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Abstract 

Purpose: The purpose of the study is to explain the hand movement ability to interact with the user 

interface of websites. 

 

Methodology:  This research is an applied research. The research method is qualitative. The population 

studied in this research is library resources including 2 books and 14 articles, which were selected and 

used by available sampling method until theoretical saturation. The method of data analysis using source 

analysis is analogous to the coding method. The collected data has been analyzed with MaxQDA 

software. 

 

Findings: Based on the findings, 18 features and 3 basic concepts were extracted from the analysis of 9 

propositions. Individual concept (7 features of ease of use, satisfaction, user-friendliness, low cost, 

tendency to use more, adaptability, psychological control), functional concept (9 features of usefulness, 

recognition of interaction, understanding ability, computer processing capability, performance coverage 

necessary for data recovery, minimal need for hardware devices, the ability to be used on the same level 

as interface equipment, input of movement commands, the ability to recognize hands) and the concept of 

support (2 features of support programs in the computer for better interaction, optimizing the relationship 

between processes Cognitive and physical user). 

 

Conclusion: The ability to move the hand is one of the great points and the ability to interact with the 

user interface of websites, which is symmetrical with the eye ability to interact with the user interface of 

websites, it has the ability to design and study more deeply inside the country. Noticing huge capacity of 

information, needs of users, acceleration in getting comprehensive and useful information in Iran, 

effective hand mobility to interact with intermediate users of websites have always been valuable and 

noticeable to be designed by experts. 
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 چکیده

و ارائددا اوگددوی شیشددنهادی بددرای  جهدد  تمامدد  بددا رابدد  کدداربر   حرکتددي دسدد قابلیدد   تحلیدد هدددا از ايددن شدد وهش  هدددپ پددژوه :

 اس . هاساي وب
 

در  مطاومدا  مدورد  صدورت شييرتتدا اسد . جاممدا    کیفدي  بدا رويكدرد    و صدورت کداربردی  نظدر هددا بدا    ايدن شد وهش از   : پدژوه   کار روش

 گرتتدا شدد.   قدرار  اسدتفاده  مدورد انتخداب و   تدا اشدعان نظدری    در دسدتر   گیدری نموندا بدا اسدتفاده از رو    ای بدود کدا   منابع کتابخانا اين ش وهش،
شدده   آوریهدای جمدع  دادهقیاسدي بدا رو  کدگدياری انجداد گرديدده اسد .        صدورت  بدا تدوای مندابع   با اسدتفاده از تحلید  مح  ها رو  تحلی  داده

 تحلی  قرارگرتتا اس . اتزار مكس کیو دی ای موردبا نرد

 

وي گددي سددهوو  اسددتفاده،  7مفهددود تددردی  شددد. گددزاره اسددتخرا   9ساسددي از تحلیدد  مفهددود ا 3وي گددي و  18هددا، اسددا  ياتتددابر :هددایافتدده

وي گددي سددودمندی، تشددخی   9ي ، کاربرشسددندی، هزينددا کددم، تمايدد  بددا اسددتفاده بیشددتر، سددازگاری، کنتددرر روانددي ، مفهددود کدداربردی    رضددا
اتدزاری،  هدای سدخ   تمام ، تواندايي در،، قابلید  شدرداز  کدامریوتری، عملكدرد شوشدش ازد بدرای بازيدابي اطالعدات، حدداق  نیداز بدا دسدتگاه             

هددای وي گددي برنامددا 2هددا  و مفهددود ششددتیعاني  هیددزات رابدد ، ورودی دسددتورات حرکتددي، توانددايي تشددخی  دسدد قابلیدد  اسددتفاده در سددط  تج
 .سازی رابطا بین ترآيندهای شناختي و تیزيكي کاربر برای تمام  بهتر، بهینا ناششتیعاني در رايا

 

رابدد  کدداربر بددا در برقددراری تمامدد   آمددده دسدد  بددابددزرو و توانددايي  امتیازهددایقابلیدد  حرکدد  دسدد  يكددي از  گیددر :بحددو و نتی دده

تدری در داخد    طراحدي و مطاومدا عمید     هدا، قابلید   سداي  وبچشدمي جهد  تمامد  بدا رابد  کداربر        قابلید   بدا متقدارن  کدا  اسد   ها ساي وب
فیدد در ايدران، قابلید     کداربران و همنندین تسدريع درياتد  اطالعدات جدامع و م       هدای نیازمنددی توجا بدا حجدم عظدیم اطالعدات و      با دارد. کشور

 و طراحي از سوی متوویان امر خواهد بود. تأم قاب بسیار ارزشمند و  هاساي وبحرکتي دس  جه  تمام  با راب  کاربر 

 

 .هاساي دس ، تمام  انسان و رايانا، راب  کاربر، وب حرکات کلید :ها  واژه
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 دمهمق
اطالعات، نياز کاربران به تسريع بازيابي  روزافزونحجم 

، تعامل روازاينکرده است،  دوچندانرا  هاسايتوباطالعات در 
 سايتوبارتباط ميان کاربر و محتواي  عنوانبهبا رابط کاربر 

(، 1399، نوکاريزي و فتاحي، صالحي فدردي)زاهدي نوقابي، 
بيشتر به  رايانه شودميباعث و  کندمينقش بسيار مهمي را ايفا 
)هاريا، سوبرامانيانا، آسوکومارا، پودارا و  نيازهاي کاربر پاسخ دهد

(. رابط کاربر، رابط بين انسان و رايانه است که 2017، 1ناياک
است و مستقيماً با کاربر در تماس است. رابط  عاملسيستمجز 

نياز به تواند بر کارهايي که کاربران ممكن است کاربري مي
داشته باشند تمرکز کند و اطمينان حاصل کند که  هاآنانجام 

رابط داراي عناصري است که دسترسي، درک و استفاده براي 
تسهيل آن اقدامات آسان است. ورودي رابط کاربر، به کاربران 

کنند و خروجي،  کاريدستتا يک سيستم را  دهدمياجازه 
 دهدميرا نشان کاربر  کاريدستسيستمي است که اثر 

 (.2004، 2)ديكس، فينالي، آبود و بيال
(، بر اين باور هستند 2016) 3سونگ کور، آنتوارو و بيهري

لذا در اختيار در دسترس است و  راحتيبهمروزه اطالعات که ا
و محيط براي تجارب يادگيري  هاموقعيتبهترين  قرار دادن
 که آنجايي ازاست. اهميت بااليي برخوردار  از )کاربر( يادگيرنده

متن  صورت بهآموزشي، اطالعات اساساً  هايمحيطدر بيشتر 
قرار  موردتوجهو قابليت چشمي کاربر  نوشتاري در دسترس است

، پس نبايد از قوه حرکتي کاربر در دريافت و پردازش گيردمي
اين قابليت نيز در برقراري تعامل با  چراکهاطالعات غافل ماند، 

از هر  توانندميحرکات ، روازاينبل تبيين است، رابط کاربر قا
اما معموالً از حالت حرکتي  ،بگيرند تآنشحالت بدني حرکت يا 

ژست دست هميشه يک  که آنجايي از .شوندميدست ناشي 
 ،لذا .ابزار ارتباطي قدرتمند در زندگي روزمره مردم بوده است

بردي کار هايبرنامهتشخيص حرکات دست به يک جز مهم در 
 شدهتبديلو تفسير زبان اشاره  انساني رايانهنوآورانه مانند رابط 

 .(2017، 4است )وانگ و پاينده توسعه درحالو اين مهم  است
چندين دهه پيش، تعامل بين انسان و رايانه از طريق رابط 

بود. از طريق  کليدصفحه هايوروديخط فرمان از طريق 
رابط کاربري  هايدستگاهاز  فناوري، انواع ديگري هايپيشرفت

 هاييجايگزين توانندميکه  اندشده معرفي مانند موشواره رايانه
بر انساني ارائه دهند. عالوه ةرايان هايرابطبراي طراحي سنتي 

                                                           
1. Haria, Subramaniana, Asokkumara, Poddara & Nayak 

2. Dix, Finlay, Abowd & Beale 

3. Sungkur, Antoaroo & Beeharry 

4. Wang & Payandeh 

درصد از  65 ميالدي، 1973در سال  5به اعتقاد هالاين، 
توسعه يک . ارتباطات انساني شامل حرکات غيرکالمي است

 تنهانهرابط رايانه انساني  سازيغنيرکتي دست براي رابط ح
کند، ارائه مي شنوايانکم ويژهبهتري را براي افراد رويكرد راحت

ها را افزايش داده و فعلي و موجود رابط هايحالتتواند بلكه مي
(، 2005) 6و مارشارک استوککه  طوريهماندهد.  گسترش

ه شكل، موقعيت، دست در چهار جنبکه  اندداشتهبيان 
هندريک، و  شودميدست نمايش داده  و حرکت گيريجهت

(، معتقد هستند که حرکات دست 2019) 7ويجايا و آنديني
شود و از اين طريق،  کليدصفحهجايگزين موشواره و  تواندمي

 موردنيازارتباط برقرار کرده و اطالعات  راحتيبهکاربر با رايانه 
ن امر به گستردگي تعامل ميان کاربر ، ايکندميخود را دريافت 

 8. بر اين اساس، سئونگ و چوييکندميکمک  هاسايتوبو 
(، به اين نتيجه رسيدند که رايانه قابليت تشخيص 2018)

شده است و از  سازيمدل حرکات دست را دارد و اين مهم
طرفي ديگر نيز قابليت استفاده حرکت دست در جهت تعامل با 

تأييد قرار گرفت. هندريک، ويجايا و آنديني  ط کاربر موردبرا
بين  رابط ،رابط کاربريکه  اندرسيده(، به اين نتيجه 2019)

تعامل انسان با  افزايش منظوربهانسان و ماشين است که 
 و غيره زبان بدن و هاژستحرکات دست،  از طريقماشين 

 به کاربران را  پاسخگويياين امر سرعت  افتداتفاق مي
 .برديمباال 

(، دريافتند که با استفاده از حرکت 2017) همكارانهاريا و 
طبيعي  صورتبهدست، قابليت تعامل ميان کاربر و رابط کاربر 

به دست  افزاريسخت نيازهايباال رفته و اين مهم با حداقل 
و کاربران از طريق لمس و يا حرکت فيزيكي مانند  آيدمي

و اطالعات  کنندميرقرار حرکت دست با رابط کاربر ارتباط ب
(، 2016) 9. محمد و آنجانا دويکنندميخود را دريافت  موردنياز

براي تعامل با  توانميبه اين نتيجه رسيدند که از حرکت دست 
رابط کاربر استفاده کرد. اين قابليت از طريق دستگاه تشخيصي 

براي ترسيم  دتواندستگاه مي ،روازاين. شودميرايانه انجام 
روف کوچک انگليسي، اعداد عربي به سبک و سرعت خاص ح

تواند بر اين دستگاه پيشنهادي مي. عالوهکندخود استفاده 
مختلف مانند چپ، راست، باال، پايين، فشار و  هايجهتحرکت 

هاي ويديويي و کنترل بازي کشيدن را براي استفاده از بازي

                                                           
5. Hall 

6. Stokoe & Marschark 

7. Hendrik, Wijaya & Andini 

8. Seong & Choi 

9. Muhammad & Anjana Devi 
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، در مطالعه (2015) 1رمپل، کاميلير و لي موبايل تشخيص دهد.
رابطه بين  سازيبهينهطراحي حرکات دست براي خود، 

تشخيص  هايسيستمفرآيندهاي شناختي و فيزيكي انسان و 
گرفتند که  نظر دررا رايانه  -ژست رايانه براي ورودي انسان

 مورد تأييد قرار گرفت.
مسلم است، قابليت  آنچه، موردنظر هايمطالعهبا مرور 

ها سايتتعامل با رابط کاربر وبحرکت دست است که در 
است، اما اين مبحث مهم با توجه به حجم عظيم  موردتوجه

کاربران براي تسريع دريافت  هاينيازمندياطالعات و 
و  قرار نگرفته است توجه مورداطالعات جامع و مفيد در ايران 

توجه به قابليت حرکتي  رغمعليغير ايراني نيز  هايمطالعهدر 
کيفي و کمي مكفي ديده نشده است، ضمن  هايهمطالعدست، 

ها که يک ارتباط سايتبه دليل محتواي درون وب کهآن
، قابليت ديگري در تعامل با طلبدميچشمي را در وهله اول 

قرار نگرفته است؛ لذا انجام  موردتوجهها سايترابط کاربر وب
جهت  دست حرکتي هايقابليت تحليل باهدفاين پژوهش 

 به؛ نتيجه رسدميالزم به نظر  هاسايتبا رابط کاربر وبتعامل 
از اين پژوهش، قابليت استفاده از سوي متخصصان  آمده دست

ريزان و کارگزاران علوم اطالعات، برنامه نظرانصاحبو 
 را خواهد داشت. هاسايتوبو  هادادهشناسي، پايگاه دانش
 

 پژوهش کار روش
 شده انجامو با رويكرد کيفي هدف کاربردي  نظر ازپژوهش 

در  شده شناساييمنابع معتبر با استفاده  هاداده گردآوري است.
 بهبوده  موردنظراطالعاتي که مرتبط با موضوع  هايپايگاه

مجموعه است. در اين روش،  شده انجام مستقيم صورت
حرکتي دست جهت تعامل با  تواناييمقاالت و متون مرتبط با 

ها مورد تحليل و سپس مفاهيم و سايتبرابط کاربر و
لذا  يكي پس از ديگري تعيين و تنظيم شد. موردنظر هايمقوله

 اي مبتني بردر اين پژوهش، منابع کتابخانه مطالعه موردجامعه 
مجله پژوهشنامه پردازش و مديريت از  مقاله 14 کتاب و 4

سان ، مطالعات ان2رايانهخارجي نظير علم  هايمجلهو  اطالعات
، 5آي تريپل اي اکسپلور، 4مطالعات آموزش ناشنوايان ،3و رايانه

 علوم و الملليبينکنفرانس  ،6فناوري آموزش و اطالعات

                                                           
1. Rempel, Camilleri & Lee 

2. Computer Science 

3. International Journal of Human-Computer Studies 

4. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 

5. Institute of electrical and electronic engineers (IEEE) 

Xplore 

6. Education and Information Technologies 

تعامل انسان با و کنفرانس آسيا و اقيانوسيه  7مهندسي رايانه
تا  در دسترس گيرينمونهبود که با استفاده از روش  8رايانه

به اين دليل  .قرارگرفته شد دهمورداستفاانتخاب و  اشباع نظري
تحليل قابليت حرکتي دست  ةمنابع مكتوب درزمين تنهانهکه 

بسيار محدود بود، بلكه  هاسايتوبجهت تعامل با رابط کاربر 
نيز از تكرار و مكررات برخوردار  آمده دست بهديگر منابع 

ه تكرار در منابع متعدد نبود صورت بهو تنها مطالبي که  اندبوده
؛ استفاده موردقرار گرفت. معيار انتخاب منابع  مورداستفادهاست، 

اعتبار مجله، کيفيت ادبي و فني منابع بوده است. الزم به ذکر 
اي داخلي است که پس از جستجوي فراوان منابع کتابخانه

پژوهشي در ارتباط  هايمقالهمشخص شد که منابع اطالعاتي و 
بسيار اندک و ناچيز است و لذا  در ايران مطالعه موردبا موضوع 

محققان بيشترين تمرکز خود را بر روي منابع خارجي قرار 
را با استناد به  استفاده موردابتدا منابع  ترتيباينبه .اندداده

قابليت حرکت دست، تعامل رابط کاربر،  هايکليدواژه
ها جستجو کرده؛ سايتهاي حرکتي و رابط کاربر وبقابليت

 ترينمهمنيز ترجمه و تفسير و  آمده دست بهع کليه مناب
از تحليل آمد. در ادامه،  هاي متني به رشته تحرير درگزاره

با استفاده از روش کدگذاري  قياسي صورت بهمحتواي منابع 
کردن مفاهيم و  بنديطبقهکدگذاري باز براي )مرحله  3طي 

ايجاد  از متون، کدگذاري محوري براي شده استخراج پديدهاي
انتخابي براي  کدگذاري وارتباط ميان مفاهيم مرتبط به هم 

ها و (، ويژگيآمده دست بهادغام و تصحيح نهايي مفاهيم 
 مفاهيم کليدي تعيين گرديد.

 
 هایافته

 شده ارائهبا استناد به مراحل کدگذاري که در مبحث پيشين 
واي از تحليل محت آمده دست بههاي گزاره ترينمهماست؛ 

آورده شده  1در جدول  شدهاستخراجمتون به تفكيک مفاهيم 
 بههاي صحت عيني گزاره منظوربهذکر است که  شاياناست؛ 
 ده است.ش؛ نام پديدآورندگان نيز بيان آمده دست

                                                           
7. International Conference Computer Science and 

Engineering 

8. Asia Pacific Conference on Computer Human 

Interaction 
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 شده استخراجاز تحليل محتواي متون به تفكيک مفاهيم  آمده دست به هايگزاره ترينمهم .1جدول 

 ويژگی ها پديدآورنده تنتحلیل م

و مفيد باشد، زيرا متخصصان بايد  بايد آسان براي استفاده )سهولت استفاده(
دريافت از زمان  باکيفيتسيستم، مرتبط  هايويژگي باهدفاطالعاتي را  هايسيستم

 اوليه تا استفاده، توسعه دهند و رضايت مشتري حاصل شود.

ديكس، فينالي، ابود و 
 (2004) بيال

 مفيد بودن -
 سهولت استفاده -
 رضايتمندي کاربر -

باشد و از تشخيص دست  درکقابل هارايانه از طريقحرکت تعاملي را تشخيص دهد، 
براي تعامل با رايانه استفاده کرد و رديابي نحوه خواندن حرکات بدن  توانمينيز 

 محرک پردازش شود. عنوانبه رايانه از طريق تواندميانسان که 

ريک، ويجايا و هند
 (2019) 1آنديني

 تشخيص تعامل -
 ايانهرقابليت درک از سوي  -

قابليت پردازش از سوي  -
 رايانه

 شود. کليدصفحهعملكرد و  جايگزين عملكردهاي ماوس تواندميحرکت جهشي 
 هايسيستماست.  سازيپيادهعامل انسان با رايانه مطالعه چگونگي طراحي، ارزيابي و 

 سازيپيادهبا انسان گفتگو کنند. طراحي و  توانندمي هاسيستماملي هستند، تع يرايانه
براي  تواندميديجيتال،  هايمدلحرکت جهشي با استفاده از حرکات دست در 

  تواندميو  شودمياستفاده  کليدصفحهجايگزيني عملكرد ماوس يا 
 جايگزيني در آن ارائه دهد.

 طبيعي بين انسان و رايانه طوربهکه  وانفعاالتيفعل عنوانبهاستفاده از حرکات دست 
ماوس يا  جايبهکه دستورات حرکتي را  دهدميوجود دارد و به کاربران اين امكان را 

تعامل تكنيكي  عنوانبهانساني  هايژستتشخيص  کليدصفحهدر برنامه وارد کنند. 
 ست.ا براي ارائه تفسير بيشتر طبيعي و براي ارتباط با رايانه

هندريک، ويجايا و 
 (2019آنديني )

هاي پشتيباني در رايانه برنامه -
 جهت تعامل بهتر

 دستورات حرکتي واردکردن -

براي تعامل انسان و رايانه  بعديسهسازي شده طراحي و انتخاب حرکات دست مدل
است  و تشخيص ژست سازيبهينهاصول زبان طبيعي همراه با نياز به . بايد دنبال شود

رابطه بين فرآيندهاي شناختي و فيزيكي  سازيبهينهطراحي حرکات دست براي و 
 است. انسان

رمپل، کاميلير و لي 
(2015) 

رابطه بين  سازيبهينه -
شناختي و فيزيكي  فرايندهاي

 کاربر

. اين سيستم کندنميايجاد يک سيستم تشخيص ژست قوي از هيچ نشانگري استفاده 
مانند  هاجنبه. در اين سيستم تشخيص ژست، تقريباً تمام ههزينکمتر و کاربرپسند

تحت پوشش  هاسايتوباز  و باز کردن برخي هابرنامه اندازيراهعملكردهاي سيستم، 
 .گيردميقرار 

بيشتر  سازيپيادهخواهيم دقت را بيشتر کنيم و حرکات بيشتري براي در آينده مي
ثر حرکات دست ثابت و پويا را رديابي ؤم طوربه تواندميسيستمي که اضافه کنيم. 

مانند باز کردن ، کندميرا به اقدامات تبديل  شدهشناساييکند. سيستم ما ژست 
. چنين PowerPointو VLC Player مانند هاييبرنامه اندازيراهو  هاسايتوب

 به دست آورد. افزاريسختبا حداقل نيازهاي  توانميرا  ايبرنامه

 (2011) رانهمكا وهاريا 

 کاربرپسند -
 هزينهکم -

تحت پوشش قرار دادن  -
الزم جهت بازيابي  عملكردهاي

 اطالعات
نياز حداقلي به وسايل  -

 افزاريسخت
 

با ادغام رديابي حرکت دست و تشخيص حرکت کليک، يک رابط کاربري طبيعي 
با  طراحي کرديم که براي محيط واقعي قوي است. ما قابليت اطمينان حرکت را

مقايسه تابع رديابي حرکت دست پيشنهادي با روش معمولي اثبات کرديم. در محيط 
را به دست  ٪98.94آزمايشي با نويز، الگوريتم تشخيص حرکت کليک نرخ تشخيص 

سازي کرديم و را مدل شدهبهينه، ما الگوريتم تشخيص حرکت کليک درنتيجهآورد. 
دست يكپارچه کرديم و سيستم را با  را براي رديابي حرکات بردارينقشهتوابع 

هاي رابط موجود مقايسه کرديم. يک تست قابليت استفاده براي ارزيابي انجام دستگاه
 شد و قابليت استفاده در مقايسه با تجهيزات رابط موجود تأييد شد.

 

 (2018سئونگ و چويي )
با  طرازهمقابليت استفاده  -

 تجهيزات رابط

                                                           
1. Hendrik, Wijaya & Andini 
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 ويژگی ها پديدآورنده تنتحلیل م
رايانه -ستفاده از ژست دست، زمينه محبوبي در تعامل انسانرابط کاربري طبيعي با ا

(HCI بوده است. مقاالت تحقيقاتي زيادي در اين زمينه )رويكرد  هاآناست.  شدهارائه
مبتني بر بينايي، مبتني بر دستكش و مبتني بر عمق را براي تشخيص حرکات دست 

ساده و طبيعي براي تعامل روشي  خودخوديبه، حرکت دست حالبااينپيشنهاد کردند. 
نيست. در غير اين صورت، تشخيص ژست دست با استفاده از رديابي و شناسايي 

اجرا شود. اخيراً با توسعه حسگرها و  ترظريفو  ترقويبا تشخيص  تواندميانگشت 
است. اين  بازشدهجديدي  هايافق Depth-Senseو  Kinectمانند  هاييفناوري

انند شناسايي انگشت و تشخيص حرکت دست را در شرايط پيشرفت، تشخيص قوي م
 زمينه ناهموار ممكن کرده است.بد مانند نور تاريک و پس

 (2013) 1لي و تاناکا
 2رن، منگ و ژانگ

(2011) 
 3ويگدور و ويكسون

(2011) 
چئولجونگ، يوجئونگ، 

جونقون ديويو و 
 (2012) 4هانسيئوک

 قابليت شناسايي دست -

 ايرايانه. تعامل کندميو انسان طبيعي را تسهيل  شوندميمعه فراگيرتر در جا هارايانه
(HCI تأثير مثبتي بر استفاده از )عالقه روزافزون براي  روازاينخواهد داشت.  هاآن

جديد براي ايجاد تعامل طبيعي ميان کاربر و رايانه به  هايآوريفنتوسعه رويكردها و 
 وجود آمده است.

شوند که يک تكنيک تعاملي در نظر گرفته مي عنوانبهاست که  هامدت هاژست
تري را براي برقراري هاي طبيعي، خالقانه و شهوديتواند روشبالقوه مي طوربه

يک رابط طبيعي  عنوانبه. استفاده از حرکات دست دهدميارائه  هارايانهارتباط با 
 .کندمييک نيروي محرک عمل  عنوانبه

 5گراوالرائوتاراي و آ
(2012) 

تمايل به استفاده بيشتر از  -
 و بازيابي اطالعات هاسايتوب

با پيشرفت فناوري، تحقيقات بيشتري بر روي افزايش کيفيت و راحتي زندگي روزمره 
کنترل حرکتي، بسياري از  هايسيستمتوسعه افزايش با  زمانهماست.  متمرکزشده

با محصوالت کنترل از راه دور  هادستگاه ، ماوس و سايرکليدصفحهکنترلرها مانند 
 .شوندميبراي کاربران شهودي  تدريجبهکه  اندشدهجايگزين 

نقش مهمي  خانگيلوازمو بسياري از  هارايانهدر اين انفجار عصر اطالعات ديجيتال، 
که فناوري در حال  طورهمانکنند.  ترراحترا  هاآنتا  کنندميدر زندگي ما ايفاء 

. تشخيص شودميپيشرفت است، تحقيقات بيشتري بر روي تشخيص ژست متمرکز 
با استفاده از زبان  توانندنميتا با ناشنوايان و افرادي که  کندميژست به ما کمک 

کنترلي را بدون کنترلر صحبت کنند، ارتباط برقرار  هايرباتاشاره صحبت کنند، 
ها موضوع مهمي است که (، تشخيص ژستHCIان و رايانه )هاي انسکنيم. در رابط

هاي تشخيص حرکات سنتي [. دستگاه1] يافتدستدر آن بايد به کارهاي پيشرفتي 
هاي شوند. از طريق حسگرها، الگوريتمراحت نيستند و توسط محيط محدود مي

 تري را براي کاربران برايتوانند راه شهودي و راحتتشخيص حرکات دست مي
کمک به کاربران  غيرازبهيادگيري دستگاهي براي يک برنامه خاص فراهم کنند. 

ها بدون رابط فيزيكي، از طريق فناوري کنترل بصري جديد، براي کنترل دستگاه
ارزان، پايداري  باقيمتدهد. محصوالت کاربران را از احساس عصبانيت نجات مي

بي به سازگاري بيشتر از سوي کاربران کوچک هستند که به دستيا هاياندازهباالتر و 
. تشخيص ژست موضوع مهمي است که ارزش بالقوه بااليي در کندميکمک 

 دارد. HCIتحقيقات دانشگاهي 

 (،2007) 6ميترا و آچاريا
کومار، رائوتاراي و 

 (،2012) 7آگرووال
 8تيسائي و تيسائي

(2017) 
 

 

 سازگاري کاربران -
 کنترل رواني کاربران -

                                                           
2. Lee & Tanaka 

1. Ren, Meng & Zhang 

2. Wigdor & Wixon 

3. Cheoljong, Yujeong, Jounghoon, David & Hanseok 

4. Rautaray & Agrawal 

5. Mitra & Acharya 

6. Kumar, Rautaray & Agrawal 

4. Tsai & Tsai 
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 است. شده ارائه 2در جدول  آمده دست بهيافته  فرعي ارائه شد.به تفكيک مفاهيم  شده استخراج هايويژگيدامه، در ا
 

 به تفكيک مفاهيم فرعي شده استخراج هايويژگيبررسي  .2جدول 

 مفاهیم فرعی هاويژگی
 سهولت استفاده

 رضايتمندي کاربر
 کاربرپسند

 هزينهکم
 و بازيابي اطالعات هاسايتوباده بيشتر از تمايل کاربر به استف

 سازگاري کاربران
 کنترل رواني کاربران

 فردي

 مفيد بودن
 تشخيص تعامل

 قابليت درک از سوي رايانه
 قابليت پردازش از سوي رايانه

 دستورات حرکتي واردکردن
 الزم جهت بازيابي اطالعات عملكردهايتحت پوشش قرار دادن 

 افزاريسخت نياز حداقلي به وسايل
 با تجهيزات رابط طرازهمقابليت استفاده 

 قابليت شناسايي دست

 عملكردي

 پشتيباني در رايانه جهت تعامل بهتر هايبرنامه
 شناختي و فيزيكي کاربر فرايندهايرابطه بين  سازيبهينه

 حمايتي

 

 ، مفاهيم فرعي به استناد مفهوم اصلي ارائه شد.3در جدول 

 

 مفاهيم فرعي به استناد مفهوم اصلي . بازبيني3جدول 

 مفهوم اصلی مفاهیم فرعی

  فردي

 هاسايتوبحرکتي دست جهت تعامل با رابط کاربر  هايقابليت

 

 عملكردي

 حمايتي

 

حرکتي دست  هايقابليت کهاينمبني بر  3با عنايت به جدول 
شامل فردي، عملكردي و  هاسايتوبجهت تعامل با رابط کاربر 

يک از اين موارد ايتي است، در اين بخش به توضيح هرحم
 است: شده پرداخته
 

 فردی 
، عامل فردي مبني بر آمده دست به هاييافتهبا توجه به 

، کاربرپسند، رضايتمندي کاربر، سهولت استفادههاي ويژگي
ها و بازيابي سايتتمايل کاربر به استفاده بيشتر از وب، هزينهکم

؛ يكي از کنترل رواني کاربران، اري کاربرانسازگ، اطالعات

ها سايتحرکتي دست جهت تعامل با رابط کاربر وب هايقابليت
منظور از فردي، فرد کاربر است که در تعامل با  اينجااست. در 

از آرامش، اعتماد و اطمينان کاملي  هاسايتوبرابط کاربر 
و  باط برقرار کندارت تواندمي راحتيبه کهطوريبهبرخوردار است، 

خود را  موردنيازبا رضايت بيشتر و تنوع بازيابي بيشتر اطالعات 
 بهحرکتي دست، کاربر  قابليت باتهيه و مورد بازيابي قرار دهد. 

مانعي در کار  کهآنو بدون  پردازدميغيرسنتي به تعامل  صورت
 خود را بازيابي نمايد. موردنيازاطالعات و دانش  تواندميباشد، 
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 عملکردی
حرکتي دست، فرايند عملكردي آن  هايقابليتيكي ديگر از 

، تشخيص تعامل، مفيد بودن هايويژگياست که مبتني بر 
 وارد، قابليت پردازش از سوي رايانه، قابليت درک از سوي رايانه

 عملكردهايتحت پوشش قرار دادن ، دستورات حرکتي کردن
 ،افزاريسختقلي به وسايل نياز حدا، الزم جهت بازيابي اطالعات

 قابليت شناسايي دست، با تجهيزات رابط طرازهمقابليت استفاده 
ارائه خدمات و بازيابي اطالعات  ةدرزمينرايانه  ،روازايناست. 

تعامل با  تواندمي خوبيبهبراي کاربر در وضعيتي قرار دارد که 
يابي او را در جهت باز هاينيازمنديکاربر را درک کند و نوع 

خدمات  نهايت دراطالعات و دريافت و پردازش آن را دريافت و 
 الزم ارائه نمايد.

 

 حمایتی
کاربران در تعامل با رابط کاربر  هاينيازمندي ترينمهميكي از 

ها و ، حمايتي است که به معناي سطح پشتيبانيهاسايتوب
در بخش حمايتي  آمده دست بههاي خدمات جنبي است. ويژگي

، هاي پشتيباني در رايانه جهت تعامل بهتربرنامهارت است از: عب
. هاي شناختي و فيزيكي کاربررابطه بين فرايند سازيبهينه
از  تواندميهاي موجود حاکي از آن بود که حرکت دست يافته
امتيازي برخوردار باشد و کاربر را در طي درک، پردازش  چنيناين

 مورد پشتيباني و حمايت  موردنظرها و اطالعات و بازيابي نياز
 .دهدميقرار 

ها و مفاهيم مرتبط، الزم است تا پس از استخراج ويژگي
هاي جهت اطمينان از وضعيت همساني و روايي يافته

تا چه اندازه قابليت  آمده دست بهمفاهيم  اينكهو  شدهاستخراج
ي و را دارد، از روايي صور شده بنديطبقههاي همگني با ويژگي

محتوايي استفاده گرديد. به اين منظور، ابتدا فايل موجود از سوي 
هاي مجدد براي تني محقق بازنگري شد و سپس براي بازنگري

 در حوزه تخصصي دانش و علوم اطالعات استادانچند تن از 
هفته فايل با نظر  1تقريبي  زمانمدتارجاع داده شد و طي 

، آمده دست بههاي به يافتهتأييدي فرستاده شد. لذا با عنايت 
 :شودميارائه  موردنظرمدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي بازآفريني رابط کاربر مبتني بر حرکات دستمؤلفه .1شکل   

  

 عملکردی
 مفيد بودن

 تشخيص تعامل
 قابليت درک از سوي رايانه

 قابليت پردازش از سوي رايانه
 دستورات حرکتي واردکردن

الزم جهت  عملكردهايتحت پوشش قرار دادن 
 بازيابي اطالعات

 افزاريسختنياز حداقلي به وسايل 
 با تجهيزات رابط طرازهمت استفاده قابلي

 قابليت شناسايي دست

 فردی
 سهولت استفاده

 رضايتمندي کاربر
 کاربرپسند

هزينهکم  
و  هاسايتوبتمايل کاربر به استفاده بيشتر از 
 بازيابي اطالعات
 سازگاري کاربران

 کنترل رواني کاربران

قابلیت حرکتی دست جهت تعامل 

اهسايتوببا رابط کاربر   

 حمايتی
 پشتيباني در رايانه جهت تعامل بهتر هايبرنامه

 شناختي و فيزيكي کاربر فرايندهايرابطه بين  سازيبهينه
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 یریگجهینتبحث و 
دست هاي حرکتي قابليت هدف از انجام پژوهش حاضر، تحليل

. براساس است الگو ارائهو  هاسايتجهت تعامل با رابط کاربر وب
مفهوم فردي، عملكردي  3ويژگي و  18، آمده دست به هاييافته

حاکي از  آمده دست بهگزاره استخراج شد و نتيجه  9و حمايتي از 
از قابليت بااليي جهت  تواندميآن شد که حرکت دست کاربر 

 دست بهها برخوردار باشد. نتيجه سايتتعامل با رابط کاربر وب
(، هندريک، ويجايا و 2018) سئونگ و چوييهاي با يافته آمده

 (، محمد و آنجانا دوي2017) همكارانو  (، هاريا2019آنديني )
 هاآنهمخواني دارد.  (،2015) (، رمپل، کاميلير و لي2016)

يک پيوند غيرسنتي بين کاربر  تواندميدريافتند که حرکات دست 
ز به لوازم جانبي و کاربر با حداقل نيا کهآنو رايانه باشد، ضمن 

خود در  موردنياز، قادر خواهد بود به اطالعات افزاريسخت
 دسترسي پيدا کند. هاسايتوب

 هاسايتوبکه رابط کاربر  اي وجود داردداليل عمده
اند، هرچند که طراحان انتظارات کاربران را برآورده نساخته

و  نويسيبرنامههاي اطالعاتي به لحاظ دانش و توانايي پايگاه
طراحي  در اماجديد بسيار توانمند هستند،  هايزباناستفاده از 

، ساززره) اندمرتبط را در نظر نگرفته هايمقولهرابط کاربر همه 
هاي (. در طراحي رابط کاربر بايد ديدگاه1385، فتاحي

و حتي  شناسيجامعه، رسانياطالعشناسي، شناختي، روانزبان
عملكردي، فردي و حمايتي افراد را  هايتوانمنديو  هايويژگي

لحاظ نمايند تا رابط کاربر بتواند در تعامل کاربر با رايانه موفق 
قابليت  دهدميه شده در اين پژوهش نشان ئعمل نمايد. مدل ارا

 تواندميفردي  ازنظررايانه  کاربرحرکتي دست در تعامل با رابط 
ت بيشتر، همچنين هزينه کمتر، کنترل رواني بيشتر و رضاي سبب

ارتباط بهتر، سازگاري، تعامل بهتر و کاربرپسند بودن بيشتر شود. 
سبب  تواندمياز ديدگاه عملكردي  همچنين قابليت حرکتي دست

مفيد بودن بيشتر، تشخيص تعامل، درک و پردازش از سوي رايانه 
دستورات حرکتي، تحت پوشش قرار دادن  واردکردنو 

يابي اطالعات، نياز حداقلي به عملكردهاي الزم جهت باز
و شناسايي  با تجهيزات رابط طرازهمو قابليت استفاده  افزارسخت

هاي پشتيباني در رايانه برنامه طورهميندست کاربر خواهد شد. 
رابط کاربر و حمايت کاربر در  سازيبهينهجهت تعامل بهتر و 

 ار گيرد.قر توجه موردبايد  قطعاًتعامل با رايانه خواهد شد که 

، عصر فناوري و حجم شودميبيان  آمده دست بهدر تبيين نتيجه 
متنوع، استفاده از  هايزمينهباالي دانش و اطالعات در

را افزايش داده است، از طرفي ديگر، سطح انتظارات  هاسايتوب
است که در کمترين زمان  کرده پيداکاربران تا حدي افزايش 

. ترين اطالعات به سهولت هستندممكن، نيازمند دريافت جامع
هاي بزرگ و توانايي بنابراين قابليت حرکتي دست يكي از امتياز

در برقراري تعامل بين کاربر و رابط کاربر  آمده دست به
 خوبيبهها است. متأسفانه در داخل ايران به اين مهم سايتوب

ال اشاره نشده و اين در حالي است که پيشرفت فناوري مدام در ح
ارتقا است و تنها قابليت چشمي و يا استفاده از موشواره و 

پاسخي در برابر سرعت علوم، دانش و  تواندنمي کليدصفحه
ارزشمند است که معلوالن و  آنجاييفناوري باشد. اين مهم تا 

حتي کاربران عادي نيز در عصر حاضر نيازمند دريافت اطالعات 
 ترين شرايط هستند.ترين زمان و در راحتجامع در سريع

معتقد است (، 2016) سونگ کور، آنتوارو و بيهريکه  طوريهمان
در دسترس است و لذا در اختيار قرار  راحتيبهامروزه اطالعات  که

از  کاربرها و محيط براي تجارب يادگيري دادن بهترين موقعيت
ها، دنياي امروز دنياي شگفتي اهميت بااليي برخوردار است.

 تواندمياي تراع در حوزه علوم و رايانه است؛ و جامعهکشف و اخ
ها را غنيمت شمرده و هاي ترقي را طي نمايد که فرصتپله

 باشد. ايرايانه هاي تكنولوژي و علومکارکرد درصدد
درک و تعمق بيشتر  منظوربه شودميپيشنهاد  روازاين

ابط دستي جهت تعامل و برقراري ارتباط با ر هايژستحرکات و 
بيشتري انجام شود، ضمن  هايمطالعهها، سايتکاربرهاي وب

چشمي جهت تعامل  قابليت باقابليت حرکتي دست متقارن  کهآن
ميداني و  صورتبهها در داخل کشور سايتبا رابط کاربر وب

عملياتي انجام شود و سطح توانايي آن در داخل کشور نيز براي 
فناوري بتوان بازيابي اطالعات سنجيده شود تا همراه با  کاربرها
. براي مطالعات بعدي قراردادها را مورد دريافت سايتدر وب

قابليت حرکتي دست جهت تعامل با هاي ، مؤلفهشودميپيشنهاد 
کمي تحليل شود. همچنين  صورتبه هاسايترابط کاربر وب

قابليت حرکتي دست جهت تعامل با رابط کاربر  شودميپيشنهاد 
 صورتبهو تأثير آن بر تسريع بازيابي اطالعات  هاسايتوب

 مصاحبه و پرسشنامه انجام شود. ابزارهايآميخته اکتشافي با 
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