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چکیده
هدف :هدف این پژوهش مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران دارای سبک شناختی متفاوت است.
روش /رویکرد پژوهش :پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکرد مقایسهای است .نمونه 09 ،دانشجوی کارشناسی داوطلب بود.
از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری اطالعات جمعیت شناختی و سنجش تجربه و از آزمون رایدینگ برای تعیین سبک
شناختی آزمودنیها استفاده شد .هر آزمودنی سه وظیفه را در دو وب سایت انجام داد و تمامی تعامالت وی ثبت و ذخیره شد.
یافتهها :از نظر رفتار مرور ،کاربران مبتدی از دکمه برگشت بیشتر و تعداد پنجرههای کمتری استفاده میکنند .بین کاربران کالمی-
تصویری در رفتار جستجو تفاوتی وجود ندارد .تعامل سبک شناختی و تجربه بر استفاده از دکمه برگشت تاثیر دارد؛ کاربران
کالمی مبتدی ،دوسویه مبتدی و تصویری مبتدی به ترتیب بیشترین استفاده از دکمه برگشت را دارند .از نظر راهبرد مرور ،کاربران
باتجربه ساختاریافتهتر جستجو میکنند .بین کاربران با سبک شناختی کالمی -تصویری تفاوتی در سبک مرور وجود ندارد .تعامل
سبک شناختی و تجربه کاربران بر راهبرد مرور تاثیر دارد و کاربران تصویری مبتدی پراکندهتر و کاربران تصویری باتجربه
ساختاریافتهتر از دیگران مرور میکنند.
نتیجهگیری :توجه به رفتار و راهبردهای جستجو میتواند به ارائه ابزارهای پشتیبانی و ارتقای سطح تجربه کاربران کمک کند.
بدین منظور می توان از دورههای آموزش سواد اطالعاتی استفاده کرد و سامانه های تعاملی و چندرسانهای ارائه نمود.
کلیدواژهها :رفتار جستجوی مروری ،راهبرد مرور ،سبک شناختی ،تجربه جستجو ،کالمی-تصویری
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مقدمه
امروزه کاربران وب برای جستجو و بازیابی اطالعات از دو راهبرد جستجوی کلیدواژهای و جستجوی
مروری استفاده میکنند .جستجوی کلیدواژهای مسیری مستقیم بین جستجوگر و نیاز اطالعاتی است و هنگامی
که کاربر از آنچه جستجو میکند ،درک درستی دارد ،استفاده میشود .در مقابل ،جستجوی مروری روشی
سازمانیافته و معنیدار برای مواجهه با منابع ناشناخته است (الرسل2911 ،1؛ تیوان ،آلورادو ،آکرمن و کارگر،2
 )2992و هنگامیکه جستجوگر هدف خاصی را در یک جستجو تعریف نکرده یا نمیتواند تعریف کند ،انجام
میگیرد (بتس.)1090 ،3
نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که عمده کاربران ابتدا صفحه یا وب سایتی را که به عنوان
نقطه شروع مناسب میدانند ،انتخاب کرده و در پیوندهای آن با طی مسیرهای مختلف پارههای اطالعاتی مدنظر
خود را مییابند .بر این اساس برخالف تصور همگان ،استفاده از جستجوی مروری رایجتر از جستجوی
کلیدواژهای میباشد (کتس و برن2993 ،2؛ تیوان ،آلوارادو ،آکرمن و کارگر2992 ،5؛ مکفارلند 2995 ،6و
سورو.)2912 ،7
در این راستا ،بسیاری از این پژوهشها به کاربران و ویژگیهای تاثیرگذار آنها بر فرایند جستجوی
اطالعات همچون جنسیت ( آبام و همکاران ،)1309 ،سن (کیم 2999 ،8و گراف ،)2995 ،تخصص و تجربه
(کینلی و تجوندرونگرو2919 ،0؛ اسدی )1302 ،متمرکز شدهاند .عالوه بر ویژگیهای بیان شدهی فوق،
تحقیقات گذشته نشان داده است که نحوه تعامل کاربران با سامانههای اطالعاتی یکسان نبوده و تابع سبک
شناختی که ویژگی و روش ثابت فرد برای سازماندهی و پردازش اطالعات است ،میباشد(گوئیزدکا2990 ،19؛
کینلی و تجوندرونگرو.)2919 ،
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بر اساس نظریهی رایدینگ و چیما )1001( 1سبک شناختی به دو بعد اصلی کلگرا -تحلیلی 2و
کالمی -تصویری 3تقسیم میشود .به عقیدهی آنها افراد دارای سبک شناختی کلگرا -تحلیلی اطالعات را به
صورت کلی یا جزء به جزء پردازش میکنند و افراد دارای سبک شناختی کالمی -تصویری ،اطالعات را در
قالب کلمات یا تصاویر پردازش میکنند .با توجه به تفاوتهای ذاتی در پردازش و بازنمون اطالعات در سبک-
های شناختی متفاوت ،انتظار میرود این گروهها در هنگام مرور در وب از سه نوع سبک مرور ساختاریافته،
پراکنده و ترکیبی استفاده کنند(کینلی و تجوندرونگرو2919 ،؛ کینلی .)2913 ،کاربران با بهرهگیری از این سه
رویکرد میتوانند مجموعهای متوالی از پیوندها و صفحات را برای دسترسی به محتوای تحت وب پیگیری
کنند ،اما پیروی از هر سبک میتواند به نتیجه و رفتار متفاوتی منتهی شود.
مروری بر پژوهشها نشان میدهد که مسئله سبک شناختی در پژوهشهای متعدد رفتار جستجوی
اطالعات مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است .عمده این پژوهشها سبکهای شناختی کلگرا-تحلیلی را در
بافت جستجوی کلیدواژهای در نظر گرفتهاند .در برخی از این پژوهشها تاثیر سبکهای شناختی تحلیلی -کل-
گرا بر رفتار جستجو مدنظر قرار گرفتهاند (مانند فورد ،میلر و موس 2995،؛کینلی و تجوندرونگرو 2919،؛کینلی
2913،؛ اسدی )1303 ،و در برخی دیگر تاثیر این دو بر عملکرد جستجو مدنظر قرار گرفته است (مانند
مگوالش ،چن و دایماکوپولس2992 ،2؛ فریز -مارتینز ،چن و لیو5؛ 2998؛ حریری ،اسدی و نوشین فرد.)1302 ،
در تعداد معدودی از پژوهشها تفاوتهای رفتار ،عملکرد و راهبردهای فرایند جستجو در سبکهای
کالمی-تصویری مدنظر بوده است .همچون گراف ( )2995که پژوهشی با هدف کشف تفاوتها در راهبردهای
جستجوی مروری  58دانشجوی کارشناسی روانشناسی انجام داد .از آزمون رایدینگ استفاده شد .نتایج نشان داد
که افراد دارای سبک شناختی کالمی صفحات بیشتری را در شکل ساده سلسله مراتبی که مبتنی بر نظم عام به
خاص یا خاص به عام موضوعات است ،مشاهده میکنند .در حالیکه تصویریها بیشتر اطالعات را در
ساختارهای پیچیده رابطهای که مبتنی بر ربط اطالعات است ،مرور میکنند.
نایت و اسپینک ( )2998در پژوهشی با هدف ارائه مدلی تعاملی از رفتار جستجوی کاربر مدل های
جستجو و بازیابی اطالعات ارائه شده در گذشته را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که تصویریها در
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مقایسه با کالمیها از تجربه جستجوی بیشتری برخوردارند و تصویریها به دلیل تجربه بیشتر از دکمه برگشت
و جلو رفتن بیشتر استفاده میکنند.
در این راستا ،کینلی و تجوندرونگرو ( )2919نیز اثرات سبک شناختی  18کاربر را بر سبک مسیرپویی
و پردازش اطالعات آنها بررسی کردند .از پرسشنامه ،آزمون سبک شناختی رایدینگ  ،جلسات جستجوی وب
و بلنداندیشی استفاده شد .یافتهها حاکی از آن است که کاربران کالمی ،سبک مسیرپویی پراکنده دارند  ،درحالی
که کاربران تصویری به دنبال یک مسیرپویی ساختاریافته هستند.
عالوه بر این ،کینلی ( )2913عملکرد جستجوی  59آزمودنی در انجام سه وظیفه جستجو را بررسی
کرد .نتایج نشان داد کاربران تصویری به دلیل استفاده کمتر از پیوندها و پنجرهها دارای سبک ساختاریافته
هستند و افراد کالمی به سبک پراکنده تمایل دارند.
کینلی ،تجوندرونگرو،پارتریج و ادواردز )2912(1پژوهشی با هدف بررسی روابط بین سبک شناختی و
جستجوی کلیدواژهای وب  59کاربر انجام دادند .از پرسشنامه و آزمون تحلیل سبک شناختی رایدینگ و سه
وظیفه با سطوح مختلف پیچیدگی استفاده شد .نتایج نشان داد که کلگراها و کالمیها رویکرد جستجوی باال به
پایین و تحلیلیها و تصویریها رویکرد پایین به باال دارند .عالوه بر این ،بیشتر کاربران کلگرا ،تحلیلی و
تصویری به مسیرپویی ساختاریافته و کالمیها به راهبرد پراکنده تمایل دارند.
برآیند پژوهشهای پیشین نشان دهندهی تالشهای بسیاری است که تاکنون برای بررسی تاثیر ابعاد
سبک شناختی بر فرایند جستجوی اطالعات انجام شده است .در این پژوهشها از روشهای کمی ،کیفی و
ترکیبی ،از ابزارهای مختلفی همچون پرسشنامه ،مصاحبه و بلنداندیشی استفاده شده است .همچنین جوامع و
بسترهای مختلفی که از جستجوی کلیدواژهای و جستجوی مروری پشتیبانی میکنند ،برای بررسی روابط و
تاثیرات عوامل مختلف بر رفتار کاربران مورد توجه بوده است .از بین سبکهای شناختی عمدهی پژوهشها
متمرکز بر بعد کلگرا -تحلیلی بوده استدر عین حال به تفاوتهای کاربران دارای سبک شناختی کالمی-
تصویری در فرایند جستجوی اطالعات ،بویژه جستجوی مروری کمتر توجه شده است .همچنین به تاثیر بعد
تصویری-کالمی سبک شناختی در تعامل با تجربه بر رفتار و راهبردهای مرور کاربران کمتر پرداخته شده است.
بررسی این مسئله میتواند در شناسایی گروههای کاربری که به سامانه های تعاملی و شخصی سازی شده
حاوی ابزارهای حمایتی و راهنمای مسیرپویی و دوره های آموزشی نیاز دارند ،کمک کند .همچنین ،انتظار می-
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رود که نتایج این پژوهش درکی از چگونگی جستجوی کاربران با سبکهای شناختی و سطح تجربه متفاوت در
وب ارائه کند.
این پژوهش درصدد است تا به اهداف زیر دست یابد:
 .1مقایسه رفتار جستجوی مروری کاربران دارای سبک شناختی کالمی ،دوسویه و تصویری و تجربه
متفاوت
 .2مقایسه راهبردهای جستجوی مروری کاربران دارای سبک شناختی کالمی ،دوسویه و تصویری و تجربه
متفاوت
همچنین در راستای رسیدن به این اهداف  ،سواالت ذیل به محک آزمون گذاشته می شوند:
 .1آیا بین کاربران دارای سبک شناختی و تجربه متفاوت از نظر رفتار جستجوی مروری تفاوت وجود
دارد؟
 .2آیا بین کاربران دارای سبک شناختی و تجربه متفاوت از نظر راهبردهای جستجوی مروری تفاوت
وجود دارد؟
روششناسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکرد مقایسه ای است .دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز
جامعه پژوهش بود .با توجه به زمانبر بودن فرایند جلسات گردآوری اطالعات و محدود بودن وقت آزمودنی-
ها ،تمایل آنان به همکاری اهمیت زیادی داشت .عالوه بر این ،الزم بود افرادی با سبک شناختی کالمی،
دوسویه و یا تصویری ،به عنوان آزمودنی انتخاب شوند .در نتیجه ،برای شناسایی و انتخاب آزمودنیهای واجد
شرایط ،روشهای معمول نمونهگیری تصادفی میسر نبود؛ لذا روش نمونهگیری غیر احتمالی از نوع هدفمند
استفاده شد .برای تعیین حجم نمونه ،با توجه به نظرات صاحبنظران این حوزه و همچنین بررسی حجم نمونه
در سایر پژوهشهای سنجش رفتار اطالعیابی ،که طی آن کاربر به طور مستقیم در جلساتی یک تا دو ساعته با
سامانه بازیابی تعامل دارد ،حجم نمونه حداکثری شامل  09دانشجوی داوطلب ( 39نفر برای هر یک از سبک-
های شناختی) انتخاب شد (مگوالش ،چن و دایماکوپولس2992 ،؛ گراف2995 ،؛ فریز -مارتینز ،چن و لیو؛
2998؛ کینلی و تجوندرونگرو.)2919 ،
همچنین ،برای سنجش رفتار جستجوی وب از چهار سنجه دکمه برگشت ،دکمه صفحه اصلی،
پیوندهای بازدید شده و پنجرههای باز شده استفاده شد .عالوهبراین ،بر اساس میزان استفاده از این سنجهها
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سبکهای مسیرپویی کاربران در وب به سه سبک ساختاریافته ،پراکنده و ترکیبی تقسیم بندی و به عنوان یک
متغیر در نظر گرفته شد .این دو متغیر از طریق ضبط و مشاهده فایلهای تراکنش تعامل کاربران با وب سایت-
های فروش کاال و تحلیل محتوای کمی آنها استخراج شد .الزم به ذکر است که این فایلها از طریق نرم افزار
ضبط صفحه نمایش کامتاسیا  8.6ثبت و ذخیره شد.
متغیرهای مستقل این پژوهش سبک شناختی و تجربه کاربران است .برای تعیین سبک شناختی
آزمودنیها از آزمون رایانهای سبک شناختی رایدینگ استفاده شد .بیگی ( )1389این آزمون را برای جامعه
ایرانی هنجاریابی و روایی و پایایی آن را مطلوب گزارش کرده است .بر این اساس از نمرهگذاری وی در تفسیر
نتایج آزمون سبک شناختی استفاده شد .همچنین به منظور سنجش تجربه کار با رایانه و اینترنت ،تجربه
جستجوی مروری و میزان آشنایی کاربران با وب سایتهای فروش کاال از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 11نفر از اساتید علم اطالعات و دانششناسی بررسی و تایید
شد .جهت سنجش پایایی پرسشنامه تجربه از آلفای کرونباخ استفاده شده و ضریب آلفا  9/832بدست آمد که
در حد قابل قبولی است.
پس از تعیین سبک شناختی آزمودنیها  ،هر آزمودنی ابتدا پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی و
سنجش تجربه را پر میکرد؛ در مرحله بعد سه وظیفه ساده ،با پیچیدگی متوسط و کامال پیچیده را از طریق
جستجوی مروری و با دنبال کردن پیوند در دو وبسایت فروش کاالی زنبیل و دیجی کاال انجام میداد.
پیچیدگی وظایف بر اساس سه عامل وضوح اطالعات ،پراکندگی پاسخ و فعالیت شناختی که توسط ژانگ
( )2912بیان شده ،تعریف شد .وظایف با توجه به ویژگیهای دو وبسایت و مخزن بازنگری نظاممند وظایف
جستجو 1طراحی شد .برای اینکه آزمودنی تحت تاثیر اریب احتمالی وظایف جستجو قرار نگیرد و تاثیر
یادگیری در هنگام گردآوری داده کنترل شود ،از چرخش وظایف به صورت تصادفی برای هر کاربر استفاده
شد .بدین معنا که آزمودنیها وظایف را در نظمی خاص به انجام نرساندند .قبل از آغاز هر جلسهی جستجو،
توضیحات الزم در مورد ضبط تعامالت کاربر در حین جستجو و تفاوت بین جستجوی کلیدواژهای و
جستجوی مروری به آزمودنیها ارائه شد .عالوهبراین ،در مورد آگاه بودن کاربر از روند جلسهی جستجو ،مدت
زمان تقریبی آن و تمایل وی به همکاری در این مرحله اطمینان حاصل شد.
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یافتهها
با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها ،ابتدا تاثیر متغیر تجربه و سبک شناختی بر رفتار و راهبردهای
مرور به صورت جداگانه از طریق آزمونهای ناپارامتریک یومان ویتنی و کروسکال والیس سنجیده شد .سپس
با گروه بندی افراد دارای سبک شناختی و تجربه مختلف در شش گروه ،متغیری جدید تعریف شد و تاثیر آن بر
رفتار و راهبردهای مرور مورد سنجش قرار گرفت تا تاثیر سبک شناختی و تجربه به طور همزمان بررسی شود
و نتایج دقیقتری بدست آید.
 .1مقایسه رفتار جستجوی مروری کاربران از حیث سبک شناختی و تجربیات متفاوت
برای مقایسه سنجههای رفتار مرور در بین کاربران مبتدی و باتجربه از آزمون یومان ویتنی استفاده شد.
نتایج نشان داد که تنها سطح معنیداری بدست آمده برای سنجههای دکمه برگشت و پنجرههای باز شده از
 9/95کمتر است .به عبارتی بین کاربران مبتدی و باتجربه تنها در میزان استفاده از دکمه برگشت و تعداد پنجره-
های باز شده تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول.)1
جدول .1نتایج آزمون یومان ویتنی تفاوت سنجههای رفتار کاربران مبتدی و باتجربه
میانگین رتبه ها
متغیر

باتجربه

مبتدی

آماره U

آماره Z

سطح معنی داری

پیوندهای بازدید شده

22/06

27/08

860/999

-1/156

9/228

دکمه صفحه اصلی

9/22

9/16

003/999

-9/251

9/892

دکمه برگشت

0/23

12/50

662/599

-2/890

9/995

پنجرههای باز شده

7/26

2/05

669/999

-2/885

9/992

مقایسه میانگینها نشان میدهد که میزان استفاده از دکمه برگشت در کاربران مبتدی بیشتر از کاربران
باتجربه و تعداد پنجرههای باز شده در کاربران باتجربه بیشتر از کاربران مبتدی است .برای بررسی تفاوت
سنجههای رفتار در بین کاربران با سبک شناختی کالمی ،دوسویه و تصویری از آزمون کروسکال والیس استفاده
شد .نتایج نشان داد که در کلیه سنجههای رفتار ،سطح معنیداری بیشتر از  9/95است .درنتیجه میتوان گفت
بین کاربران کالمی ،دوسویه و تصویری در رفتار جستجوی مروری تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول.)2

7

جدول  .2نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت سنجههای رفتار بین کاربران دارای سبک شناختی مختلف
میانگین رتبه ها
خی دو

متغیر
کالمی

دوسویه

تصویری

درجه

سطح معنی داری

آزادی

پیوندهای بازدید شده

25/73

28/03

22/63

2/035

2

9/231

دکمه صفحه اصلی

9/23

9/23

9/19

2/162

2

9/330

دکمه برگشت

11/79

12/59

11/67

9/533

2

9/766

پنجرههای باز شده

6/29

6/29

6

1/223

2

9/537

همچنین ،به منظور مقایسه سنجههای رفتار در بین کاربران مبتدی و با تجربه دارای سبک شناختی
کالمی ،دوسویه و تصویری از آزمون کروسکال والیس استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که گروههای
بررسی شده ،تنها در میزان استفاده از دکمه برگشت با هم تفاوت معنیداری دارند (جدول.)3
جدول .3نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت سنجههای رفتار در بین کاربران با سبک شناختی و تجربه متفاوت
میانگین رتبه ها
متغیر
پیوندهای بازدید

خی دو

کالمی-

کالمی-

دوسویه-

دوسویه-

تصویری-

تصویری-

مبتدی

با تجربه

مبتدی

با تجربه

مبتدی

با تجربه

39/12

21/88

39/89

27/97

23/13

26/13

درجه

سطح

آزادی

معنی
داری

19/236

5

9/962

شده
دکمه صفحه اصلی

9/12

9/31

9/13

9/33

9/29

9/99

2/383

5

9/206

دکمه برگشت

17/99

7/96

15

19

11/03

11/29

12/618

5

9/927

پنجرههای باز شده

2/70

7/22

2/27

7/03

5/69

6/29

19/266

5

9/968

مقایسه میانگین رتبه سنجه های رفتار مرور کاربران نشان می دهد که کاربران کالمی مبتدی با میانگین
رتبه دکمه برگشت  17بیشترین استفاده را از دکمه برگشت داشتهاند و پس از آن کاربران دوسویه مبتدی و
تصویری مبتدی قرار دارند.
 .2مقایسه راهبردهای جستجوی مروری کاربران دارای سبک شناختی و تجربه مختلف
برای مقایسه راهبردهای مرور کاربران باتجربه و مبتدی ،از آزمون یومان ویتنی استفاده شد .سطح معنی-
داری بدست آمده در این آزمون از  9/95کمتر است .در نتیجه کاربران باتجربه و مبتدی از نظر راهبرد مرور با
یکدیگر تفاوت معنیداری دارند(جدول.)2
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جدول .2نتایج آزمون یومان ویتنی تفاوت راهبرد مرور کاربران باتجربه و مبتدی
میانگین رتبه

متغیر

راهبرد مرور

باتجربه

مبتدی

1/37

1/50

آماره

آماره

U

Z

سطح معنی داری

-2/909 788/999

9/937

مقایسه میانگینها نشان میدهد که کاربران باتجربه با میانگین رتبه  1/37نسبت به کاربران مبتدی با میانگین رتبه
 1/50سبک مرور ساختاریافتهتری دارند .برای مقایسه راهبردهای مرور کاربران کالمی ،دوسویه و تصویری از
آزمون کروسکال والیس استفاده شد .سطح معنی داری بدست آمده در این آزمون از  9/95بیشتر است .در نتیجه
کاربران کالمی ،دوسویه و تصویری از نظر راهبرد مرور با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند(جدول.)5
جدول .5نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت راهبرد مرور کاربران دارای سبک شناختی متفاوت
متغیر

میانگین رتبه

راهبرد مرور

درجه

کالمی

دوسویه

تصویری

آزادی

1/57

1/27

1/29

2

سطح معنی
داری
9/233

برای مقایسه راهبردهای مرور کاربران با سبک شناختی و تجربه متفاوت ،از آزمون کروسکال والیس
استفاده شد .سطح معنی داری بدست آمده از  9/95کمتر است .بنابراین کاربران کالمی ،دوسویه و تصویری با
تجربه متفاوت از نظر راهبرد مرور با یکدیگر تفاوت معنیداری دارند(جدول.)6
جدول .6نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت راهبرد مرور کاربران با سبک شناختی و تجربه متفاوت
میانگین رتبه
متغیر

خیدو

آزادی

کالمی -کالمی -دوسویه -دوسویه -تصویری -تصویری-
مبتدی

باتجر

مبتدی

مبتدی

باتجربه

درجه

باتجربه

سطح
معنی
داری

به
راهبرد

1/59

1/63

1/69

1/67

1/33

1/13

12/795

5

9/926

مرور

مقایسه میانگین رتبه کاربران دارای سبک شناختی و تجربه متفاوت نشان میدهد که کاربران تصویری مبتدی با
میانگین رتبه  1/67نسبت به دیگر کاربران دارای راهبرد مرور پراکندهتر و کاربران تصویری باتجربه با میانگین
رتبه  1/13نسبت به سایر کاربران دارای راهبرد مرور ساختاریافتهتری هستند.
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بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش تالش شد تا مقایسهای میان رفتار و راهبردهای مرور کاربران با سبکهای شناختی و
تجربیات متفاوت صورت گیرد .یافتههای پژوهش در مورد رفتار و راهبردهای مرور نشان داد که کاربران
باتجربه نسبت به کاربران مبتدی از دکمه برگشت کمتر و تعداد پنجرههای بیشتری استفاده میکنند .همچنین
کاربران باتجربه دارای سبک مرور ساختاریافته و کاربران مبتدی دارای سبک مرور پراکنده هستند.
کیم ( )2999بیان کرد که سطح تجربه کاربران بر رفتار جستجوی کلیدواژهای و مسیرپویی تاثیر دارد .از
طرفی ،هردر و جیوینا ( )2992نیز نشان دادند که کاربران مبتدی و بیتجربه از سبک مسیرپویی پراکنده استفاده
میکنند ،و به جای پیگیری پیوندها از دکمه برگشت استفاده می کنند .همانگونه که کینلی( )2913معتقد است
افراد بیتجربه دارای سبک مسیرپویی پراکنده هستند و از دکمه برگشت بیشتر از دیگران استفاده میکنند .اسدی
( )1303نیز نشان داد که کاربران باتجربه از تعداد عبارات بیشتر و کوتاهتری نسبت به افراد مبتدی برای تکمیل
وظایف استفاده کردند.
گرچه در این پژوهش میزان استفاده از دکمه صفحه اصلی و پیوندهای بازدید شده ،در بین گروههای
باتجربه و مبتدی تفاوتی نداشت ،اما در برخی پژوهشها این تفاوتها دیده میشود ،همچون فورد و چن
( )2999نشان دادند که سطح باالی تجربه به تعداد صفحات بازدید شده زیاد مرتبط است و کاربران مبتدی از
پیوندها و دکمه صفحه اصلی بیشتر و کاربران باتجربه از ابزارهای پرش بیشتر استفاده میکنند .عالوهبراین ،کیم
( )2995بیان کرد که افراد با تجربه باال در زمانی کمتر ،از لینک و دکمه برگشت بیشتری استفاده میکنند.
باتوجه به این نتیجه میتوان اینگونه تحلیل کرد که میزان تجربه تاثیر زیادی بر رفتار جستجوی مروری
کاربران ،بویژه کاربران مبتدی دارد .هنگامی که کاربر تجربه و مهارت کافی در استفاده از سامانه نداشته باشد ،از
اجزای آن ،نحوهی دسترسی و استفاده از آنها در جهت رسیدن به اطالعات مورد نظر بیاطالع است .عدم
آگاهی باعث می شود تا کاربر مبتدی برای عدم انحراف از مسیر ،با احتیاط عمل کنند و از تعداد پیوندهای
اندکی استفاده کند و در صورت مرتبط نبودن پیوند باز شده ،با استفاده از دکمه برگشت به مکان قبلی خود
برگردد و پیوند جدیدی را باز کند.
همچنین نتایج نشان داد که بین سبکهای شناختی مختلف در استفاده از سنجههای رفتار تفاوت معنیداری
وجود ندارد ،ولی به لحاظ توصیفی کاربران تصویری سبک مرور ساختاریافته و کاربران کالمی سبک مرور
پراکنده دارند.
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فورد و چن ( )2999نشان دادند که کاربران تصویری تعداد صفحات و دکمه کمتری نسبت به کاربران
کالمی استفاده میکنند که نشان دهندهی سبک مسیرپویی ساختاریافته آنها در وب است .عالوه بر این ،گراف
( )2995نشان داد که افراد تصویری صفحات بیشتری را با معماری رابطهای و افراد کالمی صفحات بیشتری
را با معماری سلسله مراتبی بازدید نمودهاند .فریز مارتینز و همکاران ( )2998خاطر نشان کردهاند که کالمیها
وظایف را به شیوة ساختاریافتهتری تکمیل مینمایند ،درحالیکه تصویریها سبکهای راهبری ساختاریافته و
ساختارنیافته دارند .همچنین ،کینلی و تجوندرونگرو ( )2919بدین نتیجه رسیدند که کاربران کلگرا-تصویری و
تحلیلی-تصویری تعداد بیشتری بازخورد و راهبرد جستجو دارند .همچنین ،کاربران کالمی سبک راهبری
پراکنده را به نمایش میگذارند ،در حالی که کاربران تصویری سبک راهبری ساختاریافتهرا دنبال مینمایند.
عالوه بر این ،کینلی ( )2913بیان کرد که کاربران تصویری به دلیل استفاده کمتر از پیوندها و پنجرهها دارای
سبک ساختاریافته هستند و افراد کالمی به سبک پراکنده تمایل دارند .سپس کینلی و همکاران ( )2912نشان
دادند که کلگراها و کالمیها رویکرد جستجوی باال به پایین و تحلیلیها و تصویریها رویکرد پایین به باال را
ترجیح میدهند .عالوه بر این ،بیشتر کاربران کلگرا ،تحلیلی و تصویری مسیرپویی ساختاریافته و کالمیها
راهبرد پراکنده دارند .حریری ،اسدی و نوشین فرد ( )1303نیز بدین نتیجه رسیدند که افراد کالمی از تعداد
راهبردهای جستجوی بیشتری نسبت به افراد تصویری برای تکمیل وظایف استفاده میکنند.
تفاوتهای آماری مطرح شده در پژوهش های گذشته به بعد کلگرا-تحلیلی سبک شناختی برمیگردد و یا
اینکه کاربران کالمی و تصویری در بافت جستجوی کلیدواژهای از نظر رفتار با یکدیگر متفاوت هستند.
همچنین در اکثر پژوهشها تفاوت رفتار و راهبرد مرور دو سبک شناختی کالمی و تصویری به صورت
توصیفی مطرح شده است و از نظر آماری تفاوت معنیداری وجود ندارد و نتایج پژوهشهای پیشین مشابه
پژوهش حاضر است.
یافتهی دیگر اینکه بین سبک شناختی و تجربه کاربران تنها در میزان استفاده از دکمه برگشت تعامل
وجود دارد .در بین کاربران دو گروه کالمی-باتجربه و کالمی-مبتدی و گروههای دوسویه-باتجربه و
دوسویه-مبتدی تفاوت مشاهده شده ،معنیدار بود ،ولی بین کاربران تصویری-باتجربه و تصویری-مبتدی
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .کاربران باتجربه-کالمی از دکمه برگشت کمتری نسبت به کاربران مبتدی-
کالمی استفاده کردند و کاربران باتجربه-دوسویه از دکمه برگشت کمتری نسبت به کاربران مبتدی-دوسویه
استفاده کردند .عالوه بر این ،از نظر توصیفی نیز کاربران تصویری مبتدی دارای سبک مرور پراکنده و کاربران
تصویری باتجربه دارای سبک مرور ساختاریافته هستند.
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در پژوهش کینلی و تجوندرونگرو )2919( ،و اسدی ( )1303نشان داده شد که افراد کالمی مبتدی بیشتر
از دیگران از دکمه برگشت استفاده میکنند .در صورتیکه نایت و اسپینک ( )2998نشان دادند که تصویری ها
در مقایسه با کالمی ها از تجربه جستجوی بیشتری برخوردارند و تصویریها به دلیل تجربه بیشتر از دکمه
برگشت و جلو رفتن بیشتر استفاده میکنند .همانطور که کینلی و همکاران ( )2919بیان کردند که کاربران
تصویری-باتجربه از دکمه برگشت بیشتری استفاده میکند.
دلیل احتمالی این یافته را میتوان اینگونه بیان کرد که کاربران کالمی و دوسویه مبتدی نمیتوانند اطالعات
را از بافت تمیز دهند و در سامانه اطالعاتی که حاوی پیوندهای زیادی است به راحتی به مرور بپردازند .آنها
نمیتوانند پیوندهای مرتبط و غیرمرتبط را از یکدیگر تشخیص دهند و به همین دلیل از روش آزمون و خطا
استفاده میکنند و مرتبط و غیرمرتبط بودن پیوندها را بررسی میکنند .در صورت غیر مرتبط بودن یک پیوند
مجبورند از دکمه برگشت استفاده کنند تا بتوانند پیوندهای دیگر را بررسی کنند .بدین صورت رویکردی
پراکنده از خود نشان می دهند.
مرور یافتههای پژوهش اهمیت تاثیر تجربه بر رفتار و راهبردهای مرور کاربران را نشان میدهد .استفاده
کمتر کاربران باتجربه از دکمه برگشت میتواند به دلیل باز کردن پنجرههای بیشتر نسبت به کاربران مبتدی باشد.
این نشان میدهد که کاربران باتجربه و کاربران مبتدی راهبردهای مرور متفاوتی را برای مسیرپویی انتخاب می-
کنند و کاربران باتجربه توانایی باالیی برای مسیرپویی سامانه اطالعاتی دارند .در نتیجه ،آنها میتوانند در کمترین
زمان و به صورت همزمان و ساختاریافته ،صفحات بسیاری را مرور کنند و با انجام آزمون و خطا به مرتبط یا
نامرتبط بودن پیوندهای پیگیری شده پی ببرند.
از سوی دیگر ،کاربران کالمی و دوسویهی مبتدی به دلیل عدم آشنایی با ساختار وبسایتها و نحوهی
مرور و عدم تجربه مورد نیاز و کافی برای استفاده از پیوندها و گرههای موجود ،نمیتوانند به خوبی کاربران
کالمی و دوسویه ی باتجربه ،با اعتماد به نفس به جستجو بپردازند .این مسئله نشان از نیاز بیشتر کاربران کالمی
و دوسویه مبتدی به حمایت و توجه طراحان سامانه اطالعاتی دارد .در نتیجه انتظار میرود که با آگاهی و توجه
به راهبردهای جستجو ،اولویتها و ویژگیهای فردی همچون تجربه و سبک شناختی در جهت ارائه ابزارهای
پشتیبانی مرور ،آموزش روشهای اثربخش مرور و ارتقای سطح تجربه و مهارت کاربران بتوان رفتار جستجوی
مروری آنان را بهبود بخشید .بدین منظور میتوان از دورههای آموزش سواد اطالعاتی استفاده کرد و سامانههای
تعاملی و چندرسانهای ارائه نمود که از رسانه(مقاله ،عکس) ،عالئم ،عناصر(چکیده ،نمودار و جدول) ،اندازه قلم
و رنگهای مختلف و مطابق با سبکهای شناختی متفاوت بهره میگیرد.
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در پایان این پژوهش با هدف مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران دارای سبک شناختی و تجربه
متفاوت به انجام رسید .پیشنهاد می شود که پژوهشی مشابه در بافت جستجوی کلیدواژهای انجام گیرد .عالوه
بر این ،تفاوت راهبردهای مرور بین سبک های شناختی کالمی و تصویری و دوسویه در تحلیل های آماری این
پژوهش و پژوهش های گذشته معنی دار نبود؛ باتوجه به تعداد محدود آزمودنی ها الزم است در پژوهش های
آتی به این مسئله بیشتر پرداخته شود و با انجام پژوهشهایی با آزمودنیهای بیشتر نتایج دقیقتری حاصل شود.
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