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ڪلیدواژه ها 

تحلیل محتوایی، ویژگی های محتوایی، کتابخانه های دیجیتالی کودکان، کتابخانه های دیجیتالی، رابط کاربری

رابط های کاربر در كتابخانه های دیجیتالی کودکان:   پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی

مرتضی کوکبی  | ندا زراعت کار

چڪیده

هدف: در این پژوهش سعی کردیم با شناسایی و بررسی چهل کتابخانه 
دیجیتالی کودکان ویژگی های محتوایی مهم تر را شناسایی کنیم.

روش/رویکرد پژوهش: برای بازیابی این کتابخانه با کلید واژه های مختلف 
در موتورهای جست وجوی گوگل و یاهو جست وجو انجام گرفت. پس از آن 

سیاهه ای بر اساس کلیه ویژگی های موجود در این کتابخانه ها تهیه و سپس 

این سیاهه در اختیار صاحب نظران ایرانی قرار گرفت.الزم به ذکر است که این 

صاحب نظران را اعضای شورای کتاب کودک و کتابداران کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان تشکیل داده اند.

یافته ها: با تلفیق نظرات صاحب نظران و در نظر گرفنت گرفنت درصد فراوانی 
برای دو گزینه »زیاد« و »خیلی زیاد«، ویژگی های مهم شناسایی شدند. 

ویژگی های مهم شناسایی شده ویژگی هایی بودند که بیش از هفتاد درصد 

پاسخ گویان گزینه های مهم و بسیار مهم را در مورد آنها انتخاب کرده اند. 

پنجاه و شش ویژگی محتوایی مهم تر انتخاب شده به هفت گروه کلی تقسیم 

و سپس هر گروه به زیر مجموعه های مربوطه تقسیم بندی شدند.

نتیجه گیری: طراحان وب سایت های کتابخانه های دیجیتالی انگلیسی زبان 
کودکان ویژگی های محتوایی را چندان مورد توجه قرار نداده اند و شاید یکی 

از دالیل این امر تنوع بسیار زیاد مطالبی باشد که هر کتابخانه می توانسته 

در وب سایت خود قرار دهد. مقایسه ویژگی های محتوایی در کتابخانه های 

دیجیتالی کودکان با مجموع نظرات صاحب نظران نشان می دهد که بسامد 

کم برخی از این ویژگی ها دلیل بر بی اهمیتی آنها منی باشد بلکه تغییر در 

محمل های اطالعاتی و ظهور کتابخانه های دیجیتالی مفاهیم و ویژگی های 

جدیدی را مطرح ساخته و با توجه به نوظهور بودن آن ها، تعدادی از این 

ویژگی ها در تعداد کمرتی از کتابخانه ها دیده شده اند.
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مقدمه
طي مدت زماني طوالني، علم اطالع رساني و سيستم هاي موجود در آن، بر مدارک چاپي 
استوار بود. رشد روزافزون اطالعات و انتشارات، امانت بين کتابخانه ها را گسترش داد. اين 
رويه، با ظهورانتشارات الکترونيکی دانشگاهي، که مستقيماً بر روي اينترنت قرار داشتند، 
شتاب گرفت. در اين زمينه، پيشرفت فناوري، بيش از پيش در کتابخانه ها ايفاي نقش کرد و 
کتابخانه هاي ديجيتالي، به منظور تغيير شيوه هاي دسترسي به اطالعات ظهور کردند )نبوي، 

1385،ص 73(. 
امروزه، دسترسي افراد به منابع، از طريق اين کتابخانه ها، بسيار آسان شده است.  در اين 
ميان، کودکان نيز از اين فناوري بي نصيب نمانده اند و با اهداف گوناگون آموزش، پژوهش، 
و سرگرمي وارد اينترنت مي شوند )ايفال3، 2004(. بنابراين، با توجه به حجم عظيم اطالعات 
موجود در اين مجموعه ها، کودکان و استفاده کنندگان از اين منابع )اوليا و مربيان( بايد قادر باشند 
براي دسترسي به منابع مورد عالقه خود راهي آسان برگزينند. در سطح بين المللي، شاهد تعداد 
محدودي از اين نوع کتابخانه هاي خاص کودکان هستيم؛ اما جست و جوهای انجام شده در اين 
زمينه، نشان داد که هيچ کتابخانه ديجيتالي خاص کودکان در ايران وجود ندارد و تنها بخشي از 
کتابخانه بين المللي ديجيتالي کودکان، که خاص کودکان ايراني است، مي تواند مورد استفاده قرار 
گيرد. بنابراين، ضرورت وجود چنين کتابخانه ای که خاص کودکان ايرانی باشد، بيش از پيش 
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ديده می شود. الزم به ذکر است که پژوهش هايی در زمينه ارزيابی وب سايت های دانشگاهی و 
همچنين وب سايت های کودکان و بررسی رابط های کاربری کتابخانه های ديجيتالي انجام گرفته 

است که از مرتبط ترين آنها می توان به پژوهش های زير اشاره کرد.
در زمينه وب سايت های کتابخانه های دانشگاهی اصغري پور )1380(، در مقاله اي با 
عنوان »عناصر و ويژگي هاي مهم در طراحي وب سايت کتابخانه هاي دانشگاه« به شناسايي 
رويکردها، عناصر، و ويژگي هاي مطرح در وب سايت کتابخانه هاي دانشگاهي پرداخت. 
جامعه آماري تحقيق او 20 وب سايت کتابخانه اي دانشگاه هاي برتر در کشورهاي آمريکا، 
کانادا، استراليا، و 5 وب سايت از کتابخانه هاي دانشگاهي ايران است. در نهايت، ضمن ارائه 
الگويي نظري براي طراحي وب سايت  ها، مشخص شد که ميزان همخواني وب سايت هاي 
خارجِي نمونه تحقيق با سياهه  ارزيابي حدود 78 درصد است، اما وب سايت  هاي کتابخانه هاي 

دانشگاهي ايران از طراحي ضعيفي )45 درصد( برخوردارند. 
صابري )1384(، در پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان »بررسي ويژگي هاي 
ساختاري و محتوايي صفحات خانگي کتابخانه هاي مرکزي و دانشگاهي ايران و کشورهاي 
کانادا، آمريکا، و استراليا به منظور ارائه الگوي بهينه جهت طراحي صفحات خانگي کتابخانه هاي 
مرکزي و دانشگاه هاي ايران« به مطالعه اين وب سايت ها پرداخته است. نتايج پژوهش نشان 
مي دهد که تفاوت زيادي در بين وب سايت هاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران و همتايان 

خارجي آنها وجود دارد. 
مك مالن4 )2001(، در مقاله اي با عنوان »آزمودن کارآيي در يك پروژه طراحي دوباره 
وب سايت کتابخانه اي« با استفاده از روش هاي آزمودن وب سايت ها، نظير ارزيابی توسط 
کاربران، چگونگي تقابل کاربران با وب سايت هاي کتابخانه اي با هدف جست وجوي اطالعات 
را مورد بررسي قرار داده است. اين بررسي، مشکالتي از قبيل واضح نبودن واژگان به کاررفته 
در وب سايت، عدم تناسب رنگ ها، اندازه ها، و نبودن محلي براي پيوندهاي راهنما را نشان 

داده است. 
پاره ای ديگر از پژوهش ها به بررسی رابط های کاربری در کتابخانه های ديجيتال پرداخته اند 
که از اين دست می توان به پژوهش انجام شده در سال 2007 توسط بخش نرم افزار دانشگاه 
فناوري وين5 اشاره کرد. بخش فناوري نرم افزار دانشگاه فناوري وين  در مقاله اي با عنوان 
»ساختار رابط کاربري مرورگر کتابخانه ديجيتالي« به بررسي عوامل مهمي نظير نوع نمايش، 
رنگ، اندازه، کتاب هاي جديد، کتاب هاي استفاده شده، و محل در بازيابي مدارک در اينگونه 

کتابخانه ها پرداخت.
ديگر پژوهش انجام شده در اين زمينه، پژوهش عليجاني و نيك کار )2008( با عنوان 

مرتضــی کوکبـی
ندا  زراعـت کار
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»ارزيابي و مقايسه رابط هاي کاربري کتابخانه هاي ديجيتالي« است. نويسندگان، در اين مقاله، 
به بررسي رابط هاي کاربري چهار کتابخانه پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند که کتابخانه نت، 

براساس معيار هاي موجود، باالترين امتياز را  کسب کرده است.
پژوهش هايی نيز درباره وب سايت های کودکان انجام پذيرفته است. در اين زمينه می توان 
به پژوهش پشوتنی زاده )1386( اشاره کرد. او در اين پژوهش به بررسي وب سايت هاي 
انگليسي زبان و فارسي زبان نوجوانان 12-14 ساله پرداخته و با روش تحليل ساختاري و 
محتوايي و با تلفيق نظرات کودکان و صاحب نظران، الگوي ساختاري و محتوايي بهينه اي 

براي وب سايت مخصوص نوجوانان 12- 14 ساله ايراني ارائه داده است.
مهاجر)1385(، در پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان »معماري اطالعات از ديدگاه 
کودکان و نوجوانان: ارزيابي سايت هاي فارسي کودکان و نوجوانان در وب« به بررسي 
نقاط قوت و ضعف 20 وب سايت از وب سايت هاي فارسي کودکان پرداخت که از طريق 
موتور جست  وجوي گوگل بازيابي شده اند. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که 36 درصد 
سايت هاي مورد پژوهش، معيارهاي الزم در طراحي بصري صفحات وب سايت هاي کودکان 
را رعايت کرده و 55 درصد آنها معيار هاي تعيين کننده در ارزيابي محتواي صفحات را مدنظر 
قرار داده اند. در مجموع، 58 درصد از معيارهاي طراحي صفحات وب سايت هاي کودکان و 

نوجوانان توسط اين وب سايت ها رعايت شده است.
باتوجه به آنچه ذکر شد می توان دريافت که در اين پژوهش ها هيچ توجهی به کتابخانه های 
ديجيتالی کودکان نشده است. بنابراين، در اين پژوهش بر آن شديم تا ضمن بررسی وضعيت 
شاخص هاي محتوايي در کتابخانه هاي ديجيتال کودکان، به ارائه ويژگی های پراهميـت تر 

محتوايی در کتابخانه های ديجيتال انگليسی زبان بپردازيم.

روش شناسی پژوهش
به منظور تهيه سياهه اي از ويژگي هاي محتوايي کتابخانه های ديجيتالی انگليسي زبان کودکان از 
روش تحليل محتوا استفاده شده است. پس از تحليل وب  سايت های اين کتابخانه ها، به منظور 
تهيه سياهه وارسی، تمامي ويژگي هاي استخراج شده از اين کتابخانه ها، براساس بسامد مرتب 
گرديد. با استفاده از سياهه وارسي تهيه شده، درباره لزوم وجود اين ويژگي ها در کتابخانه 
ديجيتالی کودکان در ايران، از صاحب نظران ايراني و به طور جداگانه  از تعدادي از کودکان، در 
رده سنی مورد پژوهش، نظرخواهي گرديد و سرانجام، با تلفيق نظرهاي آنها و در نظر گرفتن 
درصد فراواني براي دو گزينه »زياد« و »خيلي زياد«، ويژگي هاي مهم شناسايي شدند. برای 

تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفی استفاده شده است.

رابط های کاربر در کتابخانه های
دیجیتالی کودکان: پیشنهاد  ...
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در اين تحقيق، جامعه به سه گروه متفاوت تقسيم مي شوند که عبارت اند از:
1.  صاحب نظران ايراني که خود به دو گروه تقسيم مي شوند:

•  اعضاي شوراي کتاب کودک، که مسئوليت اصلي انتخاب کتاب و برنامه  ريزي هاي 
الزم در بخش فارسي زبان کتابخانه ديجيتالي بين المللي کودکان را بر عهده دارند. اعضاي 
شوراي کتاب کودک بالغ بر 5 نفر مي باشند و نظر همه آنها پرسيده شده و در تحقيق بررسي 

گرديده است؛ و
• کتابداران )مربيان( کانون هاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان شهر شيراز، که به 
 دليل کار مستمر با کودکان و آشنايي با نيازهاي اطالعاتي آنها مورد پرسش قرار گرفتند. اين 
مربيان 26 نفر مي باشند و براي تعيين حجم نمونه آنها از فرمول کوکران استفاده شده است  
بر اين اساس، 13 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين گرديد. با توجه به حجم نمونه   تعيين شده و 
احتمال بروز خطا در پرسشگري، 16 نفر از کتابداران )مربيان( کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان به  روش سيستماتيك انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. به اين ترتيب که اسامی 
را براساس حروف الفبا مرتب کرده و سپس آنها را از 1 شماره گذاری می کنيم. سپس يکی 
از اعداد 1 يا 2 را به صورت تصادفی انتخاب نموده و براساس آن بقيه اعداد را نيز مشخص 
می کنيم. بدين صورت که اگر عدد 1 را انتخاب کرديم بقيه اعداد فرد را نيز انتخاب می کنيم و 

در صورت انتخاب عدد 2 اعداد زوج را انتخاب می کنيم.
2. کودکان در گروه سني 6-9 سال، که به دليل عدم تسلط به زبان انگليسی و در نتيجه 

آن عدم توانايی در راهبری بين صفحات حذف گرديدند.
3. کتابخانه هاي ديجيتالي انگليسي زبان کودکان، منظور کليه کتابخانه های ديجيتالی 
انگليسی زبان می باشد که منابع خود را به طور تمام متن ارائه می دهند و گروه سنی 6 -9 سال 
را نيز در بردارند. براساس ويژگی های مورد نظر ما در اين پژوهش، تعداد40 کتابخانه بازيابی 

شده مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار و روش گردآوری داده ها
1. براي تعيين وجود شاخص هاي محتوايي در کتابخانه هاي مورد بررسي از روش استنادي 
استفاده گرديد و با رجوع به کتابخانه هاي مزبور کليه ويژگي هاي موجود در اين کتابخانه ها از 
بُعد محتوايي استخراج شد. سپس، از ويژگي هاي استخراج شده از اين کتابخانه ها، سياهه اي تهيه 
گرديد. همچنين، براي تعيين اهميت هريك از ويژگي ها از طيف پنج گزينه اي ليکرت استفاده شد. 
براي تعيين ميزان اهميت هريك از شاخص ها از ديدگاه اعضاي شوراي کتاب کودک و کتابداران 

)مربيان( کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، اين سياهه در اختيار آنها قرار داده شد.

مرتضــی کوکبـی
ندا  زراعـت کار
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 children’s 2. براي بازيابي کتابخانه های ديجيتالی انگليسی زبان کودکان با کليد واژه هاي
 library، children’s digital library، kids’ library، kids’ digital library، childhood library، childhood digital

library،  children’s book،  kids’ book،  children’s book online، و kids’ book online در موتورهاي 

جست وجوي گوگل و ياهو جست وجو انجام گرفت. تك تك وب سايت ها از نظر ميزان 
تطابق با ويژگي هاي مد نظر پژوهشگر همچون گروه سني، دادن متن کامل داستان، و ساير 
ويژگي هاي مطرح در کتابخانه هاي ديجيتالي مورد بررسي قرار گرفتند و عناوين تکراري، 
نامرتبط و غيرالزم، غيرانگليسي،  تك موضوعي )کتابخانه هايي که منابع آنها تنها در يك زمينه 

موضوعي خاص مثل حيوانات بود( از مجموعه آنها خارج گرديد.
 پس از آن، براي اطمينان از بازيابي تمامي اين نوع کتابخانه ها، گزينه »similar pages« نيز 
براي همه عناوين مرتبط بازيابي، مشاهده، و در صورت تطابق با ويژگي هاي مد نظر، عناوين 

آنها نيز به سياهه کتابخانه ها افزوده شد.

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش
ازآنجاکه هيچ الگوی خاصی برای رابط های کاربری کتابخانه های ديجيتال، به طور  کلی، و 
کتابخانه های ديجيتال کودکان، به طور خاص، وجود ندارد؛ به منظور تعيين وضعيت شاخص های 
محتوايی در کتابخانه های ديجيتالی کودکان ناچار به تهيه سياهه ای از ويژگی های محتوايي موجود 
در اين کتابخانه ها شديم. بنابراين، کليه ويژگی های موجود در اين کتابخانه ها استخراج و سپس 

براساس بسامد مرتب گرديدند. براين اساس ويژگی ها به شکل زير رتبه بندی گرديدند:

 توزیع فراوانی ویژگی های محتوایی 
موجود در کتابخانه های دیجیتالی کودکان

جدول 1

رابط های کاربر در کتابخانه های
دیجیتالی کودکان: پیشنهاد  ...

درصد ویژگی  های محتوایی ردیف درصد ویژگی  های محتوایی ردیف

12/5 آخرین تاریخ روزآمد سازی وب  سایت 44 100 عنوان 1

12/5 آموزش زبان انگلیسی 45 85 توضیح در مورد وب  سایت 2

10 ارائه كتاب  های چندبخشی 46 82/5 پیوند به وب  سایت  های کودکان 3

10 امکان دیدن پژوهش  ها در زمینه کودکان 47 70 امکان متاس با وب  سایت 4

10
امکان معرفی کتاب مناسب توسط کاربر 

به کتابخانه
48 65 سیاست محرمانگی 5

10 پیوند به نارشان 49 62/5 خوشامدگویی به کاربران 6

10 جوایز 50 50 ارسال نظرها و پیشنهادها 7

10 تشکر از کاربران جهت بازدید از وب  سایت 51 50 توضیحی زیرعنوان در مورد وب  سایت 8

7/5 امکان ساخنت پیوند به وب  سایت كاربر 52 50 بازی  های پیوسته )آنالین( 9

7/5 پرسش از کتابدار 53 42/5 راهنامی موضوعی 10
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 توزیع فراوانی ویژگی های محتوایی 
موجود در کتابخانه های دیجیتالی کودکان

ادامه جدول 1

مرتضــی کوکبـی
ندا  زراعـت کار

7/5
معرفی کتاب  هایی که جوایزی

54 دریافت کرده  اند 40 سال آغاز به کار وب  سایت 11

7/5 بخش تکالیف درسی 55 40 معرفی سازمان پشتیبان 12

7/5
مطلع کردن کاربر از عناوین جدید توسط 

پست الکرتونیکی 56 37/5 امکان گوش دادن به داستان  ها 13

7/5 دعوت به همکاری از کاربر 57 40 ارائه منابع برای معلامن و والدین 14

7/5 معرفی طراح وب سایت 58 37/5 ارائه کتاب  های چندرسانه  ای 15

7/5 راهنامی استفاده از وب  سایت 59 35 کارهای هرنی 16

5 اهداء کتاب از سوی کاربر 60 35 جست  وجو درون وب سایت 17

5 خداحافظی با کاربر در پایان 61 37/5
امکان خرید کتاب به صورت پیوسته 

)آنالین( 18

5 کتاب  های تصویری 62 35 منایه وب  سایت 19

5 منابع مرجع 63 35 ارائه نرم  افزارهای مورد نیاز 20

5 جست  وجوی کتاب  ها براساس کشور 64 35 معرفی کتاب  های جدید 21

5 جست  وجوی کتاب  ها براساس حجم کتاب 65 35
معرفی کتاب  های جدید وب  سایت 

در آینده 22

5 ارائه برنامه  های پژوهشی 66 32/5 معرفی مدیر وب  سایت 23

5 پیوند جهت برطرف کردن اشکاالت فنی 67 32/5 پیوند به نویسندگان و طراحان 24

5 دعوت از کاربر جهت ترجمه 68 32/5 مسابقه نوشنت برای کودکان 25

5 پذیرش آگهی در وب سایت 69 30 تعیین گروه مخاطب 26

2/5 ارائه کتاب  های کمیاب 70 30 گروه سنی 27

2/5 انتخاب شخصیت  های داستان 71 30 رنگ آمیزی 28

2/5 ارسال کارت تربیک 72 30 آگهی/ خربها 29

2/5 مجالت 73 27/5 )FAQ( سؤاالت متداول 30

2/5
جست  وجوی کتاب  ها بر اساس تصویر 

روی جلد 74 25 جست  وجو با موتورهای عمومی 31

2/5 انتشار کتاب و یا مطالب کاربر 75 22/5 راهنامیی و کمک به کاربر 32

2/5
امکان گوش دادن به داستان با تلفن زدن 

به کتابخانه 76 22/5 اهداف کتابخانه 33

2/5 امکان انتخاب گوینده داستان  ها 77 20
امکان اشرتاک روزنامه مربوط به

 وب  سایت و یا کتابخانه
34

2/5 آموزش نقاشی 78 20 معرفی وب  سایت به دوستان 35

2/5 هامیش  ها در زمینه کودکان 79 20 معرفی تازه  های وب  سایت 36

2/5 ارسال داستان کودک به دوستان 80 20 نشانی کتابخانه یا سازمان 37

2/5 گروه بحث در مورد کتاب  های کودکان 81 20 پیوند به مراکز کودکان 38

درصد ویژگی  های محتوایی ردیف درصد ویژگی  های محتوایی ردیف
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 توزیع فراوانی ویژگی های محتوایی
موجود در کتابخانه های دیجیتالی کودکان

ادامه جدول 1

نتايج به دست آمده حاکي از اين است که از ميان شاخص هاي محتوايي، تنها شاخص 
عنوان در تمامي وب سايت ها وجود دارد. در حالي که، شاخص هايي نظير کتاب هاي کمياب، 
انتشار کتاب و يا مطالب کاربر، آرم/ نشان سازمان سازنده، امکان گوش دادن به داستان از 
طريق تلفن، امکان انتخاب گوينده داستان، بخش مجالت، تاريخچه کتابخانه يا وب سايت، و 
جست وجو براساس جلد تنها در يك کتابخانه وجود دارد. همان گونه که در جدول 1 مشاهده 
مي گردد تنها 9 شاخص از 85 شاخص محتوايي )10/58 درصد( در بيش از 50 درصد 

کتابخانه ها وجود دارد.
درحالي  که 34 شاخص )39/5 درصد( در کمتر از 10 درصد کتابخانه ها وجود دارد. اين 
نتايج نشانگر ضعف اين کتابخانه ها از شاخص هاي محتوايي است. از ديگر نشانه هاي ضعف 
شاخص هاي محتوايي در کتابخانه هاي ديجيتال کودکان اين است که در مجموع، 772 ويژگي 
محتوايي در 40 کتابخانه مورد بررسي، و به طور متوسط 19/3 ويژگي در هر کتابخانه وجود 
دارد، که تنها 22/4 درصد از کل ويژگي ها را شامل مي شود. البته يکي از داليل اين امر را 
مي توان تنوع مطالبي دانست که هر کتابخانه در وب سايت خود قرار داده است. همان طور که 
قبالً نيز اشاره شد، بعضي از اين شاخص ها تنها در يك يا چند کتابخانه وجود دارد و بعضي 
در تعداد نسبتاً بيشتري از کتابخانه ها ديده مي شود که اين امر بستگي به نظر طراح و سازنده 

وب سايت کتابخانه در مورد ميزان اهميت هر ويژگي دارد.

رابط های کاربر در کتابخانه های
دیجیتالی کودکان: پیشنهاد  ...

2/5 )home page(امکان ساخنت صفحه شخصی 82 17/5 پیوند به کتابخانه  های دیگر 39

2/5 آموزش زمان و ریاضی 83 17/5 امکان ثبت  نام در وب سایت 40

2/5 آرم/ نشان سازمان سازنده 84 17/5 آموزش اعداد و الفبا 41

2/5 تاریخچه کتابخانه یا وب سایت 85 15
معرفی کتاب  هایی که بیشرت مورد 

استفاده قرار گرفته  اند 42

   15 فیلم و کارتون 43

درصد ویژگی  های محتوایی ردیف درصد ویژگی  های محتوایی ردیف
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درصد اهمیت 

)جمع گزینه  های 

مهم و بسیار 

مهم( 

ویژگی  های محتوایی ردیف

درصد اهمیت 

)جمع گزینه  های 

مهم و بسیار 

مهم( 

ویژگی  های محتوایی ردیف

81 پیوند به کتابخانه  های دیگر 29 100 ارسال نظرات و پیشنهادها 1

81 گروه بحث در مورد کتاب  های کودکان 30 100 پیوند به نویسندگان و طراحان 2

81 مسابقه نوشنت برای کودکان 31 100 پیوند به وب سایت  های کودکان 3

80/9 راهنامیی و کمک به کاربر 32 100 عنوان 4

80
امکان اشرتاک روزنامه مربوط به 

وب  سایت و یا کتابخانه
33 100 گروه سنی 5

80 هامیش  ها در زمینه کودکان 34 95/3 کتاب  های تصویری 6

80 منایه وب سایت 35 95/3 معرفی کتاب  های جدید 7

76/6 آموزش اعداد و الفبا 36 95/2 منابع مرجع 8

76/6
جست وجوی کتاب  ها بر اساس

 تصویر روی جلد
37 95/2 امکان ثبت نام در وب سایت 9

76/2 ارائه منابع برای معلامن و والدین 38 95/2 جست وجو درون وب سایت 10

76/2 پیوند جهت برطرف کردن اشکاالت فنی 39 95/2 راهنامی موضوعی 11

76/2 )faq( سؤاالت متداول 40 95 ارائه نرم افزارهای مورد نیاز 12

76/2
معرفی کتاب  های جدید

 وب سایت در آینده
41 95 اهداف کتابخانه 13

76/2 نشانی کتابخانه یا سازمان 42 95 تعیین گروه مخاطب 14

76/1 معرفی وب سایت به دوستان 43 95
معرفی کتاب  هایی که بیشرت مورد استفاده 

قرار گرفته  اند
15

75 ارائه کتاب  های چندبخشی 44 94/7 مجالت 16

75 تاریخچه کتابخانه یا وب  سایت 45 90/5
معرفی کتاب  هایی که جوایزی 

دریافت کرده  اند
17

75 کارهای هرنی 46 90/4 ارائه برنامه  های پژوهشی 18

75 آخرین تاریخ روزآمدسازی وب سایت 47 90/4 ارائه کتاب  های کمیاب 19

75 امکان ساخنت پیوند به وب  سایت كاربر 48 90 امکان متاس با وب سایت 20

73/7 امکان دیدن پژوهش  ها در زمینه کودکان 49 90
امکان معرفی کتاب مناسب توسط 

کاربر به کتابخانه
21

71/5 رنگ  آمیزی 50 90 توضیح در مورد وب سایت 22

71/4 ارسال داستان کودک به دوستان 51 90 راهنامی استفاده از وب سایت 23

71/4 توضیحی زیرعنوان در مورد وب  سایت 52 90 معرفی تازه  های وب  سایت 24

71/4 جست وجو با موتورهای عمومی 53 85/8 پرسش از کتابدار 25

71/4 خوشامدگویی به کاربران 54 85/8 پیوند به مراکز کودکان 26

70/6 انتخاب شخصیت  های داستان 55 85/7 جست  وجوی کتاب  ها بر اساس کشور 27

70/5 ارائه کتاب  های چندرسانه  ای 56 81
امکان خرید کتاب به صورت

 پیوسته )آنالین(
28

بررسی نگرش کل پاسخ گویان در
 مورد ویژگی های محتوایی

جدول 2

مرتضــی کوکبـی
ندا  زراعـت کار
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با توجه  به تنوع بسيار مطالب در شاخص محتوايي، امکان جای دادن همزمان تمامي 
اين ويژگي ها در وب سايت کتابخانه وجود ندارد؛ زيرا استفاده از اين حجم زياد مطالب باعث 
شلوغي بيش از حد وب سايت و در نتيجه، سردرگمي کاربران مي گردد. بنابراين، با توجه به درجه 
اهميت اين ويژگي ها، بايد تعدادي از ويژگي هاي پراهميت تر را که وجود آنها در وب سايت 
کتابخانه از اهميت بيشتري برخوردار است را )با توجه به آنچه پاسخ گويان انتخاب نموده اند( 
انتخاب و ويژگي هاي کم اهميت تر را از اين مجموعه حذف کرد. براي اين منظور، همان طور که 

در جدول 2 مشاهده مي گردد، ويژگي ها بر حسب ميزان اهميت آنها مرتب شده اند. 
 مي توان ديد که در شاخص محتوايي در مورد ويژگي هايي مثل عنوان، گروه سني، ارسال 
نظرات و پيشنهادها، پيوند به نويسندگان و طراحان، و پيوند به وب سايت هاي کودکان همه 
پاسخ گويان گزينه هاي مهم يا بسيار مهم را انتخاب کرده اند، که بيانگر اهميت اين ويژگي ها از 

نظر هر دو گروه مي باشد. 
همچنين، ويژگي هايي مثل کتاب هاي تصويري، معرفي کتاب هاي جديد، منابع مرجع، 
راهنماي موضوعي ديگر  ثبت نام در وب سايت، جست وجو درون وب سايت، و  امکان 
ويژگي هاي مهم در اين بخش مي باشند. ازطرف ديگر، ويژگي هايي مثل آموزش زمان و 
رياضي، امکان گوش دادن به داستان با تلفن زدن به کتابخانه، بازي هاي پيوسته، دعوت به 
همکاري از کاربر، معرفي طراح وب سايت، فيلم و کارتون، پذيرش آگهي در وب سايت، و 

خداحافظي با کاربر در پايان از اهميت زيادي برخوردار نيستند.
بنابراين، با توجه به آنچه گفته شد، ويژگي هايي را که بيش از70 درصد پاسخ گويان 

گزينه هاي مهم يا بسيار مهم را در مورد آنها انتخاب کرده اند، جدا مي کنيم.

بحث و نتیجه گیری
در مجموع، می توان گفت که طراحان وب سايت های کتابخانه های ديجيتالی انگليسی زبان 
کودکان ويژگي هاي محتوايی را چندان مورد توجه قرار نداده اند و شايد يکی از داليل اين امر 
تنوع بسيار زياد مطالبی باشد که هر کتابخانه می تواند در وب سايت خود قرار دهد. اصوالً هر 
فعاليتي از جمله کتابخانه  ديجيتالي، نيازمند بازبيني و بازنگري در پروژه ها، نظام ها، خط مشي ها، 
خدمات، و برنامه ريزي هاي خود جهت دستيابي به ارزش افزوده و اتخاذ تدابيري براي توسعه 
بيشتر است. بنابراين، براي اينکه بتوان به کتابخانه ديجيتالي پويا و کارآمدي دست يافت، بايد تدابير 
درست و صحيحي را اتخاذ کرد. اتخاذ تدابير صحيح نيازمند به کارگيري معيارها و مالک هاي 
الزم براي ارزيابي مداوم و توسعه و بهبود فرايندهاي کتابخانه هاي ديجيتالي است )نوروزي، 
1383،ص76(. به اين منظور بايد عناصر اصلي کتابخانه هاي ديجيتالي مورد شناسايي قرار گيرد.

رابط های کاربر در کتابخانه های
دیجیتالی کودکان: پیشنهاد  ...
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با توجه به مجموع نظرات صاحب نظران و آنچه در کتابخانه هاي ديجيتالي کودکان 
مشاهده گرديد 56  ويژگي مهم تر انتخاب شده، جهت طراحي الگوي پيشنهادي به هفت گروه 
کلي شامل: درباره ما، جست وجو، پيوندهاي مفيد، بزرگساالن، آموزش و سرگرمي، راهنماي 
کاربر، و منابع تقسيم شدند، سپس هر گروه به زيرمجموعه هاي مربوط تقسيم بندي شدند که 

عبارت اند از:
* عنوان، شامل: توضيحی زير عنوان؛

* درباره ما،شامل:
 اهداف کتابخانه،

 تاريخچه کتابخانه،
 نشانی کتابخانه يا وب سايـت، و

 تعيين گروه مخاطب.
* جست وجو، شامل:

 نمايه وب سايت،
 موتورهای عمومی،

 درون وب سايـت، و
 کتاب که خود شامل:

 بر اساس تصوير روی جلد،
 بر اساس راهنمای موضوعی،

 بر اساس گروه سنی، و
 بر اساس کشور؛

* بزرگساالن، شامل:
 منابع برای والدين و معلمان،

 پژوهش هايي در زمينه کودکان،
 ارائه برنامه های پژوهشی،

 گروه بحث در مورد کتاب های کودکان،
 همايش ها در زمينه کودکان،و

 معرفی کتاب مناسب توسط کاربربه کتابخانه؛
* آموزش و سرگرمی، شامل:

 آموزش اعداد و الفبا،
 کارهای هنری،

مرتضــی کوکبـی
ندا  زراعـت کار
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 رنگ آميزی،
 اشتراک روزنامه کتابخانه يا وب سايـت،

 مسابقه نوشتن برای کودکان،
 معرفی وب سايت به دوستان، و
 ارسال داستان کودک به دوستان؛

* راهنمای کاربر، شامل:
 راهنمای استفاده از وب سايت،

 تماس با وب سايت،
 ارسال نظرات و پيشنهادات،

 سؤاالت متداول،
 راهنمايی و کمك به کاربر،

 پرسش از کتابدار،
 نقشه وب سايـت،

 توضيح در مورد وب سايـت، و
 معرفی تازه های وب سايـت؛

* پيوندهای مفيد، شامل:
 وب سايت های کودکان،

 مراکز کودکان،
 کتابخانه های ديگر،

 نويسندگان و طراحان،
 وب سايت کاربر، و

 برطرف کردن اشکاالت فنی؛
* منابع، شامل:

 مجالت،
 منابع مرجع، و

 کتاب شامل:
 کتاب های چند بخشی،

 کتاب های تصويری،
 کتاب هايی که بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند،

 کتاب های جديد،
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 کتاب هايي که جوايزی دريافت کرده اند،
 کتاب های جديد در آينده،

 کتاب های کمياب، و
 کتاب های چندرسانه ای شامل:

انتخاب شخصيت های داستان؛  
و همچنين:

* ثبت نام در وب سايت؛
* خوشامدگويی به کاربران؛ و

* آخرين تاريخ روزآمدسازی وب سايـت مي باشد.
در نهايت، مقايسه ويژگی های محتوايی در کتابخانه های ديجيتالی کودکان، با مجموع 
نظرات صاحب نظران نشان می دهد که بسامد کم برخی از اين ويژگی ها دليل بر بی اهميتی آنها 
نيست، بلکه تغيير در محمل های اطالعاتی و ظهور کتابخانه های ديجيتالی مفاهيم و ويژگی های 
جديدی را مطرح ساخته و با توجه به نوظهور بودن آنها، تعدادی از اين ويژگی ها در تعداد 
کمتری از کتابخانه ها ديده شده اند.  همچنين، لزوم طراحی کتابخانه ای ديجيتالی متناسب با 
فرهنگ و نيازهای کودکان ايرانی بيش از پيش احساس می شود. گرچه نبود حتی يك کتابخانه 
ديجيتالی ايرانی برای کودکان را می توان بی توجهی يا ناآگاهی مسئوالن ذی ربط نسبت به 
اينگونه منابع اطالعاتی نوين دانست. بنابراين، پيشنهاد مي شود سازمان ها و يا افراد دست اندرکار 
در اين زمينه، از يافته هاي اين پژوهش و ويژگي  هاي مهِم شناسايي شده، در جهت ايجاد 

کتابخانه ديجيتالی کودکان ايراني استفاده نمايند.
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