
 
 

 پذيريبينيپيش ميزان بر هاكتابخانه سايتتأثير عمق سازماندهي منو در وب

 1گم شدگي كاربران و
 

 3اهلل فتاحیحمتر ردکت ،2زهرا ناصری

   24/8/91 تاریخ پذیرش:       23/1/91 تاریخ دریافت:
 

 چکيده
پذیری و بينیهای منو( بر قابليت پيشکاربران نسبت به تأثير عمق منو )الیهآگاهی یافتن از دیدگاه هدف این پژوهش، : هدف

 ای است.های کتابخانهدر دسترسی به اطالعات در وب سایت هاآنشدگی گم

سایت ساختار یافته( است و جامعه پژوهشی را دو گروه، وبای و مصاحبه نيمهروش مورد نظر ترکيبی )مكاشفه روش:

دهد. های ایران و دانشجویان غير کتابداری ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد تشكيل میرکزی دانشگاههای مکتابخانه
ها  بندی دانشگاهدانشگاه برتر ایران بر اساس معيارهای رتبه 10های مرکزی سایت کتابخانهنمونه از گروه اول، وب انتخاببرای 

ی ارشد و دکتری رشته غير کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس اصل دانشجو 30و برای انتخاب نمونه از گروه دوم، 
پذیری انتخاب شدند. اطالعات مورد نياز نيز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نيمه ساختار یافته گردآوری دسترس

 شد.

شدگی یا صرف زمان پذیری و افزایش گمبينیزمانی بر کاهش پيش یدهسازمانآمده نشان داد، عمق  به دستنتایج  :هاافتهي
بندی نشده باشند های زیاد، اقالم نيز به درستی دستهبيشتر برای پيدا کردن اقالم از منو تأثيرگذار است که افزون بر استفاده از الیه

 های خود توصيف و قابل درك نيز برخوردار نباشند.  و از برچسب

های سایت کتابخانهوب ;شدگیگم ;عمق سازماندهی ;های اطالعاتیسازماندهی مقوله ;پذیریبينیپيشها: ژهكليدوا
 دانشگاهی
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 مقدمه 

عداد مراحل دسترسی کاربران تسایت، کاهش یكی از اصول مطرح در سازماندهی و طراحی وب

له یا سایت و چيدمان اقالم مجاور هر مقوبر پایه این اصل، ساختار کلی صفحه وببه اطالعات است. 

کاهش مراحل دسترسی به اطالعات مورد نظر کاربر را  ای باشد کهبایست به گونهزیرپوشش هر واژه می

ها( و یا مراحل برای رسيدن به فراهم کند. به بيانی دیگر، هر چه تعداد فشردن دکمه موشواره )تعداد کليك

ست. به طوری که هر چه کاربر در تر و رضایت کاربر بيشتر اسایت مطلوبنتيجه کمتر باشد، طراحی وب

تر خواهد کمتری داشته باشد، انجام کار برای وی لذت بخش 1سایت تالش فيزیكی و ذهنیاستفاده از وب

توصيه  (Radosevich, 1997؛ Leuthold et al., 2011)بود. در این رابطه رادوسویچ، لئوثولد و دیگران 

رز کليك نسبت به صفحة آغازین فاصله داشته باشد. هلر و ریو کنند که اطالعات نباید با بيش از دو بارمی

(Heller & Rivers, 1996) نيز کمتر از سه بار کليك کردن را برای یافتن اطالعات مورد نظر توصيه می-

   کنند.

سایت ( در وب1383 ،زاده، فتاحی و حسنJeng, 2006; Kuchi, 2006های اوليه مانند )بررسی

ها برای بازیابی اطالعات مورد نياز سایتشگاهی نشان داده است کاربران در استفاده از وبهای دانکتابخانه

ای که آنها برای دسترسی به موردی خاص ناگزیر به بازبينی تعداد زیادی شوند، به گونهبا مشكل مواجه می

سازماندهی برای نمایش  یا سطوح مراتبسلسلهتواند ناشی از عدم همخوانی ها هستند. این امر میاز گزینه

 پذیری منوها از سوی کاربران باشد. بينیهای اطالعاتی با قابليت پيشاطالعات زیر پوشش مقوله

تر نيز اشاره شد نظام منو این قابليت را دارد که دسترسی به تعداد زیادی از که پيش همان طور

-تر شدن ساختار منو صورت میتر و پيچيدهواسطه عميقه ها را برای کاربران فراهم آورد. این امر بآیتم

ها( درون منوها، عمق منو به طور ناخودآگاه بندی اقالم اطالعاتی )آیتم. اما با دسته(Norman, 1991)گيرد 

که به بررسی تأثير  (Allen, 1983)یابد. افزایش عمق منو مشكالتی نيز دربر دارد از جمله، آلن افزایش می

خگویی و ميزان بروز خطاها در هر سطح از ساختار درختی پرداخت، نشان داد زمان عمق منو بر زمان پاس

شود. همچنين ميزان بروز خطاها با تر میتر شدن ساختار درختی طوالنیپاسخگویی در هر سطح با عميق

 شود. تر شدن ساختار درختی نيز بيشتر میعميق

همچنين نشان داد با افزایش عمق منو  (Czerwinski,1998)نتایج حاصل از پژوهش سزروینسكی 

تر و شود و منو با عمق و سطح معمولی نسبت به شرایط گستردهسایت دشوارتر میاجرای جستجو در وب

                                                 
1  Physical & Cognitive Movement 
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ست که مشخص ا له اصلی پژوهش حاضر آنئتر در سراسر ساختار وب برتری دارد. از این رو، مسعميق

چه تأثيری بر ميزان  سطح بودن سازماندهی اطالعاتیا م نيست که ساختار سلسله مراتبی )عمق منوها(

های اطالعاتی و صرف زمان در پيدا کردن اقالم از منو در پذیری کاربران از زیر مجموعه مقولهبينیپيش

 های دانشگاهی دارد. وب سایت کتابخانه

 

 هاي اطالعاتيتعيين عمق و سطح منو در نظام

است. عمق در واقع  هاآن 2و عمق 1م منوها، توجه به سطحاز جمله نكات بسيار مهم در طراحی نظا

های های موجود در ساختار سلسله مراتبی منو است. سطح نيز تعداد منوها )مقولهو الیه 3شامل تعداد اقالم

های موجود در صفحه اصلی رابط کاربر است که اقالم اطالعاتی زیرپوشش آن اطالعاتی( و یا گزینه

تواند در صفحه رابط کاربر ارائه اقالم اطالعاتی به دو شكل می .(Zaphiris, 2007)شوند بندی میدسته

ست که همه اقالم اطالعاتی در یك صفحه نمایش داده شوند، راه دیگر، سلسله ا شوند، یك راه ممكن آن

 (.1مراتبی کردن منوهاست )مطابق تصویر 

 

 

 

 سايتصلي وب. دو شيوه نمايش اقالم اطالعاتي در صفحه ا1تصوير 

 

تواند شود این است که کدام یك از دو ساختار بيان شده در باال میحال سؤالی که مطرح می

ميزان بروز خطاها و زمان مورد نياز برای جستجوی آیتم خواسته شده را کاهش دهد و یا اجرای 

شود؟ رهنمودهای  تر سازد و در نهایت به رضایت بيشتر کاربران منجرجوی کاربران را قابل فهموجست

بایست به حداقل های موجود در رابط کاربر میکند تعداد گزینهاوليه در زمينه طراحی منوها پيشنهاد می

                                                 
1  Breadth 
2  Depth 
3  Item 
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. از سوی (Robertson, McCracken, & Newell, 1981; Leuthold & et al., 2011)موجود کاهش یابد 

ها یا منوها بهينه حکند. اگر تعداد سطمیهایی ایجاد دیگر، کوچك بودن صفحه رابط کاربر نيز محدودیت

بندی شده باشند، های مربوطه به درستی )بر اساس نظم منطقی( دستههای درون منوها یا دستهباشد و آیتم

-یابد. با افزایش عمق منو تعداد اقالم اطالعاتی موجود در هر منو میکاربر به راحتی آیتم مورد نظر را می

نيز افزایش یابد  1این واقعيت وجود دارد که با افزایش عمق منو، عدم اطمينان و قطعيتیابد و تواند افزایش 

بندی مبهم و و به همان اندازه پيدا کردن یك گزینه مشخص از منو دشوارتر شود. از سوی دیگر، عبارت

را با مشكل  شوند، این امر بازیابی سریع آیتمها مانع توصيف کردن اقالم زیرپوشش منو میسربسته برچسب

 .(Zaphiris, 2007)کند مواجه می

 

 هاي پيشينمروري كوتاه بر پژوهش

های اطالعاتی از پيشينه زیادی به طور کلی پرداختن به موضوع عمق سازماندهی منوها در نظام

های ظاهری، محتوایی و برخوردار نيست. شاید دليل این امر اولویت بخشيدن به مسائلی همچون ویژگی

هایی که در زمينه های اطالعاتی است. از آن جایی که یكی از جنبهشناختی در طراحی نظامزیباییمسائل 

دارد، بررسی عمق  های اطالعاتی نياز به توجه جدیدسترسی راحت کاربران به اطالعات در نظام

نظور آشنایی با سازماندهی منوها است که این پژوهش قصد دارد به آن بپردازد. از این رو، در ادامه به م

های متفاوت درباره کننده دیدگاهتواند روشنبرخی از مطالعاتی که میهای پژوهشی در این زمينه، یافته

 شوند:به طور خالصه ارائه می له موردنظر باشدئمس

ها( موجود در منوها آیتمهایی که به بررسی تعداد بهينه اقالم اطالعاتی )از جمله پژوهش

 ,Miller, 1981; Card, 1984; Snowberry, Parkinson, Sisson, 1983; Kiger)توان به اند میپرداخته

ها نشان داده است در هنگام سازماندهی محتوای منو گسترش اشاره کرد. نتایج حاصل از این مطالعه( 1984

رد، هر چند های هر منو( برتری دای موجود تحت هر منو( نسبت به عمق )تعداد الیههاسطح )تعداد آیتم

ای دیگر متفاوت بودند. نتایج پژوهش لی و مك ای به مطالعهاز مطالعه شدهیبررسهای که سطوح منو

                                                 

های تأثير گذار استرس، نگرانی، عدم اطمينان هنگام مواجهه با یك نياز اطالعاتی تعریف نشانه Uncertaintyعدم قطعيت یا  .1

 .Brumfield. E. J. (2008), Using online tutorials to reduce uncertainty in information seeking behavior شده است

Journal of Library Administration, 48. 365-377. 
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ها برای هر ساختار بين چهار تا نيز نشان داد که تعداد بهينه آیتم (Lee & MacGregor, 1985)گروگر 

 هشت آیتم است.

 ساختار شش( نيز به بررسی Jacko, Salvendy & Koubek, 1995)کو، سالوندی و کوبك ژا

متفاوت )شامل هم سطح و هم عمق( بر مدت زمان پاسخگویی پرداختند و دریافتند بين زمان پاسخگویی 

 1های متفاوت، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش بر پایه نظریه پيچيدگیها و عمقدر سطح

کاربران  كاسخگویی، ميزان بروز خطاها و پيچيدگی درنشان داد که با افزایش عمق و یا سطح، زمان پ

 یابد.افزایش می

طراحی صفحات "طی پژوهشی با عنوان  (Larson & Czerwinski، 2007)الرسون و سزروینسكی 

-های( وببه بررسی ساختار منو )مقوله "وب: مفاهيم حافظه، ساختار و ادراك برای بازیابی اطالعات 

سایت افتند که با افزایش عمق منوها )ساختار سلسله مراتبی(، انجام جستجو در وبها پرداختند و دریسایت

و ميزان بروز خطاها  یدهپاسخشود. آنها همچنين اظهار داشتند که با افزایش عمق منوها، زمان مشكل می

 یابد.افزایش می

 ,Zaphiris & Mtei)توان از پژوهش زفيریس و متی های موجود در این زمينه  میاز دیگر پژوهش

ها دریافتند با سایتدر پژوهش خود در زمينه عمق و سطح ساختار درختی منوی وب هاآن. ادکردی (1997

شود طوری انجام فعاليت کاربران برای یافتن اطالعات کندتر می تیساوبتر شدن ساختار درختی عميق

های تر از منوهای با الیهپاسخگویی طوالنی درصد زمان 50های بيشتر به طور متوسط که در منوهای با الیه

 کمتر است.

 & Lyons) در پيوند با این موضوع پژوهش ليونز و کروود  هاژوهشپترین از جدیدترین و مهم

Kirwood, 2009)  های سایتبررسی سازماندهی و محتوای وب"ها در پژوهش خود با عنوان است. آن

جنبه عمومی  5اهی با تأکيد بر های دانشگسایت کتابخانهوب 75به بررسی  "های دانشگاهیکتابخانه

های منو در پرداختند. در قسمت سازماندهی به تأثيرات منفی عمق الیه "سازماندهی"ها از جمله سایتوب

های ها )افزایش الیهسایتتر شدن ساختار وبدسترسی به اطالعات اشاره کردند و نشان دادند که با عميق

                                                 
به این مطلبب اشباره دارد کبه محبيط کسبب و Complexity theory) )معتقد است، نظریه پيچيدگی Goulielmos))گاليلموس  .1

گيری بر مبنای چنين نظمی دیگر ممكن نيسبت. عبدم نظبم ميمکار فعلی از چندان نظم مشخصی برخوردار نيست و به تبع آن تص

 نظر نرسد، اما در سبك خود معتبر است.ه به معنای فقدان نظم نيست، بلكه شكل متفاوتی از نظم است که شاید اغلب منطقی ب
Goulielmos, A. M. (2002), Complexity theory applied tomanagement of shipping companies, Maritime Policy 

&Management International Journal, 29 (4), 91-375. 
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وجود  1توان برای کاربران ارائه داد اما همواره این احتمال خطردمات و اطالعات بيشتری را میبيشتر( خ

های زیاد صفحه سایت پنهان شوند و یا در ميان پيوندهای زیاد وبدارد که منابع و خدمات مهم در زیر الیه

 (Miles & Bergstrom, 2009)گم شوند. همزمان با ليونز و کروود و با نگاهی متفاوت، ميلز و برگستروم 

های موجود در فهرست منو بر زمان پاسخگویی پرداختند. نتایج پژوهش نشان به بررسی تأثير تعداد آیتم

یابد. به افزایش می یتوجهقابلها در فهرست منو زمان پاسخگویی به مقدار داد که با افزایش تعداد آیتم

 آیتم در فهرست برسد.ها تقریباً به پنجاه ویژه، اگر تعداد آیتم

ها در خارج از کشور، در ایران پژوهشی در حوزه عمق برخالف گستره و روند پژوهش

های دانشگاهی صورت نگرفته است. کتابخانه سایتهای اطالعاتی از جمله وبمنوها در نظام یدهسازمان

اند از د نظر اشاره داشتههای متفاوت دیگری غير از موضوع مورهای موجود به جنبهبه طوری که پژوهش

(، یمين فيروز 1384(، عصاره )1380(، فرودی )1380پوده )های اصغریتوان به پژوهشجمله آنها می

 ( اشاره کرد.1383( و حيدری )1383زاده )(، فتاحی و حسن1382)

ه رغم توجّه پژوهشگران خارج از کشور  بدهد که علینه پژوهش نشان میيبه طور کلی، مرور پيش

های اطالعاتی و ارائه پيشنهادهای الزم برای دسترسی هر چه بهتر کاربر به عمق سازماندهی منو در نظام

مورد توجّه قرار نگرفته است. از این رو، الزم است  مسئلهاطالعات، در ایران دیدگاه کاربران پيرامون این 

دف آن دسترسی راحت کاربران از راه های دانشگاهی که هسایت کتابخانههای اطالعاتی به ویژه وبنظام

دور به اطالعات است از نظر چگونگی عمق سازماندهی منوها و تأثير آن بر بازیابی اقالم از دیدگاه 

 کاربران مورد بررسی دقيق قرار گيرد.

 

 هاي پژوهشفرضيه

رین منو های زیطور که مطالعه متون پيشين نشان داد کاربران در پيدا کردن اقالم از الیههمان

های متعدد منو با صرف وقت بيشتر و با احتمال بروز خطای بيشتر مشكل داشتند. به عبارت دیگر مرور الیه

 در انتخاب آیتم دلخواه همراه بود. از این رو، بر مبنای مرور نوشتار دو فرضيه اصلی پژوهش شكل گرفت: 

ای(، ای یا مرحلهها )ساختار الیهیتسا.  با افزایش عمق سازماندهی یا ساختار سلسله مراتبی وب1

 یابد.های اطالعاتی کاهش میهای مقولهپذیری کاربران از زیرمجموعهبينیميزان پيش

                                                 
1  Risk 
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های منو(، احتمال گم شدن کاربر هنگام با افزایش عمق منو )تعداد اقالم اطالعاتی یا تعداد الیه  .2

 یابد.پيدا کردن اطالعات افزایش می

 

 روش پژوهش

ای و مصاحبه نيمه است و از دو شيوه مكاشفه 1ژوهش حاضر پيمایشی با رویكرد ترکيبیروش پ

، جامعه مورد بررسی نيز شامل دو گروه ساختار یافته برای گردآوری اطالعات استفاده شده است.

شد های برتر ایران و دانشجویان تحصيالت تكميلی غير رشته کتابداری )ارهای دانشگاهسایت کتابخانهوب

های کتابخانه سایتبرای انتخاب نمونه از جامعه اول )وبباشد. و دکتری( دانشگاه فردوسی مشهد می

و انتخاب نمونه از  2(ISC)بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم های ایران( از نتایج رتبهمرکزی دانشگاه

بر اساس اصل  فردوسی مشهد( دانشجویان تحصيالت تكميلی غير رشته کتابداری دانشگاهجامعه دوم )

سایت و برای حجم نمونه برای جامعه اول پژوهش، ده وبانجام شده است. از این رو،  3پذیریدسترس

ها پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه در دو ابزار گردآوری دادهباشد. جامعه دوم، سی نفر می

 ,Heller & Rivers)ون تخصصی، از جمله بخش توسط پژوهشگر و براساس مطالعه مبانی نظری و مت

1996; Radasevich,1997; Mateos,2001; Mcmullen,2001 و مشاهده 1383، زادهحسن؛ فتاحی و )

 های دانشگاهی تدوین شد.کتابخانه تیساوبهای اطالعاتی موجود در ساختار مقوله

استه شده است یك آیتم کننده خوهای پژوهش، در ابتدا از هر شرکتبه منظور آزمون فرضيه 

توسط پژوهشگر به صورت عمدی انتخاب شده بود را بيابد و به سه  تريشپرا که  تیساوبخاص از هر 

-پرسشنامه در رابطه با منطقی بودن مراحل طی شده جهت پيدا کردن آیتم مورد نظر و ميزان پيش سؤال

 "ليست مدارك دیجيتالی"عنوان نمونه آیتم  ، پاسخ دهد. بههاستهیالپذیر بودن آنچه زیر پوشش این بينی

کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران انتخاب شد. این آیتم زیر پوشش آیتم  تیساوباز 

                                                 
1  Mixed method 

های وزارت بهداشت، به ترتيب عبارتند از: دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی اميرکبير، علم این نتایج، با حذف دانشگاه .2

 مشهد، تبریز، شهيد بهشتی.و صنعت ایران، تربيت مدرس، شيراز، صنعتی اصفهان، فردوسی 

های مورد نظر برخوردار باشند و مایل سایتبایست از تجربه کافی در کار با وبها میدليل این امر این است که آزمودنی .3

ها صرف کنند. بدیهی است در چنين سازی کارتها و پاسخ به پرسشنامه و مرتبسایتباشند وقت کافی برای بررسی عميق وب

گيری تصادفی کارآیی چندانی نخواهد داشت. از این رو، براساس اصل دسترس پذیری های معمول از قبيل نمونهوششرایطی ر

 .ها آشنایی کافی دارند و مایل به همكاری با پژوهشگر هستند انتخاب شدندآن دسته از افرادی که با وب سایت
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است. بنابراین، این  "ایامكانات کتابخانه"از مقوله  یارمجموعهیزآمده است که خود  "یرساناطالع"

بایست حداقل سه مرحله را طی کند تا آیتم کننده میو شرکت آیتم در الیه سوم منوی مربوطه قرار دارد

مورد نظر را پيدا کند. هدف از این کار این بود که آیتمی به کاربر داده شود که آن را پس از طی چند 

کنندگان بدهد. بنابراین، چون شرکت 5تا  1های پرسشنامه امتيازی بين الؤحله )الیه( بيابد و سپس به سمر

های پرسشنامه پاسخ دهند و نظراتشان الؤتوانند به سشوند بهتر میهای آن میگير عمق منو و الیهدر عمالً

بدست  1بر اساس روش اعتبار محتوائیهای )عمق( منو بيان کنند. روایی ابزار مورد نظر را درباره تعداد الیه

-رسانی دانشكده علوم تربيتی و روانآمد. به این ترتيب نظرات چهار نفر از اساتيد علوم کتابداری و اطالع

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و چهار نفر از دانشجویان دکتری کتابداری به اضافه دو نفر از کتابداران

 های پرسشنامه پرسيده شد. الؤها، در خصوص سسایتدر زمينه وب باتجربهشاغل 

ی ده نفر از دانشجویان کارشناسی نيز، پيش آزمونی بر رو ادشدهیبه منظور آزمون پایایی ابزار 

های مربوط به دو فرضيه الؤارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. بر اساس آن، پایایی س

های فرضيه اول الؤآمده از س به دست کرونباخ پژوهش به صورت جداگانه محاسبه شد، مقدار آلفای

-می 76/0فرضيه دوم پژوهش برابر با  یهاسؤاله و ميزان آلفای کرونباخ مربوط ب 59/0پژوهش برابر با 

 باشد. 

 

 ها و ارائه نتايجتحليل يافته

این ادعا است که با افزایش  بررسی درستی به دنبالفرضيه نخست با استفاده از آمار استنباطی 

یابد. به ها قرار دارد کاهش میپذیری کاربران از آنچه زیرپوشش آن الیهبينیهای هر منو ميزان پيشالیه

های موجود در هر منو بيشتر شود رود که هر چه عمق سازماندهی یا به اصطالح الیهبيانی دیگر، گمان می

شود. برای بينی کاربران از اینكه حدس بزنند چه اقالمی زیرپوشش آن مقوله قرار دارد، کمتر میپيش

شد. بر پایه این آزمون، رابطه بين عمق  استفاده 2ایآزمون این فرضيه از آزمون آماری استودنت تك نمونه

 (. 1پذیری درك کاربران مورد سنجش قرار گرفت )جدولبينیمنو و ميزان پيش

 

 

                                                 
1 . content validity 

2 . One- sample T Test 
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 هاي آماري مربوط به فرضيه اول پژوهشاي و شاخص. نتايج آزمون استودنت تک نمونه1جدول

 
 

بيشتر است، فرضيه پژوهش  05/0است. چون این مقدار از  8745/0مقدار برابر با  -Pبر این اساس، 

های آن منو پذیری زیرمجموعهبينیکه، عمق منو بر درك کاربران از پيش شود. به این معنیرد می

یابد. افزون بر این، ميانگين تأثيرگذار نيست؛ به طوری که با افزایش عمق منو، ميزان این درك کاهش نمی

اول پژوهش نيز محاسبه شد بر پایه آن مقدار ميانگين برابر  های مربوط به فرضيهالؤبه س شدهدادهامتيازات 

ای وجود نظر رابطه دهد بين دو متغير مورد، این امر نشان می1( است9و کمی بيش از نقطه برش ) 4/9با 

 اما تأثير مورد توجه است. ،ندارد

کنندگان در شرکت آمده، نظر هشت نفر از به دستهای در ادامه، به منظور اطمينان بيشتر از یافته

ای کوتاه به مباحث نظری ها پرسيده شد. به این منظور، پس از اشارهجلسه مصاحبه در زمينه این یافته

های مشابه در رابطه با عمق منو، از جمله نتایج پژوهش کالوم دست آمده از پژوهشه موجود و نتایج ب

(Calhoum, 1978) ساختار سلسله مراتبی و تودرتو برای  هایی که ازند نمونه از مقولهو نمایش چ

شوندگان خواسته شد نظرات و پيشنهادهای خود را بندی اقالم خود استفاده کرده بودند، از مصاحبهدسته

ها و صرف زمان برای پيدا پذیری اقالم زیر پوشش آن الیهبينیدرباره افزایش عمق منو از نظر ميزان پيش

 . بيان دارند هاآنکردن اقالم از 

ها افزایش یابد و آیا افزایش ال که آیا موافق هستيد عمق منو یا تعداد الیهؤدر پاسخ به این س

شوندگان کند یا نه یكی از مصاحبههای منو شما را در پيدا کردن آیتم مورد نظر با مشكل روبرو میالیه

 پاسخ داد: 

                                                 
سئوال در پرسشنامه در نظر گرفته شد. 3های پژوهش، در پيوند با نقطه برش آن که برای آزمون هر یك از فرضيهنكته مهم  .1

به آنها اختصاص داده شد. از  5تا 1این سئواالت در مقياس ليكرت طراحی شده اند )از خيلی کم تا خيلی زیاد( و امتيازی بين 

باشد که از آن به عنوان می 9است که نقطه برش یعنی حد وسط آن  15 تا 3بين این رو، حاصل جمع امتياز این سه سئوال عددی 

 نقطه برش یاد می شود.
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کننده باشد که ما دردسر ساز و کسل تواند برایهای زیرین آن زمانی میعمق منو و رفتن به الیه» 

در درجه اول برچسب آن مقوله یا منو به اندازه کافی گویا و رساننده اقالم زیرپوشش خود نباشد. طوری 

کننده اقالم زیرمجموعه خود باشد به دهنده یا توصيفکار رفته به اندازه کافی نشانه که اگر برچسب ب

نظر در آن مقوله قرار دارد یا نه، هر چند که این آیتم در الیه سوم توان حدس زد که آیتم مورد راحتی می

 ها در جای درستهای بعدی از این مقوله قرار گرفته باشد. اما دشواری کار هنگامی است که آیتمو یا الیه

ا هو منطقی قرار نگرفته است و برچسب آن نيز برای ما قابل درك نباشد. در این صورت هر چند تعداد الیه

 «.توانيم به راحتی آیتم مورد نظر خود را بيابيمکم باشد باز هم نمی

طی  هاآناست.  (Whalen & Mason, 1981)های پژوهش والن و ميسون این بيان در راستای یافته

هاست زیرا بندی کردن آیتمترین نقص در طراحی نظام منو، اشتباه در مقولهپژوهشی دریافتند که جدی

شوند. این امر بر اهميت بندی شده باشند به ندرت توسط دیگر کاربران پيدا میاشتباه مقوله هایی کهآیتم

 بندی کردن منطقی و درست اقالم تأکيد دارد.دسته

که حداکثر تعداد الیه برای سازماندهی منو از نظر شما چند تاست و یا منو تا  سؤالدر پاسخ به این  

 شوندگان بيان داشت:قی است یكی از مصاحبهچند الیه پيش رود از نظر شما منط

ها کمتر باشد، بهتر است و تا سه الیه تقریباً خوب و منطقی است. بيشتر از هر چه تعداد این الیه» 

های بعدی آن منصرف کند. طوری که از مراجعه به سایت و رفتن در الیهاین تعداد ما را دلسرد می

 «.های زیرین آن مراجعه نكنيمرها کنيم و یا به الیه دهيم آن سایت راشویم و ترجيح میمی

 در ادامه این بحث بيان داشت: هاآنها را تأیيد کردند و یكی از کنندگان این گفتهدیگر شرکت

گردم که بتوانم در آن شوم، فقط دنبال یك باکسی میسایت کتابخانه میمن وقتی وارد وب»

ستجو کنم. چيزی شبيه موتور جستجوی گوگل، خوب است که کليدواژه مورد نظرم را وارد کنم و ج

ها نيز این روند را پيش بگيرند، یعنی باکسی مانند جستجوی سایت وجود داشته باشد و سایت کتابخانهوب

کاربران در آن آیتم مورد نظر خود را جستجو کنند و هر آنچه که درباره آن وجود دارد را برای کاربر 

 «.نمایش دهد

 مه نيز یكی دیگر از حاضران در جلسه بيان داشت:در ادا

ها برای ارائه سایت کتابخانهها بهتر است که وبهای زیاد مقولهبه نظر من برای غلبه بر مشكل الیه»

های جستجو، دو سطح ساده و پيشرفته. در سطح ساده تنها آن خدمات از دو سطح استفاده کنند. مثل موتور

هایی همچون جستجوی منابع کتابخانه کننده ارائه شود. مقولهم کاربردی و پرمراجعهها و اقالدسته از مقوله
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آید. در سطح دوم، یعنی سطح پيشرفته کنندگان میهای اطالعاتی، که بيشتر به کار مراجعهو پایگاه

منابع  تجو و تمدیدهای بيشتر ارائه شود. با این کار کاربرانی که تنها قصد جسهای بيشتر با اقالم و الیهمقوله

های بيشتر عبور کنند و یا ها با الیههای اطالعاتی را دارند نياز نيست از مقولهکتابخانه و یا جستجو در پایگاه

در رابط کاربری شلوغ گيج شوند. چنانچه این افراد تمایل داشته باشند که با دیگر خدمات کتابخانه آشنا 

شوند به این ترتيب از مشكل سردرگمی که سایت میشوند و از آن استفاده کنند وارد سطح پيشرفته وب

شود و مانع از صرف زمان زیاد برای پيدا کردن آیتم دهد پيشگيری میبيشتر برای کاربران مبتدی رخ می

سایت نيز به توانند از سطح بعدی وبیابد و میهایشان افزایش میشود. با گذشت زمان این افراد تواناییمی

 «.دراحتی استفاده کنن

افراد دیگر نظرات متفاوتی داشتند طوری که برخی موافق و برخی مخالف با این پيشنهاد بودند و 

های خاص خودشان را داشتند. آن دسته از افرادی که مخالف این پيشنهاد بودند، هر دو گروه استدالل

د به سطح اول )ساده( برخالف گروه موافق، معتقد بودند که با این کار کاربران مبتدی چون خود را محدو

مانند. شود، محروم میاند ناخواسته از دیگر امكانات و خدمات کتابخانه که در سطح پيشرفته ارائه میکرده

با سطحی باالتر از آن برخورد  هاآنبه سطح ساده عادت کنند و تا زمانی که  هاآنشود این امر باعث می

اند، این رو، چون کاربران به محيط ساده عادت کردهشوند. از نكنند، مجبور به جستجو در آن نمی

سایت های جدیدی نيز کسب کنند. بنابراین، این گروه معتقدند که بهتر آن است وبتوانند تجربهنمی

 1ها از یك سطح برای ارائه خدمات استفاده کند. گروه موافق، بر پایه نظریه ویگوتسكیکتابخانه

(Vygotsky, 1978) ها و ظرفيت تر شود، تواناییهای پيچيدههرچه فرد وارد محيط که معتقد است

ها، توانایی و ظرفيت سایتیابد، بيان داشتند که با ایجاد دو سطح برای وبیادگيری وی افزایش می

 یابد. یادگيری کاربران به تدریج افزایش می

نكته است که افزایش  آمد، نتایج مصاحبه گویای این به دست برخالف آنچه که از آزمون فرضيه

 های منو و صرف زمان برای پيدا کردن آیتمپذیری کاربران از زیرمجموعهبينیهای منو در پيشالیه

بندی اقالم نيز منطقی نباشد، یابد که دستهها، مؤثر است. اما این اثر هنگامی قوت میدلخواه از این الیه

                                                 
یا منطقه تقریبی رشد را مطرح می کند. بر پایه این نظریه هنگامی  ZPD روانشناس روسی  نظریه  (Vygotsky)ویگوتسكی .  1

یابد که به موجب آن یادگيرنده به سطوح های وی افزایش میریشود، تعامالت و درگيتر میهای پيچيدهکه فرد وارد محيط

 ,L.S.Vygotshy (1978). Mindin Socity: The development of higher Psychological vygotsky .رسدباالتر شناختی می

thinking and speech. New York: Plenum Press. 
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بينی برخوردار نباشند. د و یا از برچسب مناسب و قابل پيشیعنی اقالم در جای منطقی خود قرار نگرفته باشن

پذیری درك کاربران از اینكه بينیهای آن بر قابليت پيشدر این صورت است که عمق منو و یا تعداد الیه

گذار است. بدیهی است در چنين شرایطی کاربران های زیرین منو قرار دارد تأثيرچه اقالمی زیرپوشش الیه

بایست زمان بيشتری را صرف کنند. چنانچه این زمان بيش از ظرفيت ا کردن آیتم مورد نظر میبرای پيد

شود. به طور کلی آنچه که از آزمون فرضيه پژوهش و یادگيری کاربران باشد باعث سردرگمی آنها می

ل استفاده و توان استنباط کرد این است که کاربران امروزی متفاوت از گذشته هستند و به دليمصاحبه می

تر نسبت به کاربران قدیمی راحت هاآنهای عميق منو برای آشنایی زیاد با فضاهای مجازی رفتن به الیه

های زیاد منو هنگامی باعث این ادعاست که پيمایش تحت الیه دکنندهیيتأهای مصاحبه نيز است. یافته

بندی درست و استفاده از ی دستهشود که دو شرط اصلی سازماندهی اطالعات یعنسردرگمی افراد می

 پذیر به خوبی رعایت نشده باشد.بينیهای پيشبرچسب

فرضيه دوم پژوهش به بررسی عمق منو بر احتمال گم شدن کاربر و صرف وقت برای پيدا کردن 

پردازد. یعنی این فرضيه، بر وجود رابطه ميان عمق منو و افزایش صرف وقت کاربر اطالعات از آن منو می

دهد. مشابه فرضيه قبل، برای آزمون فرضيه دوم رای پيدا کردن اطالعات از آن منو را مورد توجه قرار میب

 (.2ای استفاده شد )جدولپژوهش نيز از آزمون استودنت تك نمونه
 آماري مربوط به فرضيه دوم يهاشاخصاي . نتايج آزمون استودنت تک نمونه2جدول

sig.(2t ailad) df t دعيار استاندارانحراف م نميانگي  شاخصهای  تعداد 

 آماری
5305/0  26 078/0  62/2  4/9  27 

بيشتر است، فرضيه پژوهش  05/0است. چون این مقدار از  5305/0مقدار برابر با  -Pبر این اساس، 

عداد شود. به این معنی که با افزایش عمق منو، یعنی افزایش تعداد اقالم اطالعاتی زیرپوشش منو یا ترد می

های منو، احتمال گم شدن و ميزان صرف وقت کاربران برای پيدا کردن اقالم اطالعاتی تحت آن منو الیه

 یابد. افزایش نمی

مربوط به فرضيه دوم پژوهش نيز محاسبه شد،  یهاسؤالبه  شدهدادهافزون بر این، ميانگين امتيازات 

ای بين دهد رابطه( است، که نشان می9نقطه برش ) و بيشتر از 4/9بر پایه آن مقدار ميانگين برابر با 

 اما تأثير مورد توجه است. ،متغييرهای مورد بررسی وجود ندارد
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های دیگران از جمله های پژوهشآمده از آزمون این فرضيه خالف یافته به دستنتایج       
(2007; Zaphiris & Mtei, 1997; Miles & Bergstrom, 2009  ،Larson & Czerwinski Allen, 

 دهد. را نشان می( ;1983

 هاآنکنندگان مصاحبه شد و نظرات های پژوهش، با هشت نفر از شرکتبه منظور اطمينان از یافته

این عمق منو نيست که باعث صرف زمان زیاد برای پيدا کردن آیتم  هاآندر این زمينه پرسيده شد. از نظر 

های نامتعارف است که باعث درست اقالم و استفاده از برچسببندی ناشود بلكه در واقع، دستهمی

شود مشكل کاربران های زیاد همراه میشود. به بيانی دیگر، وقتی این موارد با الیهسردرگمی کاربران می

های اطالعاتی بيشتر برای پيدا کند و باعث مرور مقولهدر پيدا کردن اقالم زیرپوشش منو را دو چندان می

شود. بدیهی است که این امر ناخواسته زمان مورد نياز برای پيدا کردن آیتم را از تم مورد نظر میکردن آی

 دهد.های منو افزایش میميان الیه

 

  يريگجهينتبحث و 

تر در مباحث نظری توضيح داده شد، یكی از عناصر مطرح در سازماندهی همان طور که پيش

بایست طی کنند. لياتی است که کاربران برای رسيدن به اطالعات میهای اطالعاتی توجه به تعداد عمنظام

های صورت گرفته در این زمينه نتایج این پژوهش همسو با نتایج سایر پژوهشچند که در این رابطه، هر 

های اطالعاتی اضافه کرد از جمله اینكه این پژوهش نظام یدهسازمانهای جدیدی را به حوزه نبود اما یافته

های ن داد که کاربران امروزی نسبت به کاربران گذشته کمتر در پيدا کردن اطالعات از منوها با الیهنشا

های نظام روزافزونتودرتو و عميق احساس نارضایتی و گمشدگی دارند. شاید دليل این امر توسعه 

باشند و این امر در  اطالعاتی است که کاربران امروزی را وادار کرده است با این فضاها بيشتر در تعامل

 از نظام تأثيرگذار بوده است.  هاآنتجربه و آشنایی نسبی 

های دیگران نشان دیگر یافته این پژوهش بر این امر تأکيد دارد که برخالف آنچه نتایج پژوهش

 شود، آنچه باعث سردرگمی وداد عمق منو به تنهایی باعث افزایش زمان برای پيدا کردن اقالم از منو نمی

بندی نادرست اقالم در منوها و عدم دسته ،شودافزایش صرف زمان و بروز خطاهای انتخاب اقالم از منو می

به طراحان  بر این اساسهای اطالعاتی است. های بكار رفته برای توصيف مقولهپذیری برچسببينیپيش

ای که قابليت ارائه های کتابخانهافزارهای دانشگاهی و نرمسایت کتابخانههای اطالعاتی از جمله وبنظام

ژوهش و های این پشود بنا به ضرورت از یافتههای زیرین منو را دارند، توصيه میخدمات زیاد تحت الیه
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های زیرین منو و پذیری اقالم تحت الیهبنیهای بيشتر در این زمينه نسبت به پيشیا با انجام پژوهش

 از آن اقدام نمایند.تر کاربران به اطالعات دسترسی راحت

 شود:های بيشتر در این زمينه ارائه میبراساس آنچه گفته شد، پيشنهادهایی برای انجام پژوهش

ای بایست به گونهها میسایت کتابخانهبا توجه به این نكته که سازماندهی اقالم اطالعاتی وب -

شود پژوهش در همين راستا پيشنهاد میباشد که برای همه کاربران در هر سطحی قابل فهم و استفاده باشد، 

و ...( نيز انجام شود.  یعلمئتيهها نظير )کارمندان، اعضای کتابخانه تیساوبو از دیدگاه دیگر کاربران 

تواند دانش کافی برای دست یافتن به منطق کلی در رابطه با های این پژوهش از آن جهت که مییافته

 ان فراهم آورد، اهميت دارد.سازماندهی اقالم از دیدگاه کاربر

ها از نظر کتابخانه تیساوبهای اطالعاتی با توجه به اهميت سازماندهی مقوله شودیمپيشنهاد  -

های ها و مهارتها، تواناییسهولت دسترسی به اطالعات مورد نياز، پژوهشی در زمينه ميزان آگاهی

ها و الگوهای ی سازماندهی محتوای وب سایتهاهای دانشگاهی از نظر شيوهسایت کتابخانهطراحان وب

 تیساوبموجود در این زمينه انجام شود. به بيانی دیگر، بررسی شود تا چه اندازه افرادی که به طراحی 

ای کافی در این رابطه برخوردار هستند، و براساس آن مشخص شود پردازند از دانش زمينهها میکتابخانه

کنند. این هایی از آن توجه میگيرند و به چه جنبهه مسائلی را در نظر میاین افراد در هنگام طراحی چ

ها جهت بررسی کتابخانه تیساوبهای طراحان ها و مهارتتواند دانش کافی از ميزان تخصصها مییافته

 مشكالت پيش روی آن فراهم آورد.
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