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هدف :مطالعۀ رفتار جستجوی کاربران در وب و تأثیر سبکهای شناختی کلینگر و جزئینگر ،نوع
وظیفه،ومیزانتجربهبرعملکردجستجو.
روش /رویکرد پژوهش :روش پژوهش ترکیبی و از نوع کاربردی است .در بخش کیفی ،تحلیل دا دهها
با استفاده از روش تحلیل محتوا بود و در بخش ک ّمی از روش پیامیشی تحلیلی استفاده شد .جامعۀ
پژوهش 44پژوهشگردرحوزههایمختلفعلومبودند.ازآزمونسبکشناختیرایدینگ،پرسشنامۀ
تجربۀ وب ،و سه وظیفۀ جستجو بهعنوان ابزار گردآوری دا دهها استفاده شد.
یافت هها:دررفتارجستجویاطالعاتافرادباسبکهایشناختیکلینگروجزئینگرازنظرتوصیفی
تفاوتهاییوجوددارد؛کلینگرهاازتعدادراهربدهایبیشرتینسبتبهجزئینگرهابرایتکمیلسه
وظیفهاستفادهکردند.درعملکردجستجویافرادباسبکشناختیکلینگروجزئینگرتفاوتهایی
وجوددارد.افرادباسبکشناختیجزئینگرنسبتبهکلینگرزمانبیشرتیرارصفوتعدادگرههای
بیشرتی را برای تکمیل وظایف بازدید کردند .تحلیل آماری بین سبکهای شناختی کلی نگر و جزئی
نگر در مدت زمان تکمیل وظایف و در تعداد گرههای بازدیدشده برای تکمیل وظایف تفاوت
معناداری نشان نداد .بین سطوح وظایف و بین سبک شناختی و میزان تجربه در مدت زمان تکمیل
وظایف و تعداد گرههای بازدیدشده تفاوت معناداری وجود نداشت .هیچ تفاوت معناداری بین نوع
وظیفهوسبکهایشناختیدرمدتزمانتکمیلوظایفوتعدادگرههایبازدیدشدهمشاهدهنشد.
نتیجهگیری:انتظارمیرودنتایجاینمطالعهازیکسوبتواندبهبهبوددرکرفتارجستجویکاربراندر
وب بر مبنای سبکهای شناختی رهنمودهایی برای آموزش کاربر و طراحی ابزارهای جستجو در وب
فراهممنایدوازسویدیگربتواندبهایجادوتوسعهم دلهایرفتارجستجویکاربرانوبکمککند.
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ظهور فناوریهای نوين اطالعاتي و ب هدنبال آن ايجاد محيطها و رسانههاي جديد موجب
شده است تا دسترسي به اطالعات و منابع دانش با روشهاي متنوعي امکانپذیر شود که
تا پيش از این ممکن نبود .امروزه ،جستجوی اطالعات بهصورت برخط به دالیلی چون
سادگی ،ارزانی ،روزآمدی ،سرعت ،و جذابیت رواج فراوان یافته است .عمومیت یافتن
این نوع جستجو از یکسو و وجود اطالعات فراوان در شکلها و محملهای گوناگون و
تالش برای حذف میانجيها و واسطها از سوی دیگر ،چالشهای فراوانی را ایجاد کرده
است .جستجوی اطالعات از مسائل مهمی است که هم در عرصۀ سازماندهی و هم در
عرصۀ اشاعه اطالعات حضور دارد .وجود زیرساخت اطالعاتی مناسب و ارائۀ خدمات بهینۀ
اطالعاتی همه و همه برای تسهیل و تسریع امر جستجو ،دستیابی ،و استفاده از اطالعات
است .به بیانی دیگر ،تمامی تالشهای صورتگرفته در واحدهای اطالعاتی در جستجو و
بازیابی متجلی میشود .تنوع نظامها و ابزارهای کاوش ،شیوهها و راهبردهای دسترسی به
اطالعات این محیطها را تغییر داده است .وب بهعنوان یکی از مهمترین نظامهای بازیابی
اطالعات برای بسیاری از کاربران مطرح است؛ بهطوری که دسترسی به اطالعات و جستجو
از طریق وب بهعنوان رفتاری عادی و مهمترین مهارت برای بیشتر آنان درآمده است.
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کشناختـی،نوعوظیفه،
تأثیرسب 
ومیـزانتجربـهبرعملکـرد
جستجوی کاربران در وب

پژوهشهای فراواني (از جمله پالمکوئست و کیم2000 ،1؛ وانگ ،هوک ،و تنوپر،2
2000؛ فورد 3و همکاران )2009 ،بیان میکنند که با پیدایش این محیطهای جدید از یکسو
رفتارهای جستجوی کاربران در این نظامها تغییر و گسترش یافته و از سوی دیگر ،تفاوتهای
فردی و ویژگيهای هریک ،رفتار و عملکرد جستجوی اطالعات آنان را در وب تحت تأثیر
قرار داده است .به گفتة یکسو ،)1989 ،1995( 4عملکرد جستجو با چندین عامل از قبیل
ویژگيهای فردی ،دانش حوزه ،نوع وظیفة جستجو ،ویژگی نظامهای اطالعاتی ،محیط
اطالعاتی ،و نتایج جستجو در ارتباط است .تعدادی از مطالعات روی کاربر (هوک و وانگ،
1999؛ هالشر و استراب2000 ،5؛ بایستروم2002 ،6؛ هانگ2005 ،7؛ زای2008 ،8؛ لو 9و
همکاران2010 ،؛ لی )2010 ،01هم نشان دا دهاند که ویژگيهای فردی کاربران و وظایف
جستجو عوامل مهمی هستند که تأثیر بسیاری بر استفاده از نظامهای اطالعاتی ميگذارند .اين
مسئله گوياي اين واقعيت است که کاربران تحت تأثیر عوامل مختلف از شيوهها و روشهاي
گوناگونی براي کسب اطالعات استفاده میکنند و رفتارهاي جستجوی متفاوتي را از خود
یدهند .به نظر ميرسد که تفاوتهای فردی کاربران نقش مهمی در استفادة مؤثر از
نشان م 
نظامهای بازیابی اطالعات دارد.
در میان انواع مختلف تفاوتهای فردی ،سبکشناختی یکی از عوامل مطالعهشده در
پژوهشهای مربوط به یادگیری با نظامهای چندرسانهاي است .سبکشناختی به ویژگیهای
فردی کاربران در دریافت ،سازماندهی ،و پردازش اطالعات؛ یا به نحوة تفکر ،حل مسئله ،و
تصمیمگیری افراد در موقعیتهای مختلف اطالق میشود (گلداستین و بلکمن .)1978 ،11در
علم اطالعات و دانششناسی ،مانند سایر علوم دیگری که با ذهن سروکار دارند ،پژوهشهای
نسبت ًا قابلتوجهی در خارج از کشور در زمینه سبکهای شناختی انجام گرفته است (برای
مثال ،یونگ و کونگ2000 ،21؛ وانگ و همکاران2000 ،؛ پالمکوئست و کیم2000 ،؛ کیم،
2001؛ کیم و آلن2002 ،31؛ فورد و همکاران2002 ،؛ چن ،مگالس و مک کریدی2004 ،41؛
فورد ،میلر و موس2005 ،51؛ کیم ،یون و کیم2004 ،؛ گراف2005 ،61؛ فریاس  -مارتینز،
چن ،و لو2008 ،71؛ تجندروگورو ،اسپینگ و جانسن2009 ،81؛ کینلی و تجندروگورو،91
2010الف و 2010ب؛ کینلی ،تجندروگور ،و پارتریج1010 ،02؛ کینلی و همکاران 2012
و  .)2014پژوهشهای اندکی در داخل کشور به تأثیر سبکهای شناختی کاربران بر رفتار
جستجوی اطالعات در محیط وب پرداختهاند؛ از جمله ،میرزابیگی1391 ،؛ اسدی1392 ،؛
حریری ،اسدی ،و نوشینفرد1393 ،؛ و حریری ،اسدی ،و منصوریان .)2014 ،در پژوهش
میرزابیگی ( )1391قضاوت ربط و معیارهای مورد استفادة دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطالعاتی با استفاده از رویکرد سبکشناختی کلگرا/

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
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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
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تحلیلی رایدینگ بررسي شده است .اسدی ( )1392رفتار اطالعیابی پژوهشگران حوزههای
مختلف علوم در وب را براساس سبکهای شناختی تحلیل کردهاست .بهطور مشخص ،در
پژوهشهای حریری ،اسدی ،و نوشینفرد ( )1393و حریری ،اسدی ،و منصوریان ()2014
رفتار جستجوی کاربران براساس سبکهای شناختی کالمی و تصویری مورد تحلیل و تأثیر
این ویژگی فردی بر رفتار جستجوی کاربران مورد توجه قرار گرفت.
تجربه ،عامل دیگری است که پژوهشهای متع ددی (کیم1998 ،؛ ناوارو ،اسکایف ،و
راجرز1999 ،1؛ هالشر و استراب2000 ،2؛ الزودر ،بیمنس ،و وپریز2000 ،3؛ آمادیو ،ترکات،
و ماریندو2005 ،4؛ اوال و نورث هاوسن2006 ،5؛ شی ،مونز ،و سانچز2006 ،6؛ وایت ،دامس،
و تیوان2008 ،7؛ مینتو ،چن ،و لو )2008 ،8تأثیر آن را بر فرایند رفتار جستجوی اطالعات و
عملکرد جستجو مورد توجه قرار دا دهاند .براي مثال ،در این پژوهشها مشخص شد عامل
تجربه در انتخاب راهبردهای مناسب و عملکرد جستجو توسط کاربر مؤثر است و تجربة
جستجوی برخط نقش مهمی در استفادة کارآمد از نظامهای بازیابی اطالعات دارد.
پژوهشهایدیگریمسئلةعملکردجستجوراموردتحلیلقراردادهاند.هریکازپژوهشها
از مقیاسهای متفاوتی برای تعیین عملکرد جستجو استفاده كردهاند ،شامل زمان تکمیل وظیفه،
میانگین زمانی برای بازیابی یک قطعه اطالعاتی ،نسبت وظایف تکمیلشده بهطور موفق و زمان
الزم برای تکمیل این وظایف ،مقیاسهای کارایی مانند تعداد صفحات مشاه دهشده و تعداد
پیوندهای طیشده .در مجموع ،افراد باتجربه عملکرد بهتری داشتند و نوع وظیفة جستجو نیز بر
عملکردجستجوتأثیرگذاربودهاست(آبامودیگران1390،؛خانولوکاتیس1998،9؛پالمکوئست
و کیم2000 ،؛ الزودر ،بیمنس ،و وپریز2000 ،؛ ساتو و میوا.)2002 ،01
با بررسی و تأمل بیشتر در این پژوهشها ميتوان به این نکته رسید که بیشتر نتایج
ب هدستآمده با یکدیگر ارتباط موضوعی داشته و قصد دارند تا به نوعی نیازهای اطالعاتی و
فرایند جستجوی اطالعات و عوامل مؤثر بر آن را در محیط الکترونیکی از جمله محیط وب
مورد توجه و تأکید قرار دهند.
ميتوان گفت که مسئله و هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش مهم است
که چگونه برخی متغیرها بر رفتار جستجوی اطالعات کاربران وب مؤثر است و عواملی مانند
نوع وظیفه ،سبک شناختی کاربر و تجربة جستجو در وب چه تأثیراتی بر عملکرد جستجوی
کاربر دارد؟ در این راستا پرسشهای زیر مطرح است:
 .1رفتار جستجوی اطالعات کاربران با توجه به سبکهای شناختی آنها (کلینگر و
جزئینگر) در محیط وب چگونه است؟
 .2سبکهای شناختی کلینگر و جزئینگر ،نوع وظیفه و میزان تجربه چه تأثیری بر
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عملکرد جستجوی کاربران از نظر مدت زمان تکمیل وظیفه دارد؟
 .3سبکهای شناختی کلینگر و جزئینگر ،نوع وظیفه ،و میزان تجربه چه تأثیری بر
عملکرد جستجوی کاربران از نظر تعداد گرههای بازدیدشده دارد؟

ششناسی
رو 

این پژوهش از نوع کاربردی است و با توجه به ماهیت پژوهش بهروش ترکیبی انجام شد .روش
ترکیبی ،پژوهشگر را قادر میسازد تا فنون ،روشها ،رویکردها ،و مفاهیم پژوهش ک ّمی و کیفی
را در مطالعة خود ترکیب كند و به خدمت بگیرد .در بخش کیفی ،تحلیل دادهها با استفاده از
روش تحلیل محتوا انجام شده و در بخش ک ّمی از روش پیمایشی تحلیلی استفاده شده است.
جامعة پژوهش نمونهای متشکل از پژوهشگران حوزههای مختلف علوم است که برای
تأمین نیازهای اطالعاتی خود در فعالیتهای گوناگون از وب استفاده میکنند .برای انتخاب
نمونة پژوهش ،در مرحلة اول باید سبکشناختی آزمودنیها تعیین میشد .سپس در صورت
دارا بودن یکی از سبکهای کلینگر و جزئینگر و همچنین تمایل فرد برای همکاری،
گردآوری اطالعات انجام ميگرفت .با توجه به زمانبر بودن فرایند گردآوری اطالعات و
محدود بودن وقت آزمودنیها تمایل فرد به همکاری از اهمیت زیادی برخوردار بود .بنابراین،
با توجه بهروش گردآوری اطالعات ،با استفاده از نمونهگیری هدفمند ،نمونة مورد نظر در این
پژوهش به  44نفر محدود شد که حداقل نمونة روا و قابل تعمیم برای پژوهشهای پیمایشی
و مطالعات کاربر است (میرزابیگی.)1391 ،
ابزارهای گردآوری دا دهها در این پژوهش عبارت از آزمون سبکشناختی رایدینگ
ک شناختی آزمودنیها ،پرسشنامة تجربة وب متشکل از  10پرسش و  3وظیفة
برای تعیین سب 
جستجو تا حد امکان نزدیک به موقعیتهای واقعی بودند.
رفتار جستجوی اطالعات :در این پژوهش ،رفتار جستجوی اطالعات داللت بر مراحل
و وضعیتهایی دارد که طی آن ،کاربر ،وب را برای یافتن اطالعات مورد جستجو و بازیابی
يدهد ،سپس آن را سازماندهی و برای منظوری بهکار میبرد .به بیان دیگر ،در این
قرار م 
پژوهش چگونگی تعامل کاربر با وب در جریان جستجوی اطالعات ،رفتار جستجوی
اطالعات تلقی شده است.
نظریة تحلیل سبکشناختی رایدینگ :پژوهشگران حوزة روانشناسی تاکنون سبكهای
شناختی متع ددي را شناسایی و بر این اساس ،نظریهها و م دلهای زیادی را ارائه كر دهاند .یکی
از نظریههایی که از سوی بسیاری از منتقدان اعتباریابی شده است ،نظریة تحلیل سبکشناختی
رایدینگ است .رایدینگ و چیما )1991( 1با بررسی نسبت ًا وسیع و جامع به این جمعبندی

1. Riding & Cheema
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رسیدند که سبكهای شناختی را ميتوان در دو بُعد اصلی دستهبندی کرد :الف) بعد کلينگر/
جزئينگر1؛ ب) بعد کالمی /تصویری .2بُعد اول به این نکته اشاره دارد که فرد اطالعات را
بهصورت کل یا در قالب اجزا سازماندهی میکند .بُعد سبکشناختی کلينگر /جزئينگر بر
نحوة تفکر و تعمق افراد و تعبیر و تفسیر آنان از اطالعات و موقعیتها اثر ميگذارد .در ازای
ک شناختی ،تقریب ًا یک آزمون یا ابزار اندازهگیری و سنجش آن نیز ساخته شده است
هر سب 
که آزمون رایانهاي تحلیل سبکشناختی رایدینگ یکی از این آزمونهاست .بیگی ()1380
آزمون تحلیل سبکشناختی رایدینگ را برای جمعیت ایرانی هنجاریابی كرده است که در
پژوهش حاضر از این نسخه استفاده شده است .وی برای سنجش پایایی ،از روش آزمون
مجدد به فاصلة سه ماه استفاده کرد .روایی و پایایی این آزمون توسط او مطلوب گزارش
شده است.
3
در این پژوهش ،سه نوع وظیفة جستجو بر مبنای تعاریف کیم ( ،2001ص  )239از
وظیفه جستجو شامل وظیفه جستجوی اقالم شناختهشده و وظیفه جستجوی موضوعی
طراحی شد .در عمل ،پژوهش بر آن بود که سطوح متفاوتی از دشواری و پیچیدگی در وظایف
جستجو را فراهم كند .بدین معنی که در جستجوی اقالم شناختهشده حداقل پیچیدگی مد
نظر است و استفاده از مهارتهای اولیة جستجو كفايت ميكند ،اما در جستجوی موضوعی
حداکثر پیچیدگی وجود دارد و مستلزم سطوح باالتری از تجربة جستجو در وب در مقایسه با
جستجوی اقالم شناختهشده است .بهاین ترتیب ،اولین وظیفه ،وظیفهاي است که جستجوگر
يداند موجود است و انتظار دارد بازیابی كند و دارای
درصدد یافتن اطالعاتی است که م 
حداقل پیچیدگی است و استفاده از مهارتهای اولیه جستجوی كلي است .در دومین وظیفه،
پیچیدگی بیشتر است و مستلزم استفاده از مهارتهای باالتری در جستجو نسبت به اولین
وظیفه است .در سومین وظیفه ،حداکثر پیچیدگی مد نظر بوده و مستلزم استفاده از سطوح
پیچی دهتر از تجربه جستجو در وب در مقایسه با وظیفة دوم است.
عملکرد جستجو :در این پژوهش ،عملکرد جستجو براساس تعریف کیم ()2001
عبارت است از  )1مدت زمان صرفشده برای تکمیل وظیفه؛ و  )2تعداد گرههای بازدیدشده
برای تکمیل وظیفه.
برای محاسبه مدت زمان صرفشده برای تکمیل وظیفه ،مدت زمان شروع جستجو
و تصمیم به نشانهگذاری برای اطالعات مرتبط بر تعداد کل نشانهگذاریها تقسيم میشود:
1. Wholist-analytic cognitive style
2. Verbal-imagery cognitive style
3. Kim
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کشناختـی،نوعوظیفه،
تأثیرسب 
ومیـزانتجربـهبرعملکـرد
جستجوی کاربران در وب

بازدید یک صفحه وب جدید از سوی آزمودنی بهعنوان گرههای بازدیدشده تلقی
میشود .برای محاسبة تعداد گرههای بازدیدشده ،تعداد گرههای بازدیدشده برای تکمیل یک
وظیفه بر تعداد کل نشانهگذاریها ،تقسيم میشود:

تجربۀ جستجو :منظور استفادة پیشین فرد از یک منبع اطالعاتی ،پایگاه یا کاالی اطالعاتی
است (خسروجردی و ایرانشاهی .)1388 ،در این پژوهش ،منظور مدت زمان استفاده از رایانه
و وب برای جستجو ،نحوة دسترسی به اینترنت ،ارزیابی توانایی جستجو و بازیابی اطالعات
از وب ،و میزان موفقیت در یافتن اطالعات از وب است .بهاین ترتیب ،آزمودنيها براساس
تحلیلهای آماری حاصل از پرسشنامة تجربه وب در دو گروه طبقهبندي ش دهاند :افراد با
باالترین تجربه جستجو در وب و افراد با کمترین تجربه جستجو در وب.
ک شناختی آزمودنيها و تمایل به ادامة همکاری،
به این ترتیب ،بعد از تعیین سب 
پرسشنامة تجربة وب توسط آنان تکمیل شد .سپس برای هریک از آزمودنیها جلسة انجام
جستجو برای انجام سه وظیفه برگزار شد .تمام فرایند جستجوی صورتگرفته از سوی
هریک از آزمودنیها به وسیلة نرمافزار تصویربرداری از صفحۀ نمایش Camtasia Studio6
ذخیره میشد .سپس جهت فراهم شدن یا دداشتهای الزم از فرایند جستجو ،هریک از
آزمودنيها و تحلیل رفتار آنان در مرحلة بعد ،فایلهای تصویربرداریشده چندینبار مشاهده
و تمام فعالیتها یا دداشتبرداری ميشد .همچنین ،مدت زمان صرفشده برحسب ثانیه و
تعداد گرههای بازدیدشده برای تکمیل هر وظیفه ،در مورد هر آزمودنی بهتفکیک ثبت شد.
بعد از ب هدست آمدن یا دداشتهای متنی حاصل از انجام وظایف ،با بهکارگیری روش تحلیل
محتوای کیفی ،متنها سطر به سطر تحلیل و جمالت مفهومسازی شدند .مفاهیم یا گویهها
در قالب یک عبارت بیان میشدند .با توجه به مفاهیم ب هدستآمده از تحلیل یا دداشتها،
مقولههای اصلی ب هدست آمد .در مرحلة بعد جهت انجام آزمونهای آماری ،فراوانی هریک
از گویهها استخراج و با توجه به سبكهای شناختی کلینگر و جزئینگر گروهبندی شد.
برای تجزیه و تحلیل دا دههای بخش ک ّمی از آمار توصیفی و روش محاسبة فراوانی و درصد
و برای تعیین معناداری رابطه میان متغیرهای پژوهش از آمار استنباطی و از آزمونهای
غیرپارامتریک مجذور کای 1و آنالیز واریانس اندازههای تکراری 2استفاده شد.

1. Chi-Square Test
2. Repeated measure analysis
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یافت هها

سبک شناختی آزمودنیها با استفاده از آزمون سبک شناختی رایدینگ تعیین شد .بعد از اتمام
پاسخگویی ،نتایج هر آزمودنی در قالب یک فایل متنی شامل اطالعاتی از قبیل نام آزمودنی،
سن ،نسبت کلينگر به جزئينگر ،سرعت پردازش پرسشهای کلينگر و جزئينگر ،و درصد
پاسخهای درست به پرسشهای کلينگر و جزئينگر ب هدست آمد .آزمودنيها طبق نسبت
کلينگر و جزئينگر در دو گروه کلينگرها ( 22نفر) و جزئينگرها ( 22نفر) گروهبندی
شدند .نتایج آزمون نشان داد میانگین درصد پاسخهای درست افراد جزئينگر ( )93/77بیشتر
از افراد کلينگر ( )91/91و میانگین سرعت پردازش پرسشها در افراد جزئينگر ()4/34
نسبت به افراد کلينگر ( )5/60بیشتر بوده است ،بهاین معنی که افراد جزئينگر به سؤاالت
بیشتر با سرعت باالتری پاسخ درست دادند.
از آنجا که پاسخ پرسشها در پرسشنامة تجربه وب در یک قالب نبودند ،ضروری
بود براي ب هدست آوردن نمرة ترکیبی هریک از آزمودنيها تمامی مقیاسها به یک مقیاس
یعنی طیف لیکرت تبدیل شود .بعد از تبدیل مقیاسها نمرههای ترکیبی تجربة وب هریک
از آزمودنيها ب هدست آمد .چنانچه در جدول  1مشاهده ميشود ،با توجه به نمرة ترکیبی و
رتبهبندی براساس نمرة طیف لیکرت ،افراد با نمرة ترکیبی  3و باالتر از  3در گروه باالترین
میزان تجربه جستجو در وب و افراد با نمرة ترکیبی کمتر از  3در گروه کمترین میزان تجربه
جستجو در وب قرار گرفتند .بهاین ترتیب ،تعداد  21نفر ( 47/42درصد) از جامعة پژوهش
که نمرة ترکیبی آنان بین  11تا  22بود ،از باالترین میزان تجربه و تعداد  23نفر ( 52/27
درصد) از جامعۀ پژوهش که نمرة ترکیبی آنان بین  3تا  10بود ،از کمترین میزان تجربه در
جستجو از وب برخوردار بودند.

جدول  .1توزیع فراوانی و درصد منرۀ ترکیبی و منرۀ طیف لیکرت میزان تجربۀ آزمودنیها

منرۀترکیبی
6-3
10-7
14-11
17-15
22-18
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فراوانی

منرۀ طیف لیکرت

6
17
9
8
4
جمع
انحرافمعیار
دامنۀتغییرات
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1
2
3
4
5

میزانتجربه
فراوانی

درصد

23

52/27

21

47/42

44

100

4/72
3-22
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تحلیل پرسشنامة تجربه وب نشان داد ،براي افراد با تجربة باال بهطور میانگین مدت زمان
استفاده از رایانه  14/62سال ،مدت زمان استفاده از وب  5/9سال ،بسامد استفاده از وب در
ماه  10/57روز ،بسامد استفاده از وب در روز  6/86ساعت ،تعداد محلهای دسترسی 2/29
محل ،ارزیابی توانایی جستجو در وب عدد ( 4زیاد) ،ارزیابی دسترسی به اطالعات عدد 4/04
(زیاد) ،و تعداد اهدافی که از وب برای برآوردن آن استفاده میکنند عدد  4/62بوده است.
درحالیکه براي افراد با تجربة پایین بهطور میانگین مدت زمان استفاده از رایانه  10/52سال،
مدت زمان استفاده از وب  4/17سال ،بسامد استفاده از وب در ماه  7/78روز ،بسامد استفاده
از وب در روز  4/96ساعت ،تعداد محلهای دسترسی 1/74محل ،ارزیابی توانایی جستجو
در وب عدد  ،3/48ارزیابی دسترسی به اطالعات عدد ،3/39و تعداد اهدافی که از وب برای
یکنند عدد  3/13بوده است.
برآوردن آن استفاده م 

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

ک شناختی بیانشده ،از گویههای ب هدستآمده
برای تحلیل رفتار جستجوی کاربران در دو سب 
از تحلیل وظایف جستجو در پژوهش حریری ،اسدی ،و منصوریان ( )2014استفاده شده
است .در آن پژوهش 48 ،راهبرد در  4مقولة اصلی وجود داشت که در جدول  2نشان داده
شده است .براي تحلیلهای آماری ،دا دههای کیفی به دا دههای ک ّمی تبدیل و فراوانی گویهها
ک شناختی ،فراوانی آن
ب هدست آمد .تأکید ميشود که مالک اختصاص یک راهبرد به یک سب 
بوده است .بهعبارت ديگر ،یک راهبرد خاص میان افراد با سبک شناختی مورد نظر متداولتر
بوده است.
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جدول .2فراوانی راهربدهای استفا دهشده از سوی کاربران بهتفکیک سبک شناختی (کلینگر و جزئینگر)
رفتارها

رفتاراولیۀجستجو
رفتارفرمولبنديعبارتجستجو

48

کلینگر

جزئینگر

جمع

راهرب دها
رشوع از مرورگر اینرتنت اکسپلور ،فایرفاکس ،اپرا ،و کروم

22

25

47

رفنت مستقیم به موتور کاوش شناختهشده و ترجیحی (گوگل /یاهو)
موتور کاوش شناختهشده و ترجیحی (گوگل /یاهو)

68

49

117

وارد کردن مستقیم نشانی الکرتونیکی دانشگاه و پیگیری پیوندها در
صفحۀ خانگی کتابخانه و رفنت به پایگاه اطالعاتی مورد نظر

7

7

14

وارد کردن مستقیم نشانی الکرتونیکی منبع اطالعاتی (پایگاه اطالعاتی،
منبعشناختهشده)

12

2

14

7
5
68
16
10

1
13
50
8
3

8
18
118
24
13

6

-

6

42
18
12

13
50
10

55
68
22

نوععبارتجستجو:
عبارت دقیق (مانند عنوان مجله یا همراه با عالمت نقل قول)

37

35

72

عبارت جستجو به زبان طبیعی
عبارتجستجویتخصصی
عبارتجستجویعمومی
استفاده از بخش جستجوی مروری (عنوان ،موضوع ،و اشخاص)

25
26
4
4

16
12
17
4

41
38
21
8

حرکتها و تاکتیکهای فرمولبندی :تغییر تعداد کلامت عبارت جستجو
در طول جستجو

37

23

60

تغییرمتناوبعبارتجستجو
تغییر کم /عدم تغییر عبارت جستجو

23
8

12
10

35
18

دستیابی بهعبارت جستجوی مناسب در طول فرایند جستجو با استفاده
از نتایج بازیابیشده

32

19

51

استفاده از عالئم ،عملگرهاي بولین یا کلامت خاص برای محدود کردن
عبارت جستجو

18

32

50

استفاده از امکان جستجوی مرتبط در موتور کاوش /منبع اطالعاتی برای
محدود کردن عبارت جستجو یا پی بردن بهعبارتهای جستجوی دیگر

34

20

54

استفاده از عبارتهای جستجوی پیشنهادشده از سوی موتور کاوش برای
اصالح امالی کلمه

43

33

76

استفاده از ابزارهای تخصصی موتور کاوش (برای مثال ،گوگل اسکالر)
استفاده از نوار ابزار موتور کاوش
استفاده از جستجوی رسیع در موتور کاوش
استفاده از جستجوی رسیع در وبگاه منبع اطالعاتی (پایگاه اطالعاتی)
استفاده از ابزارجستجوی مروری (عنوان نرشیه)
استفاده از ابزار جستجوی پیرشفته در داخل موتور کاوش یا وبگاه منبع
اطالعاتی
اسرتاتژی فرمولبندی عبارت جستجو :عام به خاص
خاص به عام
ترکیبی
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کشناختـی،نوعوظیفه،
تأثیرسب 
ومیـزانتجربـهبرعملکـرد
جستجوی کاربران در وب
رفتارها

رفتارراهربیجستجو
رفتار پردازش اطالعات

کلینگر

جزئینگر

جمع

راهرب دها
پراکنده

14

17

31

ساختاریافته

16

39

55

ترکیبی

36

10

46

استفاده از دکمههای برگشت و جلو

13

16

29

دنبال کردن نتایج در  Tabجدید

40

38

78

دنبال کردن نتایج در هامن صفحه

26

31

57

استفاده از دکم ههای  Refresh ،Homeو Find

5

4

9

استفاده از  previewقبل از باز کردن صفحه

3

-

3

استفاده از دکمۀ برگشت برای رفنت به صفحۀ نتايج

14

15

29

تورق :تورق رسیع از باال به پایین و برعکس و عدم رصف زمان برای
مطالعه

30

40

70

مطالعه :مطالعۀ خط به خط و دقیق صفحات و بررسی بیشرت در صورت
مرتبط بودننتایج

42

28

70

ترکیبی :تورق و مطالعه

-

1

1

خواندن عنوان اولین یافته در اولین صفحۀ نتايج جستجو و عدم مشاهدۀ
کل اين صفحه (استفاده نكردن از اسکورول بار)

40

43

83

خواندن عناوین کل یافتهها در اولین صفحۀ نتایج جستجو

7

6

13

5

6

11

13

6

19

4

6

10

انتخاب اولین یافتهها در صفحۀ نتایج جستجو (دو یا سه نتیجه)

3

4

7

انتخاب منبع براساس شناخت از سایت

3

7

10

انتخاب منبع براساس تعداد کلامت کلیدی بولدشده در عنوان منبع

17

15

32

انتخاب منبع براساس عنوان منبع

45

51

96

انتخاب منبع براساس عنوان و توصیف (چکیدۀ) منبع

12

13

25

انتخاب منبع براساس فرمت فایل (پ ی دیاف و پاورپوینت)

7

8

15

جمع کل تعداد راهربدها

979

868

1847

خواندن عناوین اولین یافتهها (حداکرث  4یافته) در اولین صفحۀ نتایج
جستجو
خواندن عناوین و توصیف (چکیدۀ) یافتهها (حداکرث  4یافته) در اولین
صفحۀنتایججستجو
خواندن عناوین کل یافتهها در اولین ،دومین ،و سومین صفحۀ نتایج
جستجو

نتایج آزمون مجذور کای

X2= 1/317

*P<05/0

*df =47, p<000/0
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جدول  2فراوانی هریک از راهبردها را برای تکمیل وظایف جستجو از سوی آزمودنیها
يدهد .با نگاهی به جدول  2مشخص
براساس سبكهای شناختی کلینگر و جزئینگر نشان م 
ميشود ،راهبردهایی که در رفتارهای اولیة جستجو در افراد کلينگر از بیشترین فراوانی
برخوردار بود ،رفتن مستقیم به موتور کاوش شناختهشده /ترجیحی و استفاده از جستجوی
سریع در موتور کاوش و استفاده از جستجوی سریع در وبگاه منبع اطالعاتی بود .بیشتر آنان
از راهبرد نزولی یا راهبرد عام به خاص برای فرمولبندی عبارت جستجو استفاده کردند .نوع
عبارتی که برای تدوین عبارت جستجو استفاده ميكردند ،استفاده از عبارت دقیق ،عبارت
جستجو به زبان طبیعی ،و عبارت جستجوی تخصصی از بیشترین فراوانی برخوردار بوده
ک شناختی کلينگر ،راهبری ترکیبی (ساختاریافته و پراکنده) در طول فرایند
است .افراد با سب 
جستجو داشتند ،بهطوری که برحسب نوع وظیفه ،صفحات را بهطور عمیق و دقیق یا سریع
بررسی و ارزیابی ميكردند .رفتار مطالعه در رفتار پردازش اطالعات در آزمودنيهای با سبک
يدادند یک
شناختی کلينگر از بیشترین فراوانی برخوردار بود ،بهطوری که آنان ترجیح م 
صفحة تکی را بخوانند و یک وظیفه را در زمان معین انجام دهند .درحالیکه جزئینگرها در
رفتارهای اولیة جستجو راهبرد رفتن مستقیم به موتور کاوش شناختهشده و ترجیحی و استفاده
از جستجوی سریع در موتور کاوش از بیشترین فراوانی برخوردار بود .راهبرد صعودی یا
خاص به عام ،رفتار فرمولبندی عبارت جستجو در افراد با سبکشناختی جزئينگر بود و
از عبارت دقیق ،عبارت جستجو به زبان طبیعی ،عبارت جستجوی تخصصی ،و عبارت
جستجوی عمومی در تدوین عبارت جستجو استفاده کردند .آنان از راهبرد ساختاریافته برای
راهبری جستجوی خود در طول فرایند جستجو استفاده ميكردند .همچنین ،رفتار پردازش
اطالعات در این گروه "تورق" بود .در مجموع ،افراد کلینگر ( 979راهبرد) راهبردهای
بیشتری را برای تکمیل وظایف جستجو نسبت به جزئینگرها ( 868راهبرد) بهکار گرفتند.
ک شناختی
با توجه به مهمترین یافتههای ب هدستآمده از رفتار جستجوی کاربران در دو سب 
ک شناختی مذکور را بهصورت شکل
کلینگر و جزئینگر میتوان الگوی موجود در دو سب 
 1و شکل  2نشان داد.
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شکل.1الگویموجودازرفتارجستجویاطالعاتافرادباسبکشناختیکلینگردرمحیطوب
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شروع مرورگر اینترنت اکسپلور،
فایر فاکس ،اپرا و کروم

شکل  .2الگوی موجود از رفتار جستجوی اطالعات افراد با سبک شناختی جزئینگر در محیط وب
ک شناختی کلینگر و جزئینگر
بررسی توصیفی نشان داد که بین آزمودنیها در دو سب 
در تکمیل وظایف از نظر بهکارگیری راهبردها تفاوت وجود دارد .با بررسی آماری و استفاده
از آزمون غیرپارامتریک مجذور کای نیز مشخص شد بین رفتار جستجوی اطالعات افراد با
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سبکشناختی کلینگر و رفتار جستجوی اطالعات افراد با سبکشناختی جزئینگر 1/317
در سطح آماری  p=0/000ب هدست آمده است .به بيان ديگر ،بین رفتار جستجوی اطالعات
افراد با سبكشناختی کلینگر و جزئینگر تفاوت معناداري وجود دارد (جدول .)2

 .2تأثیر سبك شناختى ،نوع وظیفه ،و میزان تجربه بر عملكرد جستجوى كاربران از نظر
مدت زمان تكمیل وظایف
عملکرد جستجو در دو مقولة مدت زمان تکمیل وظایف و تعداد گرههای بازدیدشده محاسبه
شد .زمان تکمیل وظیفه ،میانگین مدت زمانی است که هر آزمودنی صرف میکند تا صفحهای
را كه از نظر او مرتبط است نشانهگذاری كند.

جدول  .3میانگین  ±انحراف معیار زمان تکمیل وظیفه (ثانیه) برای هریک از وظایف جستجو
سبک شناختی

نوعوظیفه
وظیفۀ1

وظیفۀ2

وظیفۀ3

کلینگر

121/27±79/05

199/32±106/66

158/84±68/64

جزئینگر

116/41±67/79

160/88±82/20

212/19±177/46

تجربه
تجربۀزياد

110/52±73/26

172/90±103/03

181/03±100/72

تجربۀكم

126/43±73/20

186/67±91/12

198/22±163/86

جمع
479/43±164/69
489/47±201/86

464/45±134/52
511/32±215/02

يدهد افراد کلينگر (میانگین وظیفة 121/27 =1؛ میانگین
نگاهی به جدول  3نشان م 
وظیفة  )199/32 =2نسبت به افراد جزئينگر (میانگین وظیفة116/41 =1؛ میانگین وظیفة
 )160/88 =2زمان بیشتری را برای تکمیل وظایف اول و دوم صرف كردند ،در حالیکه
افراد دارای سبکشناختی جزئينگر (میانگین وظیفة  )212/19 =3نسبت به افراد با سبک
شناختی کلينگر (میانگین وظیفة  )158/84 =3زمان بیشتری را صرف تکمیل سومین وظیفه
يدهد که افراد کمتجربه (میانگین وظیفة 126/43 =1؛
کردند .بهعالوه ،جدول  3نشان م 
میانگین وظیفة 186/67 =2؛ میانگین وظیفة  )198/22=3زمان بیشتری را برای تکمیل سه
وظیفة جستجو نسبت به افراد با تجربة زياد (میانگین وظیفة 110/52 =1؛ میانگین وظیفة =2
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172/90؛ میانگین وظیفة  )181/03 =3صرف نمودند.
درمجموع،افرادجزئینگر(میانگین=)489/47نسبتبهافرادکلینگر(میانگین=)479/43
زمان بیشتری را برای تکمیل سه وظیفه صرف كردند و افراد با تجربة كم در جستجو
(میانگین= )511/32زمان بیشتری را صرف تکمیل سه وظیفه نسبت به افراد دارای تجربة زياد
(میانگین=)464/45كردند.

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازههای تکراری مدت زمان تکمیل وظایف
بینآزمودن یها

df

F

p value

سبک شناختی

1

0/990

0/326

ک شناختی × تجربه
سب 

1

5/247

*0/008

درون آزمودن یها
وظیفه

1

7/704

*0/008

وظیفه × سبک شناختی

1

0/030

0/864

خطا

40

* P<0/05

نتایج آزمون تحلیل واریانس ،اندازههای تکراری را براساس متغیرهای مستقل پژوهش
ک شناختی کلينگر و جزئينگر و میزان تجربه با عدد  5/247در سطح
يدهد .بین سب 
نشان م 
معناداری  p=0/008و بین سطوح وظیفه با عدد  7/704در سطح معناداری  p=0/008تفاوت
معناداري وجود داشت .اما بین سبکشناختی کلینگر و جزئینگر و بین وظیفه و سبک
شناختی از نظر مدت زمان تکمیل وظایف تفاوتی مشاهده نشد.

 .3تأثري سبك شناختی ،نوع وظيفه و ميزان تجربه بر عملكرد جستجوی كاربران از نظر تعداد
گر ههایبازديدشده

تعداد گرههای بازدیدشده شامل میانگین تعداد گرههایی است که هر آزمودنی قبل از اقدام به
نشانهگذاری بازدید کرده است .این متغیر برای سه وظیفۀ جستجو محاسبه شد.
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جدول  .5میانگین  ±انحراف معیار تعداد گرههای بازدیدشده برای هریک از وظایف
سبک شناختی

نوعوظیفه

جمع

وظیفۀ1

وظیفۀ2

وظیفۀ3

کلینگر

1/36±0/79

1/28±0/82

1/69±0/73

4/32±1/80

جزئینگر

1/36±0/66

1/49±0/79

1/91±1/05

4/75±1/83

تجربه
تجربۀزياد

1/18±0/39

1/26±0/81

1/60±0/71

3/94±1/32

تجربۀكم

1/50±0/88

1/54±0/76

2/08±1/03

5/08±2/03

ک شناختی (کلينگر و جزئینگر) برای تکمیل اولین وظیفه تعداد
افراد هر دو سب 
گرههای یکسانی را بازدید كردند ،درحالیکه در مورد وظایف دوم و سوم افراد جزئینگر
تعداد گرههای بیشتری را نسبت به افراد با سبکشناختی کلينگر برای تکمیل اين دو وظیفه
بازدید كردند.
در مجموع ،افراد با سبکشناختی جزئینگر (میانگین= )4/75نسبت به افراد با سبک
شناختی کلينگر (میانگین= )4/32تعداد گرههای بیشتری را برای تکمیل سه وظیفه بازدید
نمودند اما این تفاوت بسیار زیاد نموده است .همچنین افراد با تجربه پایین (میانگین=)5/08
تعداد گرههای بیشتری را نسبت به افراد باتجربه باال (میانگین= )3/94برای تکمیل سه وظیفه
بازدید كردند.

جدول  .6نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازههای تکراری تعداد گرههای بازدیدشده برای تکمیل وظایف
بینآزمودن یها

df

F

p value

سبک شناختی
سبک شناختی × تجربه
درون آزمودنیها
وظیفه
وظیفه × سبکشناختی

1
1

0/632
4/010

0/431
0/*040

1
1

9/677
0/687

0/*003
0/412

خطا

40

*P<0/05
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نتایج آزمون تحلیل واریانس ،اندازههای تکراری براساس متغیرهای مستقل پژوهش،
بین سبكهای شناختی و سطوح تجربه و بین سطوح وظایف رابطۀ معناداري نشان داد .بین
ک شناختی کلينگر و جزئينگر و میزان تجربه با عدد  4/01در سطح معناداری p=0/04
سب 
و بین سطوح وظایف با عدد  9/677در سطح معناداری  p=0/003تفاوت معناداري وجود
ک شناختی و بین وظیفه و سبکشناختی تفاوت معناداری از نظر تعداد
داشت .اما بین سب 
گرههای بازدیدشده مشاهده نشد.

نتیجهگیریوبحث

1. Ford
2. Kim, Yun, & Kim
3. Frias-Martinez, Chen, & Liu
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ک کلينگر و
یافتههای پژوهش نشان داد که رفتار جستجوی اطالعات افراد در دو سب 
جزئينگر تفاوتهايی با هم دارد و سبک شناختی بر رفتار جستجوی اطالعات کاربران در
محیط وب مؤثر است .متداولترین راهبردهای جستجو در رفتارهای اولیه در افراد کلينگر
عبارت بو دهاند از رفتن مستقیم به موتور کاوش شناختهشده و ترجیحی ،وارد کردن مستقیم
نشانی الکترونیکی منبع اطالعاتی ،استفاده از جستجوی سریع در موتور کاوش ،استفاده
از ابزارهای تخصصی موتور کاوش ،استفاده از جستجوی سریع در وبگاه منبع اطالعاتی،
استفاده از ابزار مروری ،و استفاده از ابزار جستجوی پیشرفته در داخل موتور کاوش یا وبگاه
منبع اطالعاتی ،درحاليكه افراد جزئينگر استفاده از نوار ابزار موتور کاوش را بيشتر استفاده
كر دهاند .افراد کلينگر از راهبرد نزولی و افراد جزئينگر از راهبرد صعودی برای فرمولبندی
عبارت جستجو استفاده کر دهاند .این نتایج با یافتههای کینلی و تجندروگورو (2010الف)
همسو است .رفتار راهبری ترکیبی در افراد کلينگر و رفتار راهبری ساختاریافته در افراد
جزئينگر بیشترین فراوانی را داشته است ،درحالیکه کینلی و همکاران ( )2014رفتار راهبری
کلينگرها را ساختاریافته و افراد جزئينگر را پراکنده بیان کر دهاند .رفتار مطالعه در افراد
کلینگر و رفتار تورق در افراد جزئينگر از رفتارهای پردازش اطالعات در پژوهش حاضر
است که با پژوهش کینلی و تجندروگورو (2010ب) همسو است.
در مجموع ،نتایج نشان داد که افراد با سبکشناختی کلینگر از تعداد راهبردهای
بیشتری نسبت به افراد با سبکشناختی جزئينگر برای تکمیل سه وظیفه استفاده کردند و
افراد کلینگر رویکرد فعاالنهتری برای تکمیل سه وظیفه نسبت به افراد جزئينگر داشتند.
این یافته را میتوان با یافتههای فورد 1و همکاران ( ،)2002کیم ،یون ،و کیم،)2004( 2
فریاش-مارتییز ،چن ،و لو )2008( 3همسو دانست .این پژوهشگران نیز گزارش كر دهاند که
بین سبکهای شناختی کلینگر و جزئينگر (مستقل از میدان :جزئينگر و وابسته به میدان:
کلينگر) در بهکارگیری راهبردهای جستجو در وب تفاوت معناداری وجود دارد و سبک
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شناختی بر رفتار جستجوی اطالعات مؤثر است .همچنین ،بین رفتار جستجوی اطالعات
ک شناختی جزئينگر
افراد با سبکشناختی کلینگر و رفتار جستجوی اطالعات افراد با سب 
تفاوت معناداری دیده شد .این يافته آن نكتهاي بود که پژوهشگر انتظارش را داشت ،چون
تصور بر این بود ب هدلیل تفاوت در سبکهای شناختی افراد ،رفتار جستجوی اطالعات آنان
از قبیل نحوة آغاز جستجو ،نحوة فرمولبندی عبارت جستجو ،و نحوة راهبری و پردازش
اطالعات نیز متفاوت باشد.
یافتهها نشان داد که از نظر توصیفی در عملکرد جستجوی افراد کلینگر و جزئينگر
تفاوتهايی وجود دارد؛ بهطوری که افراد جزئينگر نسبت به افراد کلينگر زمان بیشتری را
صرف کرده و تعداد گرههای بیشتری را برای تکمیل وظایف بازدید كر دهاند .شاید بتوان دلیل
این تفاوت را اینطور توجیه نمود که جزئينگرها توانایی تجزیه و تحلیل یک موقعیت به
یدهد تا برای رسیدن به نتایج،
لدهنده آن را دارند .این ویژگی به آنان اجازه م 
اجزای تشکی 
تعداد گرههای بیشتری بررسی کنند .الیس ،فورد ،و ود )1993( 1گزارش كر دهاند که افراد
مستقل از میدان (جزئینگرها) تعداد بیشتری گرههای اطالعاتی را نسبت به وابسته به میدان
(کلینگرها) بررسی میكنند .با وجود این ،نتایج تحلیل آماری در پژوهش حاضر نشان داد
که بین سبکهای شناختی کلينگر و جزئينگر در مدت زمان تکمیل وظایف و در تعداد
گرههای بازدیدشده برای تکمیل سه وظیفه تفاوت معناداری وجود ندارد .بهعبارتی ،سبک
شناختی تأثیری بر عملکرد جستجوی کاربران ندارد.
افراد کمتجربه در جستجو از وب زمان بیشتر و تعداد گرههای بیشتری را برای تکمیل
سه وظیفة جستجو نسبت به افراد با تجربة زياد صرف كر دهاند .بهعبارتی ،افراد کمتجربه
تعداد گرههای بیشتری را نسبت به افراد با تجربة باال برای تکمیل سه وظیفۀ جستجو بازدید
و بررسی كر دهاند .بیشک این مسئله باعث میشود مدت زمان تکمیل وظیفة آنان طوالنیتر
از افراد باتجربه شود .حتی مشاهده شد در هر دو سطح تجربه برحسب پیچیدگیهای وظیفه
و میزان شناخت در انجام وظایف مشابه در گذشته زمان بیشتر و تعداد گرههای بیشتری
بازدیدمیکنند.
ک شناختی و سطوح تجربة کاربر رابطه معناداري وجود دارد.
يدهد بین سب 
نتایج نشان م 
این نتیجه دور از انتظار نبوده است؛ از آنجا که افراد با سبکهای شناختی در سطوح مختلف
تجربه بودند ،بیشک در مدت زمان تکمیل وظایف آنان تفاوت وجود دارد و افراد با تجربة
كم مدت زمان بیشتری را نسبت به افراد با تجربة زياد برای تکمیل وظایف صرف ميكنند.
برخی پژوهشها ،نتایج پژوهش حاضر را تأیید و برخی دیگر تأیید نميكنند .کیم ()1998
ک شناختی کاربران بر عملکرد جستجو مؤثر
در مطالعة خود نشان داد که میزان تجربه و سب 

1. Ellis, Ford, & Wood
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ک شناختی با تجربة جستجو در
است .پالمکوئست و کیم )2000( 1گزارش كر دهاند که سب 
پایگاههای اطالعاتی برخط ارتباط دارد .افراد مبتدی كلينگر جستجوی طوالنیتری دارند
و گرههای بیشتری را برای ب هدست آوردن اطالعات مرتبط نسبت به افراد مبتدی جزئینگر
طی میکنند .تجربة جستجوی برخط در محیط مجازی میتواند به افراد کلینگر کمک كند تا
پیچیدگی مسئله و جستجو در نظام پایگاه اطالعاتی را درک كنند .همچنین ،مشخص شد هیچ
ک شناختی و افراد دارای مهارت و تجربة جستجو وجود ندارد .کیم
رابطة معناداری بین سب 
( )2001خاطر نشان کرده است افراد مبتدی کلنگر بهطور معناداری زمان بیشتری را نسبت به
افراد جزئینگر برای یافتن اطالعات صرف میکنند و در شرکتکنندگان با تجربة کلینگری
ک شناختی تأثیری در زمان یافتن اطالعات نداشته است.
و جزئینگری به نظر میرسد سب 
همچنین ،افراد مبتدی جزئینگر معموالً گرههای کمتری را نسبت به کلینگرها بازدید میکنند
و در گروه افراد جزئینگر و کلنگر تفاوت اندکی در بازدید گرهها مشاهده شد.
ک شناختی و سطوح تجربه تأثیر مشابهی روی تعداد گرههای بازدیدشده برای
بین سب 
تکمیل وظیفه وجود داشت ،بهطوری که تعداد گرههای بازدیدشده بر مدت زمان تکمیل وظیفه
نیز تأثیرگذار بوده است .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای هالشر و استراب،)2000(2
ناوارو-پریتو ،اسکاف ،و راجرز ،)1999( 3کیم ( ،)2003الزودر ،بیمنس ،و وپریز،)2000( 4
اوال و نورث هاوسن ،)2005( 5شی ،مانوز ،و سانچز )2006( 6همسو است .اين پژوهشگران
تأثیر تجربه را بر عملکرد جستجوی کاربران بررسی كر دهاند و به این نتیجه رسی دهاند كه
تجربه سبب ميشود افراد سبكهای متفاوتی برای جستجو داشته باشند.
نتایج نشان داد بین سطوح وظایف در مدت زمان تکمیل وظایف و تعداد گرههای
بازدیدشده تفاوت وجود دارد ،بهطوری که با پیچی دهتر شدن وظایف کاربران ،آنها تعداد
گرههای بیشتری را در زمان بیشتری بازدید میكنند .شاید دلیل این نكته را بتوان با
پژوهشهای بایستروم )2002( 7و زای )2008( 8توجیه كرد؛ آنان دریافتند کاربران نیاز دارند
تا زمان بیشتری برای وظایف باز نسبت به وظایف بسته صرف كنند و فرایندهای اطالعجویی
(مانند برنامهريزی ،انتخاب راهبرد ،و حرکتها) در وظایف کاری و جستجوی مختلف متنوع
است .ولی هیچ تفاوت معناداری بین نوع وظیفه و سبک شناختی از نظر مدت زمان تکمیل
9
وظایف و تعداد گرههای بازدیدشده مشاهده نشد .نتایج این پژوهش با مطالعة کیم و آلن
ک شناختی ،متغیرهای
( )2002همسو نيست .چون آنان به این نتیجه رسیدند که وظیفه و سب 
مهمی در اثرگذاری بر نتایج و فعالیتهای جستجو هستند .متغیرهای توانایی شناختی ،سبک
حل مسئله ،و وظیفه بر تعداد جستجوها برای تکمیل وظیفه ،تعداد سایتهای مشاه دهشده،
تعداد کلیدواژه برای جستجو ،و تعداد نشانهگذاریها مؤثر است .همچنین ،بهلحاظ آماری،
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تأثیر انواع وظایف جستجو در فعالیتهای جستجو مانند تعداد بازدید وبگاه و استفاده از ابزار
جستجو بهطور معناداری تأیید شدند.
در خاتمه باید تأکید کرد که با بررسی زوایای گوناگون تعامل کاربران با اجزای نظام
بازیابی اطالعات در مراحل مختلف اطالعيابي (مانند رفتارهای اولیة جستجو ،تدوین عبارت
جستجو ،راهبری جستجو ،و انتخاب منابع مرتبط و معتبر) و رفتارهای پردازش و سازماندهی
اطالعات میتوان در طراحی نظامهای خبره کارآمدتر برای بازیابی اطالعات مشارکت داشت.
طراحان نظامهای خبره به اطالعات بیشتری در زمینة تعامل استفا دهکنندگان با نظام بازیابی
اطالعات نياز دارند .از نتایج پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوة بازنمون و پردازش ذهنی
افراد در فرایند جستجوی اطالعات است ،میتوان برای ایجاد نظامهای خبره استفاده کرد.
نظامهایی که م دلهای کاربران را متناسب با سبکهای شناختی آنها شناسایی ،ذخیره ،و در
زمان مقتضی به فرد ارائه کنند .بدیهی است بدون فهم کامل اینکه چطور کاربران با سبکهای
شناختی خاص ،وب را جستجو میکنند بهبود نظامهای بازیابی اطالعات از جمله وب
امکانپذیر نخواهد بود.

مآخذ

آبام ،زویا؛ فتاحی ،رحمت اله؛ پریرخ ،مهری؛ و صالحی فدردی ،جواد ( .)1390بررسي چگونگي تعامل

كاربران مختلف با محيط فرا پيوندي وب و مطالعه عملكرد آنها در جستجوي مروري .فصلنامه كتابداري
و اطالعرساني.81-51 ،)3( 55 ،
اسدی ،مریم ( .)1392تحلیل رفتار اطالعيابی پژوهشگران حوزههای مختلف علوم در استفاده از وب
براساس سبكهای شناختی و ارائه الگوهای موجود .رسالة دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم
و تحقیقات ،تهران.
بیگی ،عباس ( .)1380هنجاریابی مقدماتی آزمون تحلیل سبکهای شناختی رایدینگ در دانش آموزان
کالس اول و دوم دبیرستان .پایاننامة کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت معلم ،تهران.
حریری ،نجال؛ اسدی ،مریم؛ نوشینفرد ،فاطمه ( .)1393تحلیل رفتار جستجوی اطالعات پژوهشگران
حوزههای مختلف علوم از وب براساس سبکهای شناختی کالمی و تصویری .پژوهشنامه پردازش و
مدیریت اطالعات.1036-1007 ،)4( 29 ،
خسروجردی ،محمود؛ ایرانشاهی ،محمد ( .)1388رابطة دانش پیشین با رفتار اطالعجویی در دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران .فصلنامه علوم و فناوری اطالعات.109-91 ،)1( 25 ،
میرزابیگی ،مهدیه ( .)1391بررسی قضاوت ربط و معیارهای مورد استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطالعاتی از رویکرد نظریه سبکشناختی کلگرا -تحلیلی
رایدینگ .پایان نامه دکتری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه علم
اطالعات و دانش شناسی ،مشهد.
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