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اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم گشتگی دانشجویان 
در جستجوی مروری

چڪیده

هدف: شناخت تأثیر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم گشتگی دانشجویان 

کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز در جستجوی مروری.

روش شناسی: پژوهش حارض کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از 

نوع مقایسه ای است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگرساخته و نرم افزار کامتاسیا 

به منظور ثبت تراکنش های کاربران با وب است. با مشاهده چندین باره فایل های تصویری، 

داده های الزم استخراج شد. 100 دانشجوی تحصیالت تکمیلی داوطلب منونه پژوهش بودند 

که دو وظیفه   ساده و پیچیده را در ویکی پدیا از طریق جستجوی مروری انجام دادند.

یافته ها: سطح پیچیدگی وظیفه به تنهایی بر گم گشتگی کاربران تأثیر معناداری نداشت؛ اما 

در تعامل میان سطح پیچیدگی وظیفه با جنسیت، تفاوت ها معنادار بود؛ بدین صورت که 

در هر دو وظیفه ساده و پیچیده، کاربران زن گم گشتگی بیشرتی را نسبت به مردان تجربه 

کردند. همچنین کاربران مرد با دشوارشدن وظیفه در دو سطح ساده و پیچیده، بیشرت دچار 

گم گشتگی شدند. عالوه بر این، آزمون تعامل وظیفه و تجربه بر سطح گم گشتگی نشان 

داد اثر تعاملی سطح پیچیدگی وظایف با تجربه آنها معنادار نبود. درنهایت، آزمون تعامل 

وظیفه با دو متغیر جنسیت و تجربه نشان داد اثرتعاملی سطح پیچیدگی وظایف با جنسیت 

و تجربه کاربران معنادار نیست.

نتیجه گیری: با توجه به شناخت اندک از تأثیر سطح پیچیدگی وظایف، جنسیت، و تجربه 

بر گم گشتگی در هنگام مرور وب، نتایج پژوهش حارض می تواند به درک بهرت این مسئله و 

درنتیجه، نیاز به توجه آنها در فرایند مدل سازی و آموزش کاربران کمک کند.

ڪلیدواژه ها 

جستجوی مروری، گم گشتگی، وب، ویکی پدیا، جنسیت، سطح پیچیدگی وظیفه، تجربه

NASTINFONASTINFO
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اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم گشتگی دانشجویان 
در جستجوی مروری

مقدمه
جستجو در وب، به ویژه جستجوی مروری، فعالیتی تعاملی است که بر دنبال کردن پیوندها 
تأکید دارد )چن و فورد3، 1998(. جهت یابی4 از این طریق به چالش هایی منجر می شود؛ 
کاربران در حین انجام کار ممکن است ندانند کجای وب سایت هستند، چگونه به مسیر 
درست برگردند، و قدم بعدی را باید در کجای وب سایت بردارند )الم و وودز5، 1985(. از 
طرفی، ساختار فرامتن به دلیل ماهیت غیرخطی آن، ممکن است به شکل پیچیده ای طراحی 
شود و کاربران در این فضا و به هنگام جستجوی مروری احساس سردرگمی یا گم گشتگی6 
داشته باشند )چن و مکریدی7، 2002(. درواقع، سردرگمی و گم گشتگی مشکلی عمده در 
هنگام مرور و بازیابی مؤثر اطالعات از وب جهانی است. گم گشتگی، یعنی اینکه کاربر درک 
روشنی از روابط درون سامانه ندارد و تشخیص گام بعدی برایش دشوار است. درواقع، 
گم گشتگی تنزل عملکرد کاربر است و طی آن توانایی کاربر در دستیابی اطالعات ضروری 
کاهش می یابد )الم و وودز، 1985(. سردرگمی موجب افزایش زمان جستجوی کاربران 
می شود و میزان موفقیت را در کار کاهش و خطا را افزایش می دهد )ملگوئیزو، ویدیا، و 

استندروپ8، 2012(.
 این امر سبب شده است تا پژوهشگران بسیاری به دنبال کشف عوامل مؤثر بر گم گشتگی 
کاربران در حین جستجوی کلیدواژه ای و مروری باشند. در تعدادی از این پژوهش ها، به 
مسئله جنسیت کاربران و تأثیر آن بر گم گشتگی توجه شده است )لئونگ و هاوامده9، 1999؛ 

ــات و  ــم اطالع ــد عل ــناس ارش 1. کارش
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فورد، میلر، و موس1، 2001؛ گراف2، 2004(. فورد و میلر3)1996( نشان دادند زنان به طور 
چشمگیری نسبت به مردان سردرگمی و گم گشتگی بیشتری را در جستجوی اطالعات در 
وب تجربه می کنند. نتایج پژوهش لئونگ و هاوامده )1999( حاکی از آن بود که مشکل اصلی 
دختران در استفاده از درس های علمی مبتنی بر وب گم گشتگی آنها بود و اینکه نمی دانستند 
در گام بعد باید چگونه عمل کنند. فورد و چن )2000( در پژوهش خود دریافتند کاربران 
مرد از جستجوی مروری در اینترنت بیشتر لذت می برند و زنان در جستجوی مروری در 
اینترنت بیشتر گیج و سرخورده می شوند و به طور مؤثری در پیداکردن مسیر خود احساس 
ناتوانی می کنند. جکسون، اروین، گاردنر، و اسمیت4 )2001( نیز نشان دادند مردان برای 
جستجوی اطالعات در وب در معرض بارشناختی کمتری قرار دارند؛ بنابراین کاربران مرد 
سردرگمی کمتری در محیط وب تجربه می کنند. فورد و همکاران )2001( معتقدند زنان در 
یافتن اطالعات ضروری خود در اینترنت مشکل دارند و احتمال بیشتری برای گم گشتگی و 
کنترل نکردن احساسات در محیط وب دارند. گراف )2004( نیز بیان می کند کاربران زن در 
انجام وظایف مبتنی بر وب سردرگمی بیشتری را نسبت به مردان تجربه می کنند. وی یکی 
از علل احتمالی این مسئله را ناشی از تفاوت های ذاتی مردان و زنان در مسیرپویی و حرکت 

در محیط های واقعی می داند. 
لیم و کون5   )2010( نیز اذعان داشته اند دانشجویان مرد در استفاده از ویکی پدیا سردرگمی 
و پیچیدگی کمتر و وضعیت بهتری برای درک جنبه های مختلف ویکی پدیا نسبت به زنان 
دارند. این جنبه ها شامل ادراکات مربوط به کیفیت اطالعات، اعتماد به ویکی پدیا، حالت های 
احساس هنگام استفاده از ویکی پدیا، اعتماد به نفس برای ارزیابی کیفیت اطالعات، و اکتشاف 
اطالعات است. نتایج پژوهش مک دونالد و اسپنسر )2010( نشان داد اگرچه میان زنان و 
مردان به لحاظ کارایی مسیرپویی تفاوت معناداری وجود ندارد، مردان نسبت به زنان اعتماد 

به نفس بیشتری در مسیرپویی وب دارند.
عامل دیگر تأثیرگذار بر گم گشتگی کاربران، سطح پیچیدگی وظایف است. نتایج پژوهش 
گوئیزدکا و اسپنس6  )2005( نشان داد کاربران در انجام وظیفه با پیچیدگی های مختلف ازنظر 
زمان صرف شده، تعداد صفحات بازدیدشده، و استفاده از دکمه بازگشت متفاوت بودند. 
کاربران در وظیفه دشوار، دکمه برگشت، زمان صرف شده، و تعداد صفحات بازدید شده 
بیشتری نسبت به وظیفه متوسط و آسان داشتند. کیم7  )2008( نیز بیان کرد در وظیفه عمومی 
که پیچیده تر از وظیفه خاص است جستجوگران سطح باالتری از قطعیت نداشتن را تجربه 
می کنند که این امر به احساسات منفی شک و تردید و عملکرد ضعیف تر منجر می شود. 
کارانام، ون اوستندراپ، و تات فو8 )2016( معتقدند هرچه سطح پیچیدگی وظیفه بیشتر 

1. Ford, Miller, & Moss
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5. Lim & Kwon
6. Gwizdka & Spence
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& Tat Fu

اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی 
وظیفه  بر گم گشتگی ...



66
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 4 )زمستان   1397( 

باشد، کاربران از راهبردهای جستجوی بیشتر و پیچیده تری استفاده می کنند و اگر توانایی 
به کارگیری راهبرد مناسب در موقعیت الزم را نداشته باشند، نمی توانند مسیر جستجو را تا 
پایان طی کنند، پیوندهای درست کمتری انتخاب می کنند، و گام های بیشتری را در صفحات 
کمتر برمی دارند و نتیجه  چنین مرور ناموفقی، سردرگمی و گم گشتگی آنهاست. ساستامینن 
و جارولین1 )2017( نشان دادند در وظیفه پیچیده تر، تکمیل فرایند جستجو توسط کاربران 
مستلزم صرف زمان بیشتری است. همچنین، لوگلی، راگنی، پیکاردی، و نوری2 )2017( 
دریافتند در انجام وظیفه ساده تر نسبت به وظیفه پیچیده تر کاربران تفاوت درخور توجهی 
ازنظر اطالعات یافت شده، تعداد صفحات مشاهده شده، میزان بازگشت به صفحه اصلی، 
کل زمان صرف شده، میزان زمان صرف شده روی هر صفحه نداشتند؛ درحالی که در وظیفه 

پیچیده، مردان بیشتر از زنان به بازگشت به صفحه اصلی تمایل نشان دادند. 
سطح تجربه کاربران عامل دیگری است که برگم گشتگی آنها تأثیر می گذارد. ویسنت، 
هایز، و ویلیجز3 )1987( نشان دادند کاربران با مهارت باال جستجوهای موفق و کاملی در 
ساختار سلسه مراتب انجام می دهند و کاربران با مهارت کم در این ساختار گم می شوند. نتایج 
پژوهش مک دونالد و استیونسون4 )2000( نیز حاکی از آن بود کاربرانی که تجربه قبلی و 
آشنایی با موضوع و وب سایت نداشته باشند در ساختار غیرخطی و سلسه مراتبی وب سایت 
بیشتر دچار سردرگمی می شوند. پالم کوئیست و کیم5 )2000( بیان کردند تفاوت معناداری 
میان کاربران باتجربه و مبتدی ازنظر زمان الزم و تعداد پیوند های مرتبط برای بازیابی اطالعات 
وجود دارد. کاربران مبتدی و بی تجربه بیشتر از کاربران باتجربه دستخوش گم گشتگی 
می شوند. دیتریچسن6 )2001( اذعان می دارد کاربران با مهارت رایانه ای کم، به میزان زیادی 
از یک صفحه به طور مکرر بازدید می کنند که مؤید این مطلب است که کاربران مسیرهای 
زیادی را تکرار می کنند که گاه خود نیز از تکراری بودن آن بی اطالع اند. لست، اٌدونل، و 
کلی7 )2001( نشان دادند افراد با دانش قبلی باال به آسانی قادر به جستجو در محیط وب 
هستند و افراد با دانش کم بیشتر اوقات از سردرگمی رنج می برند و نمی دانند کجا هستند و 
اطالعات الزم را باید کجا پیدا کنند. جووینا8 )2006( معتقد است کاربران با توانایی کم، کمتر 
قادر به نشان دادن مکان اطالعات هستند؛ زیرا جستجو در فضای اطالعات نیاز به توانایی 
فضایی9 دارد کاربرانی که مهارت کمتری دارند در معرض گم گشتگی هستند. میشرا و یاداو10 
)2006( معتقدند سطوح مختلف دانش و تجربه قبلی می تواند سطوح متفاوتی از سردرگمی 
را ایجاد کند؛ افراد با سطح دانش پایین اغلب دشواری های سردرگمی را تجربه می کنند و 
افراد با دانش پیشین می توانند به راحتی از سردرگمی پیشگیری کنند. شی، هواهنگ، سو، و 
چن11 )2012( نشان دادند افراد با داشتن سطح باالتری از دانش و مهارت استفاده از رایانه و 
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اینترنت، به طور معمول اطالعات مرتبط بیشتری بازیابی می کنند و سردرگمی کمتری نسبت 
به افراد کم تجربه دارند. کراب و هانسن1 )2014( بیان کردند گم گشتگی ادراک شده کاربران 
متأثر از تجربه و توانایی های شناختی آنهاست. سانچز، چوالیر، و آمادیو2 )2017( نیز معتقدند 
تجربه به کاهش تعداد صفحات بازدیدشده و گم گشتگی کمتر کاربران سال خورده نسبت به 
کاربران جوان منجر می شود. نتایج پژوهش آبام، فتاحی، پریرخ، و صالحی فدردی )1390( 
حاکی از تأثیر تجربه بر عملکرد و سطح گم گشتگی کاربران بود. دانشجویان علوم پایه و 
مهندسی نسبت به علوم انسانی و اجتماعی و دانشجویان مقطع دکتری نسبت به کارشناسی 
ارشد به دلیل تجربه بیشتر، از پیوندهای غیرمرتبط و تکراری کمتری برای رسیدن به اطالعات 
مرتبط استفاده کرده و خطای کمتری در انتخاب پیوندها داشته اند. همچنین میان دانشجویان 
دختر و پسر تفاوتی در عملکرد و سطح گم گشتگی مشاهده نشد. بحرینی )1395( نیز بیان 
کرد که کاربران باتجربه در جستجوی مروری خود از دکمه برگشت کمتری نسبت به کاربران 
بی تجربه استفاده می کنند. مرور پژوهش های پیشین حاکی از آن بود که تاکنون تالش های 
درخور توجهی برای شناخت عوامل موثر بر گم گشتگی کاربران در وب انجام شده است 
که تأثیر متغیرهای مختلف بر گم گشتگی را به طور جداگانه و انفرادی بررسی کرده  بودند؛ 
درحالی که گم گشتگی مسئله چندبُعدی و تعاملی است و می تواند به طور هم زمان از عواملی 
مانند جنسیت، تجربه  کاربر، نوع وظایف کاری تعریف شده، و ویژگی های سامانه اطالعاتی 
تأثیر بگیرد. بنابراین، با درنظرگرفتن محیط وب به عنوان مجموعه بزرگی از انواع پیوندها و 
ویکی پدیا3 به عنوان مجموعه غنی دانشی، این پژوهش تالش دارد تفاوت گم گشتگی کاربران 
را با درنظرگرفتن اثر متقابل هریک از متغیرهای تجربه و جنسیت کاربران در دو موقعیت 
آزمایشی )وظیفه ساده و پیچیده( در حین جستجوی مروری در ویکی پدیا بررسی کند. 
انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند با فراهم کردن تصویری روشن  از چگونگي تعامل 
کاربران با سامانه هاي فراپیوندي و فرایند جهت یابي آنها، و سهم متغیرهای مختلف تأثیرگذار 
بر گم گشتگی، گروه های نیازمند  کمک از سوی سامانه بازیابی را شناسایی کند. با توجه به 

مباحث گفته شده این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این پرسش است:
آیا میان سطح گم گشتگی کاربران با توجه به جنسیت و تجربه در وظایف ساده و پیچیده 

در جستجوی مروری ویکی پدیا تفاوت وجود دارد؟

روش شناسی
پژوهش حاضر کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع مقایسه ای 
است. همچنین از رویکرد تحلیل ثبت وقایع بهره برده است که از روش های گردآوری 

1. Crabb & Hanson
2. Sanchiz, Chevalier, & 

Amadieu
 3. شایان ذکر است با توجه به ساختار 
رده ای این مجموعه، رفتار جستجوی 
این  در  می توان  را  کاربران  مروری 

وب سایت به خوبی ردگیری کرد.

اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی 
وظیفه  بر گم گشتگی ...
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داده های تعامل انسان-رایانه است. بدین منظور، پس از ثبت تمامی تراکنش های کاربران با 
محیط وب از طریق نرم افزار کامتاسیا1 8، این فایل های تصویری به منظور استخراج داده ها 

چندین بار مشاهده و داده های ضروری استخراج شد.
تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز جامعه پژوهش بودند. با توجه 
به زمان بربودن فرایند برگزاری جلسات گردآوری اطالعات و محدودیت وقت آزمودنی ها، 
تمایل آزمودنی ها به همکاری اهمیت زیادی داشت. درنتیجه، برای شناسایی و انتخاب 
آزمودنی های واجد شرایط، روش های معمول نمونه گیری تصادفی میسر نبود؛ بنابراین روش 
نمونه گیری غیراحتمالی از نوع داوطلبانه استفاده شد. برای تعیین حجم نمونه، با توجه به 
نظرات صاحب نظران این حوزه و همچنین بررسي حجم نمونه در سایر پژوهش هاي سنجش 
رفتار جستجوی اطالعات )مانند فورد و همکاران، 2001؛ 2005؛ کینلی و جوندرونگرو2، 
2010(، که طی آن کاربر به طور مستقیم در جلساتی یک تا دوساعته با سامانه بازیابی تعامل 
دارد، حجم نمونه حداکثری شامل 100 دانشجوی داوطلب )50 زن و 50 مرد؛ 36 دانشجوی 

دکتری و 64 دانشجوی کارشناسی ارشد( انتخاب شد.
در این پژوهش، »وظیفه« مطابق تعریف ساستامینن و همکاران3 )2012( مجموعه ای 
از فعالیت ها برای رسیدن به هدفی خاص درنظر گرفته شد و با توجه به تعریفی که ژانگ4 
)2012( از وظیفه ساده و پیچیده در جستجوی مروری دارد، پیچیدگی وظایف به وسیله  سه 
عامل، یعنی وضوح اطالعات ضروری برای پاسخ به درخواست وظیفه، پراکندگی پاسخ، و 

میزان فعالیت شناختی الزم برای تکمیل وظیفه کنترل شد. 
با توجه به  با مراجعه به ویکی پدیا  ابتدا، برای تعیین سطح پیچیدگی وظایف  در 
ویژگی های تعریف شده ژانگ )2012( از سطح پیچیدگی وظایف، دو وظیفه ساده و پیچیده 
طراحی شد. سپس با ارسال به چند نفر از پژوهشگران مسلط بر حیطه سطح پیچیدگی 
وظایف کاری، از آنها خواسته شد تا وظایف را بررسی و به آن نمره ای بین 1 )وظیفه کاماًل 
ساده( تا 5 )وظیفه کاماًل پیچیده( اختصاص دهند. سپس میانگین سطح پیچیدگی وظایف 
با توجه به  نظر پژوهشگران محاسبه شد و از میان آنها یک وظیفه ساده و یک وظیفه پیچیده 
انتخاب شد. همچنین میزان تجربه کاربران از طریق پرسشنامه ای پژوهشگرساخته به دست 
آمد. در این پرسشنامه، تجربه براساس مؤلفه های میزان مهارت استفاده از رایانه، اینترنت، و 
مهارت کاوش و پیداکردن اطالعات از طریق پیگیری پیوندها سنجیده شد. برای سنجش 
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ازنظر متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی استفاده 
شد و ضمن اعمال نظرات آنها، روایی آن تأیید شد. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه 
نیز از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که با توجه به ضریب محاسبه شده 0/79، 

1. Camtasia 
2. Kinley & Tjondronegoro
3. Saastamoinen, Kumpulain-

en, & Järvelin
4. Zhang

کلثوم خشت زر
مهدیه میرزابیگی
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پایایی در حد مقبولی را نشان می داد. همچنین با استفاده از فایل های تراکنش کاربران سطح 
گم گشتگی آنها براساس نمره اسمیت1 )1996( محاسبه شد. در این نمره که از طریق فرمول 
دسترس  در  گره های  کل  تعداد   )s( می شود؛  محاسبه   22 )1()1( −+−=

n
r

s
nL

هنگام جستجوی مروری، )r( تعداد کل گره هاي ضروری برای انجام جستجوی مروری، 
و )n( تعداد گره های مختلف بازدیدشده حین جستجوی مروری است. این سنجه ها از 
طریق مشاهده تک تک فایل های تراکنش کاربران در حین جستجوی مروری و بازنگری 
آنها، به دست آمد. برای اطمینان از داده های به دست آمده از مشاهده ثبت وقایع، پژوهشگر 
تمامی داده ها را بازبینی مجدد کرد. همچنین به طور تصادفی تعدادی از داده های استخراج شده 
به وسیله دو نفر از افرادی که در حوزه فراپیوندی کار کرده اند بررسی و صحت آنها تأیید شد. 
به منظور اجرای پژوهش، هر آزمودنی یک وظیفه  ساده و یک وظیفه پیچیده را در ویکی پدیا 

از طریق جستجوی مروری انجام داد.

یافته ها
برای تعیین اثر سطح پیچیدگی وظیفه بر گم گشتگی کاربران با توجه به جنسیت و تجربه آنها 

با درنظرگرفتن پیش فرض های آزمون، از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. 

جدول 1. نتایج تحلیل اندازه گیری مکرر متغیر گم گشتگی در وظایف ساده و پیچیده با توجه به 
جنسیت و تجربه کاربران

1. Smith

وظیفه

0/0303/0121/00096/0000/086اثر پیالیی1
0/9703/0121/00096/0000/086المبدای ویلکز2

0/0313/0121/00096/0000/086اثر هتلینگز3
0/0313/0121/00096/0000/086بزرگ ترین ریشه روی4

وظیفه*
تجربه

0/0020/1621/00096/0000/688اثر پیالیی

0/9980/1621/00096/0000/688المبدای ویلکز

0/0020/1621/00096/0000/688اثر هتلینگز

0/0020/1621/00096/0000/688بزرگ ترین ریشه روی

وظیفه*
جنسیت

0/15617/7671/00096/0000/0001اثر پیالیی

0/84417/7671/00096/0000/0001المبدای ویلکز

0/18517/7671/00096/0000/0001اثر هتلینگز

0/18517/7671/00096/0000/0001بزرگ ترین ریشه روی

اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی 
وظیفه  بر گم گشتگی ...
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 آزادی

 درجه آزادی
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مطابق جدول 1، سطح پیچیدگی وظیفه )ساده و پیچیده( به تنهایی بر گم گشتگی کاربران، 
تأثیر معنادار ندارد )Fdf)1/96(=3/012 ،sig=0/086(. عالوه بر این، آزمون اثر تعاملی وظیفه و تجربه 
 ،sig=0/688( بر گم گشتگی نشان می دهد سطح پیچیدگی وظایف با تجربه کاربران، معنادار نیست
Fdf)1/96(=0/162(. همچنین در تعامل میان سطح پیچیدگی وظیفه با جنسیت، نتایج نشان داد اثر 
 .)Fdf)1/96(=17/767 ،sig=0/0001( تعاملی وظیفه و جنسیت کاربران بر گم گشتگی آنها معنادار است
درنهایت، آزمون اثر تعاملی وظیفه با دو متغیر جنسیت و تجربه نشان داد سطح پیچیدگی وظایف 

.)Fdf)1/96(=0/185 ،sig=0/668( با جنسیت کاربران و تجربه آنها معنادار نیست
در ادامه با توجه به اثر معنادار تعامل وظیفه با جنسیت کاربران بر گم گشتگی آنها، آزمون 
مقایسه تفاضل میانگین انجام شد. نتایج مقایسه تفاضل میانگین گم گشتگی کاربران نشان داد 
میانگین گم گشتگی کاربران مرد در وظیفه ساده )0/058( کمتر از وظیفه پیچیده )0/199( 

است.

جدول 2. مقایسه تفاضل میانگین سطح گم گشتگی کاربران مرد و زن در وظایف
 آزمایشی ساده و پیچیده

جدول 2 نشان می دهد با دشوارشدن سطح وظیفه، کاربران مرد بیشتر دچار گم گشتگی 
می شوند. در عین حال، در مقایسه کاربران زن با مرد در وظایف ساده و پیچیده، زنان بیشتر 

از مردان دستخوش گم گشتگی می شوند.

وظیفه*
تجربه*
جنسیت

0/0020/1851/00096/0000/668اثر پیالیی

0/9980/1851/00096/0000/668المبدای ویلکز

0/0020/1851/00096/0000/668اثر هتلینگز

0/0020/1851/00096/0000/668بزرگ ترین ریشه روی

آنالیز وظایفجنسیت
 تفاضل

میانگین ها
 خطای
معیار

فاصله اطمینان با احتامل 95 درصد

حد باالحد پایین

مرد
0/0580/0170/0240/092ساده

0/1990/0320/1370/262پیچیده

زن
0/3810/0150/3510/412ساده

0/3220/0280/2670/378پیچیده

کلثوم خشت زر
مهدیه میرزابیگی
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نتیجه گیری
برای بررسی گم گشتگی کاربران با توجه به جنسیت و تجربه در وظایف ساده و پیچیده از 
آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد سطح 
پیچیدگی وظیفه، به تنهایی بر گم گشتگی کاربران تأثیر معناداری ندارد. در قیاس این نتیجه 
با سایر پژوهش های انجام شده باید اشاره کرد که در هیچ پژوهشی به طور مستقیم اثر سطح 
پیچیدگی وظایف بر گم گشتگی بررسی نشده است؛ اما پژوهش هایی که به طور غیرمستقیم 
شواهدی از گم  گشتگی، مانند تعداد زیاد استفاده از دکمه برگشت، صرف زمان بیشتر، و تعداد 
پیوندهای تکراری را بررسی کرده اند، اشاره می کنند که میزان استفاده از سنجه های ذکرشده 
در وظایف پیچیده بیشتر از وظایف ساده بود )گوئیزدکا و اسپنس، 2005؛ کیم، 2008؛ کارانام 

و همکاران، 2016؛ ساستامینن و جارولین، 2017؛ لوگلی و همکاران، 2017(. 
به توجه به انتظار تأثیر سطح پیچیدگی وظیفه بر گم گشتگی، در تبیین علت احتمالی 
تأثیر معنادار نداشتن می توان گفت در این پژوهش نیز میانگین رتبه های به دست آمده در هر 
دو وظیفه نشان از تفاوت هایی در گم گشتگی دارد، هرچند تفاوت ها به لحاظ آماری معنادار 
نیستند. با توجه به کوچک بودن جامعه و کمبود پژوهش های این گستره به نظر می رسد که در 
زمینه سطح وظایف نیاز به انجام پژوهش های بیشتری است تا بتوان با قاطعیت بیشتری درباره 

تأثیر سطح پیچیدگی وظیفه بر گم گشتگی کاربران بحث کرد.
در تعامل میان سطح پیچیدگی وظیفه با جنسیت، همچنین نتایج نشان داد تأثیر پیچیدگی 
وظیفه در تعامل با جنسیت کاربران بر گم گشتگی آنها معنادار است؛ در هر دو وظیفه ساده و 
پیچیده کاربران زن گم گشتگی بیشتری را نسبت به مردان تجربه کردند. همچنین با دشوارشدن 
سطح وظیفه، کاربران مرد بیشتر از زنان دستخوش گم گشتگی  شدند. این یافته ها با نتایج 
بعضی از پژوهش های گذشته همسوست که نشان می دهد کاربران مرد بیشتر از زنان دچار 
کم گشتگی می شوند )فورد و چن، 2000؛ جکسون و همکاران، 2001؛  لیم و کون، 2010(. 
در مطالعات پیشین، پژوهشی مشاهده نشد که تأثیر تعاملی سطح پیچیدگی وظیفه، جنسیت، 
و گم گشتگی را با هم سنجیده باشد؛ اما برخی پژوهش ها نشان دادند مردان در مسیرپویی و 
حرکت در محیط های ناآشنا در هر دو محیط واقعی و الکترونیکی کارایی بیشتری دارند )لیم 

و کون، 2010(. 
درنهایت، آزمون اثر تعاملی سطح پیچیدگی وظایف با تجربه نشان داد اثر تعاملی سطح 
پیچیدگی وظایف با تجربه آنها معنادار نیست. به عبارتی، میان کاربران باتجربه و کاربران 
بی تجربه در دو موقعیت وظایف ساده و پیچیده، تفاوتی وجود نداشت. همچنین پژوهشی 
مشاهده نشد که اثر تعاملی سطح وظیفه و تجربه افراد را در گم گشتگی آنها بررسی کرده 

اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی 
وظیفه  بر گم گشتگی ...
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باشد؛ اما در پژوهش های ویسنت و همکاران )1987(، مک دونالد و استونسون )1998(، 
پالم کوئیست و کیم )2000(، جووینا )2006(، میشرا و یاداو )2006(، شی و همکاران 
)2012(، و بحرینی )1395( همسو با نتایج پژوهش حاضر مشاهده شده است که با افزایش 
تجربه میزان استفاده از دکمه برگشت و بازدید از پیوندهای تکراری و خطر گم  گشتگی کم 

شده است. 
با توجه به مباحث گفته شده و اهمیت متغیر جنسیت در گم گشتگی کاربران، و گم گشتگی 
بیشتر کاربران زن نسبت به مردان، طراحان سامانه های بازیابی اطالعات می توانند با گذاشتن 
گزینه های مختلف مسیرپویی مخصوص در فرایند مرور سبب کاهش گم گشتگی به ویژه 
در کاربران زن شوند. اختصاص گزینه هایی مانند مسیریاب که نشان دهنده موقعیت فعلی 
کاربر در وب سایت است یا تغییر رنگ پیوندهایی که مشاهده شده است و نمایش برجسته 
گره های دیده شده، می تواند در کاهش گم گشتگی کاربران به خصوص کاربران زن مؤثر باشد. 
همچنین نتایج به دست آمده مبنی بر نقش ضعیف تجربه با سایر متغیرها بر گم گشتگی کاربران 
نشان دهنده نقش مهم جنسیت در تعامل با سطح پیچیدگی وظایف است. با توجه به اطالعات 
بسیار اندک پژوهش هایی که به طور چندمتغیره، رفتار گم گشتگی کاربران را بررسی کرده 
باشند لزوم مطالعات بیشتر برای دستیابی به نتایج مشابه ضروری است. با توجه به نتایج 
به دست آمده مبنی بر تأثیر ویژگی های فردی بر گم گشتگی کاربران در فرایند جستجوی 
مروری، تمرکز بر سامانه های بازیابی اطالعات شخصی سازی شده برای کاهش احساس 

گم گشتگی در حین مرور ضروری به نظر می رسد. 
درنهایت، باید به این امر اشاره کرد که با توجه به نقش مهم انواع پیوندها در سردرگمی 
کاربران، و کمی پژوهش های موجود در این زمینه پیشنهاد می شود پژوهش های دیگری 
نیز درباره تأثیر انواع پیوند ها بر سردرگمی کاربران در سایر محیط های ابرمتن انجام شود. 
همچنین در پژوهش حاضر، سامانه های اطالعاتی که جستجوی کلیدواژه ای را پشتیبانی 
می کنند بررسی نشده است، درصورتی که کاربران وب در کنار استفاده از جستجوی مروری، 
جستجوی کلید واژه ای نیز در وب سایت دارند. پیشنهاد می شود پژوهشی با هدف بررسی 
عوامل تأثیرگذار بر گم گشتگی افراد در جستجوی کلیدواژه ای انجام شود. نکته مهم نهایی 
اینکه ازجمله متغیرهایی که تأثیر آنها بر گم گشتگی کاربران در این پژوهش بررسی نشد 
متغیرهای سن، رشته، و مقطع تحصیلی است. پیشنهاد می شود در آینده پژوهشی، تأثیر تعاملی 

سن، رشته، و مقطع تحصیلی را بر گم گشتگی کاربران بررسی کند.
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