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Abstract
This study examines and analyzes novice users' perceptions of user interface (UI) design and
characterization principles. The study focuses on five design parameters: 1. Order and layout;
2. Colorfulness; 3. Visual complexity; 4. Interface's unity; 5. Typography and font. We
conducted semi-structured interviews with ten participates. Along the interviews we
presented three websites that we defined as "good", "medium" and "bad". The findings
clearly indicate that the interviewees emphasized the importance of colorfulness, and order
and layout. On the contrary, interface's unity and site’s font got less attention. Furthermore,
the findings show that the most important parameter for interviewees is the visual
complexity: A harsh visually loaded site could be also considered as lacking design, lacking
layout and even inconvenient for using. These research's findings are important for any
organization or business that have a website for their own, as most of their users are lack of
professional knowledge. A deeper understanding of how these users perceive website design
will allow for an adequate websites for them.
Keywords: User interface design, UI, Visual perception, Website design principles.

תקציר
מחקר זה בודק את תפיסת הנראות של אתרי אינטרנט אצל משתמשים חסרי ידע מקצועי בתחומי
 בין, עיצוב אתרי אינטרנט הוא נושא מרכזי בתרבות האינטרנט המודרנית.עיצוב ואפיון אתרים
.(Al-Qeisi et al, 2014)  בגלל השפעתו על תחושותיהם ושביעות רצונם של המשתמשים באתר,היתר
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס הארבעה
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( ש' אתגר )עורכים, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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תפיסת עקרונות עיצוב ואפיון של ממשק משתמש אצל משתמשים חסרי ידע מקצועי )פוסטר(

במחקר זה התמקדנו בחמישה עקרונות עיצוביים .1 :סדר ועימוד – פריסת האלמנטים וחלוקת
דף האינטרנט ,המבוסס לעיתים על שימוש בשיטת ה"גריד" לפיה פריסת האתר מחולקת לפי תבנית
של רשת קווי עמודות ) .2 ;(Karlsson, 2014צבעוניות – מגוון הצבעים המופיעים באתר ,התאמתם
זה לזה ולנושא האתר ) .3 ;(Swasty & Adriyanto, 2017עומס ויזואלי – כמות התוכן הטקסטואלי,
התמונות והאלמנטים המופיעים באתר ) .4 ;(Reinecke et al, 2013אחדות הממשק – הקשר בין
הנראות של כלל האלמנטים המרכיבים את ממשק המשתמש );(Alsudani & Casey, 2009
 .5טיפוגרפיה וגופן – הצורה הגרפית של קבוצת אותיות או סימנים ) .(Nakilcioğlu, 2013איסוף
הנתונים בוצע באמצעות ראיונות חצי מובנים עם עשרה מרואיינים/ות חסרי ידע מקצועי .הצגנו
שלושה אתרי אינטרנט שונים שהוגדרו על ידינו כאתר "טוב" ) ,(https://www.solarin.comאתר
"בינוני" ) (http://www.perach.org.iואתר "רע" ) .(https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspxבמהלך
הראיונות שאלנו את המרואיינים שאלות בקשר לעיצובם של אתרים אלה לפי חמשת העקרונות.
מממצאי הראיונות עולה שהמרואיינים שמו דגש בעת גלישה באתר על שני עקרונות עיצוביים:
הצבעוניות – מרואיינים חיפשו הלימה בין הצבעים המופיעים באתר לבין נושא האתר ,וסדר ועימוד
האתר – במקרים בהם המרואיינים הגדירו אתר כלא מסודר וחסר חלוקת תוכן פנימית ,הם הגדירו
אותו גם כעמוס וויזואלית ,ונראה כי קיים קשר בין שני העקרונות האלו .לעומתם ,נראה שלעקרונות
הבאים המרואיינים התייחסו פחות :אחדות הממשק – לדוגמא ,מספר מרואיינים לא שמו לב
להיעדר אחידות בעיצוב באתרים שהוצגו ,וגם אם שמו לב לכך – הדבר לא השפיע על תפיסת הנראות
של האתר בעיניהם ,והגופן באתר – נמצא שחשיבות הגופן בעיני המרואיינים אינה מתבטאת בסגנון
שלו או בהשפעתו על עיצוב האתר ,אלא בהיבט הטכני – גודל הגופן ,המשפיע על השימושיות,
הקריאות ונוחות השימוש באתר .עוד עולה מהממצאים כי העיקרון החשוב ביותר למרואיינים
מבחינת נראות האתר ,הוא העומס הוויזואלי :האתר הרע ,שדורג במקום האחרון פה אחד מבחינת
הנראות ,הוגדר כאתר עמוס מאוד בעיני מרבית המרואיינים .מממצאי הראיונות ניתן להסיק כי אתר
עמוס נתפס גם כבעל עיצוב לוקה בחסר ,חסר סדר ואף לא נוח לשימוש .למחקר זה חשיבות עבור
ארגונים או עסקים שבבעלותם אתר אינטרנט ,כיוון שמרבית משתמשי האתרים הם חסרי ידע
מקצועי .הבנה מעמיקה של הדרך בה משתמשים אלה תופסים עיצוב אתרי אינטרנט תאפשר עיצוב
אתרים נכון יותר עבורם.
מילות מפתח :עיצוב ממשק משתמש ,תפיסת נראות ,עקרונות עיצוב אתרים.
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