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چکیده
هدف از این مقاله گسترش نفوذ بانکداری اینترنتی در کشور است ،تجربهی کاربری
بانکداری اینترنتی را به یک عامل کلیدی جهت برتری در فضای رقابتی کنونی
تبدیل کرده است .از اینرو ارزیابی تجربهی کاربری گامی کلیدی در جلب رضایت
و وفاداری مشتریان به شمار میرود .در روش پژوهش برای ارزیابی تجربهی
کاربری روشهای متعددی ارایه شده است .در این میان روش هیوریستیک (روش
کیفی) یکی از گستردهترین روشهای ارزیابی تجربهی کاربری سیستمهای تعاملی
به شمار میرود .این رویکرد یک روش اثربخش برای ارزیابی رابط کاربری مبتنی
بر اصل طراحی کاربرمحور به شمار میرود .این مقاله تجربهی کاربری را روی وب
سایتهای بانکهای تجاری ملت ،ملی و سامان را به عنوان یک مطالعه موردی،
با اصول ده گانه کاربردپذیری مورد بررسی قرار میدهد .در یافتههای این مطالعه
تفاوتهایی بین طراحی وب سایتهای بانکها ،شامل برخی مشکالت مانند عدم
اطالع از زمان انتظار کاربر ،عدم وجود قرارگیری مکان اطالعات بصورت منطقی
وجود دارد .برای نتیجهگیری در بین سه وبسایت بانکی که ارزیابی شد ،بانک A
کاربردپذیرتر از دو بانک دیگر شناخته شد و دلیل آن سادگی و عدم وجود اطالعات
غیر ضروری در سیستم بود.
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 .1مقدمه
در ساال های اخیر ،تقاضا برای توسعه یک سیستم با کیفیت باال که اثربخشی ،کارآیی و رضایتمندی مناسب را
برای کاربران نهایی فراهم میکند ،به سارعت افاایش یافته است ( .)Madan, A. & Dubey, 2012از طرفی
تجربهی کاربری" 8ادراک و عکس العملهای فردی از اساتفاده کردن و یا پیش بینی اساتفاده از یک محصول،
سایستم یا خدمت" می باشد که مهم ترین عامل برای نیل به این هدف است ( ;ISO DIS 9241-210:2010
.)Vermen & et.al. 2010; Law & et.al. 2009
7
اباار ما برای سنجش تجربهی کاربری ،کاربردپذیری است ( .)Nielsen, 1993کاربردپذیری از ویژگیهای
مهم کیفیت سایستم است ( )ISO/IEC, 1991; ISO, 9126و بر سطح پذیرش سیستم و بهبود تجربهکاربری
تأثیر فراوان میگذارد (.)Casaló & et.al , 2010; Nielsen, 1994
کاربردپذیری به "میاان یا اندازه ای که یک محصاول توساط کاربران مشاخصای برای دستیابی به اهداف
مشخصی استفاده می شود" اطالق می شود ( .)ISO 9241-11, 1998کاربردپذیری با یادگیری سیستم ،کارآیی
سایساتم ،آساانی به یادآوری آن ،توانایی آن برای جلوگیری از اشتباهات و بهبود رضایت کاربر در ارتباط است
(.)Nielsen, 1993
کاربردپذیری چندین مایت و منفعت را برای کاربران سیستم فراهم میکند" :افاایش بهرهوری کاربر ،کاهش
اشتباهات کاربر ،کاهش هاینههای آموزشی ،صرفه جویی بیشتر برای تغییرات در طراحی چرخه عمر محصول و
کاهش برنامههای پشتیبانی کاربر ( .")Mayhew, 2005در گذشته هاینههای کاربردپذیری به عنوان یک هاینه
اضافی در هاینه پروژه بود ،لیکن پژوهشهای انجام شده توسط گرینر ( )Greinerدر سال  7332نشان داد که
با  %5بهبود در کاربردپذیری ،درآمد را میتوان  ٪05- ٪83افاایش داد ( .)Black, 2002همچنین کاربردپذیری
میتواند به عنوان یکی از عوامل استراتژیک برای بازرسی طراحی وب سایت به منظور بهبود عملکرد و بهرهوری
سازمان استفاده شود ( & Juristo N., Moreno A.M., & Sanchez-Segura M., 2007; Seffah A.
 )Metzker E., 2004و از آنجا که امروزه بانکداری اینترنتی به یکی از کانالهای غالب ارایه خدمات به مشتریان
تبدیل شده است ،طراحی وب سایت کاربردپذیر برای ارتقای کیفیت خدمات در بانکها بسیار حیاتی است .دغدغه
اصلی در این پژوهش این است که وب سایتهای بانکداری اینترنتی راحت و ساده نیستند تا کاربران به راحتی
از آن استفاده کنند؛ ما دلیل عدم رضایت آنها را در این مقاله نشان خواهیم داد.
اصطالح "کاربردپذیری" در اوائل دهه  8313ظهور کرد ،شایعترین دیدگاه کاربردپذیری ،در زمینه مهندسی
کاربردپذیری است که با رابط کاربری ارتباط دارد و مربوط به سهولت استفاده و یادگیری نرم افاار یک سیستم
خاص است ( .)Juristo & et.al., 2014اسکولا ( )Scholtzدر سال  7332اشاره کرد که مهندسی کاربردپذیری
یک نظم و قاعدهای است که با ارائه رویکردهای ساختاری با هدف دستیابی به تعامل کاربری مناسب ،شرایط
مساعد را در طول چرخه عمر توسعه سیستم فراهم میکند .کاربردپذیری نه تنها در مورد ظاهر یک رابط کاربری
است ،بلکه همچنین با نحوه ارتباط با کاربر نیا ارتباط دارد ،که در زمینه حوزه تعامل کامپیوتری با واژه
کاربردپذیری سیستم نرمافااری معادل میشود ( )Juristo & et.al., 2007که با هدف سنجش میاان کارایی و

1 User experience
2 Usability
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راحتی کاربران برای انجام وظایف ،دستیابی به اهداف خود ،هنگام استفاده از یک سیستم نرم افاار یا محصول
تعریف میشود (.)Han S.H. & et.al., 2001
فرناندز و همکارانش ( )Fernandez A. & et.al.در سال  7388صریحا اشاره کردهاند "روش ارزیابی
کاربردپذیری یک روش متشکل از یک سری از فعالیتهای مشخص برای جمعآوری دادههای مربوط به تعامل
کاربر نهایی با یک محصول نرم افااری و یا چگونگی ویژگی خاص محصول در دستیابی به درجه خاصی از
کاربردپذیری است (  .)Fernandez A., Insfran E., Abrahão S., 2011ارزیابی کاربردپذیری در دو دسته
طبقهبندی میشود:
 .8بررسی کاربردپذیری :این روش توسط ارزیابان " معموال متخصصان " براساس قضاوت خودشان ،بدون
مشارکت کاربران انجام میشود (روش هیوریستیک).
 .7آزمونهای کاربردپذیری :این روش مشتمل بر آزمونهایی است که شامل کاربران واقعی هستند که
محصوالت را آزمایش میکنند.
در واقع بررسی کاربردپذیری ،روشهایی است که براساس مشارکت ارزیابان در بررسی رابطکاربری
(نرمافاارها) انجام میشود .در حالیکه آزمونهای کاربردپذیری ،روشهایی هستند که در آن از کاربران خواسته
میشود ،سیستم را با هدف جمعآوری اطالعات برای بهبود کاربردپذیری محصول نرم افاار ارزیابی کنند
(.)Nielsen, 1994

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ارزیابی هیوریستیک همانطور که در باال اشاره شد یکی از الاامات مفاهیم مهندسی کاربدپذیری یافتن مشکالت
کاربردپذیری در طراحی یک رابط کاربری توسط مجموعهای از متخصصان است که از آن برای اتخاذ الاامات
اصالحی با هدف بهبود اثربخشی و کارآیی رابط کاربری استفاده میشود ،که هیوریستیک نام دارد .روشه
هیوریستیک 8یک لیست ساده از دستورالعملهای طراحی را ارائه میدهد که متخصص میتواند با دنبال کردن
یک روش استاندارد از طریق یک کار مشخص دربارهی آن قضاوت کند .از طریق یک فرایند ارزیابی واحد،
ارزیاب یا متخصص چند بار رابط کاربری و عناصر تعاملی مختلف را بررسی میکند و با استانداردهای کاربردپذیری
دربارهی آنها نظر میدهد .پس از اینکه ارزیابیها به پایان رسید ،متخصصان کاربردپذیری مشکالت آن را
گاارش میدهند .این مشکالت ،بر اساس هیوریستیک مربوطه (از نظر شدت ،فراوانی و بحرانی بودن) طبقهبندی
میشوند (.)Nielsen J., Molich R., 1990
روسو و همکاران ( )Rusu & et.al.در سال  7388یک روش پژوهش با شش مرحله برای توسعه اکتشافات
یا هیوریستیک کاربردپذیری را پیشنهاد کردند .این روش توسط تعدادی از محققان مورد استفاده قرار گرفته است
تا مجموعههای جدیدی از هیوریستیک را برای نرمافاارهای خاص توسعه دهد ( ;Díaz J. & Rusu, 2013
Gale N., Mirza-Babaei P., 2015; Rocha L. C., Andrade R.M., 2013; Campos A., Rusu,
.)2016

همچنین هرماوتی و الوسون ( )Hermawati S., & Lawson G.در سال  7385روش پژوهشی در مورد
چگونگی توسعه مجموعههای هیوریستیک را برای یک دامنه نرمافاار خاص و اعتبار آنها پیشنهاد دادند .پژوهش
1 Heiuristic
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دانیال گونونس و همکاران در سال  7382یک متدولوژی برای توسعه ارزیابی هیوریستیک در زمینه تجربه کاربری
ارایه دادند .مطالعات متعددی مجموعههای مختلفی از هیوریستیک کاربردپذیری را برای ارزیابی ابعاد خاص و
ویژگیهای خاص خود را توسعه دادهاند .با این حال ،در بسیاری از مقاالت مورد بررسی ،هیچ مدرکی وجود ندارد
که از یک روش پژوهش ثابت برای توسعه هیوریستیک کاربردپذیری استفاده شده باشد .هیچ تئوری یا مدل
مناسب برای ایجاد اکتشافات کاربردپذیری برای ابعاد خاص وجود ندارد و یا ارزیابی اکتشافی کاربردپذیری از
لحاظ کاربردی در یک حوزه خاص نمیتوان پیدا کرد .اکثر اکتشافات موجود بر اساس تجربه گسترده پژوهشگران
و یا با تطبیق روشهایی که معموال برای سایر اهداف بوده است ،توسعه یافته است ( Lechner B., et.al.,
 )2013به طور کلی ،میتوانیم روند توسعه هیوریستیک کاربردپذیری را به دو مرحله تقسیم کنیم )8( :استخراج
اطالعات ،و ( )7تبدیل اطالعات استخراج شده به هیوریستیک ( .)Hermawati S., & Lawson, G., 2016با
این وجود ،هیچ توافقی در مورد بهترین فرآیند تولید برای توسعه هیوریستیک برای حوزههای کاربرد خاص وجود
ندارد (.)Sim G., Read J.C., 2009
به غیر از روند انجام ارزیابی هیوریستیک ،مقاالت متعددی دستورالعملهای کاربردپذیری را بر اساس اصول
هیوریسااتیک برای ساایسااتمهای مختلف مورد اسااتفاده قرار دادهاند ،برای مثال الوطیبی ( )Alotaibi M.B.در
سااال  7380کاربردپذیری نرم افاار "ام تجارت و حکومت" 8را با توجه به اصااول ده گانه کاربردپذیری نیلساان
مقایسه کرد .در سال  7380رسی هوی ( )Reese hoiاصول دهگانه نیلسن ( )Nielsenرا روی نرم افاار موبایل
برای کتابخانه بکار برد .در سااال  7380جمی دیاز و کریسااتن راسااو ( )Jaime Díaz, Cristian Rusuیک
ارزیابی هیوریساااتیک بر اسااااس فرهن های متفاوت روی وب ساااایت ها انجام دادند .یراترتیا و همکاران
( )Yeratziotis & et.al.در سااال 7387یک ارزیابی هیوریسااتیک امنیتی کاربردپذیر را در زمینه شاابکه های
اجتماعی سااالمت آنالین ارائه کرد .جعفریان و همکاران ( )Jaferian & et.al.در سااال  7382مجموعهای از
هیوریساتیک ها را برای اباارهای مدیریت ایمنی فناوری اطالعات مانند وضعیت فعالیت ،نمایش انعطاف پذیری
اطالعات و تاریخ عمل و تغییرات به کار برد .ساااین و وساااون ( )Singh A. & Wessonدر ساااال 7333
کاربردپذیری هیوریساتیک را با معیار های ناوبری ،ارائه ،سافارشی سازی ،پشتیبانی از کار و یادگیری در ارزیابی
کاربردپذیری از سایساتم ایارپی تعریف کرد .دلسی و گونگور ( )Delice E.K. & Güngörدر سال  7333ده
اصاول نیلسان را برای نشان دادن مسائل کاربردپذیری در وب سایت کتابخانه دانشگاه و عوامل شدت آن را با
توجه به روند تحلیلی سلسله مراتب اندازهگیری کرد.
سه مهارت ،لذت بخشی و احترام و حفظ حریم خصوصی هیوریستیک که توسط مولر و همکاران ( Muller
 )& et.al.در سال  8331توضیح داده شده بود توسط پنج کارشناس در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گرفت،
اما به دلیل همپوشانی آنها با سایر هیوریستیک ها حذف شدند و این مقاله تنها با اصول نیلسن ( )Nielsenمورد
بررسی قرار گرفت.
خالصاهی مقاالت ارایه شده نشان داد که کاربردپذیری به زمینهی سیستمی که در چه حوزهای و روی چه
وسایلهای اساتفاده می شاود وابسته است ،پس در مورد استانداردهای هیوریستیک باید به طراحی وب سایت در
زمینهی اینترنت بانک توجه کنیم .بنابراین ما از ارزیابان خواساتیم در صاورت وجود مشکلی که از نظر آنها در
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استاندارد ده گانه هیوریستیکی نیلسن ( )Nielsenوجود نداشت؛ به وضوح به آن اشاره کنند .سپس هیوریستیک
مربوط به آن را نامگذاری نمایند.
در این مطالعه برای ارزیابی ،از اساتاندارد کاربردپذیری هیوریساتیک که توساط نیلسن ( )Nielsenدر سال
 8330ارائه شاده ،به دلیل شناخته شدن و کاربردیترین استاندارد استفاده شده است .لیکن همچنانکه گفته شد
ما از ارزیابان خواسااتیم در صااورت وجود مشااکلی که از نظر آنها در اسااتاندارد دهگانه هیوریسااتیکی نیلساان
( )Nielsenوجود نداشات؛ به وضاوح به آن اشااره کنند .ساپس هیوریستیک مربوط به آن را نامگذاری نمایند.
لیکن در این پژوهش هیوریساتیک جدیدی معرفی نشد .لذا چارچوب ارائه شده توسط نیلسن ( )Nielsenمبنای
این پژوهش قرار گرفت .در ادامه ساطح شادت 8مشاکالت کاربردپذیری توساط ساه عاملی که توساط نیلسن
( )Nielsenدر سال  8335ارائه شد ،تعیین گردید .نیلسن ( )Nielsenدر سال  8335ترکیبی از این سه عامل را
برای شدت مشکل با مقیاس  2-3رتبه بندی کرد ،که در جدول  8نشان داده شده است.
 )8فراوانی" :آیا مشکل همیشه وجود دارد و یا نادر است"
 )7شدت" :کاربران به راحتی بر آن غلبه میکنند و یا به دشواری؟"
 )0بحرانی بودن":زم انی که مشکل حل شد وکاربر در مورد آن اطالع پیدا کرد باز هم از طریق این مشکل
در زمانهای بعد مضطرب و پریشان خواهد شد؟"
در این مقاله ،شدت  23مشکل در کاربردپذیری بانکداری اینترنتی توسط پنج کارشناس ارزیابی شده است.
نیلسان ( )Nielsenتأکید میکند" :درجه بندی شادت تنها توسط یک ارزیاب غیر قابل اعتماد است" و پیشنهاد
می کند که "میانگین برای شدت درجه بندی از میانگین نظرحداقل سه ارزیاب استفاده شود" .هر ارزیاب به طور
انفرادی و مساتقل برای مشاکل شادت تعیین می کنند ساپس میانگین امتیاز شدت  5کارشناس به عنوان رتبه
شدت نهایی هر یک از سنجههای کاربردپذیری به عنوان امتیاز نهایی در نظر گرفته میشود.

S0
S1
S2
S3
S4

جدول ( .)1درجهبندی شدت مشکالت کاربردپذیری ()Nielsen, 1995
وجود نداشتن مشکل
نیاز به اصالح ندارد مگر اینکه زمان اضافی در پروژه موجود باشد
اصالح این مساله در اولویت پایین قرار دارد
اصالح آن مهم است لذا بایستی در اولویت باالیی قرار بگیرد
قبل از انتشار محصول اصالح مساله الاامی باشد.

درجه بندی کاربردپذیری هیوریستیک در توضیح مشکالت کاربردپذیری
معیارهای ارزیابی هیوریساااتیک نیلسااان به طور گساااترده ای مورد اساااتفاده قرار گرفته و مجموعه ای از
راهکارهایی اساات که برای بررساای و بهبود کاربردپذیری پذیرفته شااده اساات ( Chen S. Y . & Macredie
 .)R.D., 2005در جدول  ،7معیارهای نیلساان ( )Nielsenتعریف شااده اساات .کاربردپذیری هیوریسااتیک یک
روش گاام باه گام برای مطالعه یک رابط کاربری برای آزمایش کاربردپذیری ارایه نمی دهد ،اما شاااامل دامنه
وساایعی از قوانین اساات که کارشااناسااانی که به قوانین آشاانا هسااتند ،آنها را اعمال و تفساایر می کند
( .)Shneiderman B. & Plaisant C., 2010بنابراین مهم اساات که جائیات و معیارهای ساااختاری برای
1 Severity rating
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هیوریساتیک نیلسان ( )Nielsenرا با توجه به وب ساایتهای بانک توسعه دهیم ،برای این منظور از مجموعه
معیارهایی که توسط ( )Pierottiدر سال  8335برای هر هیوریستیک ارائه شد ،استفاده شده است .این فهرست
شامل  730معیار برای هیوریستیک است .به عنوان مثال ،برای تعریف دیدگاه هیوریستیکی در مشاهده وضعیت
سایساتم؛  73معیار مانند «وجود یک طرح طراحی آیکون و وجود یک سابک ادبی ثابت در سراسر سیستم» یا
« شروع طراحی صفحه نمایش با یک عنوان یا سرصفحه که محتوای صفحه را توصیف میکند ،آغاز میشود»
در نظر گرفته شده است.
ارزیابی هیوریستیک ( )Nielsen, 1992; Molich & Nielsen, 1990بررسی کاربردپذیری برای شناسایی
مشکالت طراحی رابط کاربری است .نیلسن ( )Nielsenدر سال  8332ارزیابی هیوریستیک را اصالح کرد و 83
هیوریستیک را پیشنهاد کرد .در جدول  7این هیوریستیکها توضیح داده شده است.
ارزیابی هیوریستیک دارای ماایای بسیاری از قبیل کم هاینه بودن آن ( Ji, Y. G., Park, J. H., Lee,
 )C., & Yun, 2006سرعت آن ( )Jeffries, R., & Desurvire, H., 1992و موجا بودن آن ( & Paddison
 )Englefield, 2003میباشد .ساالزار ( ،)Salazarالکاردا ( ،)Lacerdaنوونس ( )Nunesو وون وانگنیم ( von
 )Wangenheimدر سال ( )7380اشاره کردند که کاربرپذیری هیوریستیکی ،دستورالعملهای برای ارزیابی
سیستمها ارائه میدهد که به طراحان کمک میکند سیستمهای خود را بهبود بخشد .به دلیل این ماایا ،روش
ارزیابی هیوریستیک را به عنوان روشی برای ارزیابی کاربرپذیری وب سایتهای بانکی مورد استفاده قرار دادیم.

هیوریستیک کاربردپذیری
:H1مشااهده پذیری
سیستم
 :H2هماهنگی بین سیستم و
دنیای واقعی7

وضعیت8

 :H3کنترل و درجااه اختیااار
کاربری 0
 :H4انطباق و استانداردها2
 :H5کاربران به راحتی خطا را
تشاااخیص داده و آن را رفع
کنند5

جدول ( .)2معیارهای هیوریستیک و توضیحات آنها
چین ،ماکردی7335 ،
"سیستم باید از طریق بازخورد مناسب در مدت زمان معقول کاربر را مطلع به چیای کند که در
جریان است".
سیستم باید زبان کاربر ،با کلمات ،عبارات و مفاهیم آشنا به کاربر صحبت کند ،نه با زبان
سیستمی .دنبال کنشهای دنیای واقعی باشید ،اطالعات را به صورت طبیعی و منطقی به
نمایش بگذارید.
کاربران باید به راحتی بتوانند وظایف را انتخاب و دنبال کنند ،به جای این که سیستم برای آنها
انجام دهد.
کاربران نباید از کلمات ،شرایط ،یا اقدامات مختلف متعجب شوند ،باید یک سیستم و روند ثابتی
را دنبال کنند.
پیام های خطا باید به زبان ساده (بدون کد ها) بیان شود.

1 Visibility of system status
2 Match between system and the real world
3 User control and freedom
4 Consistency and standards
5 Help users recognize, diagnose, and recover from errors

دوفصلنامه مطالعات مصرف کننده
هیوریستیک کاربردپذیری
 :H6پیشگیری از خطا8
 :H7تشاااخیص بااه جااای
یادآوری7
 :H8انعطاف پذیری و طراحی
برای حداقل عملیات0
 :H9طراحیزیبا و ساده 2

 :H10راهنمایی و
مستندسازی5
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چین ،ماکردی7335 ،
بهتر از یک پیام خطای خوب ،مانع شدن از بروز یک مشکل بهترین گاینه است.
"ایجاد آیتمها واقدامات و گاینهها باید قابل مشاهده باشد .کاربر نباید اطالعات را از یک قسمت
برای انتقال آن به مکان دیگر به یاد داشته باشد .دستورالعمل برای استفاده از سیستم باید هر
زمان قابل مشاهده باشد و یا به راحتی قابل بازیابی باشد.
شتابدهنده هایی که توسط کاربر تازه کار نادیده گرفته میشوند اغلب باعث افاایش تعامل
کاربر متخصص با سیستم میشوند.
گفتگوها نباید شامل اطالعاتی باشند که بی اهمیت و یا به ندرت مورد نیاز است .هر واحد
اضافی اطالعات در یک گفت و گو با واحدهای مربوطه رقابت میکند و دید نسبی آنها را
کاهش میدهد.
اگرچه بهتر است که سیستم بدون مستند سازی مورد استفاده قرار گیرد ،ممکن است الزم باشد
که کمک و اسناد را ارائه دهیم.

 .3روششناسی
این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی است که به شیوه هیوریستیک
انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش را متخصصان  UXو  UIتشکیل میدهند که نمونهای متشکل از 5
نفر متخصص به شیوه قضاوتی هدفمند انتخاب شدهاند .این متخصصین دارای تخصص در زمینه علوم تعامالت
انسان با کامپیوتر یا علم مهندسی کاربردپذیری و یا طراح وب سایت بودند .با مراجعه به طراحان وب سایت در
سیستم بانکداری اینترنتی و مصاحبه با آنها این افراد تعیین و معرفی شدند .در واقع در این مطالعه  5کارشناس،
وب سایت بانکداری اینترنتی بانکهای مورد بررسی را با اصول دهگانه نیلسن ( )Nielsenکه در جدول  7به آن
اشاره شده ارزیابی کردند .از این رو هر یک از کارشناسان به طور جداگانهای ،بخشهای مختلف سیستم را از
لحاظ پیچیدگی محتوا ارزیابی کردند ،آنها مشکالت مربوط به کاربردپذیری که در واقع به نقض یکی از
هیوریستیکها منجر میشد را در فرمی که شامل (نام مشکل ،توضیح مشکل ،موقعیت مشکل و موقعیت نقض
شده است) درج کردند .این فرآیند برای بانکهای مورد بررسی به صورت مجاا انجام شد.
در این پژوهش برای سنجش کاربردپذیری ،وب سایت بانکداری اینترنتی سه بانک ملت (خصوصی شده)،
ملی (دولتی) ،سامان (خصوصی) که در ادامه گاارش و به تصادف آنها را  B ،Aو  Cمینامیم ،مورد ارزیابی قرار
گرفته است .بوگان و انگلیس ( )Bogan & Englishدر سال ( )8332بر اهمیت "یادگیری با الگو گرفتن از
بهترینها و تطبیق رویکردهای خود به تناسب نیازها بر اساس بنچمارک" تأکید میکنند ،بنابراین ،بنچمارک یک
رویکرد مدیریتی برای بهبود عملکرد سازمان با مقایسه با سازمانهای مشابه در همان حوزه برای اینکه با بهترین
عملکرد خود را انطباق دهند ،میباشند ( 2 .)Bogetoft, 2012نوع بنچمارک کردن وجود دارد )8( :بنچمارک
داخلی )7( ،بنچمارک رقابتی )0( ،بنچمارک عملکرد  /صنعت ،و ( )2بنچمارک فرآیندی  /کلی .در این پروژه
بنچمارک رقابتی مورد استفاده قرار میگیرد ،زیرا برای سنجش رقبا در یک زمینه بسیار مفید عمل میکند.
1 Error prevention
2 Recognition rather than recall
3 Flexibility and minimalist design
4 Aesthetic and minimalist design
5 Help and documentation
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.4یافتههای پژوهش
فرآیند انجام این پژوهش شامل  5مرحله است .اوال دادههای مربوط به مسائل مربوط به کاربردپذیری از وب
سایتهای سه بانک جمع آوری شد .دادههای گردآوری شده ،توسط  5کارشناس در یک جلسه مشترک مورد
بررسی قرار گرفت و موارد مشترک استخراج گردید .مشکالت کشف شده و سازگاری آنها با هر یک از
هیوریستیک ها مورد بررسی و ارزیابی متخصصان قرار گرفت و اختالفات با بحث و مناظره حل شد .در مواردی
که  5ارزیاب یک نتیجه واحد را به دست نیاورند ،تفاوتهای باقیمانده از طریق بحث و مشورت با یک متخصص
هیوریستیک در زمینهی بانکداری اینترنتی مرتفع شد .در گام بعدی لیست نهایی مشکالت به همه  5ارزیاب داده
شد و به طور مستقل شدت هر یک از مشکالت را تعیین نمودند .برای شناسایی ارتباط بین سطح شدت
هیوریستیک و مشکالت آن ،هر یک از مشکالت مربوط به کاربردپذیری توسط  5کارشناس برای تعیین اینکه
هر کدام از آنها با کدام هیوریستیک مربوطه سازگار است ،امتیاز داده میشود ،هر یک از مشکالت ممکن است
در بیش از یک معیار قرار داده شود؛ زیرا مشکل ممکن است باعث به وجود آمدن اختالل در بیش از یک
هیوریستیک شود .مقیاس  5سطحی ارائه شده توسط نیلسن ( )Nielsenدر سال  8332که در آن " "3نشان
دهنده "مسئلهای ایجاد نمیکند" ،تا " "2نشان دهنده اینکه "حتما باید رفع شود" استفاده شد .در مرحلهی سوم
کارشناسان ،در مورد تعیین هیوریستیک یک مشکل رایانی کردند (یعنی هر مشکل مربوط به کدام هیوریستیک
میباشد) .در مرحله چهارم میانگین شدت مشکالت هیوریستیک محاسبه شد .در مرحله پنجم ما جدولی را ارائه
دادیم که نشان میدهد که رتبهبندی هر مشکل در هیوریستیک مربوطه با چه شدتی است .در نهایت ،یک جدول
متقاطع برای رتبهبندی کاربردپذیری اشکاالت و کاربردهای احتمالی با هیوریستیک مربوطه ارائه شده است.
برای جمعآوری دادهها از روش پیادهروی شناختی استفاده شده است .به این ترتیب ،یک تیم از سه تا پنج
کارشناس کاربرپذیری "شبیه کاربران" واقعی با انجام دادن کارهای مربوط به سیستم در سیستم اصطالحاً روی
سیستم تفتیش میکنند (( .)Shneiderman & Plaisant, 2010تمام اعمالی که ممکن است کاربر را دچار
مشکل سازد را بررسی میکنند).

هیوریستیک  .1مشاهده پذیری وضعیت سیستم
کاربران همیشه باید از طریق سیستم اطالعات بگیرند و بازخورد مناسب از سیستم را در زمان معقول دریافت
کنند .وب سایت بانک  Bکاربران را آگاه از خدمات خود میکند .برای مثال در این وب سایت بانک" ،جستجو"،
"ساعت"" ،حساب کاربری شما"" ،تغییر رما عبور"" ،مدیریت نقدی"" ،نام حساب"" ،اطالعات حساب"،
"پشتیبانی" و "تسهیالت" برای انتخاب کاربران در دسترس است؛ بنابراین ،کاربران میتوانند بدانند که چه
خدماتی در وب سایت بانک ارائه شده است .وب سایت بانک  Aو بانک  Cنیا خدمات وب سایتهای بانکی را
نمایش میدهد.
در جدول  0این موارد نشان داده و رتبهبندی شدهاند .با این حال ،وب سایتهای بانکهای Bو  Cخدمات
بیشتری را نسبت به وب سایت بانک  Aارائه میدهند.به عنوان مثال ،وب سایت  Bسیستم پشتیبانی برای
کاربرانی که با سیستم آشنا نیستند یا برای استفاده از وب سایت مشکل دارند ،را فراهم میکند .وب سایت بانک
" Cطراحی خصوصی" را فراهم میکند که در صفحه وب بانکهای  Aو  Bنیست ،اما متأسفانه هیچ کدام
نسخه زبانهای مختلفی را برای کاربرانی که به زبان فارسی آشنا نیست ارائه نمیدهند.
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عالوه بر این ،این سه وب سایت بانکی کاربران را از زمان انتظار برای صفحه وب جدید که باز میشود
مطلع نمیکند ،از آنجا که کاربران ممکن است بخواهند بدانند که چه مدت باید منتظر پاسخ باشند ،این موضوع
میتواند سبب نارضایتی آنها شود .همچنین در وب سایت  Bزمانی که یک فیلد اشتباه است ،فقط پیغام خطا در
سایت ایجاد میشود و به فیلدی که اطالعات نادرست در آن درج شده اشاره نمیکند.
جدول ( .)3مشاهدهپذیری وضعیت سیستم
B

C

A

زمان انتظار

S3

S3

S4

آیکن رنگی

S4

S0

S3

آیکن اشتباه مشخص نشده

S4

S3

S0

مشاهده شماره شبا

S3

S2

S0

نبود سمبل برای آیتمها

S4

S0

S3

ورژن انگلیسی

S4

S4

S4

هیوریستیک  .2انطباق بین سیستم و دنیای واقعی
به جای استفاده از اصطالحات سیستمگرا ،یک سیستم باید از زبان و مفاهیم کاربران خود استفاده کند و
همچنین قوانین دنیای واقعی را دنبال کند و منطقی و قابل فهم باشد .وب سایت بانک  Aدر استفاده از زبان
کاربران در سیستم بسیار خوب عمل میکند .با استفاده از اصطالحات سادهای که کاربران با آن آشنا هستند ،از
جمله "آخرین ورود" به معنی آخرین بار که کاربر از سیستم استفاده میکند" ،حساب شما" مربوط به حساب کل
شما است" ،با ما تماس بگیرید" به اطالعات تماس از بانک" ،خدمات دیگر" به این معنی است که اقالمی که
در دسترس نیستند برای کاربران ممکن است در این مورد باشد .اطالعات وب سایت های  Bو  Cکامال واضح
نیست .به عنوان مثال ،وب سایت " Bلغو کردن" را در صفحات دیگر نشان میدهد که ممکن است کاربران را
به اشتباه بیندازد که چگونه به صفحه اصلی باز گردند .هر سه بانک "کلمات پایا و سانتا" را در آیتم انتقال پول
نقد نشان میدهند ،که ممکن است به اندازه کافی برای کاربران روشن نباشد .از طرف دیگر وب سایت بانک B
تمام اطالعات خود را به روش منطقی (مثال به صورت الفبایی و یا دستهبندی کارهای پرکاربرد) ارائه نمیکند.
وقتی ما این منو را باز میکنیم ،اطالعات به صورت تصادفی قرار گرفته است .همچنین وب سایتهای بانک C
و  Aساختار منطقیتری دارند .برای یک ساختار منطقیتر شاید بتوان از ساختار ترتیب الفبایی استفاده کرد (جدول
.)2
جدول ( .)4انطباق سیستم با دنیای واقعی
کلمات ناآشنا
کلمات تخصصی
ترتیب منطقی
سواالت مبهم

B

C

A

S3
S4
S3
S3

S3
S0
S2
S3

S3
S0
S0
S2

05
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هیوریستیک  .3کنترل و درجه اختیار کاربر
کاربران ممکن است به تصادف آیتمی را انتخاب کنند ،سیستمها باید "خروجی اضطراری" را برای کاربران
فراهم کنند .برای خروج از یک عملیات ،سیستم باید کاربران را قادر به بازگرداندن عملیات کند A .در مقایسه با
وب سایتهای  Bو  Cیک طراحی بهتر دارد؛ زیرا هر صفحهی وب جدید  Aدر صفحه اصلی باز میشود و شما
میتوانید عملیات دیگری را به سادگی بازگردانید .متاسفانه ،هیچکدام از وب سایتها کاربران را مجاز به تصحیح
اشتباهات نمیکند چرا که آنها دکمه "پاک کن"را برای حذف خطاهای تایپی ندارند.
وب سایت  Bدر این بخش بهتر عمل کرده است .به عنوان مثال ،اگر چه وب سایت  Aبه کاربران اجازه
میدهد که عملیات را دوباره تنظیم کنند ،اما اگر اشتباه کنند" ،خروجی اضطراری" در هر صفحه وب ارائه
نمیشود؛ ولی وب سایت  Bآن را تعبیه کرده است .وب سایت بانک  Cدکمه صفحه اصلی را در هر صفحه وب
فراهم میکند که به کاربران اجازه میدهد تا صفحات وب ناخواسته را در هر زمان ترک کنند .همچنین هر
صفحهای در بانک  Cدارای یک آیتم "پاک کن" برای پاک کردن تمام اشتباهات در صفحه است .با این حال،
آنها از عملکرد بازگردانی در سیستم پشتیبانی نمیکنند ،همچنین وب سایت بانک  Bدکمههای "بازگردانی" و
"پاک کردن" را برای کاربران مهیا نمیکند ،همچنین در هیچکدام از بانکها ما نمیتوانیم عملیات در حال انجام
را لغو کنیم و همچنین ما نمیتوانیم صفحه سیستم را در بانک  Bو  Aتنظیم کنیم (جدول .)5
جدول ( .)5کنترل و آزادی کاربر
C
B

A

پاک کردن کلی

S4

S0

S0

خروج اضطراری
کنسل کردن عملیات
دکمههای ریدو و آندو
تنظیم سیستم

S1

S0

S2

S0

S1

S1

S3

S3

S2

S4

S0

S3

هیوریستیک  .4ثبات و استانداردها
محتویات سیستم باید در کل سیستم به یک شیوه ارائه شود .وب سایت  Aو  ،Cمحتوای ثابتی را ارایه کردهاند.
به عنوان مثال ،نتایج جستجو ،عنوانها ،محل آنها ،شماره تماس ،وضعیت آیتم ،و غیره به یک شیوه در همه
صفحات است ،اما در مورد وضعیت وب سایت  Bبرای عملیات محل استاندارد و ثابتی در نظر گرفته نشده( ،افراد
در اجرای عملیات دچار مشکل میشوند) و این موضوع خطاهای زیادی را در سایت بانک به وجود میآورد.
وضعیت آیتمهای عملیاتی در وب سایت  Aو وب سایت  Cتقریبا مشابه است ،فقط موقعیت آیتم خروج
متفاوت است .وب سایت  Bطرح محتوا مشابهی را تولید میکند ،اما وضعیت عملیات در مکان استاندارد قرار
ندارد .عالوه بر این ،فقدان "خروج اضطراری" در برخی صفحات ،همانطور که در هیوریستیک قبلی اشاره شد،
میتواند به عنوان مشکل عدم ثبات و استاندارد مطرح شود.
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در مقایسه با وب سایتهای  Bو  ،Cبانک  Aطراحی خوبی در تولید محتواهای سازگار دارد؛ زیرا طراحی
سادهتر است .فقدان تکنیکهای جاذبه در سایتها ،مشکل دیگری است اما شدت باالیی ندارد ،همچنین رن
آیتمهای موجود در وب سایت Cواضح نیست (جدول .)0
جدول ( .)6ثبات و استانداردها
آیتم خروج
عدم وجود تکنیکهای متحرک
عدم وجود تکنیکهای جذاب
موقعیت آیتمها
عدم وجود رن های واضح

B

C

A

S1

S3

S1

S4

S4

S4

S2

S2

S2

S4

S1

S1

S2

S4

S1

هیوریستیک  .5کمک کاربر برای راحتی تشخیص و بازیابی از خطا
پیامهای خطا باید به زبان ساده (بدون کد) بیان شوند .در سیستم ،پیامهای خطا باید به حل مشکالت بپردازند
و راه حل برای کار بران پیشنهاد دهند .سه وب سایت بانک در این زمینه رضایتبخش عمل نکردند .به عنوان
مثال ،زمانی که یک کلمه اشتباه کالسیک مانند "تسحیالت" در آیتم جستجو وارد میشود ،وب سایتهای بانک
اطالعاتی را به کاربران در مورد امالی صحیح نمیدهند .وب سایت  Bفقط " 3نتیجه برای تسحیالت" را ذکر
کرد .وب سایتهای بانک  Cو  Aپیام "هیچ نتیجهای" را نشان دادند و به کاربر برای جستجوی کلمه دیگری
پیام دادند .پیامهای خطا ،حمایتی نیستند و نمیتوانند به کاربران کمک کنند تا از اشتباهات مصون بماند .وب
سایت بانک  Aاین صفحه راهنمایی در صفحه اصلی ندارد ،بانک  Bدر این پارامتر دارای بهترین عملکرد در این
زمینه است.
صفحات سیستم نباید دادههای نامربوط و استفاده نشده داشته باشند .استفاده از هر گونه اطالعات غیر
ضروری ،اطالعات کمتری را ممکن میسازد .تمام وب سایتهای سه بانک تالش زیادی برای جلوگیری از
خطاهای ورودی میکنند .به عنوان مثال ،آنها یک دکمه "پاک کردن" را برای حذف اشتباهات در صورت ورود
اشتباه دارند و به ویژه وقتی شماره حسابی از همان رقم اول اشتباه وارد میشود ،پیام خطا ظاهر میشود .عالوه
بر این ،در صفحه "تماس با ما"  ،Bارتباط مستقیم به ایمیل را فراهم میکند ،اما این وب سایت برای پیامک و
تماس تلفنی خدمتی ارائه نمیدهد .کاربران باید با کلیک کردن روی آنها قادر باشند پیامها را مستقیما ارسال
کنند و بدون اینکه الزم باشد ،آدرس ایمیل و شماره تلفن ،تایپ شود ،این کمک میکند تا از خطاهای ورودی
جلوگیری شود.
وب سایت  Cهمچنین تالش میکند تا از اشتباهات جلوگیری کند .به عنوان مثال ،در مورد با ما تماس
بگیرید ،لینکهای خودکار از ایمیل وجود دارد بنابراین ،کاربران میتوانند یک ایمیل بدون نوشتن آدرس ایمیل
بفرستند.
در مقایسه وب سایتهای بانکی ،طراحی  Bدر جلوگیری از اشتباهات در سطح پایین قرار دارد ،زیرا پیام
خطا تنها نشان داده میشود و نشانی از محل خطا نیست .وب سایت  Cپیام «خطا» را برای کاربران برای اصالح
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اشتباهات در باالی صفحه ایجاد میکند که در «کنترل و آزادی کاربر» توضیح داده شده است .در وب سایت A

"با ما تماس بگیرید" سرویس کاملی برای کاربر ،مانند صدای مشتری ،سوال و پاسخ ،تلفن دارد.
متاسفانه هیچ صدایی در هیچ کدام از بانکها وقتی خطایی رخ میدهد ،استفاده نمیشود .بعالوه بعضی از
ما گاهی با پیام نامناسبی که سطوح مختلف جائیات پیام را ندارد ،رو به رو میشویم (جدول .)2
جدول ( .)7به کاربران کمک میکند تا خطا را تشخیص داده و درک کند و آنها را رفع کند.
B

C

A

تماس با ما

S3

S3

S2

وارد شدن کاراکترهای نادرست
مکان خطا
پیام خطای صدادار
پیام نادرست
عدم وجود پیام های جایی تر

S2
S4
S4
S4
S4

S1
S1
S4
S3
S4

S0
S1
S4
S2
S3

هیوریستیک  .6پیشگیری از خطا
یک طراحی دقیق که از وقوع مشکالت جلوگیری میکند ،حتی بهتر از یک پیام خوب است .ایجاد شرایطی
که از بروز خطا جلوگیری کند یا بررسی خطاها قبل از اینکه کاربر آن را به اتمام برساند ،میتواند شرایط بسیار
مطلوبی در ذهن و تجربه کاربر در حین استفاده از سیستم ایجاد کند.
متاسفانه امکان باز شدن چندین صفحه در وبسایتهای بانکی وجود ندارد و این بدان معنی است که اگر
چندین صفحه با هم باز شوند ،ممکن است کاربر بتواند عملیات بانکی را سریعتر انجام دهد .اما مسئلهای که در
هر یک از وب سایتها مطرح میشود ،این است که اگر اطالعات اشتباه وارد شده باشد ،سیستم واکنش نشان
میدهد .برای مثال ،اگر شماره حساب تعریف نشده باشد ،سیستم درک و اعالم میکند (جدول .)1
جدول ( .)8جلوگیری از خطا
B

حرکت راحت بین صفحات
اخطار سیستم

C

A

S2

S2

S0

S0

S1

S1

هیوریستیک  .7تشخیص به جای به یادآوری
سیستمها باید آیتمها ،گاینهها و دستورالعملها را با قرار دادن در معرض نمایش ،روشن و قابل مشاهده
نمایند .به طوری که کاربران نیازی برای به خاطر آوردن اطالعات غیر ضروری نداشته باشند .وب سایت  Bدر
این بخش خوب عمل نکرده است ،زیرا تعداد اطالعات بسیار زیاد است که برای کاربران غیرممکن است آنها
را به یاد آورند ،اما در صفحه اصلی هر سه بانک ،هر آیکون با نام خود معرفی میشود .آیکونهای " "C" ،"Bو
" "Aدر باالی هر صفحه وب قابل رویت هستند .در ادامه ،دستورالعملها به وضوح در دسترس هستند .به عنوان
مثال ،دستورالعملهای ورود به کلید واژههای جستجو ،برجسته هستند و به رن تیره میباشند به طوری که
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کاربران از وجود آنها آگاه میشوند .نماد عملکرد بارگنمایی آیتمها در هیچ کدام از وب سایتهای بانک نیست،
این موضوع ممکن است برای افرادی که مشکل بینایی دارند ،مشکل ایجاد کند.
وب سایت  Cو  Aدر طراحی این هیوریستیک به خوبی عمل کردهاند .دروب سایت  Aو ،Cآیتمهای عملیات
و اجرا یکی است ،و یا اینکه عملیات در نادیکی دستورالعمل قرار داده شده ،به طوری که کاربران به راحتی
میتوانند آنها را تشخیص دهند .همچنین برای وب سایت بانک  Aو  ،Cدستورالعملها برای کاربران روشن
است .برای مثال ،نمادهای حساب به وضوح در باال و سمت راست صفحه وب قابل مشاهده است ،اما وب سایت
بانک  Bنام گاینههای دستورالعمل سمت راست صفحه است ،اما عملکرد و اجرا در سمت چپ صفحه قرار دارد.
این طراحی باعث اشتباه کاربران میشود و نمیتوانند دستورالعمل درست را انتخاب کنند .وب سایت  Cفرآیند
فیلتر را برای کاربران فراهم میکند تا اطالعات مورد نظر را درجایی که دوست دارند طراحی کنند ،تا کاربران
مجبور نباشند مکانهای خاصی را به یاد داشته باشند (جدول .)3

موقعیت آیتمها و عملیات

جدول ( .)9تشخیص به جای یادآوری
C
B
S2
S3

A
S1

S2
S1
S2
S1

S1
S2
S3
S2

S4
S4
S2
S4

فضای خالی
مجاا بودن رن ها
برجسته کردن نکات مهم
یکنواختی رن ها در یک گروه

هیوریستیک  .8انعطاف پذیری و کارایی استفاده
سیستمها باید خدمات مؤثر را برای هر سطح توانایی ،متخصص و کاربران بیتجربه با گاینههای متنوع ارائه
دهند .در مقایسه با سایتهای بانک  Cو  ،Aوب سایت  Bدارای طراحی نامطلوبتری در این بخش است.
هیچکدام از وب سایتهای بانکی ،توابع جستجو پیشرفته را برای کاربران متخصص ارائه نمیدهد .این سیستم
باید پیام های مختلفی را برای کاربران مختلف ایجاد کند و توانایی اجرای فرمان چندگانه را داشته باشد اما وب
سایت بانکها این کارایی را ندارند ،همچنین بازگشت به صفحه اصلی  Bخیلی گیج کننده است( .جدول )83
جدول ( .)11انعطاف پذیری و کارایی استفاده
عدم وجود پیام با توجه به سطح کاربر
اجرای چند دستور همامان
برگشت به صفحه اصلی

B

C

A

S4

S4

S4

S4

S4

S4

S4

S4

S1

هیوریستیک  .9طراحی زیبا و ساده
سیستمها باید از ارائه اطالعات نامناسب و بیش از حد اجتناب کنند؛ زیرا این امر کاربران را گیج میکند .در
بین وب سایت های سه بانک B ،طراحی دشوار و اطالعات مربوطه را تولید میکند ،اما وب سایت بانک  Aبا
استفاده از اصطالحات ساده و طبقه بندی موضوعها در طراحی استفاده میشود( .جدول )88
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جدول ( .)11طراحی زیبا و ساده
B
S4
S4
S4

اطالعات اساسی
آیکنهای مشخص و مجاا
ارایه راه حل پیشنهادی

A
S1
S1
S4

C
S2
S3
S4

هیوریستیک  .11راهنما و مستندسازی
الزم اسات که سایساتمها گاینه کمک و مستنداتی در دسترس برای مخاطبان داشته باشند .وب سایت B

تالش می کند تا از کاربرانی که مشکل دارند پشتیبانی کند .به عنوان مثال ،اگر کاربران هر گونه سوال در مورد
وب سایت  ،Bداشته باشند ،می توانند از طریق ایمیل بپرسند .اطالعات تماس در صفحه اصلی وب سایت  Bبه
وضوح دیده می شود ،عالوه بر این B ،دستورالعمل هایی را برای کاربران فراهم می کند تا در پورتال  Bو شناسه
و کلمه عبور خود را عوض کنند .همچنین اجازه می دهد تا کاربران برای کاراکتر های امنیتی خود را در صاافحه
اول بانک  Bتغییر دهند.
وب سایت  Cسرویس پرس و جو مشابهی را برای کاربران فراهم میکند مانند تماس با تلفن و ایمیل ،اما
هیچ کدام گفت و گوی زنده ارایه نمیدهند .در مقایسه با سایتهای  Aو بانک  B ،Cپشتیبانی قویتری را برای
کاربران ارائه میدهد .عالوه بر ارسال سواالت به منوی راهنما ،کاربران میتوانند پاسخ سواالت قبلی را مرور
کنند تا ب بینند آیا سؤاالتشان قبال پرسیده و پاسخ داده شده است .سرویس اطالعاتی ارائه شده توسط  Bبسیار
حمایتی و راحت است و وب سایت Aدارای ضعف ترین عملکرد است ،زیرا منوی راهنما در صفحه اصلی نیست.
(جدول)87
جدول ( .)12راهنما و مستندسازی
ارایه اطالعات کمکی
قابلیت مشاهده گاینه کمک
پیدا کردن اطالعات به راحتی
اطالعات هدفمند
اطالعات توضیحی
اطالعات فرآیندی
اطالعات پیمایشی
راحتی حرکت بین راهنما و کار
برگشتن به منوی کمک
توانایی کاربران از منوی راهنما وارد کار اصلی

B
S2
S1
S4
S4
S4
S4
S4
S1
S1
S1

C
S4
S1
S4
S4
S1
S2
S4
S4
S1
S4

A
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
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 .8یافتهها به صورت گرافیکی
ارزیاابی وب سااایتهااای بااانکی منجاار بااه شناسااایی  17مشااکل هیوریسااتیک شااد کااه پااس از ادغااام
مااوارد مشااترک بااه  23مااورد رساایدیم .یافتااههااای ایاان مطالعااه نشااان ماایدهااد کااه بیشااتر مشااکالت
شناسایی شاده و در ساه باناک مرباوط باه هیوریساتیک کماک و مستندساازی اسات .شاکلهاای  7و  0و
 2یافتههای کاربردپاذیری را نشاان مایدهاد .باه طاور مثاال در باناک  0 Bماورد از مشاکالت مرباوط باه
هیوریسااتیک قابلیاات مشاااهده پااذیری سیسااتم اساات کااه  8727درصااد از مشااکالت را بااه خااود اختصاااص
میدهد.
B

درجه شدت

شکل ( .)2هیوریستیکهای مربوطه و درجه شدت آنها در بانک B

C

درجه شدت

06
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شکل ( .)3هیوریستیک مربوطه و درجه شدت آنها در بانک C

A

درجه شدت
شکل ( .)4هیوریستیک مربوطه و درجه شدت آن در بانک A

 .9نتیجه گیری و پیشنهادها
برای ارزیابی کاربردپذیری وب سایت بانکها از روش ارزیابی هیوریستیک استفاده شد .نتایج ارزیابی نشان
میدهد که بانکها دارای عملکرد متوسطی در چهار هیوریستیک ،از جمله ( )8کنترل و درجه اختیار کاربر)7( ،
جلوگیری از خطا )0( ،به رسمیت شناختن به جای یادآوری )2( ،زیبایی وطراحی ساده دارد ولی با این حال ،وب
سایت بانکها در مشکالت ( )8اطالع رسانی به کاربران در زمان انتظار؛ ( )7ارایه اطالعات را به شیوهای منطقیتر؛
( )0و تولید محتویات سازگار تر؛ ( )2افاودن جستجوی پیشرفته برای کاربران متخصص؛ ( )5تولید پیامهای
خطای مفیدتر و بیشتر و استفاده از فضای خالی بیشتر و یا به حداقل رساندن فاصله بین اقالم و اجرای آنها
برای مشاهده بهتر و یا خطای کمتر باید بیشتر کار کند.
این مطالعاه بینشای را بارای محققاان در ماورد چگاونگی کااربرد چاارچوب کاربردپاذیری هیوریساتیک
را ( )Nielsen, 1994در وب سااایتهااای بااانکی فااراهم ماایکنااد .یافتااههااای مااا باارای متخصصااان،
بیاانشهااای مفیاادی در طراحاای وب سااایتهااای بهتاار باارای ارائااه بانکااداری اینترنتاای و خاادمات مشااابه
دیگر ارائه میکند اعم از اینکاه طباق اصال گشاتالت وقتای آیاتمهاا کناار هام هساتند و یاا شابیه باه هام
هستند باید کنار یگدیگر قارار بگیرناد ،وقتای ایان اصال رعایات نمایشاود کااربران دچاار خطاای فاحشای
میشوند .جدول  80به این بینشها اشاره کرده است.
همانند سایر پژوهشهای ،این مطالعه نیا دارای محدودیت هایی است .این مطالعه به صورت ذهنی است به
قضااوت کارشاناساان بسایار وابسته است همچنین سه بانک مورد بررسی قرار گرفته است .برای انجام مرحله
بعدی این پروژه با اساتفاده از یک مطالعه نظرسنج ی متمرکا بسیار سودمند خواهد بود .بازخورد کاربران و افراد
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مورد نظر در مورد کاربرپذیری از وب سایت های بانکی می تواند بسیار سودمند باشد و بیشتر به مسائل مربوط به
کااربردپاذیری از دیادگااه کاربران نگاه کنیم .این روش می تواند به ما اجازه دهد که ادراک کاربران را در مورد
کاربردپذیری از وب ساایت های بانکی را بهتر درک کنیم .استفاده از افراد خبره ،مشاهده و کاربران واقعی ،یکی
از هیجانانگیاترین مطالعات در مورد کاربردپذیری ،استفاده از ردیاب چشم است که توصیه می شود در مطالعات
آینده مورد استفاده قرار گیرد .در این مقاله مثل مقاالتی که در ادبیات و پژوهش بررسی شده از ده هیوریستیک
موجود که به آن اشاااره شااده تمامی بانکها مشااکالتی در زمینههای مختلف آن داشااتند ،ولی به دلیل اینکه
سایساتم بانکداری اینترنتی بود مشاکالت بیشاتر روی روشهایی که کاربران بر روی سیستم انجام میدهند،
اتفاق افتاده بود نه فقط طراحی و زیبایی ظاهری یک سایت.
بر اساس نتایج مطالعات رقابتی ما کشف کردیم که وب سایت بانکهای مطالعه شده دارای ویژگیهای طراحی
نامطلوب است .در ابتدا ،وب سایت بانک الف باید در زمینه طراحی بصری زیباتر و سادهتر اقدام کند ،همچنین
باید وب سایت بان ک را طوری بهبود بخشد که کاربران بتوانند زمان انجام هر عملیات را بدانند و فقط صفحه
بارگذاری نشان داده نشود ،وب سایت بانک  Aباید طرح خود را متناسب با طراحی دنیای واقعی بهبود بخشد ،به
عنوان مثال ،اطالعات را به زبان سادهتر بیان کند .هنگام نمایش ساعات ورود به سایت ،منطقی تر خواهد بود،
اگر وب سایت بانک اطالعاتی را به ترتیب صعودی یا ناولی یا به ترتیب حروف الفبا نشان دهد .این میتواند
اطالعات دقیق به کاربران ارائه دهد.
سه جنبه دیگر از وب سایت بانکی  Aوجود دارد که نیاز به توجه بیشتری دارند .اولین موضوع مربوط ثبات
و استانداردهای آن است .وب سایت  Aباید در تطابق محتوای مطالب با دنیای واقعی توجه بیشتری کند .به
عنوان مثال ،ما برخی از ویژگیهای حرفهای را در صفحه وب پیدا کردیم .این باعث میشود که کاربران و به
ویژه کاربران جدید ،گیج شوند و فکر کنند سیستم دارای اشکال است و اطالعات اشتباه را نمایش میدهد.
بنابراین ،بانک  Aباید این مسئله را رفع یا توضیح دهد و اطمینان حاصل کند که مطالب در تمامی صفحات وب
سایت ثابت است .دوم ،صفحه وب بانک  Aباید در انعطاف پذیری و کارآیی استفاده از آن ،از قبیل ارائه توابع
جستجو پیشرفته برای کاربران متخصص ،به جای جستجوی ساده با کلمات کلیدی ،بهبود یابد .این امر میتواند
کاربردپذیری و انعطاف پذیری وب سایت را بهبود بخشد .وب سایت بانک  Aباید رویکردی بهتر را برای کمک
به کاربران در تشخیص ،درک و بهبود یافتن از خطاها ،اتخاذ کند .به عبارت دیگر ،آن باید برای ویژگیهایی
طراحی شده که مشکالت مربوط به کاربران را شناسایی کرده ،پیشنهادها و راه حلهایی به کاربران ارائه دهد.
برای بهبود ،پیامهای خطا از وب سایت بانک  Aمیتواند طوری بهبود یابد تا به کاربران بیشتر کمک کند تا از
اشتباهات جلوگیری کنند .صفحه وب میتواند در هنگام به وجود آمدن اشتباه امالیی پیشنهادهای مشابه بدهد
تا کلمه اصالح شود.
عالوه بر پیشانهادها فوق ،که براساس یافته ی مطالعات رقابتی توسعه یافته است ،ما همچنین می خواهیم
به بانک  Cپیشانهاد دهیم تا خدمات بیشتری برای کمک در وب سایت بانک خود ارائه دهد ،همچنین در طول
ارزیابی ،متوجه شدیم که وب سایت  Cخدمات کمتر از بانک  Aو  Bارائه میدهد.

01

بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی ....
جدول ( .)13خالصهای از مشکالت هیوریستیک

کاربردپذیری
هیوریستیک
قابلیت مشاهده
پذیری سیستم

B
خدمات بانک در وب
سایتهای بانک
زمان انتظار برای بارگیری را
اطالع رسانی نمیکند.

انطباق بین سیستم و
دنیای واقعی

استفاده از اصطالحات ساده که
کاربران با آن آشنا هستند.
می توان اطالعات را به روش
منطقی تر ارائه داد.

کنترل و آزادی کاربر

می تواند دکمه بازگشت را در
هر صفحه وب ارائه دهید.
دکمه پاک کن را برای حذف
خطاها فراهم نمیکند.
عدم توانایی تولید محتوی به
یک شیوه
لینک مستقیم به ایمیل فراهم
میکند.
اشیاء ،گاینهها و دستورالعملها
واضح و قابل مشاهده نیستند.
جستجوی پیشرفته برای
کاربران متخصص را پیشنهاد
نمیدهد.
یک طراحی ساده با اطالعات
مربوطه و طراحی زیبایی ایجاد
نمیکند.
نمیتواند مشکالت را نشان دهد
و راه حلها را پیشنهاد کند.

ثبات و استانداردها
پیشگیری از خطا
تشخیص به جای
یادآوری
انعطاف پذیری و
کارایی استفاده
زیبایی شناسی و
طراحی دلچسب
شناسایی ،تشخیص
و رفع خطا
کمک و مستندسازی

اطالعات تماس در دسترس
است
ارائه راهنمایی ها

C
خدمات بانک در وب سااایت های
بانک
زمااان انتظااار برای بااارگیری را
اطالع رسانی نمیکند.
خدمات بیشتر از A
نشاااان میدهد که آیتم خروج در
وضعیت استاندارد نیست.
می تواند اطالعات را به صاااورت
منطقی ارائه دهد.
ارائه "خروج اضطراری"
باه افراد اجاازه میدهد تا موارد را
بازنشانی کنند.
توانایی تولید محتوی به یک شیوه
بدترین عملکرد
اشاایاء ،گاینهها و دسااتورالعملها
واضح و قابل مشاهده است
آیا جستجو پیشرفته برای کاربران
متخصص ارائه نمیدهد.
تولیدکنندگان یک طراحی ساده با
اطالعات مربوطه و طراحی زیبایی
بیشتر
می تواند مشاکالت را نشان دهد،
اما راه حل
اطالعات تماس در دسترس است
ارائه راهنمایی ها

A
خادماات بانک در وب ساااایت
های بانک
زمااان انتظااار برای بااارگیری را
اطالع رسانی نمیکند.
خدمات کمتر از C
آیتم کمک در صفحه اول نشان
داده میشااود که کاربران را گیج
میکند.
می تواند اطالعات را به صورت
منطقی ارائه دهد.
دکمه صاافحه اصاالی را در هر
صفحه وب فراهم میکند.
دکمه "تنظیم مجدد" یا "لغو"
را برای کاربران فراهم نمیکند.
تواناایی تولیاد محتوی باه یک
شیوه
لینک مسااتقیم به ایمیل و تلفن
را فراهم میکند.
اشایاء ،گاینهها و دستورالعملها
واضح و قابل مشاهده است.
آیاا جساااتجو پیشااارفته برای
کاااربااران مااتخصاااص ارائااه
نمیدهد.
ساده ترین طراحی با اطالعات
مربوطه را تولید میکند.
می تواند مشاااکالت را نشاااان
دهاد ،اماا راه حل را پیشااانهاد
نمیکند.
اطالعاات تماس در دساااترس
است
ارائه راهنماییها
کاربران میتوانند پاسخ سواالت
قبلی را مرور کنند.
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بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی ....

نویسندگان این مقاله:
بنفشه سیدکباری ،دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،مدرس دانشگاه
آزاد تهران ،مدیر پروژه شرکت تبلیغاتی ایده ،مترجم دو کتاب رازهای
استارتاپها و اثرسنجی تجربه کاربری با ردیاب چشم میباشد.
دکتر مسعود کیماسی ،ایشان دارای مرتبه علمی استاد یار دانشگاه با
سمت هیات علمی گروه  ،MBAدکتری مدیریت سیاستگذاری در بخش
عمومی ،رئیس اداره بازاریابی بانک ملت .تالیفیات وی شامل دو کتاب و
بالغ بر شش کتاب ترجمه شده است ،رئیس علمی در پنج همایش داخلی.
دکتر احسان عابدی ،ایشان دارای مرتبه علمی استادیار دانشگاه با سمت
هیات علمی گروه بازرگانی ،دکتری سیاستگذاری بازرگانی ،عضو بنیاد ملی
نخبگان از سال  ،1314مدیر پروژههای بانک ملت ،سرما سوز صنعت و
موسسه مالی و اعتباری مهر میباشد.
رزا هندیجانی ،ایشان فارغالتحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی
امیرکبیر و مدیریت کسبوکار ) (MBAاز دانشگاه صنعتی شریف هستند .ایشان
دکتری خود را در رشته مدیریت عملیات از دانشگاه کلگری (University of
)Calgaryکانادا دریافت کردهاند .ایشان دوره پسادکترای خود را به مدت دو
سال در موسسه رهبری پیشرفته کانادا (Canadian Centre for Advanced
) Leadership in Businessگذراندهاند .وی هماکنون عضو هیئتعلمی
دانشگاه تهران و مدیر آزمایشگاه تحقیقات کسبوکار این دانشگاه هستند.

