
ڪلید واژه ها 
رفتار جستجوی کاربران، سبک شناختی، تجربه، نوع وظیفۀ جستجو، عملکرد جستجو، بازیابی اطالعات،

 وب، رفتار اطالع یابی

تأثیر سـبک  شـناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد 
جستجـوی کاربـران د ر وب

مريــم اســـد ی

چڪید ه

هد ف: مطالعۀ رفتار جستجوی کاربران د ر وب و تأثیر سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر، نوع 

وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجو.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش ترکیبی و از نوع کاربرد ی است. د ر بخش کیفی، تحلیل د اد ه ها 

با استفاد ه از روش تحلیل محتوا بود و د ر بخش کّمی از روش پیامیشی تحلیلی استفاد ه شد. جامعۀ 

پژوهش 44 پژوهشگر د ر حوزه های مختلف علوم بود ند. از آزمون سبک  شناختی راید ینگ، پرسشنامۀ 

تجربۀ وب، و سه وظیفۀ جستجو به عنوان ابزار گرد آوری د اد ه ها استفاد ه شد.

یافته ها: د ر رفتار جستجوی اطالعات افراد با سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر از نظر توصیفی 

تفاوت هایی وجود د ارد؛ کلی نگرها از تعد اد راهربد های بیشرتی نسبت به جزئی نگرها برای تکمیل سه 

وظیفه استفاد ه کرد ند. د ر عملکرد جستجوی افراد با سبک  شناختی کلی نگر و جزئی نگر تفاوت هایی 

وجود د ارد. افراد با سبک  شناختی جزئی نگر نسبت به کلی نگر زمان بیشرتی را رصف و تعد اد گره های 

بیشرتی را برای تکمیل وظایف بازد ید کرد ند. تحلیل آماری بین سبک های شناختی کلی نگر و جزئی 

نگر د ر مد ت زمان تکمیل وظایف و د ر تعد اد گره های بازد یدشد ه برای تکمیل وظایف تفاوت 

معناد اری نشان ند اد. بین سطوح وظایف و بین سبک شناختی و میزان تجربه د ر مد ت زمان تکمیل 

وظایف و تعد اد گره های بازد یدشد ه تفاوت معناد اری وجود ند اشت. هیچ تفاوت معناد اری بین نوع 

وظیفه و سبک های شناختی د ر مد ت زمان تکمیل وظایف و تعد اد گره های بازد یدشد ه مشاهد ه نشد.

نتیجه گیری: انتظار می رود نتایج این مطالعه از یک سو بتواند به بهبود د رک رفتار جستجوی کاربران د ر 

وب بر مبنای سبک های شناختی رهنمود هایی برای آموزش کاربر و طراحی ابزارهای جستجو د ر وب 

فراهم مناید و از سوی د یگر بتواند به ایجاد و توسعه مد ل های رفتار جستجوی کاربران وب کمک کند.
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1.  د کرتای علم اطالعات و د انش شناسی؛ 

معاون کتابخانه مرکزی د انشگاه صنعتی 

رشیف؛ عضو هیأت مد یره انجمن کتابد اری و 

اطالع رسانی ایران

 maryasadi2008@gmail.com 

تأثیر سبک  شناختی، نوع وظیفه، 
و میزان تجــربه بر عملکرد جستجوی کاربران د ر وب

مريم اسد ی 1

د ریافت: 93/07/15
  پذیرش: 93/10/21

مقد مه
ظهور فناوری های نوین اطالعاتي و به د نبال آن ایجاد محيط ها و رسانه هاي جد ید موجب 
شد ه است تا د سترسي به اطالعات و منابع د انش با روش هاي متنوعي امکان پذیر شود که 
تا پيش از این ممکن نبود. امروزه، جستجوی اطالعات به صورت برخط به د الیلی چون 
ساد گی، ارزانی، روزآمد ی، سرعت، و جذابيت رواج فراوان یافته است. عموميت یافتن 
این نوع جستجو از یک سو و وجود اطالعات فراوان د ر شکل ها و محمل های گوناگون و 
تالش برای حذف ميانجي ها و واسط ها از سوی د یگر، چالش های فراوانی را ایجاد کرد ه 
است. جستجوی اطالعات از مسائل مهمی است که هم د ر عرصۀ سازماند هی و هم د ر 
عرصۀ اشاعه اطالعات حضور د ارد. وجود زیرساخت اطالعاتی مناسب و ارائۀ خد مات بهينۀ 
اطالعاتی همه و همه برای تسهيل و تسریع امر جستجو، د ستيابی، و استفاد ه از اطالعات 
است. به بيانی د یگر، تمامی تالش های صورت گرفته د ر واحد های اطالعاتی د ر جستجو و 
بازیابی متجلی می شود. تنوع نظام ها و ابزارهای کاوش، شيوه ها و راهبرد های د سترسی به 
اطالعات این محيط ها را تغيير د اد ه است. وب به عنوان یکی از مهم ترین نظام های بازیابی 
اطالعات برای بسياری از کاربران مطرح است؛ به طوری که د سترسی به اطالعات و جستجو 

از طریق وب به عنوان رفتاری عاد ی و مهم ترین مهارت برای بيشتر آنان د رآمد ه است. 
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پژوهش های فراواني )از جمله پالم کوئست و کيم1، 2000؛ وانگ، هوک، و تنوپر2، 
2000؛ فورد3 و همکاران، 2009( بيان می کنند که با پيد ایش این محيط های جد ید از یک سو 
رفتارهای جستجوی کاربران د ر این نظام ها تغيير و گسترش یافته و از سوی د یگر، تفاوت های 
فرد ی و ویژگي های هریک، رفتار و عملکرد جستجوی اطالعات آنان را د ر وب تحت تأثير 
قرار د اد ه است. به گفتۀ یک سو4 )1995، 1989(، عملکرد جستجو با چند ین عامل از قبيل 
ویژگي های فرد ی، د انش حوزه، نوع وظيفۀ جستجو، ویژگی نظام های اطالعاتی، محيط 
اطالعاتی، و نتایج جستجو د ر ارتباط است. تعد اد ی از مطالعات روی کاربر )هوک و وانگ، 
1999؛ هالشر و استراب5، 2000؛ بایستروم6، 2002؛ هانگ7، 2005؛ زای8، 2008؛ لو9 و 
همکاران، 2010؛ لی01، 2010( هم نشان د اد ه اند که ویژگي های فرد ی کاربران و وظایف 
جستجو عوامل مهمی هستند که تأثير بسياری بر استفاد ه از نظام های اطالعاتی مي گذارند. این 
مسئله گویاي این واقعيت است که کاربران تحت تأثير عوامل مختلف از شيوه ها و روش هاي 
گوناگونی براي کسب اطالعات استفاد ه می کنند و رفتارهاي جستجوی متفاوتي را از خود 
نشان می د هند. به نظر مي رسد که تفاوت های فرد ی کاربران نقش مهمی د ر استفاد ة مؤثر از 

نظام های بازیابی اطالعات د ارد.
د ر ميان انواع مختلف تفاوت های فرد ی، سبک  شناختی یکی از عوامل مطالعه شد ه د ر 
پژوهش های مربوط به یاد گيری با نظام های چند رسانه اي است. سبک  شناختی به ویژگی های 
فرد ی کاربران د ر د ریافت، سازماند هی، و پرد ازش اطالعات؛ یا به نحوة تفکر، حل مسئله، و 
تصميم گيری افراد د ر موقعيت های مختلف اطالق می شود )گلد استين و بلکمن11، 1978(. د ر 
علم اطالعات و د انش شناسی، مانند سایر علوم د یگری که با ذهن سروکار د ارند، پژوهش های 
نسبتاً قابل  توجهی د ر خارج از کشور د ر زمينه سبک های شناختی انجام گرفته است )برای 
مثال، یونگ و کونگ21، 2000؛ وانگ و همکاران، 2000؛ پالم کوئست و کيم، 2000؛ کيم، 
2001؛ کيم و آلن31، 2002؛ فورد و همکاران، 2002؛ چن، مگالس و مک کرید ی41، 2004؛ 
فورد، ميلر و موس51، 2005؛ کيم، یون و کيم، 2004؛ گراف61، 2005؛ فریاس-  مارتينز، 
چن، و لو71، 2008؛ تجند روگورو، اسپينگ و جانسن81، 2009؛ کينلی و  تجند روگورو91، 
2010الف و 2010ب؛ کينلی، تجند روگور، و پارتریج02، 1010؛ کينلی و همکاران 2012 
و 2014(. پژوهش های اند کی د ر د اخل کشور به تأثير سبک های شناختی کاربران بر رفتار 
جستجوی اطالعات د ر محيط وب پرد اخته اند؛ از جمله، ميرزابيگی، 1391؛ اسد ی، 1392؛ 
حریری، اسد ی، و نوشين فرد، 1393؛ و حریری، اسد ی، و منصوریان، 2014(. د ر پژوهش 
ميرزابيگی )1391( قضاوت ربط و معيارهای مورد استفاد ة د انشجویان د انشگاه فرد وسی 
مشهد د ر فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطالعاتی با استفاد ه از رویکرد سبک  شناختی کل گرا/ 

1. Palmquist & Kim

2. Wang, Hawk, & Tenopir

3.  Ford

4. Marchionini

5. Hoelscher & Strube

6. Byström

7. Hung

8. Xie

9. Liu

10. Li

11. Goldstein & Blackman

12.  Yong & Kong

13. Kim & Allen

14. Chen, Magoulas, & Maccredie

15.  Ford, Miler, & Moss

16.  Graff

17. Frias-Martinez, Chen, & Liu

18. Tjondronegoro, Spink, & Jansen

19. Kinley & Tjondronegoro

20 .Kinley, Tjondronegoro, & 

Partridge

تأثیر سبک  شناختـی، نوع وظیفه،
و میـزان تجربـه بر عملکـرد 

جستجوی کاربران د ر  وب



42
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 3)پاییز 1394(   

تحليلی راید ینگ بررسي شد ه است. اسد ی )1392( رفتار اطالع یابی پژوهشگران حوزه های 
مختلف علوم د ر وب را براساس سبک های شناختی تحليل کرد هاست. به طور مشخص، د ر 
پژوهش های حریری، اسد ی، و نوشين فرد )1393( و حریری، اسد ی، و منصوریان )2014( 
رفتار جستجوی کاربران براساس سبک های شناختی کالمی و تصویری مورد تحليل و تأثير 

این ویژگی فرد ی بر رفتار جستجوی کاربران مورد توجه قرار گرفت.
تجربه، عامل د یگری است که پژوهش های متعد د ی )کيم، 1998؛ ناوارو، اسکایف، و 
راجرز1، 1999؛ هالشر و استراب2، 2000؛ الزود ر، بيمنس، و وپریز3، 2000؛ آماد یو، ترکات، 
و ماریند و4، 2005؛ اوال و نورث هاوسن5، 2006؛ شی، مونز، و سانچز6، 2006؛ وایت، د امس، 
و تيوان7، 2008؛ مينتو، چن، و لو8، 2008( تأثير آن را بر فرایند رفتار جستجوی اطالعات و 
عملکرد جستجو مورد توجه قرار د اد ه اند. براي مثال، د ر این پژوهش ها مشخص شد عامل 
تجربه د ر انتخاب راهبرد های مناسب و عملکرد جستجو توسط کاربر مؤثر است و تجربۀ 

جستجوی برخط نقش مهمی د ر استفاد ة کارآمد از نظام های بازیابی اطالعات د ارد.
پژوهش های د یگری مسئلۀ عملکرد جستجو را مورد تحليل قرار د اد ه اند. هریک از پژوهش ها 
از مقياس های متفاوتی برای تعيين عملکرد جستجو استفاد ه کرد ه اند، شامل زمان تکميل وظيفه، 
ميانگين زمانی برای بازیابی یک قطعه اطالعاتی، نسبت وظایف تکميل شد ه به طور موفق و زمان 
الزم برای تکميل این وظایف، مقياس های کارایی مانند تعد اد صفحات مشاهد ه شد ه و تعد اد 
پيوند های طی شد ه. د ر مجموع، افراد باتجربه عملکرد بهتری د اشتند و نوع وظيفۀ جستجو نيز بر 
عملکرد جستجو تأثيرگذار بود ه است )آبام و د یگران، 1390؛ خان و لوکاتيس9، 1998؛ پالم کوئست 

و کيم، 2000؛ الزود ر، بيمنس، و وپریز، 2000؛ ساتو و ميوا01، 2002(.
با بررسی و تأمل بيشتر د ر این پژوهش ها مي توان به این نکته رسيد که بيشتر نتایج 
به د ست آمد ه با یکد یگر ارتباط موضوعی د اشته و قصد د ارند تا به نوعی نيازهای اطالعاتی و 
فرایند جستجوی اطالعات و عوامل مؤثر بر آن را د ر محيط الکترونيکی از جمله محيط وب 

مورد توجه و تأکيد قرار د هند.
مي توان گفت که مسئله و هد ف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش مهم است 
که چگونه برخی متغيرها بر رفتار جستجوی اطالعات کاربران وب مؤثر است و عواملی مانند 
نوع وظيفه، سبک شناختی کاربر و تجربۀ جستجو د ر وب چه تأثيراتی بر عملکرد جستجوی 

کاربر د ارد؟ د ر این راستا پرسش های زیر مطرح است:
1. رفتار جستجوی اطالعات کاربران با توجه به سبک های شناختی آنها )کلی نگر و 

جزئی نگر( د ر محيط وب چگونه است؟
2. سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر، نوع وظيفه و ميزان تجربه چه تأثيری بر 

1.  Navarro-Prieto, Scaife, & Rogers

2.  Hoelscher & Strube

3. Lazonder, Biemans, & Wopereis

4. Amadieu, Tricot, & MarinéDo

5. Aula & Nordhausen

6. Shih, Munoz, & Sánchez

7. White, Dumais, & Teevan

8. Minetou, Chen& Liu

9. Khan & Locatis

10. Saito & Miwa

مريم اسدى
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عملکرد جستجوی کاربران از نظر مد ت زمان تکميل وظيفه د ارد؟
3. سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر، نوع وظيفه، و ميزان تجربه چه تأثيری بر 

عملکرد جستجوی کاربران از نظر تعد اد گره های بازد یدشد ه د ارد؟

روش شناسی 
این پژوهش از نوع کاربرد ی است و با توجه به ماهيت پژوهش به روش ترکيبی انجام شد. روش 
ترکيبی، پژوهشگر را قاد ر می سازد تا فنون، روش ها، رویکرد ها، و مفاهيم پژوهش کّمی و کيفی 
را د ر مطالعۀ خود ترکيب کند و به خد مت بگيرد. د ر بخش کيفی، تحليل د اد ه ها با استفاد ه از 
روش تحليل محتوا انجام شد ه و د ر بخش کّمی از روش پيمایشی تحليلی استفاد ه شد ه است. 

جامعۀ پژوهش نمونه ای متشکل از پژوهشگران حوزه های مختلف علوم است که برای 
تأمين نيازهای اطالعاتی خود د ر فعاليت های گوناگون از وب استفاد ه می کنند. برای انتخاب 
نمونۀ پژوهش، د ر مرحلۀ اول باید سبک  شناختی آزمود نی ها تعيين می شد. سپس د ر صورت 
د ارا بود ن یکی از سبک های کلی نگر و جزئی نگر و همچنين تمایل فرد برای همکاری، 
گرد آوری اطالعات انجام مي گرفت. با توجه به زمان بر بود ن فرایند گرد آوری اطالعات و 
محد ود بود ن وقت آزمود نی ها تمایل فرد به همکاری از اهميت زیاد ی برخورد ار بود. بنابراین، 
با توجه به روش گرد آوری اطالعات، با استفاد ه از نمونه گيری هد فمند، نمونۀ مورد نظر د ر این 
پژوهش به 44 نفر محد ود شد که حد اقل نمونۀ روا و قابل تعميم برای پژوهش های پيمایشی 

و مطالعات کاربر است )ميرزابيگی، 1391(.
ابزارهای گرد آوری د اد ه ها د ر این پژوهش عبارت از آزمون سبک  شناختی راید ینگ 
برای تعيين سبک  شناختی آزمود نی ها، پرسشنامۀ تجربۀ وب متشکل از 10 پرسش و 3 وظيفۀ 

جستجو تا حد امکان نزد یک به موقعيت های واقعی بود ند. 
رفتار جستجوی اطالعات: د ر این پژوهش، رفتار جستجوی اطالعات د اللت بر مراحل 
و وضعيت هایی د ارد که طی آن، کاربر، وب را برای یافتن اطالعات مورد جستجو و بازیابی 
قرار مي د هد، سپس آن را سازماند هی و برای منظوری به کار می برد. به بيان د یگر، د ر این 
پژوهش چگونگی تعامل کاربر با وب د ر جریان جستجوی اطالعات، رفتار جستجوی 

اطالعات تلقی شد ه است.
نظریۀ تحليل سبک  شناختی راید ینگ: پژوهشگران حوزة روان شناسی تاکنون سبک های 
شناختی متعد د ي را شناسایی و بر این اساس، نظریه ها و مد ل های زیاد ی را ارائه کرد ه اند. یکی 
از نظریه هایی که از سوی بسياری از منتقد ان اعتباریابی شد ه است، نظریۀ تحليل سبک  شناختی 
Riding & Cheema  .1راید ینگ است. راید ینگ و چيما1 )1991( با بررسی نسبتاً وسيع و جامع به این جمع بند ی 
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رسيد ند که سبک های شناختی را مي توان د ر د و بُعد اصلی د سته بند ی کرد: الف( بعد کلي نگر/ 
جزئي نگر1؛ ب( بعد کالمی/ تصویری2. بُعد اول به این نکته اشاره د ارد که فرد اطالعات را 
به صورت کل یا د ر قالب اجزا سازماند هی می کند. بُعد سبک  شناختی کلي نگر/ جزئي نگر بر 
نحوة تفکر و تعمق افراد و تعبير و تفسير آنان از اطالعات و موقعيت ها اثر مي گذارد. د ر ازای 
هر سبک  شناختی، تقریباً یک آزمون یا ابزار اند ازه گيری و سنجش آن نيز ساخته شد ه است 
که آزمون رایانه اي تحليل سبک  شناختی راید ینگ یکی از این آزمون هاست. بيگی )1380( 
آزمون تحليل سبک  شناختی راید ینگ را برای جمعيت ایرانی هنجاریابی کرد ه است که د ر 
پژوهش حاضر از این نسخه استفاد ه شد ه است. وی برای سنجش پایایی، از روش آزمون 
مجد د به فاصلۀ سه ماه استفاد ه کرد. روایی و پایایی این آزمون توسط او مطلوب گزارش 

شد ه است.
د ر این پژوهش، سه نوع وظيفۀ جستجو بر مبنای تعاریف کيم3 )2001، ص 239( از 
وظيفه جستجو شامل وظيفه جستجوی اقالم شناخته شد ه و وظيفه جستجوی موضوعی 
طراحی شد. د ر عمل، پژوهش بر آن بود که سطوح متفاوتی از دشواری و پيچيد گی د ر وظایف 
جستجو را فراهم کند. بد ین معنی که د ر جستجوی اقالم شناخته شد ه حد اقل پيچيد گی مد 
نظر است و استفاد ه از مهارت های اوليۀ جستجو کفایت مي کند، اما د ر جستجوی موضوعی 
حد اکثر پيچيد گی وجود د ارد و مستلزم سطوح باالتری از تجربۀ جستجو د ر وب د ر مقایسه با 
جستجوی اقالم شناخته  شد ه است. به  این ترتيب، اولين وظيفه، وظيفه اي است که جستجوگر 
د رصد د یافتن اطالعاتی است که مي د اند موجود است و انتظار د ارد بازیابی کند و د ارای 
حد اقل پيچيد گی است و استفاد ه از مهارت های اوليه جستجوی کلي است. د ر د ومين وظيفه، 
پيچيد گی بيشتر است و مستلزم استفاد ه از مهارت های باالتری د ر جستجو نسبت به اولين 
وظيفه است. د ر سومين وظيفه، حد اکثر پيچيد گی مد نظر بود ه و مستلزم استفاد ه از سطوح 

پيچيد ه تر از تجربه جستجو د ر وب د ر مقایسه با وظيفۀ د وم است.
عملکرد جستجو: د ر این پژوهش، عملکرد جستجو براساس تعریف کيم )2001( 
عبارت است از 1( مد ت زمان صرف شد ه برای تکميل وظيفه؛ و 2( تعد اد گره های بازد یدشد ه 

برای تکميل وظيفه.
برای محاسبه مد ت زمان صرف شد ه برای تکميل وظيفه، مد ت زمان شروع جستجو 
و تصميم به نشانه  گذاری برای اطالعات مرتبط بر تعد اد کل نشانه گذاری ها تقسيم می شود: 

         
       

1.  Wholist-analytic cognitive style

2.  Verbal-imagery cognitive style

3. Kim
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بازد ید یک صفحه وب جد ید از سوی آزمود نی به عنوان گره های بازد ید شد ه تلقی 
می شود. برای محاسبۀ تعد اد گره های بازد یدشد ه، تعد اد گره های بازد یدشد ه برای تکميل یک 

وظيفه بر تعد اد کل نشانه گذاری ها، تقسيم می شود:

تجربۀ جستجو:  منظور استفاد ة پيشين فرد از یک منبع اطالعاتی، پایگاه یا کاالی اطالعاتی 

است )خسروجرد ی و ایرانشاهی، 1388(. د ر این پژوهش، منظور مد ت زمان استفاد ه از رایانه 
و وب برای جستجو، نحوة د سترسی به اینترنت، ارزیابی توانایی جستجو و بازیابی اطالعات 
از وب، و ميزان موفقيت د ر یافتن اطالعات از وب است. به  این ترتيب، آزمود ني ها براساس 
تحليل های آماری حاصل از پرسشنامۀ تجربه وب د ر د و گروه طبقه بند ي شد ه اند: افراد با 

باالترین تجربه جستجو د ر وب و افراد با کمترین تجربه جستجو د ر وب.
به این ترتيب، بعد از تعيين سبک  شناختی آزمود ني ها و تمایل به اد امۀ همکاری، 
پرسشنامۀ تجربۀ وب توسط آنان تکميل شد. سپس برای هریک از آزمود نی ها جلسۀ انجام 
جستجو برای انجام سه وظيفه برگزار شد. تمام فرایند جستجوی صورت گرفته از سوی 
 Camtasia Studio6 هریک از آزمود نی ها به وسيلۀ نرم افزار تصویربرد اری از صفحۀ نمایش
ذخيره می شد. سپس جهت فراهم شد ن یاد د اشت های الزم از فرایند جستجو، هریک از 
آزمود ني ها و تحليل رفتار آنان د ر مرحلۀ بعد، فایل های تصویربرد اری شد ه چند ین  بار مشاهد ه 
و تمام فعاليت ها یاد د اشت برد اری مي شد. همچنين، مد ت زمان صرف شد ه برحسب ثانيه و 
تعد اد گره های بازد یدشد ه برای تکميل هر وظيفه، د ر مورد هر آزمود نی به تفکيک ثبت شد. 
بعد از به د ست آمد ن یاد د اشت های متنی حاصل از انجام وظایف، با به کارگيری روش تحليل 
محتوای کيفی، متن ها سطر به سطر تحليل و جمالت مفهوم سازی شد ند. مفاهيم یا گویه ها 
د ر قالب یک عبارت بيان می شد ند. با توجه به مفاهيم به د ست آمد ه از تحليل یاد د اشت ها، 
مقوله های اصلی به د ست آمد. د ر مرحلۀ بعد جهت انجام آزمون های آماری، فراوانی هریک 
از گویه ها استخراج و با توجه به سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر گروه بند ی شد. 
برای تجزیه و تحليل د اد ه های بخش کّمی از آمار توصيفی و روش محاسبۀ فراوانی و د رصد 
و برای تعيين معناد اری رابطه ميان متغيرهای پژوهش از آمار استنباطی و از آزمون های 

غيرپارامتریک مجذور کای1 و آناليز واریانس اند ازه های تکراری2  استفاد ه شد.
1. Chi-Square Test

2.  Repeated measure analysis
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یافته ها
سبک شناختی آزمود نی ها با استفاد ه از آزمون سبک شناختی راید ینگ تعيين شد. بعد از اتمام 
پاسخگویی، نتایج هر آزمود نی د ر قالب یک فایل متنی شامل اطالعاتی از قبيل نام آزمود نی، 
سن، نسبت کلي نگر به جزئي نگر، سرعت پرد ازش پرسش های کلي نگر و جزئي نگر، و د رصد 
پاسخ های د رست به پرسش های کلي نگر و جزئي نگر به د ست آمد. آزمود ني ها طبق نسبت 
کلي نگر و جزئي نگر د ر د و گروه کلي نگرها )22 نفر( و جزئي نگرها )22 نفر( گروه بند ی 
شد ند. نتایج آزمون نشان د اد ميانگين د رصد پاسخ های د رست افراد جزئي نگر )93/77( بيشتر 
از افراد کلي نگر )91/91( و ميانگين سرعت پرد ازش پرسش ها د ر افراد جزئي نگر )4/34( 
نسبت به افراد کلي نگر )5/60( بيشتر بود ه است، به  این معنی که افراد جزئي نگر به سؤاالت 

بيشتر با سرعت باالتری پاسخ د رست د اد ند.
از آنجا که پاسخ پرسش ها د ر پرسشنامۀ تجربه وب د ر یک قالب نبود ند، ضروری 
بود براي به د ست آورد ن نمرة ترکيبی هریک از آزمود ني ها تمامی مقياس ها به یک مقياس 
یعنی طيف ليکرت تبد یل شود. بعد از تبد یل مقياس ها نمره های ترکيبی تجربۀ وب هریک 
از آزمود ني ها به د ست آمد. چنانچه د ر جد ول 1 مشاهد ه مي شود، با توجه به نمرة ترکيبی و 
رتبه بند ی براساس نمرة طيف ليکرت، افراد با نمرة ترکيبی 3 و باالتر از 3 د ر گروه باالترین 
ميزان تجربه جستجو د ر وب و افراد با نمرة ترکيبی کمتر از 3 د ر گروه کمترین ميزان تجربه 
جستجو د ر وب قرار گرفتند. به  این ترتيب، تعد اد 21 نفر )47/42 د رصد( از جامعۀ پژوهش 
که نمرة ترکيبی آنان بين 11 تا 22 بود، از باالترین ميزان تجربه و تعد اد 23 نفر ) 52/27 
د رصد( از جامعۀ پژوهش که نمرة ترکيبی آنان بين 3 تا 10 بود، از کمترین ميزان تجربه د ر 

جستجو از وب برخورد ار بود ند.

جد ول 1. توزیع فراوانی و د رصد منرۀ ترکیبی و منرۀ طیف لیکرت میزان تجربۀ آزمود نی ها

منرۀ طیف لیکرتفراوانیمنرۀ ترکیبی
میزان تجربه

د رصدفراوانی

6-361
2352/27

10-7172

14-1193

2147/42 17-1584

22-1845

44100جمع

4/72انحراف معیار

22-3د امنۀ تغییرات
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تحليل پرسشنامۀ تجربه وب نشان د اد، براي افراد با تجربۀ باال به طور ميانگين مد ت زمان 
استفاد ه از رایانه 14/62 سال، مد ت زمان استفاد ه از وب 5/9 سال، بسامد استفاد ه از وب د ر 
ماه 10/57 روز، بسامد استفاد ه از وب د ر روز 6/86 ساعت، تعد اد محل های د سترسی 2/29 
محل، ارزیابی توانایی جستجو د ر وب عد د 4 )زیاد(، ارزیابی د سترسی به اطالعات عد د 4/04 
)زیاد(، و تعد اد اهد افی که از وب برای برآورد ن آن استفاد ه می کنند عد د 4/62 بود ه است. 
د رحالی که براي افراد با تجربۀ پایين به طور ميانگين مد ت زمان استفاد ه از رایانه 10/52 سال، 
مد ت زمان استفاد ه از وب 4/17 سال، بسامد استفاد ه از وب د ر ماه 7/78 روز، بسامد استفاد ه 
از وب د ر روز 4/96 ساعت، تعد اد محل های د سترسی1/74 محل، ارزیابی توانایی جستجو 
د ر وب عد د 3/48، ارزیابی د سترسی به اطالعات عد د3/39، و تعد اد اهد افی که از وب برای 

برآورد ن آن استفاد ه می  کنند عد د 3/13 بود ه است. 

1. تحلیل رفتار جستجوى اطالعات كاربران د ر محیط وب با توجه به سبك شناختى

برای تحليل رفتار جستجوی کاربران د ر د و سبک  شناختی بيان شد ه، از گویه های به د ست آمد ه 
از تحليل وظایف جستجو د ر پژوهش حریری، اسد ی، و منصوریان )2014( استفاد ه شد ه 
است. د ر آن پژوهش، 48 راهبرد د ر 4 مقولۀ اصلی وجود د اشت که د ر جد ول 2 نشان د اد ه 
شد ه است. براي تحليل های آماری، د اد ه های کيفی به د اد ه های کّمی تبد یل و فراوانی گویه ها 
به د ست آمد. تأکيد مي شود که مالک اختصاص یک راهبرد به یک سبک  شناختی، فراوانی آن 
بود ه است. به عبارت د یگر، یک راهبرد خاص ميان افراد با سبک شناختی مورد نظر متد اول تر 

بود ه است. 
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جد ول 2. فراوانی راهربد های استفاد ه شد ه از سوی کاربران به تفکیک سبک شناختی )کلی نگر و جزئی نگر(

جمعجزئی نگرکلی نگرراهربد هارفتارها

جو
ست

 ج
یۀ

 اول
ار

رفت

222547رشوع از مرورگر اینرتنت اکسپلور، فایرفاکس، اپرا، و کروم

رفنت مستقیم به موتور کاوش شناخته شد ه و ترجیحی )گوگل/ یاهو( 

موتور کاوش شناخته شد ه و ترجیحی )گوگل/ یاهو(
6849117

وارد کرد ن مستقیم نشانی الکرتونیکی د انشگاه و پیگیری پیوند ها د ر 

صفحۀ خانگی کتابخانه و رفنت به پایگاه اطالعاتی مورد نظر
7714

وارد کرد ن مستقیم نشانی الکرتونیکی منبع اطالعاتی )پایگاه اطالعاتی، 

منبع شناخته شد ه(
12214

718استفاد ه از ابزارهای تخصصی موتور کاوش )برای مثال، گوگل اسکالر(

51318استفاد ه از نوار ابزار موتور کاوش

6850118استفاد ه از جستجوی رسیع د ر موتور کاوش

16824استفاد ه از جستجوی رسیع د ر وبگاه منبع اطالعاتی )پایگاه اطالعاتی(

10313استفاد ه از ابزارجستجوی مروری )عنوان نرشیه(

استفاد ه از ابزار جستجوی پیرشفته د ر د اخل موتور کاوش یا وبگاه منبع 

اطالعاتی
6-6

جو
ست

 ج
ت

ار
 عب

ي
ند 

ل ب
مو

 فر
ار

رفت

421355اسرتاتژی فرمول بند ی عبارت جستجو: عام به خاص

185068خاص به عام 

121022ترکیبی 

نوع عبارت جستجو: 

عبارت د قیق )مانند عنوان مجله یا همراه با عالمت نقل قول(
373572

251641عبارت جستجو به زبان طبیعی

261238عبارت جستجوی تخصصی

41721عبارت جستجوی عمومی

448استفاد ه از بخش جستجوی مروری )عنوان، موضوع، و اشخاص(

حرکت ها و تاکتیک های فرمول بند ی: تغییر تعد اد کلامت عبارت جستجو 

د ر طول جستجو
372360

231235تغییر متناوب عبارت جستجو

81018تغییر کم/ عد م تغییر عبارت جستجو

د ستیابی به عبارت جستجوی مناسب د ر طول فرایند جستجو با استفاد ه 

از نتایج بازیابی شد ه
321951

استفاد ه از عالئم، عملگرهاي بولین یا کلامت خاص برای محد ود کرد ن 

عبارت جستجو
183250

استفاد ه از امکان جستجوی مرتبط د ر موتور کاوش/ منبع اطالعاتی برای 

محد ود کرد ن عبارت جستجو یا پی برد ن به عبارت های جستجوی د یگر
342054

استفاد ه از عبارت های جستجوی پیشنهادشد ه از سوی موتور کاوش برای 

اصالح امالی کلمه 
433376
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جمعجزئی نگرکلی نگرراهربد هارفتارها

جو
ست

 ج
ربی

اه
ر ر

فتا
ر

141731پراکند ه

163955ساختاریافته

361046ترکیبی

131629استفاد ه از د کمه های برگشت و جلو

403878د نبال کرد ن نتایج د ر Tab جد ید

263157د نبال کرد ن نتایج د ر هامن صفحه

Find و Refresh ،Home 549استفاد ه از د کمه های

3-3استفاد ه از preview قبل از باز کرد ن صفحه

141529استفاد ه از د کمۀ برگشت برای رفنت به صفحۀ نتايج

ت
عا

طال
ش ا

د از
 پر

ار
رفت

تورق: تورق رسیع از باال به پایین و برعکس و عد م رصف زمان برای 

مطالعه
304070

مطالعه: مطالعۀ خط به خط و د قیق صفحات و بررسی بیشرت د ر صورت 

مرتبط بود ن نتایج
422870

11-ترکیبی: تورق و مطالعه

خواند ن عنوان اولین یافته د ر اولین صفحۀ نتايج جستجو و عد م مشاهد ۀ 

کل اين صفحه )استفاد ه نكرد ن از اسکورول بار(
404383

7613خواند ن عناوین کل یافته ها د ر اولین صفحۀ نتایج جستجو

خواند ن عناوین اولین یافته ها )حد اکرث 4 یافته( د ر اولین صفحۀ نتایج 

جستجو
5611

خواند ن عناوین و توصیف )چکید ۀ( یافته ها )حد اکرث 4 یافته( د ر اولین 

صفحۀ نتایج جستجو
13619

خواند ن عناوین کل یافته ها د ر اولین، د ومین، و سومین صفحۀ نتایج 

جستجو
4610

347انتخاب اولین یافته ها د ر صفحۀ نتایج جستجو )د و یا سه نتیجه(

3710انتخاب منبع براساس شناخت از سایت

171532انتخاب منبع براساس تعد اد کلامت کلید ی بولدشد ه د ر عنوان منبع

455196انتخاب منبع براساس عنوان منبع

121325انتخاب منبع براساس عنوان و توصیف )چکید ۀ( منبع

7815انتخاب منبع براساس فرمت فایل )پی د ی اف و پاورپوینت(

9798681847جمع کل تعد اد راهربد ها

نتایج آزمون مجذور کای

*P<05/0

X2= 1/317

df =47, p<000/0*

تأثیر سبک  شناختـی، نوع وظیفه،
و میـزان تجربـه بر عملکـرد 

جستجوی کاربران د ر  وب
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جد ول 2 فراوانی هریک از راهبرد ها را برای تکميل وظایف جستجو از سوی آزمود نی ها 
براساس سبک های شناختی کلی نگر و جزئی نگر نشان مي د هد. با نگاهی به جد ول 2 مشخص 
مي شود، راهبرد هایی که د ر رفتارهای اوليۀ جستجو د ر افراد کلي نگر از بيشترین فراوانی 
برخورد ار بود، رفتن مستقيم به موتور کاوش شناخته شد ه/ ترجيحی و استفاد ه از جستجوی 
سریع د ر موتور کاوش و استفاد ه از جستجوی سریع د ر وبگاه منبع اطالعاتی بود. بيشتر آنان 
از راهبرد نزولی یا راهبرد عام به خاص برای فرمول بند ی عبارت جستجو استفاد ه کرد ند. نوع 
عبارتی که برای تد وین عبارت جستجو استفاد ه مي کرد ند، استفاد ه از عبارت د قيق، عبارت 
جستجو به زبان طبيعی، و عبارت جستجوی تخصصی از بيشترین فراوانی برخورد ار بود ه 
است. افراد با سبک  شناختی کلي نگر، راهبری ترکيبی )ساختاریافته و پراکند ه( د ر طول فرایند 
جستجو د اشتند، به طوری که برحسب نوع وظيفه، صفحات را به طور عميق و د قيق یا سریع 
بررسی و ارزیابی مي کرد ند. رفتار مطالعه د ر رفتار پرد ازش اطالعات د ر آزمود ني های با سبک 
 شناختی کلي نگر از بيشترین فراوانی برخورد ار بود، به طوری که آنان ترجيح مي د اد ند یک 
صفحۀ تکی را بخوانند و یک وظيفه را د ر زمان معين انجام د هند. د رحالی که جزئی نگرها د ر 
رفتارهای اوليۀ جستجو راهبرد رفتن مستقيم به موتور کاوش شناخته شد ه و ترجيحی و استفاد ه 
از جستجوی سریع د ر موتور کاوش از بيشترین فراوانی برخورد ار بود. راهبرد صعود ی یا 
خاص به عام، رفتار فرمول بند ی عبارت جستجو د ر افراد با سبک  شناختی جزئي نگر بود و 
از عبارت د قيق، عبارت جستجو به زبان طبيعی، عبارت جستجوی تخصصی، و عبارت 
جستجوی عمومی د ر تد وین عبارت جستجو استفاد ه کرد ند. آنان از راهبرد ساختاریافته برای 
راهبری جستجوی خود د ر طول فرایند جستجو استفاد ه مي کرد ند. همچنين، رفتار پرد ازش 
اطالعات د ر این گروه "تورق" بود. د ر مجموع، افراد کلی نگر )979 راهبرد( راهبرد های 
بيشتری را برای تکميل وظایف جستجو نسبت به جزئی نگرها )868 راهبرد( به کار گرفتند. 
با توجه به مهم ترین یافته های به د ست آمد ه از رفتار جستجوی کاربران د ر د و سبک  شناختی 
کلی نگر و جزئی نگر می توان الگوی موجود د ر د و سبک  شناختی مذکور را به صورت شکل 

1 و شکل 2 نشان د اد. 

مريم اسدى
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شکل 1. الگوی موجود از رفتار جستجوی اطالعات افراد با سبک  شناختی کلی نگر د ر محیط وب

شروع مرورگر اینترنت اکسپلور، 
فایر فاکس، اپرا و کروم

تأثیر سبک  شناختـی، نوع وظیفه،
و میـزان تجربـه بر عملکـرد 

جستجوی کاربران د ر  وب
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شکل 2. الگوی موجود از رفتار جستجوی اطالعات افراد با سبک شناختی جزئی نگر د ر محیط وب

بررسی توصيفی نشان د اد که بين آزمود نی ها د ر د و سبک  شناختی کلی نگر و جزئی نگر 
د ر تکميل وظایف از نظر به کارگيری راهبرد ها تفاوت وجود د ارد. با بررسی آماری و استفاد ه 
از آزمون غيرپارامتریک مجذور کای نيز مشخص شد بين رفتار جستجوی اطالعات افراد با 

مريم اسدى

شروع مرورگر اینترنت اکسپلور، 
فایر فاکس، اپرا و کروم
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سبک  شناختی کلی نگر و رفتار جستجوی اطالعات افراد با سبک  شناختی جزئی نگر 1/317 
د ر سطح آماری p=0/000 به د ست آمد ه است. به بيان د یگر، بين رفتار جستجوی اطالعات 

افراد با سبک  شناختی کلی نگر و جزئی نگر تفاوت معناد اري وجود د ارد )جد ول 2(. 
 

2. تأثیر سبك شناختى، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملكرد جستجوى كاربران از نظر 

مد ت زمان تكمیل وظایف

عملکرد جستجو د ر د و مقولۀ مد ت زمان تکميل وظایف و تعد اد گره های بازد یدشد ه محاسبه 
شد. زمان تکميل وظيفه، ميانگين مد ت زمانی است که هر آزمود نی صرف می کند تا صفحه ای 

را که از نظر او مرتبط است نشانه گذاری کند. 

جد ول 3. میانگین ± انحراف معیار زمان تکمیل وظیفه )ثانیه( برای هریک از وظایف جستجو

نگاهی به جد ول 3 نشان مي د هد افراد کلي نگر )ميانگين وظيفۀ 1= 121/27؛ ميانگين 
وظيفۀ 2= 199/32( نسبت به افراد جزئي نگر )ميانگين وظيفۀ1= 116/41؛ ميانگين وظيفۀ 
2= 160/88( زمان بيشتری را برای تکميل وظایف اول و د وم صرف کرد ند، د ر حالی  که 
افراد د ارای سبک  شناختی جزئي نگر )ميانگين وظيفۀ 3= 212/19( نسبت به افراد با سبک 
 شناختی کلي نگر )ميانگين وظيفۀ 3= 158/84( زمان بيشتری را صرف تکميل سومين وظيفه 
کرد ند. به عالوه، جد ول 3 نشان مي د هد که افراد کم تجربه )ميانگين وظيفۀ 1= 126/43؛ 
ميانگين وظيفۀ 2= 186/67؛ ميانگين وظيفۀ 3=198/22( زمان بيشتری را برای تکميل سه 
وظيفۀ جستجو نسبت به افراد با تجربۀ زیاد )ميانگين وظيفۀ 1= 110/52؛ ميانگين وظيفۀ 2= 

سبک   شناختی

نوع وظیفه

جمع
وظیفۀ 3وظیفۀ 2وظیفۀ 1

68/64±106/66158/84±79/05199/32±121/27کلی نگر
479/43±164/69

177/46±82/20212/19±67/79160/88±116/41جزئی نگر
489/47±201/86

تجربه

100/72±103/03181/03±73/26172/90±110/52تجربۀ زياد
464/45±134/52

163/86±91/12198/22±73/20186/67±126/43تجربۀ كم
511/32±215/02

تأثیر سبک  شناختـی، نوع وظیفه،
و میـزان تجربـه بر عملکـرد 

جستجوی کاربران د ر  وب
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172/90؛ ميانگين وظيفۀ 3= 181/03( صرف نمود ند.
د ر مجموع، افراد جزئی نگر )ميانگين=489/47( نسبت به افراد کلی نگر )ميانگين=479/43( 
زمان بيشتری را برای تکميل سه وظيفه صرف کرد ند و افراد با تجربۀ کم د ر جستجو 
)ميانگين=511/32( زمان بيشتری را صرف تکميل سه وظيفه نسبت به افراد د ارای تجربۀ زیاد 

)ميانگين=464/45( کرد ند. 

جد ول 4. نتایج آزمون تحلیل واریانس اند ازه های تکراری مد ت زمان تکمیل وظایف 

* P<0/05

نتایج آزمون تحليل واریانس، اند ازه های تکراری را براساس متغيرهای مستقل پژوهش 
نشان مي د هد. بين سبک  شناختی کلي نگر و جزئي نگر و ميزان تجربه با عد د 5/247 د ر سطح 
معنا د اری p=0/008 و بين سطوح وظيفه با عد د 7/704 د ر سطح معنا د اری p=0/008 تفاوت 
معناد اري وجود د اشت. اما بين سبک  شناختی کلی نگر و جزئی نگر و بين وظيفه و سبک 

 شناختی از نظر مد ت زمان تکميل وظایف تفاوتی مشاهد ه نشد. 

3. تأثري سبك شناختی، نوع وظيفه و ميزان تجربه بر عملكرد جستجوی كاربران از نظر تعد اد 

گره های بازد يدشد ه

تعد اد گره های بازد یدشد ه شامل ميانگين تعد اد گره هایی است که هر آزمود نی قبل از اقد ام به 
نشانه گذاری بازد ید کرد ه است. این متغير برای سه وظيفۀ جستجو محاسبه شد. 

dfFp valueبین آزمود نی ها

10/9900/326سبک   شناختی 

*15/2470/008سبک   شناختی × تجربه

د رون آزمود نی ها

*17/7040/008وظیفه

10/0300/864وظیفه × سبک   شناختی

40خطا

مريم اسدى
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جد ول 5. میانگین ± انحراف معیار تعد اد گره های بازد یدشد ه برای هریک از وظایف

افراد هر د و سبک  شناختی )کلي نگر و جزئی نگر( برای تکميل اولين وظيفه تعد اد 
گره های یکسانی را بازد ید کرد ند، د رحالی  که د ر مورد وظایف د وم و سوم افراد جزئی نگر 
تعد اد گره های بيشتری را نسبت به افراد با سبک  شناختی کلي نگر برای تکميل این د و وظيفه 

بازد ید کرد ند. 
د ر مجموع، افراد با سبک  شناختی جزئی نگر )ميانگين=4/75( نسبت به افراد با سبک 
 شناختی کلي نگر )ميانگين=4/32( تعد اد گره های بيشتری را برای تکميل سه وظيفه بازد ید 
نمود ند اما این تفاوت بسيار زیاد نمود ه است. همچنين افراد با تجربه پایين )ميانگين=5/08( 
تعد اد گره های بيشتری را نسبت به افراد باتجربه باال )ميانگين=3/94( برای تکميل سه وظيفه 

بازد ید کرد ند. 

جد ول 6. نتایج آزمون تحلیل واریانس اند ازه های تکراری تعد اد گره های بازد یدشد ه برای تکمیل وظایف 

 *P<0/05

dfFp valueبین آزمود نی ها

10/6320/431سبک   شناختی

040*/14/0100سبک   شناختی × تجربه 

د رون آزمود نی ها

003*/19/6770وظیفه

10/6870/412وظیفه × سبک  شناختی

40خطا

سبک   شناختی
نوع وظیفه

جمع
وظیفۀ 3وظیفۀ 2وظیفۀ 1

1/80±0/734/32±0/821/69±0/791/28±1/36کلی نگر

1/83±1/054/75±0/791/91±0/661/49±1/36جزئی نگر

        تجربه

1/32±0/713/94±0/811/60±0/391/26±1/18تجربۀ زياد

2/03±1/035/08±0/762/08±0/881/54±1/50تجربۀ كم

تأثیر سبک  شناختـی، نوع وظیفه،
و میـزان تجربـه بر عملکـرد 

جستجوی کاربران د ر  وب
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نتایج آزمون تحليل واریانس، اند ازه های تکراری براساس متغيرهای مستقل پژوهش، 
بين سبک های شناختی و سطوح تجربه و بين سطوح وظایف رابطۀ معناد اري نشان د اد. بين 
 p=0/04 سبک  شناختی کلي نگر و جزئي نگر و ميزان تجربه با عد د 4/01 د ر سطح معناد اری
و بين سطوح وظایف با عد د 9/677 د ر سطح معناد اری p=0/003 تفاوت معناد اري وجود 
د اشت. اما بين سبک  شناختی و بين وظيفه و سبک  شناختی تفاوت معناد اری از نظر تعد اد 

گره های بازد یدشد ه مشاهد ه نشد.

نتیجه گیری و بحث
یافته های پژوهش نشان د اد که رفتار جستجوی اطالعات افراد د ر د و سبک  کلي نگر و 
جزئي نگر تفاوت هایی با هم د ارد و سبک شناختی بر رفتار جستجوی اطالعات کاربران د ر 
محيط وب مؤثر است. متد اول ترین راهبرد های جستجو د ر رفتارهای اوليه د ر افراد کلي نگر 
عبارت بود ه اند از رفتن مستقيم به موتور کاوش شناخته شد ه و ترجيحی، وارد کرد ن مستقيم 
نشانی الکترونيکی منبع اطالعاتی، استفاد ه از جستجوی سریع د ر موتور کاوش، استفاد ه 
از ابزارهای تخصصی موتور کاوش، استفاد ه از جستجوی سریع د ر وبگاه منبع اطالعاتی، 
استفاد ه از ابزار مروری، و استفاد ه از ابزار جستجوی پيشرفته د ر د اخل موتور کاوش یا وبگاه 
منبع اطالعاتی، د رحالي که افراد جزئي نگر استفاد ه از نوار ابزار موتور کاوش را بيشتر استفاد ه 
کرد ه اند. افراد کلي نگر از راهبرد نزولی و افراد جزئي نگر از راهبرد صعود ی برای فرمول بند ی 
عبارت جستجو استفاد ه کرد ه اند. این نتایج با یافته های کينلی و تجند روگورو )2010الف( 
همسو است. رفتار راهبری ترکيبی د ر افراد کلي نگر و رفتار راهبری ساختاریافته د ر افراد 
جزئي نگر بيشترین فراوانی را د اشته است، د رحالی که کينلی و همکاران )2014( رفتار راهبری 
کلي نگرها را ساختاریافته و افراد جزئي نگر را پراکند ه بيان کرد ه اند. رفتار مطالعه د ر افراد 
کلی نگر و رفتار تورق د ر افراد جزئي نگر از رفتارهای پرد ازش اطالعات د ر پژوهش حاضر 

است که با پژوهش کينلی و تجند روگورو )2010ب( همسو است. 
د ر مجموع، نتایج نشان د اد که افراد با سبک  شناختی کلی نگر از تعد اد راهبرد های 
بيشتری نسبت به افراد با سبک  شناختی جزئي نگر برای تکميل سه وظيفه استفاد ه کرد ند و 
افراد کلی نگر رویکرد فعاالنه تری برای تکميل سه وظيفه نسبت به افراد جزئي نگر د اشتند. 
این یافته را می توان با یافته های فورد1 و همکاران )2002(، کيم، یون، و کيم2 )2004(، 
فریاش-مارتييز، چن، و لو3 )2008( همسو د انست. این پژوهشگران نيز گزارش کرد ه اند که 
بين سبک های شناختی کلی نگر و جزئي نگر )مستقل از ميد ان: جزئي نگر و وابسته به ميد ان: 
کلي نگر( د ر به کارگيری راهبرد های جستجو د ر وب تفاوت معناد اری وجود د ارد و سبک 
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 شناختی بر رفتار جستجوی اطالعات مؤثر است. همچنين، بين رفتار جستجوی اطالعات 
افراد با سبک  شناختی کلی نگر و رفتار جستجوی اطالعات افراد با سبک  شناختی جزئي نگر 
تفاوت معناد اری د ید ه شد. این یافته آن نکته اي بود که پژوهشگر انتظارش را د اشت، چون 
تصور بر این بود به د ليل تفاوت د ر سبک های شناختی افراد، رفتار جستجوی اطالعات آنان 
از قبيل نحوة آغاز جستجو، نحوة فرمول بند ی عبارت جستجو، و نحوة راهبری و پرد ازش 

اطالعات نيز متفاوت باشد. 
یافته ها نشان د اد که از نظر توصيفی د ر عملکرد جستجوی افراد کلی نگر و جزئي نگر 
تفاوت هایی وجود د ارد؛ به طوری که افراد جزئي نگر نسبت به افراد کلي نگر زمان بيشتری را 
صرف کرد ه و تعد اد گره های بيشتری را برای تکميل وظایف بازد ید کرد ه اند. شاید بتوان د ليل 
این تفاوت را این طور توجيه نمود که جزئي نگرها توانایی تجزیه و تحليل یک موقعيت به 
اجزای تشکيل د هند ه آن را د ارند. این ویژگی به آنان اجازه می د هد تا برای رسيد ن به نتایج، 
تعد اد گره های بيشتری بررسی کنند. اليس، فورد، و ود1 )1993( گزارش کرد ه اند که افراد 
مستقل از ميد ان )جزئی نگرها( تعد اد بيشتری گره های اطالعاتی را نسبت به وابسته به ميد ان 
)کلی نگرها( بررسی می کنند. با وجود این، نتایج تحليل آماری د ر پژوهش حاضر نشان د اد 
که بين سبک های شناختی کلي نگر و جزئي نگر د ر مد ت زمان تکميل وظایف و د ر تعد اد 
گره های بازد یدشد ه برای تکميل سه وظيفه تفاوت معناد اری وجود ند ارد. به عبارتی، سبک  

شناختی تأثيری بر عملکرد جستجوی کاربران ند ارد. 
افراد کم تجربه د ر جستجو از وب زمان بيشتر و تعد اد گره های بيشتری را برای تکميل 
سه وظيفۀ جستجو نسبت به افراد با تجربۀ زیاد صرف کرد ه اند. به عبارتی، افراد کم تجربه 
تعد اد گره های بيشتری را نسبت به افراد با تجربۀ باال برای تکميل سه وظيفۀ جستجو بازد ید 
و بررسی کرد ه اند. بی شک این مسئله باعث می شود مد ت زمان تکميل وظيفۀ آنان طوالنی تر 
از افراد باتجربه شود. حتی مشاهد ه شد د ر هر د و سطح تجربه برحسب پيچيد گی های وظيفه 
و ميزان شناخت د ر انجام وظایف مشابه د ر گذشته زمان بيشتر و تعد اد گره های بيشتری 

بازد ید می کنند. 
نتایج نشان مي د هد بين سبک  شناختی و سطوح تجربۀ کاربر رابطه معناد اري وجود د ارد. 
این نتيجه د ور از انتظار نبود ه است؛ از آنجا که افراد با سبک های شناختی د ر سطوح مختلف 
تجربه بود ند، بی شک د ر مد ت زمان تکميل وظایف آنان تفاوت وجود د ارد و افراد با تجربۀ 
کم مد ت زمان بيشتری را نسبت به افراد با تجربۀ زیاد برای تکميل وظایف صرف مي کنند. 
برخی پژوهش ها، نتایج پژوهش حاضر را تأیيد و برخی د یگر تأیيد نمي کنند. کيم )1998( 
Ellis, Ford, & Wood .1د ر مطالعۀ خود نشان د اد که ميزان تجربه و سبک  شناختی کاربران بر عملکرد جستجو مؤثر 
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است. پالم کوئست و کيم1 )2000( گزارش کرد ه اند که سبک  شناختی با تجربۀ جستجو د ر 
پایگاه های اطالعاتی برخط ارتباط د ارد. افراد مبتد ی کلي نگر جستجوی طوالنی تری د ارند 
و گره های بيشتری را برای به د ست آورد ن اطالعات مرتبط نسبت به افراد مبتد ی جزئی نگر 
طی می کنند. تجربۀ جستجوی برخط د ر محيط مجازی می تواند به افراد کلی نگر کمک کند تا 
پيچيد گی مسئله و جستجو د ر نظام پایگاه اطالعاتی را د رک کنند. همچنين، مشخص شد هيچ 
رابطۀ معنا د اری بين سبک  شناختی و افراد د ارای مهارت و تجربۀ جستجو وجود ند ارد. کيم 
)2001( خاطر نشان کرد ه است افراد مبتد ی کل نگر به طور معناد اری زمان بيشتری را نسبت به 
افراد جزئی نگر برای یافتن اطالعات صرف می کنند و د ر شرکت کنند گان با تجربۀ کلی نگری 
و جزئی نگری به نظر می رسد سبک  شناختی تأثيری د ر زمان یافتن اطالعات ند اشته است. 
همچنين، افراد مبتد ی جزئی نگر معموالً گره های کمتری را نسبت به کلی نگرها بازد ید می کنند 

و د ر گروه افراد جزئی نگر و کل نگر تفاوت اند کی د ر بازد ید گره ها مشاهد ه شد. 
بين سبک  شناختی و سطوح تجربه تأثير مشابهی روی تعد اد گره های بازد یدشد ه برای 
تکميل وظيفه وجود د اشت، به طوری که تعد اد گره های بازد یدشد ه بر مد ت زمان تکميل وظيفه 
نيز تأثيرگذار بود ه است. یافته های پژوهش حاضر با پژوهش های هالشر و استراب2)2000(، 
ناوارو-پریتو، اسکاف، و راجرز3 )1999(، کيم )2003(، الزود ر، بيمنس، و وپریز4 )2000(، 
اوال و نورث هاوسن5 )2005(، شی، مانوز، و سانچز6 )2006( همسو است. این پژوهشگران 
تأثير تجربه را بر عملکرد جستجوی کاربران بررسی کرد ه اند و به این نتيجه رسيد ه اند که 

تجربه سبب مي شود افراد سبک های متفاوتی برای جستجو د اشته باشند. 
نتایج نشان د اد بين سطوح وظایف د ر مد ت زمان تکميل وظایف و تعد اد گره های 
بازد یدشد ه تفاوت وجود د ارد، به طوری که با پيچيد ه تر شد ن وظایف کاربران، آنها تعد اد 
با  بتوان  را  نکته  این  د ليل  شاید  می کنند.  بازد ید  بيشتری  زمان  د ر  را  بيشتری  گره های 
پژوهش های بایستروم7 )2002( و زای8 )2008( توجيه کرد؛ آنان د ریافتند کاربران نياز د ارند 
تا زمان بيشتری برای وظایف باز نسبت به وظایف بسته صرف کنند و فرایند های اطالع جویی 
)مانند برنامه ریزی، انتخاب راهبرد، و حرکت ها( د ر وظایف کاری و جستجوی مختلف متنوع 
است. ولی هيچ تفاوت معناد اری بين نوع وظيفه و سبک شناختی از نظر مد ت زمان تکميل 
وظایف و تعد اد گره های بازد یدشد ه مشاهد ه نشد. نتایج این پژوهش با مطالعۀ کيم و آلن9 
)2002( همسو نيست. چون آنان به این نتيجه رسيد ند که وظيفه و سبک  شناختی، متغيرهای 
مهمی د ر اثرگذاری بر نتایج و فعاليت های جستجو هستند. متغيرهای توانایی شناختی، سبک 
حل مسئله، و وظيفه بر تعد اد جستجوها برای تکميل وظيفه، تعد اد سایت های مشاهد ه شد ه، 
تعد اد کليد واژه برای جستجو، و تعد اد نشانه  گذاری ها مؤثر است. همچنين، به لحاظ آماری، 
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تأثير انواع وظایف جستجو د ر فعاليت های جستجو مانند تعد اد بازد ید وبگاه و استفاد ه از ابزار 
جستجو به طور معناد اری تأیيد شد ند. 

د ر خاتمه باید تأکيد کرد که با بررسی زوایای گوناگون تعامل کاربران با اجزای نظام 
بازیابی اطالعات د ر مراحل مختلف اطالع یابي )مانند رفتارهای اوليۀ جستجو، تد وین عبارت 
جستجو، راهبری جستجو، و انتخاب منابع مرتبط و معتبر( و رفتارهای پرد ازش و سازماند هی 
اطالعات می توان د ر طراحی نظام های خبره کارآمد تر برای بازیابی اطالعات مشارکت د اشت. 
طراحان نظام های خبره به اطالعات بيشتری د ر زمينۀ تعامل استفاد ه کنند گان با نظام بازیابی 
اطالعات نياز د ارند. از نتایج پژوهش حاضر که مبتنی بر شيوة بازنمون و پرد ازش ذهنی 
افراد د ر فرایند جستجوی اطالعات است، می توان برای ایجاد نظام های خبره استفاد ه کرد. 
نظام هایی که مد ل های کاربران را متناسب با سبک های شناختی آنها شناسایی، ذخيره، و د ر 
زمان مقتضی به فرد ارائه کنند. بد یهی است بد ون فهم کامل اینکه چطور کاربران با سبک های 
شناختی خاص، وب را جستجو می کنند بهبود نظام های بازیابی اطالعات از جمله وب 

امکان پذیر نخواهد بود.
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