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Abstract
One of the main challenges in web design is arranging the menu items as much
as accessible to the user. The menu items could be arranged in different
hierarchical structures, varying in the number of depth levels and choice
possibilities at each level.
An important issue in this area is the effect of menu depth, derived from the
structure hierarchy, on user performance (in measures of search time and error
rate) and subjective preferences. Empirical studies which examined this issue
indicate consistently on the priority of broad and shallow menus (characterized
in few depth levels and many items at each level) over narrow and deep menus
(characterized in many depth levels and few items at each level) in the
measures mentioned. These studies used symmetric structures created
artificially for the experiment and therefore do not reflect an existing body of
contents, and sequential menus which are not very commonly used on the web.
The current study tried to adopt a more ecological approach and examined the
menu depth effect on user performance and preferences using a site simulating a
website supporting an existing academic course ("Human Intelligence"), and
expandable menus which are commonly used on the web. The experiment
compared two hierarchical structures organized asymmetrically in two and three
depth levels, according to the natural categories of that course. Each structure
contained the same 89 target items. 60 subjects were assigned randomly to one
of the two structures and then asked to perform 10 target item searching tasks.
The tasks did not include target items that were found, in a pilot study, as having
a weak semantic linkage to the categories representing them at the top level of
the three levels menu. The subjective data (ease of use and sense of orientation)
were collected by rating questionnaire at the end of the experiment.
In spite of the aspects distinguishing the current study, the results are
compatible with previous studies results; the two-level menu was found
superior in measures of search speed and error rate, and graded as more easy to
use, but there was no significant statistic difference in the user sense of
orientation. The results give an ecological validity to the previous studies that
examined the effect of menu depth in artificial environments, and reinforce the
recommendation given to web designers in general, and academic website
supporting courses in particular, to organize the menu items at a broad and
shallow hierarchical structures.
Keywords: website supporting course, menu selection, depth versus breadth
in information design.
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תקציר
אחד האתגרים החשובים בעיצוב אתרי אינטרנט הוא ארגון פריטי המידע באופן
נגיש ככל האפשר למשתמש .את פריטי המידע ניתן לארגן במבנים היררכיים
שונים הנבדלים במספר רמות העומק ובמספר אפשרויות הבחירה בכל רמה.
סוגיה מרכזית בהקשר זה היא השפעת עומק התפריט ,הנגזר מהמבנה ההיררכי,
על ביצועי משתמשים )במדדים של זמני איתור פריטי מידע ושיעור טעויות(
ותחושותיהם .מחקרים שבדקו סוגיה זו הצביעו באופן עקבי על עדיפות
תפריטים רדודים ורחבים )המתאפיינים במיעוט רמות עומק ובריבוי פריטים
בכל רמה( על פני תפריטים עמוקים וצרים )המתאפיינים בריבוי רמות עומק
ובמיעוט פריטים בכל רמה( במדדים שהוזכרו .מחקרים אלה התבססו על מבנים
סימטריים שנוצרו באופן מלאכותי לצרכי ניסוי ואשר אינם מאפיינים גופי תוכן
קיימים ,ועל תפריטים סדרתיים שאינם שכיחים באתרי אינטרנט.
המחקר הנוכחי ניסה לאמץ גישה אקולוגית ,ובחן את השפעת עומק התפריט על
ביצועי משתמשים ותחושותיהם באתר המדמה אתר מלווה קורס אקדמי קיים
)'אינטליגנציה אנושית'( בתפריטים מתרחבים הרווחים בשימוש באתרי
אינטרנט .בניסוי הושוו שני מבנים היררכיים שאורגנו ב 2-ו 3-רמות עומק באופן
אסימטרי בהתאם לקטגוריות הטבעיות הקיימות בקורס זה )המבנים מוצגים
באיור  1ו 2-להלן( .כל אחד מהמבנים הכיל את אותם  89פריטי מידע60 .
נבדקים הוקצו רנדומאלית לאחד משני המבנים ונתבקשו לבצע  10משימות
איתור פריטי מידע .במשימות לא נכללו פריטי מידע שנמצאו ,בניסוי מקדים,
כבעלי קשר סמנטי רופף לקטגוריות המייצגות אותם ברמה העליונה במבנה 3
הרמות .הנתונים הסובייקטיביים )נוחות השימוש ותחושת התמצאות( נאספו
באמצעות שאלון דירוג אותו נתבקשו הנבדקים למלא בתום הניסוי.

איור  .1תפריט מבנה  2רמות העומק )הרמה ההיררכית העליונה מופיעה בצד הימני של התפריט(

איור  .2תפריט מבנה  3רמות העומק )הרמה ההיררכית העליונה מופיעה בצד הימני של התפריט(
על אף האספקטים המייחדים את המחקר הנוכחי ,התוצאות שנתקבלו עולות
בקנה אחד עם תוצאות מחקרים קודמים; מבנה  2הרמות נמצא כעדיף במדדים
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 אך לא נמצא הבדל,של זמני איתור ושיעור טעויות ודורג כנוח יותר לשימוש
, התוצאות מספקות תוקף אקולוגי.סטטיסטי משמעותי בתחושת ההתמצאות
 ומחזקות,למחקרים שבדקו את השפעת עומק התפריט בסביבות מלאכותיות
 לארגן,את ההמלצה לעוסקים בעיצוב אתרים בכלל ואתרים מלווי קורס בפרט
.את פריטי המידע במבנים היררכיים רדודים ורחבים
. עומק לעומת רוחב בעיצוב מידע, בחירה מתפריט, אתר מלווה קורס:מילות מפתח
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