaceدر پایــگاه
پایاننامههــای «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک)» بــا عنــوان «گنــج» 2انجــام

شــد .انتظــار مــیرود کــه بــر اســاس رویّههــا و ضوابــط موجــود ،پایاننامههــای دانشــگاههای
2. https://ganj.irandoc.ac.ir/
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سراســر کشــور در ایــن پایــگاه ثبــت شــده باشــند .بررســی پژوهشــگر نیــز نشــان داد کــه از همــة

دانشــگاههای کشــور ،پایاننامههــای مرتبــط در ایــن پایــگاه ثبــت شــدهاند .بــا ایــن حــال ،ممکــن
اســت پایاننامههایــی در ایــن حــوزه در ســالهای دورتــر انجــام شــده باشــند کــه اطالعــات آنهــا
در ایــن پایــگاه نیامــده باشــد .پژوهشــگر جهــت کســب اطمینــان بیشــتر بــه وبســایت دانشــگاهها

و فهرســتهای رایانههــای آنهــا نیــز مراجعــه کــرد ،ولــی بــه اطالعــات بیشــتری در رابطــه بــا

پایاننامههــای مرتبــط دســت پیــدا نکــرد .بــر ایــن اســاس و در فاصلــة زمانــی مــورد بررســی (تــا

شــهریورماه  )1396تعــداد  65پایاننامــه شناســایی و اطالعــات آنهــا بــا اســتفاده از یــک ســیاهة
وارســی و بــا بررســی محتــوای آنهــا ،بهویــژه در فصــل ســوم یــا فصــل روششناســی پژوهــش

ثبــت و ضبــط گردیــد .روایــی ســیاهة وارســی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش نیــز پــس از تأییــد
ســه متخصــص حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه و انطبــاق آن بــا متــون تخصصــی مــورد تأییــد قــرار

گرفــت.

 .4یافتههای پژوهش

یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه بیشــترین تعــداد پایاننامههــای انجامشــده در حــوزة رابــط

کاربــر (بــا  78/5درصــد) در دانشــگاهها و مؤسســات سراســری (دولتــی) انجــام شــده اســت .پــس

از آن دانشــگاههای پیــام نــور (بــا  10/8درصــد) ،دانشــگاههای غیرانتفاعــی (بــا  6/2درصــد) و

دانشــگاههای آزاد اســامی (بــا  4/6درصــد) در رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد .کــم بــودن درصــد

انجــام پژوهشهــای حــوزة رابــط کاربــر در دانشــگاهها و مؤسســات غیرانتفاعــی ممکــن اســت
بهدلیــل نقــص موجــود در پوشــش پایــگاه پایاننامههــای «ایرانــداک» و یــا نبــو ِد عالقــه و دانــش

تخصصــی بــرای انجــام ایــن نــوع از پژوهشهــا در اســاتید و دانشــجویان ایــن دانشــگاهها باشــد.

بــا توجــه بــه دادههــای ارائهشــده در نمــودار  ،1مشــخص میشــود کــه در  25دانشــگاه

مختلــف 65 ،پایاننام ـ ه در حــوزة رابــط کاربــر انجــام شــده اســت .همچنیــن« ،دانشــگاه فردوســی»
بــا هدایــت و بــه نتیجــه رســاندن ده پایاننامــه ( 15/4درصــد) در ایــن حــوزه در صــدر دانشــگاههای
مختلــف قــرار گرفتــه اســت .همــة پایاننامههــای انجامشــده در ایــن دانشــگاه نیــز در گــروه «علــم

اطالعــات و دانششناســی» ایــن دانشــگاه انجــام و دفــاع شــدهاند .ایــن موضــوع میتوانــد بیانگــر

تمایــل ایــن گــروه بــه انجــام مطالعــات حــوزة رابــط کاربــر باشــد .پــس از ایــن دانشــگاه« ،دانشــگاه
الزهــرا» بــا پنــج پایاننامــة دفاعشــده ( 7/7درصــد) در رتبــة دوم قــرار دارد .پایاننامههــای

دفاعشــده در ایــن دانشــگاه نیــز در گــروه «علــم اطالعــات و دانششناســی» بــه نتیجــه رســیدهاند.
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های
دانشگاه
تفکیک
رابط
حوزة
نام1ه.های
پایان
ایراناﻳﺮان
مختلفﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎي
داﻧﺸﮕﺎه ي
ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺗ
کاربرزةبهراﺑﻂ
ﻫﺎي ﺣﻮ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻧﻤﻮدار
نمودار .1فراوانی ﻧ

دﻓﺎعﺷﺪه در ﺣﻮززة راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري
در ﺟﺪول  ،1وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ع

در جــدول  ،1وضعیــت پایاننامههــای دفاعشــده در حــوزة رابــط کاربــر بــر مبنــای زمــان

وﺿﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻠﺴﻪﻫﻫﺎي دﻓﺎع
ﺖ
ﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻠﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮ،
ﺟﻠﺴﻪﻫﺎي ددﻓﺎع آنﻫﺎ ﻣﺸﺨ

برگــزاری جلســههای دفــاع آنهــا مشــخص شــده اســت .بــرای انجــام تحلیــل بهتــر ،وضعیــت

ﻫﺎي ﻫﻔﺘﺎد ،ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻮد )ﺗﺎ ﺳﺎل  (13966ﻣﻮرد ﺑﺮررﺳﻲ ﻗﺮار
دﻫﻪ ﻳﻌﻨﻲ دﻫﻪ ي
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻪ ﻪ

زمانــی جلســههای دفــاع پایاننامههــا بــر مبنــای ســهدهه یعنــی دهههــای هفتــاد ،هشــتاد و نــود

ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﻓﺎعﺷﺪه در ﺣﻮزة
ﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دادهﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه ددر اﻳﻦ ﺟﺪول ،ﺑﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

(تــا ســال  )1396مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــر مبنــای دادههــای ارائهشــده در ایــن جــدول،

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ( ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﺧﻴﺮ و در دﻫﺔ ﻧﻮد )ﺑﺎ  43ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻣﻪ و  66/2ﺪ
راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮﺮ در ﺷﺶ ﺳﺎل اﺧ

بیشــترین پایاننامههــای دفاعشــده در حــوزة رابــط کاربــر در شــش ســال اخیــر و در دهــة نــود (بــا

 43پایاننامــه و  66/2درصــد فراوانــی) بــوده اســت .ایــن یافتــه بیانگــر افزایــش تمایــل بــه انجــام

پژوهشهــای مرتبــط بــا حــوزة رابــط کاربــر ،بهویــژه در ســالهای اخیــر اســت.
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جدول  .1وضعیت پایاننامههای حوزة رابط کاربر در ایران بر اساس دهة زمانی دفاع آنها
ردیف

دهه

فراوانی

درصد فراوانی

1

دهة هفتاد

1

1/5

2

دهة هشتاد

21

32/3

3

دهة نود ()1396 -1390

43

66/2

65

100

مجموع

 60پایاننامــه ،یعنــی  92/3درصــد از پایاننامههــا در مقطــع کارشناســی ارشــد و تنهــا 5

پایاننامــه ،یعنــی  7/7درصــد در مقطــع دکتــری دفــاع شــدهاند .بــرای بررســی حوزههــای

تخصصــی دانشــجویان ،رشــتههای تحصیلــی آنهــا شناســایی شــد .بــر اســاس دادههــای ارائهشــده

در نمــودار  ،2دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی (کارشناســی ارشــد و

دکتــری) در  15رشــته مشــغول بــه تحصیــل بودهانــد .ایــن تنــوع موجــود در رشــتهها و حوزههــای
تخصصــی دانشــجویان تأییــدی بــر بینرشــتهای بــودن پژوهشهــای حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه،

بهویــژه در حــوزة رابــط کاربــر اســت .بــر اســاس دادههــای ارائهشــده در نمــودار  ،2بیــش از نیمــی

از پایاننامههــای دفاعشــده ( 34مــورد 52/3 ،درصــد) در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی

بــوده اســت .ایــن یافتــه بیانگــر تمایــل زیــاد دانشــجویان و متخصصــان ایــن رشــته بــه انجــام

پژوهشهــای مرتبــط بــا رابــط کاربــر اســت .پــس از آن ،رشــتههای مهندســی رایانــه (نرمافــزار)،

هنــر (گرافیــک) و هــوش مصنوعــی بــا اختــاف زیــادی قــرار دارنــد.
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نمودار  .2وضعیت پایاننامههای رابط کاربر در ایران بر مبنای رشتة تحصیلی دانشجویان

ﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ در اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي رﺷﺘﺔ ﺗﺤﺼ
ﻧﻤﻤﻮدار  .2وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻂ

ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﻣﺸﺎور
اﺳﺎﺗﻴﺪ وراﻫﻨﻤﻤﺎ
ي
بــاﻫﺎي
ﺗﺨﺼﺺ
ﻫﺎ و
رﺷﺘﻪ ﺎ
اﻃﻼﻋﺎت،2ﻣﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
در ﺟﺪول
اســاتید راهنمــا و مشــاور
هــای
تخصوص
رشــتهها
مرتبــط
اطالعــات
در ،2جــدول

اسـدر
ـدهﺷﺪه
اراﺋﻪ
ﻫﺎيشـ ﻪ
سـرداده
اﺳﺎس
اراﺋﻪحـﺷﺪه
ﺟﺪول،
ﺷﺪه
دﻓﺎع
ـاس67دادههــای ارائهشــده
اﻳﻦــرﺟ اسـ
ـت .ب
ارائــه
اﺳﺖ.ـطﺑﺮ کاربـ
ـوزة رابـ
ﻛﺎرﺑﺮدر
راﺑﻂشـﻛـده
ﺣﻮزةدفاع
نامدهدرهــای
پایان

وﻇﻴﻔﺔ
 51رﺷﺘﻪ
ﻧﻘﺶ ا
ـدول،اﺳﺘﺎد
جـﻧﻘﺶ
ـنددر
ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﺸﺎور واز 16
اﺳﺘﺎد
ﺼﺺ در
متخصـ51
67راﻫﻨﻤﺎ و
ﻫﺪاﻳﺖنقـوـش اســتاد مشــاور از
ـص در
متخصـ
راهنمــا
ـتاد
ـش اسـ
ﻣﺘﺨﺼ نقـ
ـص در
در ایـ

برعهــده داشــتهاند .دو
ـجویان
دانشـ
تخصصـ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنـةررامشـ
هدایـﺑﻪـت و ارائـ
 16رشـ
اراﺋﺔ
ﻫﻨﻤﺎراو 14
اﺳﺘﺎد راﻫ
ـه دو
ﻧﺎﻣﻪـ ﺑﺎ
ـی بﻪ
ﭘﺎﻳﺎن
هایاﻧﺪ .دو
ـاورهداﺷﺘﻪﻪ
ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﺗﺨﺼﺼﻲ
وظیفــة ﻲ
ـتهﻫﺎي
ﻣﺸﺎورره

ﻋﻠﻢتنهــا بــا یــک اســتاد
ـاور و
اﻧﺪ.ــتاد
ﺷﺪه اس
حضـﺷـور
ﻳﻚننامــه
ﻣﺸﺎورــاو وﺗﻨﻬﻬﺎ14ﺑﺎپایا
ﺘﺎد راهنم
ـتاد
ﺪونــا دو
نامـﺑﺪـه ب
پایان
ـدون دﻓﺎع
اﺳﺘﺎدد بـراﻫﻨﻤﺎ
ﺣﻀﻮراسـاﺳﺘ
ﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺎﺗﻴﺪمشرـرﺷﺘﺔ
ﭘﺎﻳﺎن

راهنمــا دفــاع شــدهاند .اســاتید رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی باالتریــن ســهم را در هدایــت
و ارائــة مشــاورههای تخصصــی بــر عهــده داشــتهاند.

بــا بررســی فراوانــی پایاننامههــای هدایتشــده توســط افــراد مختلــف مشــخص شــد کــه
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«رحمـتاهلل فتاحــی» عضــو هیئــت علمــی گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی «دانشــگاه فردوســی
مشــهد» (بــا هدایــت  7پایاننامــه و ارائــة مشــاوره بــه  3پایاننامــه) و «امیــر غائبــی» عضــو هیئــت

علمــی گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی «دانشــگاه الزهــرا» (بــا هدایــت 3پایاننامــه و ارائــة
مشــاوره بــه  2پایاننامــه) باالتریــن مشــارکت را در تدویــن پایاننامههــای حــوزة تخصصــی رابــط

کاربــر داشــتهاند.

جدول  .2تخصصهای موضوعی اساتید راهنما و مشاور پایاننامهها
استادان مشاور

استادان راهنما

ردیف

تخصص

1

علم اطالعات و دانششناسی 35

52/2

2

مهندسی رایانه (نرمافزار)

11

16/4

9

3

هنر (گرافیک)

4

6

2

3/9

4

هوش مصنوعی

2

3

1

2

5

برنامهریزی درسی

0

0

1

2

6

مهندسی پزشکی

4

6

0

0

7

تکنولوژی آموزشی

3

4/5

1

2

8

طراحی صنعتی

2

3

0

0

9

مدیریت صنعتی

1

1/5

1

2

10

مهندسی عمران

1

1/5

0

0

11

فیزیک

1

1/5

1

2

12

مترجمی زبان انگلیسی

1

1/5

1

2

13

سیستم اطالعات مکانی

1

1/5

0

0

14

مهندسی مکاترونیک

1

1/5

0

0

15

بازاریابی

0

0

1

2

16

مهندسی برق

0

0

1

2

67

100

51

100

مجموع

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

32

62/7
17/6

پژوهشهــای علمــی بــر اســاس هــدف پژوهــش معمــوالً بــه ســه نــوع پژوهــش بنیــادی،

کاربــردی و توســعهای تقســیم میشــوند .هــدف اساســی در پژوهشهــای بنیــادی ،آزمــون
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نظریههــا ،تبییــن روابــط بیــن پدیدههــا و افــزودن بــه مجموعــة دانــش موجــود در یــک زمینــة

خــاص اســت .هــدف از انجــام پژوهــش بــا رویکــرد کاربــردی ،توســعة دانــش کاربــردی در یــک
زمینــة خــاص اســت .بهعبــارت دیگــر ،پژوهشهــای کاربــردی بــه ســمت کاربــرد عملــی دانــش

هدایــت میشــوند (بــازرگان ،ســرمد و حجــازی  .)1384هــدف از انجــام پژوهــش توســعهای،

ایجــاد یــک معــرف جامعتــر از نتایــج پژوهشهــای انجامشــده و گســترش دامنــة مطالعــات ایــن

پژوهشهاســت .در واقــع ،جریــان پژوهشــی توســعهای فراینــدی اســت کــه بهمنظــور تدویــن و

تشــخیص مناس ـببودن یــک فــرآوردة آموزشــی (طرحهــا ،روشهــا و برنامههــای درســی) انجــام

میشــود .هــدف اساســی در ایــن نــوع پژوهشهــا ،تدویــن یــا تهیــة برنامههــا ،طرحهــا و امثــال
آن اســت (روزبهانــی 1393؛ نوبخــت  .)1392بــر ایــن اســاس ،انــواع پژوهشهــای انجامشــده در

حــوزة رابــط کاربــر بــر اســاس هــدف آنهــا بررســی شــد .دادههــای جــدول  ،3نشــان میدهــد کــه
 90/8درصــد پایاننامههــای انجامشــده از نــوع کاربــردی بودهانــد .یافتههــای ایــن جــدول بیانگــر
کاربــردی بــودن پژوهشهــا و کمبــود پژوهشهــای بنیــادی و توســعهای در ایــن حــوزه اســت.
جدول  .3وضعیت پایاننامههای حوزة رابط کاربر در ایران بر مبنای نوع پژوهش
نوع پژوهش

فراوانی

درصد فراوانی

بنیادی

2

3/1

کاربردی

59

90/8

توسعهای

4

6/2

مجموع

65

100

ســه رویکــرد اصلــی بــرای پژوهــش بــا عنــوان رویکردهــای ک ّمــی ،کیفــی و ترکیبــی وجــود

دارد .در هــر یــک از ایــن رویکردهــا ،روشهــای پژوهــش مختلفــی مطــرح اســت (دانــای طوســی

 .)1391بــر اســاس دادههــای ارائهشــده در جــدول  ،4بیــش از  50درصــد از پایاننامههــای
انجامشــده در حــوزة رابــط کاربــر ( 33پایاننامــه) دارای رویکــرد ک ّمــی هســتند .ایــن یافتــه بیانگــر
تســلط رویکــرد ک ّمــی و روشهــای پژوهــش مطــرح در ایــن رویکــرد بــر فضــای پژوهشــی رابــط

کاربــر در ایــران اســت .بــا ایــن حــال ،رویکردهــای کیفــی و ترکیبــی نیــز در حــدود نیمــی از
پایاننامههــا را شــامل میشــوند .ایــن موضــوع میتوانــد بیانگــر افزایــش تدریجــی اقبــال بــه ایــن

رویکردهــا باشــد.
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جدول  .4وضعیت پایاننامههای حوزة رابط کاربر در ایران بر مبنای رویکرد پژوهش
رویکرد پژوهش

فراوانی

درصد فراوانی

کمی

33

50/8

کیفی

19

29/2

ترکیبی

13

20

مجموع

65

100

در بررســی انــواع روشهــای پژوهــش مشــخص شــد کــه تنهــا از  10روش پژوهــش بــرای

انجــام پایاننامههــای حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه اســتفاده شــده اســت .چهــل درصــد از

پایاننامههــای انجامشــده از روش پیمایشــی بهــره بردهانــد کــه بیانگــر رویکــرد غالــب در ایــن

حــوزه اســت .همچنیــن 17 ،پایاننامــه ( 26/2درصــد) کــه در رشــتههای فنــی انجــام شــده بودنــد،

از روشهــای پژوهــش متــداول بهــره نمیبردنــد و اکثــر آنهــا گزارشــی از طراحــی یــک محصــول

رایان ـهای و ارزیابــی آنهــا از منظــر عناصــر و ویژگیهــای مربوطــه بــود .در ایــن ارزیابــی ،آنهــا
از روشهــای پژوهشــی متــداول اســتفاده نکــرده و اغلــب بــا رویکــردی کیفــی بــه تجزیــه و تحلیــل

طراحــی خــود پرداختهانــد .از ایــن رو ،عنــوان «طراحــی و ارزیابــی» بهعنــوان یــک روش کلــی
بــرای توصیــف روششناســی ایــن نــوع از پایاننامههــای انجامشــده انتخــاب گردیــد.

از مجمــوع  12پایاننامــه ( 18/5درصــد) انجامشــده بــا اســتفاده از روشهــای ترکیبــی ،تنهــا

بــه دو مــورد ،بــه نــام روش یــا طــرح ترکیبــی مــورد اســتفاده اشــاره شــده اســت .نــام ایــن دو روش،

روشهــای «ترکیبــی اکتشــافی متوالــی» و «مــدل مفهومــی تبدیــل دادههــا» بــود .در  10پایاننامــة

دیگــر کــه بــا رویکــرد ترکیبــی انجــام شــدهاند ،نامــی از روش و طــرح پژوهــش انتخابشــده
از میــان روشهــای پژوهــش ترکیبــی آورده نشــده اســت و تنهــا بهعنــوان کلــی «روش پژوهــش

ترکیبــی» اکتفــاء شــده اســت.

همانطــور کــه از دادههــای نمــودار  ،3مشــخص میشــود ،ســایر پایاننامههــای حــوزة

رابــط کاربــر بــا فراوانــی بســیار کمتــر مدعــی اســتفاده از روشهایــی بــا عناویــن ارزیابــی اکتشــافی،

موردپژوهــی ،مشــاهدة مســتقیم ،کتابخانـهای ،آزمایشــی ،آنالیــز فعالیــت و ارزیابــی قضاوتی هســتند.

قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن مقالــه ،ارزیابــی کیفــی در رابطــه بــا درســتی انتخــاب و اجــرای

روشهــای پژوهــش مــورد ادعــا صــورت نپذیرفتــه اســت .بــا ایــن حــال ،بررســی همیــن اطالعــات،

جــای خالــی بســیاری از روشهــای پژوهــش را کــه در بخشهــای ابتدایــی ایــن مقالــه نیــز از آنهــا
نــام بــرده شــد ،کام ـ ً
ا نشــان میدهــد.
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ي روشﻫﺎي ﭘﮋووﻫﺶ ﻣﻮرد ادﻋﻋﺎ ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ارزﻳﺎﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮاي
زمستان  | 1397دورة  | 34شمارة
ﺣﺎل2،ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻴﻦ اﻃﻃﻼﻋﺎت ،ﺟﺎي ﺧﺧﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري از روشﻫﺎي ﭘﮋوﻫﻫﺶ را ﻛﻪ
ﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

در ﺑﺨﺶﻫﺎ ي اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ از آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﻛﺎﺎﻣﻼً ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪﺪ.

استفاده
روش
ﻛﺎرﺑﺮبردرمبنای
ایران
ﺣﻮزةدر
ﻫﺎيکاربر
رابط
نام.3ههای
نمودار  .3وضعیت پایان
اﺳﺘﻔﻔﺎده
مورد ﻣﻮرد
پژوهشﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺒﻨﺎي روش ﭘ
ن ﺑﺮ
اﻳﺮان
رااﺑﻂ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ
حوزةن
وﺿﻌﻴﺖ
ﻧﻤﻮدارر

وﻳﮋه اﻃﻼﻋﺎت ذﻛﺮﺮﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﻫﺎي ﻣﻮرد
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ااﻃﻼﻋﺎت روشﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺑﻪ ه
بــا بررســی اطالعــات روششــناختی ،بهویــژه اطالعــات ذکرشــده در فصــل ســوم
ﺖ .در ﺟﺪول  ،5دادهﻫﺎي
در  41ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ زاز ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي اﺳﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ر
پایاننامههــای مــورد بررســی مشــخص شــد کــه در  41پایاننامــه از نمونهگیــری اســتفاده شــده
اﺳﺎس
ـواع ﻣﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪانـﮔﻴﺮي
ﺷﺪه
ـریﻧﺎﻣﻪمـﻫﺎ ذ
نموناﻳهﻳﻦگیـﭘﺎﻳﺎن
اﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﺮﺑﻮطدادﺑﻪههاﻧـﻧﻮاع
اﺳﺖ.درﺑﺮایــن
ـتفاده
ذﻛﺮاسـ
ـورد
رورردشهــای
ﻫﺎي بــه
روشـوط
ـای مربـ
اســت .در جــدول ،5

پایاننامههــا ذکــر شــده اســت .بــر اســاس دادههــای ایــن جــدول 46/3 ،درصــد پایاننامههــای

دارای نمونهگیــری در حــوزة رابــط کاربــر از «روش هدفمنــد» اســتفاده کردهانــد .روش هدفمنــد

یکــی از روشهــای نمونهگیــری در رویکــرد کیفــی اســت کــه بهدنبــال انتخــاب تعــداد نمونــة کــم

بــا ویژگیهــای مشــخص اســت .روشهــای نمونهگیــری «طبقـهای تصادفــی» و «طبقـهای هدفمنــد»
نیــز از جملــه روشهــای نمونهگیــری رویکــرد ترکیبــی هســتند کــه مــورد اســتفادة دانشــجویان و
پژوهشــگران حــوزة رابــط کاربــر قــرار گرفتهانــد.
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جدول  .5وضعیت پایاننامههای حوزة رابط کاربر در ایران بر مبنای انواع روشهای نمونهگیری مورد
استفاده
ردیف

نام روش نمونهگیری

فراوانی

درصد فراوانی

1

هدفمند

19

46/3

2

تصادفی

7

17/1

3

طبقهای تصادفی

7

17/1

4

نمونة در دسترس

3

7/3

5

خوشهای

2

4/9

6

طبقهای هدفمند

1

2/4

7

غیراحتماالتی

1

2/4

8

سهمیهای

1

2/4

41

100

مجموع

بــرای بررســی تعــداد نمونههــای مــورد اســتفاده در پایاننامههــای حــوزة رابــط کاربــر،

اطالعــات مربــوط بــه تعــداد نمونههــا از فصــل ســوم آنهــا اســتخراج شــد .بــر اســاس اطالعــات
استخراجشــده ،کمتریــن تعــداد نمونــة انتخابشــده 5 ،نمونــه بــوده اســت .ســه پایاننامــه دارای

ایــن تعــداد نمونــه بودهانــد .همچنیــن ،بیشــترین تعــداد نمونــة انتخابشــده  486نمونــه اســت .در
یــک پایاننامــه ،ایــن تعــداد نمونــه بــه ثبــت رســیده اســت .ســپس ،بــرای انجــام تجزیــه و تحلیــل
بهتــر دادههــا ،شــش طبقــة پنجاهتایــی تعییــن شــد و تعــداد پایاننامههــای هــر گــروه بــر اســاس

تعــداد نمونههــای آنهــا مشــخص گردیــد .بــر اســاس دادههــای ارائهشــده در جــدول  ،6مشــخص
گردیــد کــه پژوهشــگران در نزدیــک بــه  50درصــد از پایاننامههــای بررسیشــده از تعــداد

نمونههــای بیــن  1تــا  50مــورد اســتفاده کردهانــد .ایــن یافتــه بیانگــر افزایــش تمایــل بــه انتخــاب

تعــداد نمونههــای کــم و انجــام تحلیلهــای عمیقتــر در حــوزة مطالعــات رابــط کاربــر اســت .بــا
ایــن حــال ،بیــش از  50درصــد از پایاننامههــای دیگــر از تعــداد نمونــه بیــش از  50مــورد تــا 486

مــورد بهــره بردهانــد کــه نشــاندهندة انجــام پایاننامههایــی بــا تعــداد نمونههــای زیــاد اســت.
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جدول  .6وضعیت پایاننامههای حوزة رابط کاربر در ایران بر مبنای تعداد نمونههای مورد استفاده
تعداد نمونه

فراوانی

درصد فراوانی

1-50

20

48/8

51-100

5

12/2

101-200

7

17/1

201-300

2

4/9

301-400

5

12/2

401-500

2

4/9

مجموع

41

100

تعــداد ابزارهــای گــردآوری دادههــا در پایاننامههــای مــورد بررســی نیــز شــمارش شــد.

بــر اســاس دادههــای ارائهشــده در جــدول  ،7در  48پایاننامــه از ابزارهــای گــردآوری دادههــا

نــام بــرده شــده اســت .در  17پایاننامــة دیگــر اطالعاتــی در مــورد ابزارهــای مــورد اســتفاده بــرای
گــردآوری دادههــا یافــت نشــد .بیــش از  70درصــد از پایاننامههــای اســتفادهکننده از ابزارهــای

گــردآوری دادههــا ،تنهــا از یــک ابــزار بــرای گــردآوری دادههــا بهــره بردهانــد .ایــن یافتــه بیانگــر

فزونــی پایاننامههــای تکابــزاری در ایــن حــوزه در جامعــة مــورد بررســی اســت .بــا ایــن حــال،
پایاننامههــای چندابــزاری نیــز در جامعــة مــورد بررســی داشــتهایم کــه بیشــترین تعــداد ابزارهــای

مــورد اســتفاده متعلــق بــه یــک پایاننامــة دکتــری بــا شــش ابــزار اســت.

جدول  .7وضعیت پایاننامههای حوزة رابط کاربر در ایران بر مبنای تعداد ابزارهای گردآوری دادة مورد
استفاده
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تعداد ابزارهای پژوهش

فراوانی

درصد فراوانی

1

34

70/1

2

9

18/75

3

2

4/2

4

2

4/2

6

1

2/1

مجموع

48

100
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در جــدول  ،8انــواع ابزارهــای گــردآوری دادههــای مــورد اســتفاده در پایاننامههــای حــوزة

رابــط کاربــر معرفــی شــدهاند .بــر اســاس دادههــای ارائهشــده در ایــن جــدول ،در  48پایاننام ـهای

کــه اطالعاتــی در رابطــه بــا ابزارهــای گــردآوری دادههــای خــود دادهانــد ،از  72ابــزار و در  9نــوع

معرفیشــده در جــدول زیــر اســتفاده کردهانــد .بــرای مثــال ،در برخــی از پژوهشهــا از چهــار نــوع
پرسشــنامة مختلــف و یــا در پژوهشهــای دیگــر از ترکیبــی از انــواع ابزارهــای زیــر بهــره بــرده شــده

اســت .بــا ایــن حــال ،در حــدود نیمــی از ابزارهــای مــورد اســتفاده در پایاننامههــای مــورد اســتفاده
از نــوع پرسشــنامه بودهانــد .بیــش از  25درصــد از ابزارهــا نیــز از نــوع ســیاهة وارســی هســتند .ایــن
یافتــه بیانگــر اســتفادة نســبتاً زیــاد از دو ابــزار پرسشــنامه و ســیاهة وارســی در پژوهشهــای رابــط
کاربــر در ایــران اســت .بــا ایــن حــال ،کاربــرد ابزارهــای دقیقتــر و کارآمدتــر همچــون انــواع

نرمافزارهــا و همچنیــن ،ابزارهــای جدیدتــری همچــون ردیــاب چشــمی بســیار محــدود بــوده اســت.
جدول  .8وضعیت پایاننامههای حوزة رابط کاربر در ایران بر مبنای انواع ابزارهای گردآوری دادة مورد
استفاده
ردیف

نام ابزار گردآوری دادهها

فراوانی

درصد فراوانی

1

پرسشنامه

35

48/6

2

سیاهة وارسی

19

26/4

3

مصاحبه

7

9/7

4

پروتکل بلنداندیشی

3

4/2

5

نرمافزار

3

4/2

6

فایل ثبت رخداد

2

2/8

7

گروههای مصاحبة کانونی

1

1/4

8

ردیاب چشمی

1

1/4

9

آزمایش

1

1/4

72

100

مجموع
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

مطالعــات رابــط کاربــر یکــی از حوزههــای پژوهشــی مهــم در حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه

اســت کــه در ســالهای اخیــر و بهویــژه تحــت تأثیــر توســعة فناوریهــای اطالعاتــی گســترش
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یافتــه اســت .در پژوهشهــای ایــن حــوزه ،اغلــب راهبردهــای بازنمــون و نمایــش اطالعــات
دلخــواه کاربــران از طریــق ابزارهــای فناورانــه مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفتهانــد .همچنیــن،

مطالعــه و بررســی کاربــران بهعنــوان اســتفادهکنندگان نهایــی دادههــای دیجیتــال مــورد توجــه

بــوده اســت .از ویژگیهــای ایــن حــوزة مطالعاتــی تبدیــل یافتههــای پژوهشهــا بــه محصــوالت و

قابلیتهــای جدیدتــر و در حقیقــت کاربــردی بــودن اغلــب آنهاســت .بهمنظــور بررســی وضعیــت

انجــام پژوهشهــای ایــن حــوزه در کشــورمان ،قالــب پایاننامــه بهعنــوان یکــی از جدیتریــن
بروندادهــای پژوهشــی انتخــاب شــد و وضعیــت پایاننامههــای ایــن حــوزه از منظــر تخصصهــا

و رشــتههای موضوعــی دخیــل و جنبههــای روششــناختی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.

بــر مبنــای دادههــای بهدسـتآمده در ایــن پژوهــش ،در بیــش از  25دانشــگاه مختلــف کشــور

(اعــم از سراســری ،پیــامنــور ،غیرانتفاعــی و دانشــگاه آزاد اســامی) پایاننامههایــی در حــوزة
رابــط کاربــر انجــام و بــه نتیجــه رســیده اســت .ایــن یافتــه میتوانــد بیانگــر تنــوع در گســترة نفــوذ

ایــن حــوزة پژوهشــی در میــان دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــران باشــد .همچنیــن،
گرایــش بــه انجــام پایاننامههــا در ایــن حــوزه در ســالهای اخیــر افزایــش پیــدا کــرده اســت .ایــن

موضــوع نیــز میتوانــد بیانگــر در معــرض توجــه بــودن ایــن حــوزة پژوهشــی بــرای پژوهشــگران
ایرانــی باشــد.

یافتههــای پژوهــش حاضــر همچنیــن نشــان میدهــد کــه متخصصــان دارای مــدرک در 18

رشــتة موضوعــی در شــکلگیری ،هدایــت و ارائــة مشــاورههای الزم بــرای انجــام پایاننامههــای

انجامشــده در ایــن حــوزه نقــش داشــتهاند .ایــن رشــتهها بــه چهــار گــروه موضوعــی کلــی علــوم

اجتماعــی ،علــوم فنــی ،علــوم پایــه و هنــر تعلــق دارنــد .ایــن یافتــه تأییدکننــده فضــای بینرشــتهای
بــودن حــوزة مطالعــات رابــط کاربــر و در حالــت عامتــر حــوزة مطالعــات تعامــل انســان بــا رایانــه
اســت .بــا ایــن حــال ،متخصصــان علــم اطالعــات و دانششناســی بیــش از نیمــی از پایاننامههــای

ایــن حــوزه را در ایــران انجــام داده و یــا هدایــت کردهانــد .ایــن یافتــه بیانگــر نقــش مهــم متخصصــان

حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی در شــکل دادن بــه پژوهشهــای تخصصــی و کاربرمــدار

در ایــن حــوزة تخصصــی اســت .ایــن یافتــه تأییدکننــدة نظــر متخصصانــی همچــون «گوردیــن» و
«الزار ،ینیــوآن و هوخهایــزر» اســت کــه معتقدنــد کتابــداران و متخصصــان حــوزة علــوم کتابــداری

و اطالعرســانی در کنــار متخصصــان چنــد رشــتة دیگــر در شــکلگیری و توســعة فضــای پژوهشــی

ایــن حــوزه در دنیــا تأثیرگــذار بودهانــد (.)Gurdin 2006; Lazar, Jinjuan and Hochheiser 2010

بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد کــه بــا توجــه بــه دادههــای بهدس ـتآمده در ایــن پژوهــش،
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نگرانیهــای قابــل توجهــی در رابطــه بــا مســائل کیفــی پایاننامههــای انجامشــده در ایــن حــوزه،

بهویــژه از منظــر روششــناختی وجــود دارد .از آن جملــه میتــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد

کــه اغلــب پایاننامههــای انجامشــده (بیــش از  92درصــد) در مقطــع کارشناســی ارشــد انجــام

شــدهاند .بــا وجــود ارزشــمند بــودن پایاننامههــای ایــن مقطــع ،بــا ایــن حــال ،انتظــار م ـیرود کــه
پایاننامههــای دورة دکتــری دارای عمــق و اثربخشــی بیشــتری بهویــژه از منظــر نظــری و توســعهای

باشــند .درصــد کــم پایاننامههــای انجامشــده از نــوع بنیــادی و توســعهای در ایــن حــوزه میتوانــد

مؤیــد ایــن یافتــه و ضــرورت توجــه هرچــه بیشــتر بــه انجــام پایاننامههایــی در مقطــع دکتــری و بــا

دامنــة تأثیرگــذاری بیــش از حوزههــای کاربــردی باشــد.

حــوزة مطالعاتــی تعامــل انســان بــا رایانــه بهطــور عــام و حــوزة رابــط کاربــر بهطــور خــاص

بــدون شــک نیــاز بــه مبانــی نظــری و ارائــة نظریههــای جدیــدی دارنــد و ایــن نیــاز تنهــا از طریــق
انجــام پژوهشهــای عمیــق و بــا روشهــا و ابزارهــای متناســب حاصــل خواهــد شــد .بــا ایــن حــال،

دادههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه از حــدود بیــش از  40نــوع روش پژوهــش اشارهشــده در

متــون تخصصــی (کــه در بخــش پیشــینة پژوهــش نــام بــرده شــدهاند) ،تنهــا از  10روش و اغلــب

در رویکــرد ک ّمــی اســتفاده شــده اســت .بیــش از  40درصــد از پایاننامههــا بــا اســتفاده از روش
پیمایشــی کــه از مهمتریــن روشهــای رویکــرد ک ّمــی اســت ،انجــام شــدهاند .همچنیــن ،اغلــب
آنهــا از تکابــزار کــه اغلــب هــم پرسشــنامه یــا ســیاهة وارســی بــوده بــرای گــردآوری دادههــا
بهــره بردهانــد .ایــن یافتههــا بــا یافتههــای پژوهشهــای «مختارپــور و حیــدری» (« ،)1396آذرانفــر»

(« ،)1385ســیدین و بــاب الحوائجــی» ( )1388مبنــی بــر حاکمیــت بالمنــازع روشهــای ک ّمــی
(بهویــژه روش پیمایشــی) بــر ســاختار پژوهشهــای کشــور ،بهویــژه در حــوزة علــم اطالعــات
و دانششناســی مطابقــت دارنــد و نشــان میدهنــد کــه ســاختار پژوهشــی حــوزة تعامــل انســان

بــا رایانــه در ایــران بیشــتر تحــت تأثیــر پارادایــم حاکــم بــر پژوهشهــای حــوزة علــم اطالعــات
و دانششناســی اســت .بــا ایــن حــال ،همانگونــه کــه در یافتههــای پژوهــش حاضــر نیــز قابــل

مالحظــه اســت ،در ســالهای اخیــر شــاهد افزایــش اقبــال بــه رویکردهــا و روشهــای کیفــی و

ترکیبــی در پژوهشهــای حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه هســتیم .البتــه ،در پژوهــش حاضــر اســتفاده
از روشهــای کیفــی محــدود و منحصــر بــه طراحــی و ارزیابــی محصــوالت فنــاوری بهویــژه در

حوزههــای فنــی بــوده اســت .در رابطــه بــا رویکــرد و روشهــای ترکیبــی نیــز هرچنــد کــه در چنــد
ســال اخیــر اقبــال بــه آنهــا افزایــش پیــدا کــرده اســت ،امــا میــزان انجــام ایــن نــوع پژوهشهــا

چنــدان چشــمگیر نیســت .در بررســی پژوهشهــای ایــن حــوزه همچنیــن ،گرایــش بــه اســتفاده
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از تعــداد نمونههــای کــم و روشهــای نمونهگیــری هدفمنــد در جامعــة مــورد بررســی مشــاهده

میشــود .امیــد مـیرود کــه در آینــده بــا اســتقبال بیشــتر از ایــن رویکردهــا و انجــام پژوهشهــا بــا
روشهــای جدیدتــر شــاهد افزایــش عمــق تحلیلهــا و تولیــد مبانــی نظــری جدیــدی نیــز در ایــن
حــوزة مطالعاتــی باشــیم.

همچنیــن ،بــه نظــر میرســد کــه بــا توجــه بــه توســعة ســریع فناوریهــای متعلــق بــه حــوزة

رابــط کاربــر و تولیــد و عرضــة مــداوم محصــوالت عملیاتــی جدیــد در ایــن حــوزه ،ضــرورت

توجــه بــه ایــن تغییــرات و تأثیــرات آنهــا بــر کاربــران در پژوهشهــای حــوزة رابــط کاربــر بیشــتر

شــده اســت .همچنیــن ،عــاوه بــر ارزیابــی محصــوالت طراحیشــده و ارائــة بازخــورد بــه طراحــان
آنهــا نیــاز اســت کــه مبانــی نظــری و اصــول موجــود در ایــن حــوزه نیــز مــورد بازنگــری قــرار
گیرنــد و توســعة حــوزة نظــری نیــز مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گیــرد.
با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:

بــا توجــه بــه تأییــد مشــارکت متخصصــان رشــتههای مختلــف در انجــام پژوهشهــای ایــن
حــوزه ،پیشــنهاد میشــود یــک انجمــن و یــا تشــکل علمــی بــرای حــوزة مطالعــات تعامــل
انســان بــا رایانــه در ایــران تشــکیل شــود تــا متخصصــان عالقهمنــد بــه ایــن حــوزة پژوهشــی از

رشــتههای موضوعــی مختلــف در آن گردهــم بیاینــد و در رابطــه بــا جنبههــای مختلــف علمــی
و پژوهشــی ایــن حــوزه بــه تبــادل نظــر بپردازنــد و اقدامــات و هماهنگیهــای آموزشــی الزم را
انجــام دهنــد .در پژوهــش حاضــر ،متخصصــان بیــش از  18رشــتة موضوعــی شناســایی شــدند
کــه در شــکلگیری و انجــام پژوهشهــای حــوزة رابــط کاربــر در ایــران نقــش داشــتهاند.

پیشــنهاد میشــود برنامههــا و منابــع آموزشــی الزم جهــت معرفــی انــواع روشهــای پژوهشــی
قابــل اســتفاده بــرای پژوهشهــای حــوزة تعامــل انســان بــا رایانــه ،بهویــژه رابــط کاربــر بــرای

دانشــجویان و پژوهشــگران عالقهمنــد بــه پژوهــش در ایــن حــوزه تهیــه و عرضــه شــود .در
مقالــة حاضــر عنــوان بیــش از  40روش مختلــف پژوهشــی بــرای مطالعــات حــوزة رابــط کاربــر
معرفــی شــده اســت.

پیشــنهاد میشــود گرایــش و یــا رشــتهای بــا عنــوان تعامــل انســان بــا رایانــه تأســیس و
ســرفصلها و منابــع آموزشــی آن بــا توجــه بــه مطالعــات و پژوهشهــای ایــن حــوزه طراحــی

شــود .بــرای درس «روش تحقیــق» در ایــن حــوزه میتــوان از یافتههــا و مطالــب ارائهشــده در
ایــن مقالــه و همچنیــن ،ســایر منابــع معرفیشــده در ایــن حــوزه اســتفاده کــرد.
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محمد زرهساز

متولــد  ،1358دارای مــدرک دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی از

دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت .وی هماکنــون اســتادیار گــروه علــم اطالعــات

و دانششناســی دانشــگاه خوارزمــی و عضــو هیئــت مدیــرة انجمــن کتابــداری و

اطالعرســانی ایــران اســت.

تعامــل انســان بــا اطالعــات ،رابــط کاربــر ،راهنمایابــی و اطالعیابــی از جملــة
حوزههــای پژوهشــی مــورد عالقــة وی اســت.

ﻣﺤﻤﺪ زرهﺳﺳﺎز

ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ.
ﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻬ
ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕ
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،11358داراي ك
وي ﻫﻢاﻛﻨﻮﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮووه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻣﻲ و ﻋﻀﻮ ﺖ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮة
ﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ
اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺪ
ﺖ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎنن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ،راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ،راﻫﻨﻤﻤﺎﻳﺎﺑﻲ و اﻃﻼعﻳﺎﺎﺑﻲ از ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻮززهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﺔ وي اﺳﺳﺖ.

718

