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مقایسه رفتار و راهبردهاى مرور کاربران داراى 
سبک هاى شناختى کالمى- دوسویه-تصویرى 

در تعامل با وب

نعیمه بحرینى | مهدیه میرزابیگى | هاجر ستوده

هدف: مقایسه رفتار و راهربدهای مرور کاربران با سبک های شناختی متفاوت.
 ۹۰ منونه،  است.  شده  انجام  مقایسه ای  رویکرد  با  حارض  پیامیش  روش شناسی: 
گردآوری  برای  پژوهشگرساخته  پرسشنامه  از  بود.  داوطلب  کارشناسی  دانشجوی 

اطالعات جمعیت شناختی و سنجش تجربه و از آزمون رایدینگ برای تعیین سبک 

شناختی آزمودنی ها استفاده شد. هر آزمودنی سه وظیفه را در دو وب سایت انجام 

داد و همه تعامالت ثبت و ذخیره شد. 

تعداد  و  بیشرت  برگشت  دکمه  از  مبتدی  کاربران  مرور،  رفتار  نظر  از  یافته ها: 
پنجره های کمرتی استفاده می کنند. بین کاربران کالمی- تصویری در رفتار جستجو 

تفاوتی وجود ندارد. اما سبک شناختی و تجربه کاربران بر استفاده از دکمه برگشت 

جستجو  ساختاریافته تر  باتجربه  کاربران  مرور،  راهربد  نظر  از  است.  داشته  تأثیر 

می کنند. بین کاربران با سبک شناختی کالمی- تصویری تفاوتی در سبک مرور وجود 

ندارد. تعامل سبک شناختی و تجربه کاربران بر راهربد مرور تأثیر دارد و کاربران 

تصویری  سبک  دارای  باتجربه  کاربران  و  پراکنده تر  تصویری  سبک  دارای  مبتدی 

ساختاریافته تر از دیگران  مرور می کنند.

نتیجه گیری: توجه به رفتار و راهربدهای جستجو می تواند به ارائه ابزارهای پشتیبانی 
و ارتقای سطح تجربه کاربران کمک کند. بدین منظور می توان از دوره های آموزش 

سواد اطالعاتی استفاده کرد و سامانه های تعاملی و چندرسانه ای ارائه منود. 

جستجوی مروری، رفتار کاربران، سبک های شناختی، تجربه جستجو، سبک کالمی- تصویری 
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مقدمه
جستجوى  راهبرد  دو  از  اطالعات  بازیابى  و  جستجو  براى  وب  کاربران  امروزه 
کلیدواژه اى و جستجوى مرورى استفاده مى کنند. جستجوى کلیدواژه اى مسیرى مستقیم 
بین جستجوگر و نیاز اطالعاتى است و هنگامى که کاربر از آنچه جستجو مى کند درك 
درستى داشته باشد استفاده مى شود. در مقابل، جستجوى مرورى روشى سازمان یافته و 
معنادار براى مواجهه با منابع ناشناخته است (الرسل4، 2011؛ تیوان، آلورادو، آکرمن، و 
کارگر5، 2004) و هنگامى که جستجوگر هدف خاصى را در یک جستجو تعریف نکرده 

یا نمى تواند تعریف کند از این راهبرد استفاده مى شود (بتس6، 1909). 
نتایج برخى پژوهش ها نشان مى دهد که عمده کاربران، ابتدا صفحه یا وب سایتى 
با  آن  پیوندهاى  در  و  مى کنند  انتخاب  مى دانند  مناسب  آغاز  نقطه  به عنوان  که  را 
این  بر  مى یابند.  را  خود  نظر  مورد  اطالعاتى  پاره هاى  مختلف  مسیرهاى  کردن  طى 
اساس، برخالف تصور همگان، استفاده از جستجوى مرورى رایج تر از جستجوى 
کلیدواژه اى است (کتس و برن7، 2003؛ تیوان و همکاران، 2004؛ مک فارلند8، 2005؛ 

و سورو9، 2012). 
بر  تأثیرگذار  ویژگى هاى  و  کاربران  به  پژوهش ها  این  از  بسیارى  راستا،  این  در 
فرایند جستجوى اطالعات ازجمله جنسیت ( آبام، فتاحى، پریرخ، و صالحى، 1390)، 
سن (کیم10، 2000 و گراف11، 2005)، تخصص و تجربه (کینلى و تجوندرونگرو12، 
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مقایسه رفتار و راهربدهای مرور 
کاربران دارای سبک های شناختی...

که  داده اند  نشان  دیگر  برخى  آن،  بر  عالوه  داشته اند.  تمرکز  اسدى، 1394)  2010؛ 
نحوه تعامل کاربران با سامانه هاى اطالعاتى یکسان نبوده و تابع سبک شناختى است 
که شامل ویژگى ها و روش ثابت فرد براى سازمان دهى و پردازش اطالعات است 

(گوئیزدکا1، 2009؛ کینلى و تجوندرونگرو، 2010).
براساس نظریه رایدینگ و چیما2 (1991) سبک شناختى به دو بُعد اصلى کل گرا- 
تحلیلى3 و کالمى- تصویرى4 تقسیم مى شود. افراد با سبک شناختى کل گرا- تحلیلى، 
اطالعات را به صورت کلى یا جزء به جزء پردازش مى کنند؛ و افراد با سبک شناختى 
کالمى- تصویرى، اطالعات را در قالب کلمات یا تصاویر پردازش مى کنند. با توجه 
به تفاوت هاى ذاتى در پردازش و بازنمون اطالعات در سبک هاى شناختى متفاوت 
انتظار مى رود این گروه ها در هنگام مرور صفحات وب نیز از سه نوع سبک مرور 
ساختاریافته، پراکنده، و ترکیبى استفاده کنند (کینلى و تجوندرونگرو، 2010؛ کینلى، 
از  متوالى  مجموعه اى  مى توانند  رویکرد  سه  این  از  بهره گیرى  با  کاربران   .(2013
پیوندها و صفحات را براى دسترسى به محتواى وب پیگیرى کنند، اما پیروى از هر 

سبک مى تواند به نتیجه و رفتار متفاوتى منتهى شود. 
مرورى بر پژوهش هاى پیشین نشان مى دهد که در برخى از آنها تأثیر سبک هاى 
شناختى تحلیلى- کل گرا بر رفتار و راهبردهاى جستجو (مانند فورد، میلر، و موس5، 
ب2005؛ کینلى و تجوندرونگرو ، آ2010؛  کینلى، 2013؛ اسدى، 1393) و در برخى 
دیگر تأثیر آن دو بر عملکرد جستجو مدنظر قرار گرفته است (مانند مگوالش، چن 
و دایماکوپولس6، 2004؛ فریز- مارتینز، چن و لیو7؛ 2008؛ حریرى، اسدى و نوشین 

فرد، 1393). 
در تعداد معدودى از پژوهش ها، تفاوت هاى رفتار و راهبردهاى فرایند جستجو 
در سبک هاى کالمى-تصویرى مدنظر بوده است. همچون گراف (2005) که پژوهشى 
با هدف کشف تفاوت ها در راهبردهاي جستجوى مرورى 58 دانشجوي کارشناسی 
روان شناسی انجام داد. از آزمون رایدینگ استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد داراى 
سبک شناختی کالمی صفحات بیشتري را در شکل ساده سلسله مراتبى که مبتنى بر 
حالى که  در  می کنند.  مشاهده  است  موضوعات  عام  به  خاص  یا  خاص  به  عام  نظم 
ربط  بر  مبتنى  که  رابطه اي  پیچیده  ساختارهاي  در  را  اطالعات  بیشتر  تصویري ها 

اطالعات است مرور می کنند. 
نایت و اسپینک (2008) در پژوهشى با هدف ارائه مدلى تعاملى از رفتار جستجوى 
کاربر مدل هاى جستجو و بازیابى اطالعات ارائه شده در گذشته را مورد بررسى قرار 
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داده و نشان دادند که تصویرى ها در مقایسه با کالمى ها از تجربه جستجوى بیشترى 
برخوردارند و تصویرى ها به دلیل تجربه بیشتر از دکمه برگشت و جلو رفتن بیشتر 

استفاده مى کنند. 
در این راستا، کینلى و تجوندرونگرو (ب2010) نیز با مطالعه اثرات سبک شناختى 
18 کاربر بر سبک مسیرپویى و پردازش اطالعات با استفاده از آزمون سبک شناختى 
کالمى،  کاربران  که  دادند  نشان  بلنداندیشى  و  وب  جستجوى  جلسات  و  رایدینگ 
سبک مسیرپویى1 پراکنده دارند؛ در حالى که کاربران تصویرى به دنبال یک مسیرپویى 

ساختاریافته هستند. 
عالوه بر این، کینلى (2013) عملکرد جستجوى 50 آزمودنى در انجام سه وظیفه 
از  کمتر  استفاده  به دلیل  تصویرى  کاربران  داد  نشان  نتایج  کرد.  بررسى  را  جستجو 
پیوندها و پنجره ها داراى سبک ساختاریافته هستند و افراد کالمى به سبک پراکنده 

تمایل دارند. 
کینلى، تجوندرونگرو، پارتریج، و ادواردز2 (2014) در بررسى روابط بین سبک 
شناختى  سبک  تحلیل  آزمون  از  استفاده  با  وب  کلیدواژه اى  جستجوى  و  شناختى 
رایدینگ و سه وظیفه با سطوح مختلف پیچیدگى نشان دادند که کل گراها و کالمى ها 
رویکرد جستجوى باال به پایین و تحلیلى ها و تصویرى ها رویکرد پایین به باال دارند. 
عالوه بر آن، بیشتر کاربران کل گرا، تحلیلى و تصویرى به مسیرپویى ساختاریافته و 

کالمى ها به راهبرد پراکنده تمایل دارند. 
برآیند پژوهش هاى پیشین نشان دهنده  تالش هاى بسیارى است که تاکنون براى 
بررسى تأثیر ابعاد سبک شناختى بر فرایند جستجوى اطالعات انجام شده است. در 
ترکیبى، همچنین از ابزارهاى مختلفى  کیفى، و  این پژوهش ها، از روش هاى کّمى، 
بسترهاى  و  جوامع  است.  شده  استفاده  بلنداندیشى  و  مصاحبه،  پرسشنامه،  مانند 
براى  مى کنند  پشتیبانى  مرورى  جستجوى  و  کلیدواژه اى  جستجوى  از  که  مختلفى 
است.  بوده  توجه  مورد  کاربران  رفتار  بر  مختلف  عوامل  تأثیرات  و  روابط  بررسى 
گرچه از بین سبک هاى شناختى عمده پژوهش ها بر بُعد کل گرا- تحلیلى تمرکز داشته 
تصویرى  کالمى-  شناختى  سبک  داراى  کاربران  تفاوت هاى  به  درعین حال،  است. 
است.  شده  توجه  کمتر  مرورى،  جستجوى  به ویژه  اطالعات،  جستجوى  فرایند  در 
همچنین به تأثیر بُعد تصویرى-کالمى سبک شناختى در تعامل باتجربه بر رفتار و 
در  مى تواند  مسئله  این  مطالعه  است.  شده  پرداخته  کمتر  کاربران  مرور  راهبردهاى 
حاوى  شخصى سازى شده  و  تعاملى  سامانه هاى  به  که  کاربرى  گروه هاى  شناسایى 
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ابزارهاى حمایتى و راهنماى مسیرپویى و دوره هاى آموزشى نیاز دارند کمک کند. 
همچنین، انتظار مى رود که نتایج این پژوهش درکى از چگونگى جستجوى کاربران 
موارد  به  توجه  با  کند.  ارائه  وب  در  متفاوت  تجربه  سطح  و  شناختى  سبک هاى  با 

گفته شده این پژوهش درصدد است تا به اهداف زیر دست یابد:
مقایسه رفتار جستجوى مرورى کاربران داراى سبک شناختى کالمى، دوسویه و . 1

تصویرى و تجربه متفاوت
مقایسه راهبردهاى جستجوى مرورى کاربران داراى سبک شناختى کالمى، دوسویه . 2

و تصویرى و تجربه متفاوت
آزمون  محک  به  ذیل  پرسش هاى   ، اهداف  این  به  رسیدن  راستاى  در  همچنین 

گذاشته  شد:
رفتار جستجوى . 1 شناختى و تجربه متفاوت از نظر  آیا بین کاربران داراى سبک 

مرورى تفاوت وجود دارد؟
آیا بین کاربران داراى سبک شناختى و تجربه متفاوت از نظر راهبردهاى جستجوى . 2

مرورى تفاوت وجود دارد؟

روش شناسى 
دانشجویان  است  شده  انجام  مقایسه اى  رویکرد  با  که  کاربردى  پیمایش  این  در 
بودن  زمان بر  به  توجه  با  شدند.  لحافظ  پژوهش  جامعه  شیراز  دانشگاه  کارشناسى 
آنان  تمایل  آزمودنى ها،  وقت  بودن  محدود  و  اطالعات  گردآورى  جلسات  فرایند 
به همکارى اهمیت زیادى داشت. عالوه بر این، الزم بود افرادى با سبک شناختى 
کالمى، دوسویه یا تصویرى به عنوان آزمودنى انتخاب شوند. درنتیجه، براى شناسایى 
میّسر  تصادفى  نمونه گیرى  معمول  روش هاى  شرایط  واجد  آزمودنى هاى  انتخاب  و 
شد.  استفاده  هدفمند  نوع  از  غیراحتمالى  نمونه گیرى  روش  از  دلیل  همین  به  نبود، 
همچنین  و  حوزه  این  صاحب نظران  نظرات  به  توجه  با  نمونه،  حجم  تعیین  براى 
بررسی حجم نمونه در سایر پژوهش هاي سنجش رفتار اطالع یابى، که طى آن کاربر 
به طور مستقیم در جلساتى یک تا دو ساعته با سامانه بازیابى تعامل دارد، حجم نمونه 
حداکثرى شامل 90 دانشجوى داوطلب (30 نفر براى هر یک از سبک هاى شناختى) 
مارتینز،  فریز-  گراف، 2005؛  دایماکوپولس، 2004؛  و  چن  شد (مگوالش،  انتخاب 

چن و لیو؛ 2008؛ کینلى و تجوندرونگرو، الف و ب2010).
براى سنجش رفتار جستجوى وب از چهار سنجه دکمه برگشت، دکمه صفحه 
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اصلى، پیوندهاى بازدید شده و پنجره هاى بازشده استفاده شد. عالوه بر این، براساس 
سبک  سه  به  وب  در  کاربران  مسیرپویى  سبک هاى  سنجه ها  این  از  استفاده  میزان 
گرفته  نظر  در  متغیر  یک  به عنوان  و  تقسیم بندى  ترکیبى  و  پراکنده،  ساختاریافته، 
با  کاربران  تعامل  تراکنش  فایل هاى  مشاهده  و  ضبط  طریق  از  متغیر  دو  این  شد. 
وب سایت هاى فروش کاال و تحلیل محتواى کمى آنها استخراج شد. الزم به ذکر است 
که این فایل ها از طریق نرم افزار ضبط صفحه نمایش کامتاسیا 8,6 ثبت و ذخیره شد. 
متغیرهاى مستقل این پژوهش سبک شناختى و تجربه کاربران است. براى تعیین 
شد.  استفاده  رایدینگ  شناختى  سبک  رایانه اى  آزمون  از  آزمودنى ها  شناختى  سبک 
بیگى (1380) این آزمون را براى جامعه ایرانى هنجاریابى و روایى و پایایى آن را 
مطلوب گزارش کرده است. بر این اساس، از نمره گذارى وى در تفسیر نتایج آزمون 
سبک شناختى استفاده شد. همچنین به منظور سنجش تجربه کار با رایانه و اینترنت، 
تجربه جستجوى مرورى و میزان آشنایى کاربران با وب سایت هاى فروش کاال از یک 
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایى صورى و محتوایى پرسشنامه توسط 11 
نفر از اساتید علم اطالعات و دانش شناسى بررسى و تائید شد. براى سنجش پایایی 
پرسشنامه تجربه از آلفاي کرونباخ استفاده  شد و ضریب آلفا 0/834 به دست آمد که 

در حد قابل قبولی است. 
اطالعات  پرسشنامه  ابتدا  آزمودنى  هر  آزمودنى ها،  شناختى  سبک  تعیین  از  پس 
جمعیت شناختى و سنجش تجربه را تکمیل مى کرد؛ در مرحله بعد، سه وظیفه ساده، با 
پیچیدگى متوسط، و کامًال پیچیده را از طریق جستجوى مرورى و با دنبال کردن پیوند 
در دو وب سایت فروش کاالى زنبیل و دیجى کاال انجام مى داد. پیچیدگى وظایف 
براساس سه عامل وضوح اطالعات، پراکندگى پاسخ، و فعالیت شناختى که توسط 
ژانگ1 (2012) بیان  شده تعریف شد. وظایف با توجه به ویژگى هاى دو وب سایت 
و مخزن بازنگرى نظام مند وظایف جستجو طراحى شد. براى اینکه آزمودنى تحت 
تأثیر اریب احتمالى وظایف جستجو قرار نگیرد و تأثیر یادگیرى در هنگام گردآورى 
داده کنترل شود از چرخش وظایف به صورت تصادفى براى هر کاربر استفاده شد. 
بدین معنا که آزمودنى ها وظایف را در نظمى خاص به انجام نرساندند. قبل از آغاز 
هر جلسه جستجو، توضیحات الزم در مورد ضبط تعامالت کاربر در حین جستجو و 
تفاوت بین جستجوى کلیدواژه اى و جستجوى مرورى به آزمودنى ها ارائه شد. عالوه 
بر این، در مورد آگاه بودن کاربر از روند جلسه جستجو، مدت زمان تقریبى آن و 

تمایل وى به همکارى در این مرحله اطمینان حاصل شد. 1. Zhang
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یافته ها
با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها، ابتدا تأثیر متغیر تجربه و سبک شناختى بر رفتار 
و راهبردهاى مرور به صورت جداگانه از طریق آزمون هاى ناپارامتریک یومان ویتنى و 
کروسکال والیس سنجیده شد. سپس با گروه بندى افراد داراى سبک شناختى و تجربه 
مختلف در شش گروه، متغیرى جدید تعریف شد و تأثیر آن بر رفتار و راهبردهاى 
مرور مورد سنجش قرار گرفت تا تأثیر سبک شناختى و تجربه به طور هم زمان بررسى 

شود و نتایج دقیق ترى به دست آید.
  مقایسه رفتار جستجوى مرورى کاربران از حیث سبک شناختى و تجربیات

متفاوت 
مشخص  به دست آمده  معنادارى  سطح  به  توجه  با   ،1 جدول  داده هاى  مطابق 
مى شود که بین کاربران مبتدى و باتجربه فقط در میزان استفاده از دکمه برگشت و 

تعداد پنجره هاى بازشده تفاوت معنادارى وجود دارد.

جدول 1. نتایج آزمون یومان ویتنى تفاوت سنجه هاى رفتار کاربران مبتدى و باتجربه

متغري
ميانگني رتبه ها

U آمارهZ سطح معنا داریآماره
مبتدیباتجربه

۱/۱۵۶۰/۲۴۸-۲۴/۹۶۲۷/۹۸۸۶۹/۰۰۰پیوندهای بازدیدشده

۰/۲۵۱۰/۸۰۲-۰/۲۲۰/۱۶۹۹۳/۰۰۰دکمه صفحه اصلی

۲/۸۰۹۰/۰۰۵-۹/۴۳۱۴/۵۹۶۶۴/۵۰۰دکمه برگشت

۲/۸۸۵۰/۰۰۴-۷/۲۶۴/۹۵۶۶۰/۰۰۰پنجره های بازشده

مقایسه میانگین ها در جدول 2 نشان مى دهد که میزان استفاده از دکمه برگشت در 
کاربران مبتدى بیشتر از کاربران باتجربه و تعداد پنجره هاى بازشده در کاربران باتجربه 
بیشتر از کاربران مبتدى است. براى بررسى تفاوت سنجه هاى رفتار در بین کاربران 
با سبک شناختى کالمى، دوسویه و تصویرى از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. 
است.  از 0/05  بیشتر  معنادارى  سطح  رفتار،  سنجه هاى  کلیه  در  که  داد  نشان  نتایج 
درنتیجه مى توان گفت بین کاربران کالمى، دوسویه و تصویرى در رفتار جستجوى 

مرورى تفاوت معنادارى وجود ندارد.
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جدول 2. نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت سنجه هاى رفتار بین کاربران داراى سبک 
شناختى مختلف

متغري
ميانگني رتبه ها

درجه خی دو
آزادی

سطح 
معنا داری تصویریدوسویهکالمی

۲۵/۷۳۲۸/۹۳۲۴/۶۳۲/۹۳۵۲۰/۲۳۱پیوندهای بازدیدشده

۰/۲۳۰/۲۳۰/۱۰۲/۱۶۲۲۰/۳۳۹دکمه صفحه اصلی

۱۱/۷۰۱۲/۵۰۱۱/۶۷۰/۵۳۳۲۰/۷۶۶دکمه برگشت

۶/۲۰۶/۲۰۶۱/۲۴۳۲۰/۵۳۷پنجره های بازشده

همچنین، داده هاى جدول 3 که از آزمون کروسکال والیس به دست آمده است 
نشان داد که کاربران، تنها در میزان استفاده از دکمه برگشت داراى تفاوت معنادار با 

یکدیگر هستند.

جدول 3. نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت سنجه هاى رفتار در بین کاربران با سبک 
شناختى و تجربه متفاوت

متغري

ميانگني رتبه ها

ی دو
خ

دی
 آزا

جه
در

ری
نادا

 مع
طح

س

دی
مبت

ی- 
الم

ک

ربه
اتج

ی- ب
الم

ک

دی
مبت

ه- 
سوی

دو

ربه
اتج

ه- ب
سوی

دو

دی
مبت

ی-  
ویر

تص

ربه
اتج

ی- ب
ویر

تص

پیوندهای 
بازدید شده

۳۰/۱۴۲۱/۸۸۳۰/۸۰۲۷/۰۷۲۳/۱۳۲۶/۱۳۱۰/۴۳۶۵۰/۰۶۴

دکمه 
صفحه 
اصلی

۰/۱۴۰/۳۱۰/۱۳۰/۳۳۰/۲۰۰/۰۰۴/۳۸۳۵۰/۴۹۶

دکمه 
برگشت

۱۷/۰۰۷/۰۶۱۵۱۰۱۱/۹۳۱۱/۴۰۱۲/۶۱۸۵۰/۰۲۷

پنجره های 
بازشده

۴/۷۹۷/۴۴۴/۴۷۷/۹۳۵/۶۰۶/۴۰۱۰/۲۶۶۵۰/۰۶۸

همچنین مقایسه میانگین رتبه سنجه هاى رفتار مرور کاربران در جدول 3 نشان 
مى دهد که کاربران کالمى مبتدى با میانگین رتبه دکمه برگشت 17، بیشترین استفاده 
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را از دکمه برگشت داشته اند و پس از آن کاربران دوسویه مبتدى و تصویرى مبتدى 
قرار دارند.

  مقایسه راهبردهاى جستجوى مرورى کاربران داراى سبک شناختى و تجربه
مختلف

از  مبتدى،  و  باتجربه  کاربران  مرور  راهبردهاى  مقایسه  براى   4 جدول  مطابق 
آزمون یومان ویتنى استفاده شد. سطح معنادارى به دست آمده در این آزمون از 0/05 
کمتر است. درنتیجه کاربران باتجربه و مبتدى از نظر راهبرد مرور با یکدیگر تفاوت 

معنادارى دارند.

جدول 4. نتایج آزمون یومان ویتنى تفاوت راهبرد مرور کاربران باتجربه و مبتدى

متغیر
میانگین رتبه

U آمارهZسطح معنا داریآماره مبتدیباتجربه
۲/۰۹۰۰/۰۳۷-۱/۳۷۱/۵۹۷۸۸/۰۰۰راهربد مرور

مقایسه میانگین ها در جدول 5 نشان مى دهد که کاربران باتجربه با میانگین رتبه 
ساختاریافته ترى  مرور  سبک   1/59 رتبه  میانگین  با  مبتدى  کاربران  به  نسبت   1/37
دارند. براى مقایسه راهبردهاى مرور کاربران کالمى، دوسویه و تصویرى از آزمون 
از 0/05  آزمون  این  در  به دست آمده  معنا دارى  سطح  شد.  استفاده  والیس  کروسکال 
با  مرور  راهبرد  نظر  از  تصویرى  و  دوسویه  کالمى،  کاربران  درنتیجه  است.  بیشتر 

یکدیگر تفاوت معنادارى ندارند.

جدول 5. نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت راهبرد مرور کاربران داراى سبک شناختى متفاوت

متغیر
میانگین رتبه

سطح معنا داریدرجه آزادی
تصویریدوسویهکالمی

۱/۵۷۱/۴۷۱/۴۰۲۰/۴۳۳راهربد مرور

در جدول 6 نیز با توجه به اینکه سطح معنا دارى به دست آمده از 0/05 کمتر است، 
مى توان گفت که کاربران کالمى، دوسویه و تصویرى باتجربه متفاوت از نظر راهبرد 

مرور با یکدیگر تفاوت معنادارى دارند.
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جدول 6. نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت راهبرد مرور کاربران با سبک شناختى و تجربه متفاوت

متغیر

میانگین رتبه

درجهخی دو
آزادی

سطح 
معنا داری

دی
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تص
۱/۵۰۱/۶۳۱/۶۰۱/۳۳۱/۶۷۱/۱۳۱۲/۷۰۵۵۰/۰۲۶راهربد مرور

همچنین مقایسه میانگین رتبه کاربران داراى سبک شناختى و تجربه متفاوت در 
جدول 6 نشان مى دهد که کاربران تصویرى مبتدى با میانگین رتبه 1/67 نسبت به 
دیگر کاربران داراى راهبرد مرور پراکنده تر و کاربران تصویرى باتجربه با میانگین 

رتبه 1/13 نسبت به سایر کاربران داراى راهبرد مرور ساختاریافته ترى هستند.

نتیجه گیرى
با  کاربران  مرور  راهبردهاى  و  رفتار  میان  مقایسه اى  تا  شد  تالش  پژوهش  این  در 
سبک هاى شناختى و تجربیات متفاوت صورت گیرد. یافته هاى پژوهش در مورد رفتار 
دکمه  از  مبتدى  کاربران  به  نسبت  باتجربه  کاربران  که  داد  نشان  مرور  راهبردهاى  و 
برگشت کمتر و تعداد پنجره هاى بیشترى استفاده مى کنند. همچنین کاربران باتجربه 

داراى سبک مرور ساختاریافته و کاربران مبتدى داراى سبک مرور پراکنده هستند.
کیم (2000) بیان کرد که سطح تجربه کاربران بر رفتار جستجوى کلیدواژه اى و 
مسیرپویى تأثیر دارد. از طرفى، هردر و جیوینا1 (2004) نیز نشان دادند که کاربران 
پیگیرى  به جاى  و  مى کنند،  استفاده  پراکنده  مسیرپویى  سبک  از  بى تجربه  و  مبتدى 
پیوندها از دکمه برگشت استفاده مى کنند. همان گونه که کینلى(2013) معتقد است 
از  بیشتر  برگشت  دکمه  از  و  هستند  پراکنده  مسیرپویى  سبک  داراى  بى تجربه  افراد 
از تعداد  باتجربه  کاربران  که  داد  نشان  نیز  اسدى (1393)  مى کنند.  استفاده  دیگران 
عبارات بیشتر و کوتاه تري نسبت به افراد مبتدى براي تکمیل وظایف استفاده کرده اند.

گرچه در این پژوهش میزان استفاده از دکمه صفحه اصلى و پیوندهاى بازدیدشده 
این  پژوهش ها  برخى  در  اما  نداشت،  تفاوتى  مبتدى  و  باتجربه  گروه هاى  میان  در 
تفاوت ها دیده مى شود؛ همچون فورد و چن2 (2000) که نشان دادند که سطح باالى 
تجربه به تعداد صفحات بازدید شده زیاد مرتبط است و کاربران مبتدى از پیوندها و  1.  Herder, & Juvina

2.  Ford, & Chen
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دکمه صفحه اصلى بیشتر و کاربران باتجربه از ابزارهاى پرش بیشتر استفاده مى کنند. 
عالوه براین، کیم (2005) بیان کرد که افراد باتجربه باال در زمانى کمتر، از لینک و 

دکمه برگشت بیشترى استفاده مى کنند. 
با توجه به این نتیجه مى توان این گونه تحلیل کرد که میزان تجربه تأثیر زیادى 
کاربر  هنگامى که  دارد.  مبتدى،  کاربران  به ویژه  کاربران،  مرورى  جستجوى  رفتار  بر 
تجربه و مهارت کافى در استفاده از سامانه نداشته باشد، از اجزاى آن، نحوه دسترسى 
و استفاده از آنها براى رسیدن به اطالعات مورد نظر بى اطالع است. ناآگاهى سبب 
مى شود تا کاربر مبتدى براى منحرف نشدن از مسیر با احتیاط عمل کند و از تعداد 
پیوندهاى اندکى استفاده کند و در صورت مرتبط نبودن پیوند بازشده، با استفاده از 

دکمه برگشت به مکان قبلى خود برگردد و پیوند جدیدى را باز کند. 
همچنین نتایج نشان داد که بین سبک هاى شناختى مختلف در استفاده از سنجه هاى 
سبک  تصویرى  کاربران  توصیفى  به لحاظ  ولى  ندارد،  وجود  معنادارى  تفاوت  رفتار 

مرور ساختاریافته و کاربران کالمى سبک مرور پراکنده دارند. 
دکمه  و  صفحات  تعداد  تصویرى  کاربران  که  دادند  نشان  چن (2000)  و  فورد 
مسیرپویى  سبک  نشان دهنده  که  مى کنند  استفاده  کالمى  کاربران  به  نسبت  کمترى 
با  که افراد  داد  نشان  گراف (2005)  این،  بر  عالوه  است.  وب  در  آنها  ساختاریافته 
کالمی صفحات  تصویري صفحات بیشتري را با معماري رابطه اي و افراد  سبک 
بیشتري را با معماري سلسله مراتبی بازدید کرده اند. فریز مارتینز و همکاران (2008) 
خاطر نشان کرده اند که کالمی ها وظایف را به  شیوه ساختاریافته تري تکمیل می کنند، 
درحالی که تصویري ها سبک هاي راهبري ساختاریافته و ساختارنیافته دارند. همچنین، 
کینلى و تجوندرونگرو (ب2010) بدین نتیجه رسیدند که کاربران کل گرا-تصویرى و 
تحلیلى-تصویرى تعداد بیشترى بازخورد و راهبرد جستجو دارند. همچنین، کاربران 
کالمی سبک راهبري پراکنده را به نمایش می گذارند، در حالى که کاربران تصویري 
بیان   (2013) کینلى  این،  بر  عالوه  را دنبال می نمایند.  ساختاریافته  سبک راهبري 
سبک  داراى  پنجره ها  و  پیوندها  از  کمتر  استفاده  به دلیل  تصویرى  کاربران  که  کرد 
و  کینلى  سپس  دارند.  تمایل  پراکنده  سبک  به  کالمى  افراد  و  هستند  ساختاریافته 
همکاران (2014) نشان دادند که کل گراها و کالمى ها رویکرد جستجوى باال به پایین 
و تحلیلى ها و تصویرى ها رویکرد پایین به باال را ترجیح مى دهند. عالوه بر این، بیشتر 
کاربران کل گرا، تحلیلى و تصویرى مسیرپویى ساختاریافته و کالمى ها راهبرد پراکنده 
دارند. حریرى، اسدى، و نوشین فرد (1393) نیز بدین نتیجه رسیدند که افراد کالمی 
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از تعداد راهبردهاى جستجوى بیشتري نسبت به افراد تصویري براي تکمیل وظایف 
استفاده مى کنند.

تحلیلى  کل گرا-  بعد  به  پیشین  پژوهش هاى  در  مطرح شده  آمارى  تفاوت هاى 
سبک شناختى برمى گردد و یا اینکه کاربران کالمى و تصویرى در بافت جستجوى 
پژوهش هاى  اکثر  در  همچنین  هستند.  متفاوت  یکدیگر  با  رفتار  نظر  از  کلیدواژه اى 
پیشین تفاوت رفتار و راهبرد مرور دو سبک شناختى کالمى و تصویرى به صورت 
توصیفى مطرح شده است و از نظر آمارى تفاوت معنادارى وجود ندارد و نتایج آنها 

مشابه پژوهش حاضر است. 
یافته دیگر اینکه بین سبک شناختى و تجربه کاربران تنها در میزان استفاده از دکمه 
برگشت تعامل وجود دارد. در بین کاربران دو گروه کالمى- باتجربه و کالمى- مبتدى 
و گروه هاى دوسویه- باتجربه و دوسویه-مبتدى تفاوت مشاهده شده معنادار بود، اما 
بین کاربران تصویرى- باتجربه و تصویرى- مبتدى تفاوت معنادارى مشاهده نشد. 
مبتدى-کالمى  کاربران  به  نسبت  کمترى  برگشت  دکمه  از  باتجربه-کالمى  کاربران 
استفاده کردند و کاربران باتجربه- دوسویه از دکمه برگشت کمترى نسبت به کاربران 
مبتدى- دوسویه استفاده کردند. عالوه بر این، از نظر توصیفى نیز کاربران تصویرى 
مرور  سبک  داراى  باتجربه  تصویرى  کاربران  و  پراکنده  مرور  سبک  داراى  مبتدى 

ساختاریافته هستند.
در پژوهش کینلى و تجوندرونگرو، (2010 ب) و اسدى (1393)  نشان داده شد 
که افراد کالمى مبتدى بیشتر از دیگران از دکمه برگشت استفاده مى کنند. درصورتى که 
نایت و اسپینک (2008) نشان دادند که تصویرى ها در مقایسه با کالمى ها از تجربه 
جستجوى بیشترى برخوردارند و تصویرى ها به دلیل تجربه بیشتر از دکمه برگشت و 
جلو رفتن بیشتر استفاده مى کنند. همان طور که کینلى و همکاران  (2010) بیان کردند 

که کاربران تصویرى-باتجربه از دکمه برگشت بیشترى استفاده مى کند.
دلیل احتمالى این یافته را مى توان این گونه بیان کرد که کاربران کالمى و دوسویه 
مبتدى نمى توانند اطالعات را از بافت تمیز دهند و در سامانه اطالعاتى که حاوى 
پیوندهاى زیادى است به راحتى به مرور بپردازند. آنها نمى توانند پیوندهاى مرتبط و 
غیرمرتبط را از یکدیگر تشخیص دهند و به همین دلیل از روش آزمون و خطا استفاده 
مى کنند و مرتبط و غیرمرتبط بودن پیوندها را بررسى مى کنند. در صورت غیرمرتبط 
بودن یک پیوند مجبورند از دکمه برگشت استفاده کنند تا بتوانند پیوندهاى دیگر را 

بررسى کنند. به این صورت رویکردى پراکنده از خود نشان مى دهند.
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مرور یافته هاى پژوهش اهمیت تأثیر تجربه بر رفتار و راهبردهاى مرور کاربران 
را نشان مى دهد. استفاده کمتر کاربران باتجربه از دکمه برگشت مى تواند به دلیل باز 
کردن پنجره هاى بیشتر نسبت به کاربران مبتدى باشد. این نشان مى دهد که کاربران 
باتجربه و کاربران مبتدى راهبردهاى مرور متفاوتى را براى مسیرپویى انتخاب مى کنند 
و کاربران باتجربه توانایى باالیى براى مسیرپویى سامانه اطالعاتى دارند. درنتیجه، آنها 
مى توانند در کمترین زمان و به صورت هم زمان و ساختاریافته، صفحات بسیارى را 
مرور کنند و با انجام آزمون و خطا به مرتبط یا نامرتبط بودن پیوندهاى پیگیرى شده 

پى ببرند. 
از سوى دیگر، کاربران کالمى و دوسویه مبتدى به دلیل عدم آشنایى با ساختار 
وب سایت ها و نحوه مرور و عدم تجربه مورد نیاز و کافى براى استفاده از پیوندها 
اعتماد  با  باتجربه،  دوسویه  و  کالمى  کاربران  به خوبى  نمى توانند  موجود  گره هاى  و 
به نفس به جستجو بپردازند. این مسئله حاکى از نیاز بیشتر کاربران کالمى و دوسویه 
مبتدى به حمایت و توجه طراحان سامانه اطالعاتى دارد. درنتیجه انتظار مى رود که با 
آگاهى و توجه به راهبردهاى جستجو، اولویت ها و ویژگى هاى فردى همچون تجربه 
و سبک شناختى در جهت ارائه ابزارهاى پشتیبانى مرور، آموزش روش هاى اثربخش 
آنان  مرورى  جستجوى  رفتار  بتوان  کاربران  مهارت  و  تجربه  سطح  ارتقاى  و  مرور 
را بهبود بخشید. بدین منظور، مى توان از دوره هاى آموزش سواد اطالعاتى استفاده 
عکس)،  و  رسانه(مقاله  از  که  کرد  ارائه  چندرسانه اى  و  تعاملى  سامانه هاى  و  کرد 
عالئم، عناصر (چکیده، نمودار، و جدول)، اندازه قلم و رنگ هاى مختلف و مطابق با 

سبک هاى شناختى متفاوت بهره مى گیرد.
داراى  کاربران  مرور  راهبردهاى  و  رفتار  مقایسه  باهدف  پژوهش  این  پایان،  در 
سبک شناختى و تجربه متفاوت به انجام رسید؛ پیشنهاد مى شود که پژوهشى مشابه در 
بافت جستجوى کلیدواژه اى انجام شود. عالوه بر این، تفاوت راهبردهاى مرور بین 
سبک هاى شناختى کالمى و تصویرى و دوسویه در تحلیل هاى آمارى این پژوهش 
و پژوهش هاى گذشته معنا دار نبود؛ با توجه به تعداد محدود آزمودنى ها الزم است 
با  پژوهش هایى  انجام  با  و  شود  پرداخته  بیشتر  مسئله  این  به  آتى  پژوهش هاى  در 

آزمودنى هاى بیشتر نتایج دقیق ترى حاصل شود. 
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