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امللخص: يهدف هذا البحث إيل توضيح دور جتربة املستخدم يف جناح املواقع اإللكرتونية من 
علي موقع التطوير املعلومايت جلامعة  اإلطارلتقومي هذه املواقع ، حيث طبق  إطارخالل وضع 

كنموذج، مت إجراء تقييم للموقع احلايل إبحدى طرق القياس ومت اختيار استبيان جتربة -سبها 
النتائج عن  وأسفرتاملستخدم ، واملقابالت واملالحظة لسلوك املستخدمني لتقييم البوابة احلالية ، 

وبذلك مت تصميم منوذج أويل لبوابة الطالب وفقا هناك حاجة لتعديل بعض اخلدمات يف املوقع،  أن
ملعايري تصميم جتربة املستخدم  ، مع االستعانة بتقنية أجاكس يف هذا اجملال ، اليت هلا دور كبري يف 

يف حال تطبيق جتربة  إحصائياحتسني جتربة املستخدم. وأوضحت النتائج على وجود فروق دالة 
رة إىل األحباث والتوصيات السابقة للممارسة، ومن املتوقع أن املستخدم على املوقع، وقد مت اإلشا

تكون نتائج هذه الدراسة ذات قيمة علمية لبيان أمهية جتربة املستخدم ودورها يف جناح تصميم 
 .املواقع اإللكرتونية
 :الكلمات املفتاحية

 واجهات االستخدام – ((Usability قابلية االستخدام – (Evaluation) تقومي
(User Interface(UI)) – جتربة املستخدم (User Experience(UX)) – 

- ((UEQ) (User Experience Questionnaire) استبيان جتربة املستخدم
 (Asynchronous JavaScript And XML (AJAX)) تقنية اجاكس
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 املقدمة .1
سنوات األخرية على نطاق واسع يف عاملنا اليوم يتم تطوير املواقع االلكرتونية بوترية سريعة وخاصة يف ال

[. فهناك املاليني من املواقع 2[]1وجماالت خمتلفة مثل التعليم والتجارة والرتفيه والصحة وغريها ]
اإللكرتونية اليوم ولكن القليل منها تليب احتياجات ومتطلبات املستخدم، مما يعد ذلك مشكلة ترجع 

التطور السريع يف تقنيات الويب، وغالبًا ما تساهم قلة اخلربة واخللفية الفنية احملدودة للمصممني  إىل
واملطورين يف هذه املشكلة، ابإلضافة لقلة املوارد املخصصة لتصميم هذه املواقع واملشاريع التطويرية 

عالة، ومصممة بشكل [. لذا قد يعاين مستخدمو املواقع من رموز وشفرات غري معروفة، وغري ف3]
[. لذلك أصبح من الواضح أن مشاركة املستخدمني يف 4سيئ، مما يؤدي إىل خلل وظيفي فيها ]

كما هو احلال يف املنهجيات  عملية تصميم الربجميات حتقق فهمًا أفضل الحتياجات املستخدمني
، فاملنتجات  [5وابلتايل يؤدى إىل إخراج مواقع انجحة  ] ( agile methodologies) الرشيقة

الناجحة تتطلب رضا املستخدمني عند استخدامها وال يتم حتديد ذلك فقط من خالل وظائف املوقع 
يف دراسته لربانمج  (Jääskeläinen)واكتماهلا  بل بقياس قابلية االستخدام هلذه املنتجات، أيضاً قام

ئيني مع املراحل األوىل لتطوير الدكتوراه بتصميم أداة تدمج جتربة املستخدم وفهم املستخدمني النها
الربجميات من خالل إعداد استبياانت تصف العديد من مسات جتربة املستخدم وربطها مع الرتكيبة 
السكانية للمستخدمني النهائيني وتوصل إيل انه البد من إقحام املستخدمني النهائيني واألخذ آبرائهم 

. ويبقي العامل املهم لنجاح هذه املواقع مرتبطاً للوصول  إيل منتجات تتمتع بتجربة استخدام انجحة
بقوله " أن جناح املنتجات واخلدمات واملواقع  (Kraft) [ ، ويؤكد ذلك6بتجربة املستخدم هلا]

وهذا االهتمام والقياس البد أن يتكرر UX.[7] " والربجميات يعتمد على االهتمام بتجربة املستخدم
اك املستخدمني لصفات خمتلفة من املنتجات وكذلك إدر  ن[ أ8( ]وآخرون(Minge فقد الحظ

العواطف اليت تنشأ قبل استخدام املنتج وخالله وبعده قد تتغري مما جيعل جتربة املستخدم جتربة 
  .ديناميكية

  UX جتربة املستخدم .2
أحد العاملني يف شركة  (Don Norman) يف منتصف التسعينات علي يد (UX) ظهر مصطلح

-ISO 9241 من وجود العديد من التعاريف لتجربة املستخدم، فقد عرفت مبعيار[ وابلرغم 9أبل ]
أبهنا تصورات الشخص واالستجاابت اليت تنتج عن االستخدام املتوقع للمنتج، أو  " 2010 :210
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يشمل مفاهيم املستخدمني ابختالف طريقة  (UX) [. وألن مصطلح10النظام أو اخلدمة." ]
، وفقاً (UI) قد تكون جتربة املستخدم متساوية مع واجهة املستخدم، Chou)) [11] قياسها يرى

  (Human computer interaction(HCI)) جملال التفاعل بني اإلنسان واحلاسوب
 ينص التعريف  و (Don Norman) وابلرغم من ذلك يوصي العلماء بشدة ابلتعريف الذي اقرتحه

جتربة املستخدم مجيع جوانب تفاعل املستخدم النهائي مع الشركة، وخدماهتا،  لعلي: "تشم
[. 14[. هناك آراء أخرى تعتقد أن جتربة املستخدم هي شعور ابإلاثرة القوية ]13[]12ومنتجاهتا." ]

بعبارة أخرى، ميكن تسمية املشاعر اليت تتجاوز التوقعات بتجربة املستخدم وجيب أن يكون زائر املوقع 
(. العالقة التدرجيية من 1قادرُا على احلصول على ثالثة مستوايت خمتلفة كما هو موضح يف الشكل )

  .منخفضة إىل عالية وهي: الوظائف، وسهولة االستخدام، والسرور
جيب أن يفهم وظيفة املنتج الذي يستخدمه، وكذلك  أيوظيفة: ال وظيفة، ال فائدة.  .1

 تخدامها فيهالسياق أو البيئة اليت سيتم اس
 .سهولة االستخدام: يتوقع املستخدمون أن املنتج يفرتض أن يكون سهل االستخدام .2
املتعة: وفقًا لنظرية "التسلسل اهلرمي لالحتياجات البشرية"، فإن احتياجات املستوى األعلى  .3

تخدام، يكون من تتبع دائمًا االرتياح املسبق الذي مت حتقيقه، وهلذا السبب بعد استيفاء قابلية االس
  ] 15 [احملتم على املستخدم متابعة املزيد، مثل التجربة العاطفية.

 
 [15( يوضح التسلسل اهلرمي الحتياجات املستخدم تبعا لنظرية ماسلو]1شكل )

 UEQاستبيان جتربة املستخدم .3
لردود أفعال هناك العديد من الطرق لقياس جتربة املستخدم منها االستبياانت واملقابالت واملالحظة 

مت تطويرها  (UEQ) للمستخدم. وستكون أداة هذا البحث استبيااُن خاصُا بقياس جتربة املستخدم
[، وقد استخدم االستبيان 17، ومت ترمجته وتقنينه للغة العربية ]) [16]وآخرون (Laugwitzبواسطة

وهلذا االستبيان  [.13[ ]10على نطاق واسع لقياس جتربة االستخدام على املنتجات التفاعلية ]
جانبان، اجلانب األول قابلية االستخدام وتتمثل يف )الكفاءة، الوضوح، االعتمادية( واجلانب الثاين 
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( فقرة، وإجابة الفقرات 26جتربة االستخدام متمثلة يف )اإلبداع، التحفيز(. ويتكون االستبيان من )
قييمات اجمليبني لكل عناصر اإلدراك ( نقاط )انظر امللحق )أ((، لتجميع ت7-1مبقياس يتدرج من )

 احلسي ودعم االستجاابت الفورية للتعبري عن املشاعر، واالنطباعات واملواقف جتاه استخدام املنتج
[10]. 

 ومع مرور الوقت وتزايد األحباث التقييمية للمواقع يتوقع املستخدمون أن تكون واجهات االستخدام
فقد ظهرت العديد من التقنيات اليت تساهم يف زايدة جناح  بسيطة وذات قابلية عالية لالستخدام، 

اليت تستخدم مع تركيبة من تقنيات أخري جلعل مواقع الويب  AJAX)  تقنية)جتربة املستخدم منها
 .أكثر وأفضل وأسرع تفاعالً يف تقدمي اخلدمة لتطبيقات الويب

 AJAX:تقنية أجاكس .4
[، 18فضل وأسرع تفاعل لتطبيقات الويب عامة]حيث وصفت أبهنا تكنولوجيا مستخدمة إلنشاء أ

، الفيس Google ، خرائط جوجلGmailجيميل)التطبيقاتومن األمثلة املعروفة هلذه 
 خمتلفة عن التقنيات التقليدية؟ أجاكسكيف تكون تقنية Facebook [19])بوك

متصفح ، عادة أجاكس( يوضح منوذج مبسط لتطبيقات الويب اليت ال تستخدم تقنية 2الشكل )
 يرسل

 أرسلتتكون  HTML طلب للحصول على صفحة معينة وخادم الويب يستقبل الطلب وصفحة
كالصور والنصوص والنماذج ويف هذه   أخرىللخادم كاملة وهذه الصفحة قد تشمل مراجع حملتوايت 

من عملية سوى انتظار الرد من اخلادم وإعادة حتميل الصفحة  أياحلالة ال يستطيع املستخدم إجراء 
 .جديد
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( يوضح منوذج مبسط لتفعيل أجاكس 3، كما هو موضح يف الشكل )أجاكسبينما عند تطبيق تقنية 
مع تطبيقات الويب. التفاعل يبدأ بنفس الطريقة  املتصفح يرسل طلب صفحة خلادم الويب والذي 

، وقد تتضمن هذه الصفحة شفرة جافا سكريبت املوضحة من    HTMLيستجيب ابستخدام 
< هذه األجزاء من شفرة جافا سكريبت تقوم بعد ذلك بتعديل الصفحة scriptل عالمات >خال

( إلرسال طلبات غري XMLHttpRequest objectوعالوة على ذلك،  يتم استخدام كائن )
أو  XMLمتزامنة إىل خادم ويب ، مث يقوم اخلادم إبرسال الرد، والذي ميكن أن يكون بتنسيق 

ويتم التحديث دون إعادة حتميل الصفحة  HTMLأو  JSON7ثل بتنسيقات لغات أخرى م
ابلكامل حيث حيدث ذلك يف اجلزء الذي أجريت به عملية الطلب من املتصفح وقد يتم إرسال أكثر 

 من طلب لنفس الصفحة وتتم املعاجلة كل علي حده .

 
مواقع الويب وقابلية استخدامها  فبنجاحتؤكد هذه الورقة على أمهية قياس جتربة املستخدم وأثرها 

تقومي نوعي  إجراءوكذلك التعرف على كيفية فهم املستخدمني للمواقع اليت يتعاملون معها من خالل 
  .وكمي هلذه املواقع ويتلخص كل ذلك يف إطار لتقومي املواقع اإللكرتونية من خالل جتربة املستخدم

 ن جتربة املستخدم( لتحديد ما إذا كان ميكن املستخدمنيولتحقيق ذلك مت االستعانة أبداة قياس )استبيا
املستهدفني التفاعل بنجاح مع البوابة اإللكرتونية اخلاصة هبم وعلى ضوء ذلك مت صياغة أسئلة البحث  

 ما إمكانية استخدام املواقع اإللكرتونية املوجودة؟ (1):املتمثلة يف
 ل معها من خالل املوقع؟ما مدى جناح جتربة املستخدم اليت مت التفاع (2)
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هي التحسينات احملتملة لتحسني جتربة املستخدم للموقع وحتديد ما إذا كانت هذه املواقع حتتاج  ما(3)
 إىل التحسني أو إعادة التصميم قبل النشر؟

 أجاكسإطار تقومي املواقع اإللكرتونية من خالل جتربة املستخدم وتقنية  .5
( ،حيث 4 املواقع اإللكرتونية ابستخدام جتربة املستخدم الشكل )لتحقيق اهلدف مت إعداد إطار لتقومي

لتوضيح مفهوم جتربة املستخدم وكيفية قياسها للمواقع االلكرتونية   تقييميهاعتمد هذا البحث دراسة 
تقومي( وتطبق األجزاء علي التوايل ويف  -ومبا إنه إطار تقوميي ينقسم يف املرحلة األويل إيل جزئيني )تقييم 

املرحلة األويل من التقييم يتم القياس بعد حتديد األهداف املطلوبة واألبعاد املراد قياسها ومن خالهلما 
يتم حتديد طريقة القياس املناسبة ،حيت توجد العديد من طرق القياس ولكل منها استخداماته والن 

عامل مع مستخدمي النظام من التجربة متت يف معمل مت اختيار طريقة املقابلة واملالحظة وكذلك الن الت
ذوي اخلربة املتوسطة والن النظام متكامل اخرتان االستبيان وهذه املرحلة تكون مشرتكة بني التقييم 
والتقومي يلي ذلك عملية حتليل البياانت ومعاجلتها إما أبداة معينة أو عمليات إحصائية وألن االستبيان 

ئج وتعترب نتائج تقييم جتربة املستخدم مبثابة الدليل مرفق أبداة خاصة مت استخدمها إلظهار النتا
األساسي على قرار ما إذا كان ينبغي حتسني املنتج أو أعادة تصميمه أو خالف ذلك . فإذا كانت 
النتائج إجيابية، فذلك يعين نعزز ميزات املنتج احلالية ونستمر يف استخدامها، ومن انحية أخرى، إذا  

عيفة، قد يتقرر إعادة تصميم أو تطوير املنتج وهنا نكون تطرقنا إىل مرحلة كانت نتائج هذا التقييم ض
التقومي وهذه العملية قد تتخللها خيارات إما تصميم متكامل أو منوذج أويل أو تعديل التصميم فقط 
وكما ميكن تعزيز التصميم أبي من تقنيات التصميم اليت اختري منها تقنية االجاكس واليت تزيد من 

  .وقابلية االستخدام للموقع سهولة
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 أجاكس( يوضح إطار تقومي املواقع اإللكرتونية من خالل جتربة املستخدم وتقنية 4الشكل )

 :دراسة حالة .6
 Information Development Project(IDP)مت حتديد مشروع التطوير املعلومايت 

 –الطلبة  –هيئة التدريس  أعضاء –التابع جلامعة سبها والذي ينقسم لعدة بواابت )بوابة املوظفني 
ومت اختيار )بوابة تنزيل املواد للطلبة( كحالة للدراسة بكلية العلوم يف جامعة ، الدراسات العليا ...(

ائج الفصلية واحلصول علي سبها وهذه البوابة تتعلق بكل ما خيص الطالب من تنزيل مواد واستالم النت
مناذج إيقاف القيد أو مناذج اخلرجيني ... ، فهو حلقة التواصل اإللكرتوين بني الطالب ومؤسسته 

اجلامعية، ومن خالل العمليات اإلحصائية اليت مت إجرائها مت حتديد عدد العينة املختارة واليت  التعليمية
العلمية ابلكلية  ومجيعهم لديهم خربه متوسطة ( طالب وطالبة من خمتلف األقسام 299تتكون من )

 . ابستخدام احلاسوب
 جهاز  (20أجريت التجربة يف إحدى معامل قسم احلاسوب بكلية العلوم حيث حيتوي املعمل )

( 15تقسيم العينة إيل جمموعات عشوائية أي ما يقارب ) لذلك متحاسوب متصل ابإلنرتنت، ووقفا 
جمموعة، ومت توزيع ورقة حتتوي علي جمموعة من املهام املطلوب إجرائها وهي متمثلة يف خطوات تنزيل 

اإللكرتوين حيث مت تصميم  (UEQ) جتربة املستخدماملواد وبعد االنتهاء يطلب منهم ملء استبيان 
قد مت القيام به ونفس الوقت الكتشاف اخلربة الشخصية  ماائهم حول آر  الكرتونية، إلبداءنسخة 

للطالب مت إجراء تقييم نوعي يركز علي آراء الطالب حول استخدامهم للبوابة. وبعد االنتهاء من تعبئة 
 :على النقاط التالية اإلجابةمقابلة مع الطالب وتركزت حول  أجريتاالستبيان، 
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 هي إجيابيات املوقع؟ ما •
 هي سلبيات املوقع؟ ما •
 ؟أخرىمالحظات  أيهل لديك  •

( طالب وطالبة وهو ما 200وقد بلغ عدد الطالب الذين كانت لديهم مالحظات حول املوقع )
العينة، قدم الطالب مالحظاهتم على أساس جتربتهم ابستخدام  إمجايل( %من 66.8يشكل حوايل )

 .( مالحظات الطالب لبوابة تسجيل الطالب1دول )البوابة خالل فرتة دراستهم اجلامعية. ويبني اجل
 ( يوضح بعض املالحظات اليت قدمها الطالب للبوابة1جدول )

 املالحظات ت
 وعدم فهم املطلوب من املهام وبطيء حتميل صفحات املوقع األخطاءكثرة  1
 عدم وضوح اخلط، العبارات والرسائل غري مفهومة وغري صحيحة لغواي 2
 الواجهات يف وظيفة تنزيل املواد مما يشعر الطالب ابمللل والعزوف عن استخدام املوقعكثرة  3
 يفضل وجود دعم ومساعدة داخل املوقع 4
 صور توضيحية للخدمات أفضل من النصوص كما هو احلال مع نظام ويندوز 5
 األسبقيةتفعيل خاصية تنزيل جمموعة مواد حسب  6
 الدرجات للنتائجالرتتيب األجبدي للمواد و  7
 
 التحسني إسرتاتيجية .7

بعد عملية التحليل لوحظ أن معظم األبعاد املقاسة حتصلت على تقييم متوسط من قبل املستخدمني 
 )مت 

تفصيل نتائج التقييمات يف جزء النتائج(؛ من ذلك تقرر تطوير تصميم جديد )كنموذج أويل( من بوابة 
الطالب استنادًا إىل خدمات البوابة األساسية ومت التصميم ابستخدام مسات جتربة املستخدم ومبادئ 

. [20كمبادئ تصميم الواجهات] Shneiderman الثمانية الذهبية لـ األساسيةالتصميم 
 أبعاد( وسيتم تعزيز التصميم مبالحظات الطالب املالئمة منها والرتكيز على 2واملوضحة يف اجلدول )

 جتربة املستخدم الضعيفة من خالل التقييم
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 [.20( يوضح القواعد الذهبية الثمانية لتصميم الواجهات]2جدول )
 املبدأ ت
 نسعى لتحقيق االتساق 1
 من استخدام االختصاراتمتكني املستخدمني املتكررين  2
 عرض ردود الفعل ابملعلومات 3
 تصميم احلوار إلغالق اإلغالق 4
 عرض معاجلة خطأ بسيط 5
 السماح بسهولة عكس اإلجراءات 6
 دعم املكان الداخلي للسيطرة 7
 تقليل احلمل على املدى القصري 8
 

ابإلضافة للعديد من املزااي اليت ميكن إضافتها أو تعديلها واليت هلا دور يف زايدة حتسني جتربة املستخدم 
الربجميات متاحة  "(bootstrap,  codeigniter) حيث مت تصميم منوذج أويل بواسطة

حيث متت فيه  https://getbootstrap.comو   https://codeigniter.comعلى
 نظيم البياانت ومجيع اخلدمات اليت تساعد املستخدم مثل دليل استخدام املوقع ومراعاة هيكلية ت

( 5الشائعة وتقدمي شكاوي وذلك من خالل واجهة تسجيل الدخول للنموذج األويل الشكل ) األسئلة
املوثوقية للموقع بعكس ما هو مبني يف الواجهة األساسية  يف الشكل  فجميعها تزيد من االعتمادية و

(6 ). 

 
 األويل( يوضح واجهة تسجيل الدخول للنموذج 5شكل )

 معالجة

 قياس

تصميم 

 /تطوير

تحلي

ل 

البيا

 نات

إتخاذ 

القرا

 ر

 الخروج / االستمرار

أداة

 
 

أحصائيات 

 

تصميم 

كامل

 

نموذج 

أولي 

 

تعديل 

التصميم

 

برامج 

 : التصميم
لغات برجمة -

 املواقع 
-Html 
-css 
-Ajax 
-Java 

scribt 
أدواتمساعدة -

 UXلـ 

طرق قياس 

UX  : 

 استبيان-
 مقابلة-
 مراجعة اخلرباء-
 شخصية-
الدراسة -

 االستكشافية
ملف تعريف -

 املستخدم
 املالحظة-
 النموذج األويل-
 وثيقة املواصفات-
 جمموعة الرتكيز-
فكر بصوت -

 عال  
 تقرير اخلربة-
مالحظات -

 املستخدمني
 مذكرات-

 الهدف

 

 : UXابعاد

القيمة والخبرة -
 الشاملة

خبرة أو -

تجربة 
 المؤسسة

تجربة -

احتياجات 
 المستخدم

 تجربة-
 التكنولوجيا

سياق -
 االستخدام
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 األساسية( يوضح واجهة تسجيل الدخول للبوابة 6شكل )

وهي  (AJAX) سابقًا مت التطرق إىل واحدة من أشهر التقنيات املسامهة يف حتسني جتربة املستخدم
. يبني الشكل أجاكست تكنولوجيا مستخدمة إلنشاء أفضل وأسرع تفاعل لتطبيقات الويب أو تطبيقا

(، حيث مت تطبيق هذه التقنية يف 8املواد للنظام احلايل واليت مت تعديلها للشكل ) تنزيل( واجهة 7)
عملية اختيار املواد الدراسية لتنزيلها لتتم عملية التنزيل من دون إعادة حتميل الصفحة واستخدمت 

إلضافة لزأزرار امللونة لكل منها وظيفته يف عرض تفاصيل املادة وعمليات البحث عن املواد اب أيضا
حسب اللون تساعد على عملية سرعة حفظ البياانت أي تقليل التفكري للمستخدم وهذا يزيد من 

 سرعة تنفيذ املهام وحتميل الصفحات اليت تزيد من كفاءة املوقع والتحفيز لالستمرار

 
 األساسية( يوضح واجهة تنزيل املواد للبوابة 7شكل )



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

100 

 

 
 ابستخدام االجاكس األويل( يوضح واجهة تنزيل املواد للنموذج 8ل )شك

 
 (  وترتيبها حسب هيكليتها ليسهل 9كما مت تعديل قائمة اخلدمات الرئيسية األويل املوضحة ابلشكل )

 ( 10لطالب الوصول إيل خدمات البوابة بسرعة وسالسة لتصبح كما هو موضح يف الشكل )ا

 
 األساسية( يوضح قائمة اخلدمات الرئيسية للبوابة 9شكل )

 

 
 ( يوضح قائمة اخلدمات الرئيسية للنموذج األويل10شكل )

أشهر لنفس العينة ابلضبط ولكن على النموذج األويل الذي مت تصميمه  3ومت إعادة التجربة بعد فرتة 
الطلبة املشرتكني نفس املهام ونفس املعمل، وبعد االنتهاء من التجربة وأداء املهام املطلوبة مت  إعطاءليتم 

 .األويلجتربة املستخدم على النموذج  أبعاد( إلعادة تقييم UEQتعبئة االستبيان )
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 النتائجالتحليل و  .8
ويستغرق املشرتكون  املوقع،عنصر لقياس تقييم  (26)جيب على املشرتكني إكمال  ،UEQيف هنج 

يث متثل القيمة حنقاط  7-1من  يبدأمقياس  UEQلإلجابة. ويستخدم دقيقة  (15-10)من 
مت استخدام  إلجاابت االستبيان،بعد مجع بياانت التقييم  جداً،سليب  (1)إجيايب جدُا والقيمة  (7)

ابالستبيان "مت داة امللحقة األ. مث استخدمت UEQالداخلي ملقاييس  االتساقحتليل املوثوقية لتقييم 
الثقة  درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، و استخدم نفس األداة يف التجربة األوىل"إلجياد 

 .لكل جتربة UXلتفسري نتيجة اختبار 
كرنباخ لالستبيان للتجربة األوىل على موقع أللفا   (، يتضح أن معامل الثبات3لجدول )لوابلنظر 

(IDP ) ن االستبيان يتمتع بدرجة أالستة ومما تقدم يتضح  لزأبعاد( 0.79 – 0.66)بني  اوحيرت
 الثبات.عالية من 

 معامل الثبات ألبعاد االستبيان ( قيم3جدول )

 
 ينتمي إىل واحد من ثالثة أنواع من  UEQ ، كل نطاق لدرجات الثقة لـ UEQ واستناداً إىل دليل

 0.8-(، "تقييم حمايد" له قيمة متوسطة بني )0.8-التقييم "التقييم السليب"يعترب له قيمة متوسطة )> 
( و من خالل النتائج املوضحة يف 0.8+ (، مث "التقييم املوجب" له قيمة متوسطة )<0.8و +

( ففي اجلدول السابق والرسم البياين 0.80( لدرجات الثقة واليت جيب أن تتعدى قيمها )11الشكل )
 0.267( تليها االعتمادية والوضوح بنسبة )0.327وجدان أن بعد اجلاذبية حتصل علي أعلي نسبة )

ة بوجود أمنية للبوابة وسهولة تصفحها وفهمها وعدم ( علي التوايل ويعزى ذلك لثقتهم العالي0.166، 

 قيمة الفاكرنباخ البعد
 0.79 اجلاذبية
 0.77 الكفاءة
 0.81 الوضوح

 0.71 االعتمادية
 0.76 التحفيز

 0.69 واإلبداعالتجديد 
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( بسبب عدم 0.072-التعقيد هبا بينما انعكس ذلك على الكفاءة اليت حتصلت علي أدين قيمة )
ترتيب البياانت أو املعلومات وبطئ يف استجابة العمليات اليت يقوموا هبا حسب وجه نظرهم ، وكما 

 فيز والتجديد( علي نسب متوسطة ولكن أقل من الصفر .حتصلت جودة املتعة املتمثلة يف )التح

 
 ( يوضح رسم بياين لفرتات الثقة لألبعاد الستة للتجربة األويل11شكل )

( % 33كما تلقت البوابة ردود الفعل النوعية املتمثلة يف األسئلة اإلضافية كانت إجيابية بنسبة )
ظرون إليها على أهنا جتربة سيئة للغاية. ونتيجًة ( %، ألن الردود تشري إىل أهنم ين67وسلبية بنسبة )

 لذلك يرى املؤلفون أنه من الضروري تعزيز وحتسني قابليتها لالستخدام.
من خالل النتائج السابقة ميكننا أن نرى بوابة تسجيل الطالب على شبكة اإلنرتنت كانت ذات جودة 

، عليه فهناك حاجة إىل حتسني UEQمتوسطة، وال تقع يف تصنيف جيد أو سيئ، بناًء على نتائج 
الكفاءة والتحفيز والتجديد واإلبداع للبوابة وميكن تعزيز الكفاءة عن طريق تنظيم الواجهات وحتسني 
أدائها للمهام بشكل سريع ومنظم وكما أن البوابة جيب أن تكون حمفزة وأكثر ابتكارًا حىت تتمكن من 

زيل املواد ابإلضافة حملاولة حتسني بقية السمات قدر حتفيز الطالب على متابعة عملية التسجيل وتن
حسن يتضح أن معامل الثبات

ُ
أللفا   اإلمكان ،وبنفس الطريقة بعد إجراء التجربة على النموذج األويل امل

االستبيان  أن( جلميع األبعاد ويتضح من ذلك 0.81 – 0.69كرنباخ يف االختبار الثاين ترتاوح بني )
 (.4الثبات كما هو موضح يف اجلدول ) يتمتع بدرجة عالية من
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 ( قيم معامل الثبات ألبعاد االستبيان4جدول )

 األداة التابعة لالستبيان حلساب درجات ، مت استخدامUX وفقاً للبياانت املتحصل عليها من استبيان
املشرتكني فيما يتعلق ابلتجربة الثانية اليت مت إجرائها على النموذج األويل، والشكل  الثقة إلجاابت

 .( يوضح الرسوم البيانية مع درجات الثقة12)

 
 ( يوضح رسم بياين لفرتات الثقة لألبعاد الستة للتجربة الثانية12شكل )

 املقياس واليت تصف جانباً نوعياً أبعاد ئج السابقة تبني أن درجات الثقة جلميع من خالل النتا
و املقاييس اليت تصف  0.800عمليًا )الكفاءة ، و الوضوح ، واالعتمادية( جيدة ، أي أعلى من 

جودة املتعة )التحفيز واألصالة( ، أي متعة االستخدام ، تظهر تقييمات جيدة أيضاً بعكس التقييمات 
سابقة قبل إجراء التحسني واليت أكدها التقييم النوعي للنموذج فقد أبدي الطالب حتسنًا أكرب يف ال

( أن هناك فروقًا وتباينًا بني نتائج 14( )13التقييم وحتفيز اكرب الستخدام البوابة وكما ينب الشكل )

 قيمة الفا كرنباخ البعد
 0.79 اجلاذبية
 0.71 الكفاءة
 0.77 الوضوح

 0.74 االعتمادية
 0.75 التحفيز

 0.66 التجديد واألبداع
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 التجربتني اقل من الذي بني أن الفروق بني قيم األبعاد يف (T) التجربتني كما يبني ذلك اختبار
 (5مما يدل علي انه يوجد اختالف يف نتائج قياس التجربتني كما هو موضح يف اجلدول) 0.05

 للبوابة قبل وبعد التحسني (T) ( يوضح قيم اختبار5جدول )
 الستة املقاسة من خالل االستبيان األبعادلكل 

 

 
 قبل التحسني األساسية( يوضح النسب لكل من البوابة 13شكل)

 األبعاد 0.05 مدى االختالف
 اجلاذبية 0.0000 يوجد اختالف
 الوضوح 0.0000 يوجد اختالف
 الكفاءة أو الفعالية 0.0000 يوجد اختالف
 االعتمادية 0.0000 يوجد اختالف
 التحفيز 0.0000 يوجد اختالف
 اإلبداعالتجديد أو  0.0000 يوجد اختالف
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 األويل بعد التحسني( يوضح النسب يف النموذج 14شكل)

 اخلالصة والتوصيات املستقبلية .9
 جتربة املستخدم وقياس أثرها يف لقابلية االستخدام للمواقع االلكرتونية وحتسينها ينبغي االهتمام بقياس

جناح املواقع االلكرتونية وكذلك التعرف على كيفية فهم املستخدمني للمواقع اليت يتفاعلون معها من  
كمي ونوعي هلذه املواقع ويتلخص ذلك يف تطبيق اإلطار التقوميي للمواقع   تقومي إجراءخالل 

 .االلكرتونية من خالل جتربة املستخدم
 :وتقنيات جديدة، كما نوصي جلمع البياانت أخرىدراسة استخدام طرق قياس  إمكانيةنقرتح 

بصفة خاصة ودورة أبدراج جتربة املستخدم يف مرحلة مبكرة من دورة تصميم واجهات االستخدام - أ
 .حياة بناء الربجميات يصفه عامة من اجل إجناح املواقع االلكرتونية وقابلية استخدامها

للحصول على معدالت عالية من قابلية االستخدام ننصح بتطبيق هذا اإلطار على املواقع  - ب
 زاتااجلو  الليبية كمواقع الرقم الوطين و
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 املالحق .11
 ) أ( مناذج االستبيان قحاملل

 User Experienceالنسخة االنكليزية الستبيان جتربة املستخدم ) - أ
Questionnaire ) 

 1 2 3 4 5 6 7  
annoying        enjoyable 1 

notunderstandable        understandable 2 
creative        dull 3 

easytolearn        difficult tolearn 4 
valuable        inferior 5 

boring        exciting 6 
notinteresting        interesting 7 
unpredictable        predictable 8 

fast        Slow 9 
inventive        conventional 10 

obstructive        supportive 11 
good        bad 12 

complicated        easy 13 
unlikable        pleasing 14 

usual        Leading edge 15 
unpleasant        pleasant 16 

secure        not secure 17 
motivating        demotivating 18 

meets expectations        Does not meet 
expectations 

19 
inefficient        efficient 20 

clear        confusing 21 
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impractical        practical 22 
organized        cluttered 23 
attractive        unattractive 24 
Friendly        unfriendly 25 

conservative        innovative 26 
 

 User Experienceاملقنن للغة العربية الستبيان جتربة املستخدم ) النموذج - ب
Questionnaire) 

 ر.م 7               اخلاصية 1      2      3     4     5    6 اخلاصية
 1 ممتع  غري ممتع

 2 مفهوم  غري مفهوم
 3 بسيط  مبدع

 4 صعبة التعلم  سهلة التعلم
 5 متدين   متطور

 6 ممتع  ممل
 7 شيق  غري شيق

 8 قابل للتنبؤ  غري قابل للتنبؤ
 9 بطيئ  سريع

 10 تقليدية  إبداعية
 11 مساند  غري مساند

 12 سيئ  حسن
 13 سهل  صعب

 14 مرضي  غري مرضي
 15 مميز  مألوف

 16 مريح  غري مريح
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 17 غري آمنة  آمنة
 18 حمبط  حمفز

 19 يليب توقعايت ال  يليب توقعايت
 20 كفؤ  غري كفؤ

 21 معقد  واضح
 22 عملي  غري عملي

 23 غري منظم  منظم
 24 غري جذاب  جذاب

 25 غري مألوف  مألوف 
 26 مبتكر  غري مبتكر


