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Abstract 

Purpose: The user interface is the first point of contact with a website. If the content of the website, especially 

its textual and graphic symbols, does not match with the ability of users to comprehend it, they will probably 

leave the website. This research has measured comprehensibility of the textual and graphic symbols used in the 

user interface of a portal designed for children and young adults. 

Method: The statistical population included 600 children and adolescents active members in three centers 

belong to the Institute for Intellectual Development for Children and Adolescents (IDCA) in Birjand (Iran). A 

randomly selected sample of 115 through a non-relative stratified method answered the researcher-made 

questionnaire, prepared after examining theoretical and research literature as well as examining user interface 

environments of children's portals. In the present study, the standard vocabulary of IDCA thesaurus was used to 

prepare a text-by-text questionnaire. The portal examined was “koodak24”. 

Findings: The ability of children and adolescents to identify the textual and graphic symbols of the child portal 

was more than optimal. But their ability to combine symbols was variable (the significance level in the above 

test is equal to the value of 0.000 and smaller than the value of 0.05). Also, there was a difference in identifying 

textual and graphic symbols between different age groups (P<0.05). There is a significant difference between the 

two age groups (10 to 12) and (14 to 16) years, and the average ability to identify graphical symbols of the user 

interface in the age group of 10 to 12 years is 71.82 and this average in the age group of 14 to 16 years is 76. 

there was no difference between the ability of girls and boys to identify textual and graphic symbols.  

Conclusion: The words used in the portal for children and adolescent are simple, understandable and standard. If 

the mental and cognitive abilities of children and teenagers as well as their needs are taken into account in 

designing the user interface, it will be easy and attractive for children and adolescent to identify the graphical 

and textual symbols of the user interface and use different parts of websites. 
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 دهیچک

و  ه ا  یژگ  یبا و آن، یکیو گراف یمتن ینمادها ژهیوهب وبگاه، یمحتواوبگاه است. چنانچه  کی باکودک و نوجوان نقطة تماس  نینخسترابط کاربر  :هدف

 یکیگراف و یمتن ینمادها بودنریپذدرکحاضر  پژوهشوبگاه را ترک خواهند کرد.  اریاحتمال بس به ،متناسب نباشد یسن گروه هر در شانیا یها ییتوانا

 .است دهیسنج یسن گروه دو نیا یبرا را نوجوان و کودک پرتال کی یکاربر رابط

 ش هر  در نوجوان ان  و کودک ان  یفک ر  پرورش کانون یهنر و یفرهنگ مرکز سه فعال عضو نوجوان و کودک نفر 066 شیمایپ نیا یآمار جامعة :شرو

 یبررس   اپاس   دادن د ک ه ب      س اخته  محق    نام ة پرس ش و به  شدند انتخاب یرنسبیغ یاطبقه یتصادف صورت بهنفر  115 هاآن انیم از. اند بوده رجندیب

نام ه  اص طال   نی  از واژگ ان اس تاندارد ا   ،پژوهش حاضر درشد.  هیکودک ته یهاپرتالرابط کاربر  طیمح ةمرتبط و مطالع یو پژوهش ینظر یها نهیشیپ

 .است نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون به متعل  و دارد نام 24 کودک شده،پرتال استفاده متن به متن استفاده شد. ةنامپرسش ةیته یبرا

 ب ود  ری  متغ نماده ا  بی  ترک در ش ان یا ییتوان ا  اما بود؛ شتریب مط،وب حد از یکیگراف و یمتن ینمادها ییشناسا درنوجوانان و کودکان ییتوانا: ها افتهی

 س ال ( 10ا ت   14) و( 12ت ا   16) یس ن  گ روه  نیب   یک  یگراف و یمتن ینمادها ییشناسا در(. است 65/6 از ترکوچک و 666/6 با برابر یمعنادار سطح)

 دست به 10 سال 10تا  14 یسن گروه در و 22/11 سال 12 تا 16 یسن گروه در یکیگراف ینمادها ییشناسا ییتوانا نیانگیم. شد افتی دار یمعن اختالف

 .نشد مشاهده یتفاوت پسران و دختران ییتوانا انیم. آمد

 یو ش ناخت  یذهن   یها ییبه توانا یرابط کاربر یو استاندارد است. اگر در طراح ریپذ مکودک و نوجوان ساده، فه پرتالکاررفته در واژگان به: یریگ جهینت

ه ا   تیس ا مختلف وب یهاو استفاده از بخش یرابط کاربر یو متن یکیگراف ینمادها ییشناسا ،ها توجه شودآن یازهاین نیکودکان و نوجوانان و همچن

 کودکان و نوجوانان راحت و جذاب خواهد بود. یبرا

کودک پرتال نوجوانان، کودکان، ،یکیگراف ینمادها ،یمتن ینمادها کاربر، رابط: هادواژهیکل

 یپژوهش :مقاله نوع
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 ه مقدم
ب ه   ی از ن ،روزم ره  یه ا  ی ت ه ا در فعال  یفناور ینا یریکارگ ارتباطات و لزوم به اطالعات و یناورمروزه با توجه به گسترش فا

 یه ا  مانن د وبگ اه   ی دی جد یموب، مف اه  یجه ان  ةشبکشود. ظهور  یاحساس م یشپ از  یشها ب یفناور ینتعامل و ارتباط با ا

مختلف مانن د کودک ان و    یهاگروه ،انیم نی. در استرا گسترش داده ا یوستهپ یها فهرست و یجیتالد یها کتابخانه ی،تخصص

  .باشند داشته یدسترس مرتبط یهاوبگاه به دارند که ازین ساالننوجوانان و بزرگ

و  دان ش  ةتش ن و  یار. کودک ان هوش   دهن د  یم   یلرا تش ک  ینترنتاز کاربران ا یکودکان و نوجوانان گروه بزرگ ،درحال حاضر

ه ا و   ب ه وبگ اه   ی د با ین؛ بن ابرا ان د  و دانس تن  یادگیریبلکه دائم درحال  ،آموزند یمدرسه نم یا هستند و فقط در خانه یادگیری

 ی ابی باز ی،ا یان ه وج و در ه ر نظ ام را    جس ت  یب را  (.1321زاده، حس ن داش ت )  یا یژهتوجه وگروه  ینا رسدر دست یامحتو

راب ط   ةص فح  یط،مح   ی ن است که ا یازثابت ن یو بستر یطارتباط با آن، به مح برقرارینظام و  یابه محتو یاطالعات، دسترس

 (.1321فر، گانهیشود ) یم یدهرابط کاربر نام یارابط  یطکاربری، مح

 ی   و از طر ین د ب یکاربر آن را ماست که  یا یانهرا یها در نظام یطیمح یاافزار  از نرم یرابط کاربری بخش ةصفح ،یگرد عبارت به

ه ا و   یگ اه (. طراحان پا1325، یساز و فتاحزرهکند )  می برقرارتعامل  ینکاربر و ماش میانارتباط و  یچیدهپ یاساده  یبا نظام ،آن

 برخ ی  با انج ام  یدکاربران بای تعامل باال یتبلرابط کاربر با قا یطراح یتوجه داشته باشند که برا یدبا یا کتابخانه یافزارها نرم

داشته باشند تا رابط  یدانش کلها  آنعموم  یشناخت یها سطح مهارت ینها و همچن آن یها یژگیاز کاربران خود و و ،مطالعات

 ینهمچن   (.1322)طبرس ا،  دهن د   یشرا اف زا  یگ اه افزار و پا نرم ییکارا ،یجهنترکنند و د یتر طراحیشفهم ب یتبا قابل را یکاربر

 ی د افزاره ا، با  ن رم  یک ی راب ط گراف  یطمح   یتوجه داش ته باش ند ک ه قب ل از طراح       یدافزارها با رابط کاربر نرم یططراحان مح

 یتخصص   اطالعات یریتا با فراگ کنند یابیارزرا افزارها  نرم ینمختلف ا یها بخش یریتصو ینمادها و را تحلیل یشناس نشانه

نماده ا   ی ن اطالعات کاربر با استفاده از کاربرد ا یافتدر ینظام، به درک چگونگ نماد مرتبط با هر مفهوم در یصتشخ ةیندر زم

   (.1321فر،  گانهی)برسند 

ه ای م درن و خ دمات وب     ک ه از فن اوری  د و تعداد کودکانی ندار دسترسیاینترنت و رایانه  بهها  بیشتر خانواده تقریباً امروزه

دقیق ه از وق ت    31سال روزان ه ح دود    1تا  5کودکان  ،های اخیر افزایش است. براساس گزارش  به ساله رورهکنند  استفاده می

 (. Gossen & Nurnberger, 2019)درحال افزایش است  دائماً آمار برند و این سر می خود را در صفحات اینترنت به

اس تفاده   کودک ان و نوجوان ان  ک ه  های اطالعاتی  یکی از انواع محمل درحکم ،گستر جهانبا توجه به نقش مهم اینترنت و وب 

ه ای کودک ان و نوجوان ان     ن، در طراحی صفحات وبگ اه یها امری ضروری است. بنابرا ارزیابی منابع اینترنتی و وبگاه کنند، می

های کودک ان   در نظر گرفت تا بستر مناسبی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. خوشبختانه طراحان وبگاه عوامل مؤثر را باید

ه ای   از طراح ان وبگ اه   برخ ی  (.1321 ،یغف ار  و یمیس ل )ها توجه دارند  ی وبگاهاو نوجوانان در ایران بیش از پیش به محتو

شاید یکی از دالیل این امر تنوع بسیار زیاد مطالبی باش د   اند؛ نکردههای محتوایی چندان توجه  یژگیو ، بهزبان کودکان انگلیسی

اول ین   ،نظام اطالعات دیجیتال هرهنگام طراحی  (.1316 کار، زاعت و یکوکب)توانسته در وبگاه خود قرار دهد  که هر پایگاه می

اس ت. ب رای    الزمش ان ی افتن اطالع ات    منظ ور  ب ه رار گیرد تسهیل ابزارهای بصری ب رای ک اربران   موضوعی که باید مدنظر ق

 Perez) درس تی طراح ی ش وند    ب ه جو و گذاری، هدایت و جست دهی، برچسب های سازمان کردن این هدف باید نظام برآورده

Montoro & Nualart, 2018). 

آن را آس انی   به بتوانند کاربران که کنندهایی را طراحی  افزارها باید رابط طراحان نرم ،های اطالعاتی از نظام وری بیشتر برای بهره

توانند از  می د. کاربران با یادگیری آسان عناصری که در رابط کاربری در اختیار آنان قرار دارو از آن استفاده کنند ببینندآموزش 

آوردن تس هیالت مناس ب در ح ین ک ار      ف راهم های اطالع اتی ب ه    بنابراین موفقیت نظام ؛کنند وبگاه با مهارت بیشتری استفاده

 (.1321 ،یفتاح و انیانتظار)طور مؤثر با نظام تعامل برقرار کنند  به بتوانندکاربران  تابستگی دارد 

ه ای ک اربری    راب ط  معم والً  .ان د  و عموماً فاقد توانایی کام ل خوان دن  ها دوست دارند بازی کنند  آن .ندکودکان بسیار کنجکاو

ناپ ذیر، متن ی و    زی را انعط اف   ؛ها مناس ب نیس تند   های دیجیتال کودکان برای آن جوی اطالعات کتابخانهو متعارف برای جست

بای د   ،را دارن د ه ای ش ناختی خ او خ ود      ویژگ ی ازآنجاکه کودک ان و نوجوان ان    (.wu et al., 2014) گرا هستند تکلیف



 

 1461 نتابستا (،2) 33هی اطالعات ندکتابداری و سازما مطالعات 11

و از آن بهره  گیرندراحتی بتوانند با کتابخانه و وبگاه خود انس  بهها طراحی کرد تا کودکان  های آن هایی متناسب با توانایی رابط

 ةفاص ل  ک اربران  دنظرم  حد مطل وب و  به  یدنرسهای کودکان و نوجوانان تا  های دیجیتال و وبگاه جویند. امروزه اکثر کتابخانه

 ی ن رابط کاربر خاو خود را دارند که ا یککودکان هر یجیتالد یها . کتابخانهیرندتر مورد توجه قرار گیشب یددارند و با یادیز

 یه ا  و وبگ اه  یجیت ال د یها کتابخانه یبرا یالملل ینو ب یمل یارهایمع ینتدو ینبنابرا ؛شود ی)کودک( م کاربر یباعث سردرگم

 (.1321 همکاران، و یقیصد)ثر باشد ؤم یارها بس رابط کاربر آن یو کمّ یفیک یشاستاندارد و افزا ةتوسعتواند در  یکودکان م

 ه ای  برنام ه  یعن ی  مرات ب  سلس له  در همچن ین  و اس ت  کم شانپیرامون محیط و اشیا شناخت در کودکان های توانایی ازآنجاکه

 ،دارن د  درک مش کل  و تلف    مش کالت  نیافت ه،  توس عه  حرکتی های مهارت مانند رشدی های محدودیت ها دهفرادا و بندی طبقه

 کمت ر  س االن بزرگ نسبتبه نیز ها آن شناسایی قدرت همچنین (.Martens, 2012است ) دشوار ها آن برای اطالعات یداکردنپ

 از ه م  ،را خاص ی  های مالک و مالحظات نوجوانان و کودکان های وبگاه برای کاربر رابط طراحی در باید دلیل همین به. است

 ،یغف ار  و یمیس ل ) دادم دنظر ق رار    ،از لحاظ توجه به رفتار و انتظارات این گروه از ک اربران  هم و نظام فنی های جنبه لحاظ

 Vassilakaki & Garoufallou, 2013 ;Martens, 2012؛1321 ،و همک اران  یقیص د  ؛1316کار، زراعت و یکوکب؛1321

Alhussayen et al., 2015 ;Gossen& Nurnberger, 2019). 

 ی ن ا یتناسب محتوا یصدر تشختوانند  یپژوهش م ینا یجاز نتاکودکان و نوجوانان  یکانون پرورش فکر کارشناسان و انیمرب

 ین. همچن  رس انند  ی اری  پرت ال  ی ن بهتر از امکان ات ا  ةها را در استفاد کودکان و نوجوانان استفاده کنند و آن یازهایبا ن پرتال

مناس ب کودک ان و    یها وبگاه ییشناسا یپژوهش برا ینا یجتوانند از نتا یآموزان م و دانش ااعض ةهمو معلمان  یانمرب ین،والد

 نوجوانان استفاده کنند.  

 پرت ال نقاط قوت و اصال  نق اط ض عف    یتتقو یپژوهش برا ینا یجتواند از نتا یکودکان و نوجوانان م یکانون پرورش فکر

 یس تی، وپ رورش، بهز  مانند آم وزش  ،کار با کودکان ونوجوانان هستند یکه متول ،یگرد یها سازمان ین. همچناستفاده کندکودک 

مناس ب   یه ا  وبگاه ییو شناسا یطراح منظور بهپژوهش  ینا یجتوانند از نتا یکودکان ونوجوانان م یها وبگاه را ط یها شرکت

 کودکان ونوجوانان استفاده کنند. یبرا

اندازی وبگاه برای کودکان و  متولیان امر کودک و نوجوان اقدام به راه یکی از در مقامکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

. ایجاد فض ایی  1  اند از: متعددی دارد که عبارت اهداف پرتالاست. این  ردهک 1(24 کودک) کودک پرتالنوجوانان تحت عنوان 

. 2 ؛و هنری به مخاطبان کودک و نوجوانهای متنوع فرهنگی، علمی، ادبی  محتوایی مناسب و جامع در حوزه ةمنظور ارائ امن به

منظور معرفی فعاالن فرهنگی و هن ری و ان واع آث ار فرهنگ ی ش امل       کودک و نوجوان به ةایجاد بانک اطالعاتی جامع در حوز

تع املی مس تقیم می ان     ب رای . ایجاد فض ایی زن ده و پوی ا    3 ؛سرگرمی در این حوزه و کتاب، نشریه، فیلم، پویانمایی، موسیقی

 (.1466، 24کودکها ) دکان و نوجوانان و خالقان آثار آنکو

 پژوهش ةنیشیپ
 ییشناس ا  ةین  مطالع ه در زم  ی ن ا یه ا  جنب ه  هم ة که  ینشان داد که تاکنون پژوهش یعلم ةیشینپژوهشگران در پ یجوو جست

ام ا   ؛ه اس ت نش د  باش د مش اهده   کرده یزمان بررس را هم کودک پرتال یرابط کاربر یطمح یو متن یکیگراف یو نمادها یممفاه

توج ه   ی ت اهم (2614) وان    ،م رتبط  ینش ان داد ک ه در پژوهش    کن یم(   اشاره میاختصار   )که به چند مورد به ها یشینهمرور پ

 یاز تئ ور  ،پ ژوهش  ی ن . او در ادرا بررس ی ک ر  ه ا   آن یش ده ب را    یطراح   یه ا  یتس ا  در وب یباشناسیکودکان به مباحث ز

و از کودک ان   شدپسر انجام  45دختر و  45 یپژوهش بر رو ینکودکان استفاده کرد. ا یها یتسا وب یبرا ینبرل یشناس یباییز

پژوهش نشان داد که  یجکنند. نتا یابیها ارز آن یشناس یباییز یحترج یبرا را ها یتسا کودک از وب 12 یادگیریخواسته شد که 

 ی ن ا یندهند. همچن   یم یحدهد ترج یها نشان م را به آن یبصر های یچیدگیاز پ یرا که سطو  متوسط ییها یتسا دکان وبکو

 یحرا ت رج  یبص ر  یچی دگی پ یینپ ا  ی ا و دختران سطح متوس ط   یبصر یچیدگیاز پ ییپژوهش نشان داد که پسران سطح باال

 ةتجرب   ینمختل ف و همچن    یج و و جس ت  یه ا  راب ط  ةاستفاد یتپژوهش خود تعامالت و قابل( در 2615) چو وو دهند. یم
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س ه   ینروابط ب ،پژوهش ینا کرده است. در یها را بررس رابط ینها هنگام استفاده از ا آن نداشتن یناناطم یابردن  کودکان از لذت

 یحنش ان داد ک ه کودک ان ت رج     یجنت ا  اس ت.  شده یلحلوت یه( تجزیرابط و حالت عاطف ةرسان ی،اطالعات یازهایپنهان )ن یرمتغ

ب ه   ینک ه خ ود باش ند ت ا ا    یاطالع ات م رتبط ب ا س رگرم     یازه ای مشخص به دنب ال ن  یابیرابط باز یکدهند با استفاده از  یم

 ی ت موفق یزانم یک،متن و گراف یها یکونها از آ درک آن ،ینبرا خاو بپردازند. عالوه یحل مشکل یاطالعات برا یجوو جست

در  یاطالع ات م رتبط ب ا س رگرم     یج و و ها هنگام جس ت  آن ینکند. همچن یم یینعدم کنترل تع یااحساس کنترل  رها را د آن

 یش تر و ب ه دنب ال کنت رل ب    کنن د خود غلبه  یناناطمفقدان خاو بهتر توانستند بر  یکار یاطالعات برا یجوو با جست یسهمقا

 خود باشند. یجوو رابط جست

 یه ا ط    داده یگاهپا یاستفاده و مسائل فن یتقابل ی،رابط کاربر یعناصر مهم در طراحدر پژوهش خود،  (1315) پوریو عل یامت

 یجوو منابع و جست ةمطالعپژوهش با استفاده از روش مرور متون و اطالعات آن از  ین. ااند کرده یینتعرا  15تا  13 یها سال

 یها یافتهشده است.  یآور ( جمعOvid یابیارز یارمع یها مربوط به موضوع )مؤلفه یاطالعات یها یگاهو پا ها تیمقاالت در سا

 ی ار مع 0در قال ب   ی،فرع   ةمؤلف   42ه ا،   یگاهپا یو رابط کاربر یاستفاده، مسائل فن یتقابل یبررس برایپژوهش نشان داد  ینا

در نظ ر گرفت ه    Ovid ی ابی ارز ی ار در مع ییکمک مستندات، کارا یا اهنمرا یوندها،پ یش،جو، خدمات، نماو شامل جست یاصل

 ةمؤلف   0خ دمات ش امل    ی ار مع ی،مؤلف ه فرع    11شامل  یشنما یارمع ی،فرع ةمؤلف 26جو شامل و جست یارشده است که مع

 ؛ب وده اس ت   یفرع ةلفؤم 5شامل  ییکارآ یارو مع یفرع ةمؤلف 4راهنما شامل  یارمع ی،فرع ةمؤلف 2شامل  یوندهاپ یارمع ی،فرع

 .توجه کنند یزن یاستفاده و مسائل فن یتقابل ی،رابط کاربر یها به مؤلفه یدطراحان با ینبنابرا

 یه ا  یژگ ی با درنظرگ رفتن و  را کودکان ةیوستپفهرست  یعناصر مطر  در طراح یدر پژوهش (1311زادگان و همکاران ) عیبد

فهرس ت   ی ن رفتار کودک ان در اس تفاده از ا   یچگونگ یعناصر و بررس ینا ةیبرپا نهنمو ةیوستپفهرست  یک یاحکودکان و طر

 یه ا  یلمصاحبه، روش بلند فکرکردن، فا یو با استفاده از ابزارها یبیترک یکردپژوهش با رو ین. روش انجام ااند کرده ییشناسا

درس ت از   ی ری گ مانن د به ره   ییه ا  یژگ  یپژوهش نشان داد ک ه و  یاه یافتهپژوهش بوده است.  یجو و ثبت رخدادهاو جست

 ینکن د. همچن    یاز فهرس ت کم ک م    کودک ان   ةعناصر( به اس تفاد  یدمانها )چ صفحه یبند یمرن  و تقس یری،تصو ینمادها

 د.کنن یاستفاده م یا یانهها در فهرست را کتاب یجوو جست یبرا یموضوع یمرور یجوو جست ةیوشاز  یشترکودکان ب

کودک ان و نوجوان ان    یشامروزه گرا ینکهرغم ا بههستند و  ینوظهور یها یدهکودکان و نوجوانان پد یها وبگاه ینکهبا توجه به ا

اند. کانون پ رورش   پرداخته حوزه ینکمتر به ا از کشور و خارج یرانادر شده است پژوهشگران  یادها ز وبگاه ینبه سمت ا یزن

ت اکنون   ، ام ا ک ودک ک رده   پرت ال  یان داز  اقدام به راه ،امر کودک و نوجوان یاناز متول یکیمقام  درکودکان و نوجوانان  یفکر

در نش ده اس ت. راب ط ک اربر     ارزی ابی   پرتالرابط کاربر این تاکنون دیگر،  بیان به .تانجام نشده اس پرتال ینا یبر رو یپژوهش

شده تعامل داشته باشد. متولی ان   ای که کاربر بتواند با نظام طراحی گونه به ؛کند واسط میان کاربر و محیط سیستمی عمل می نقش

های شناسایی و تعاملی را در نظر بگیرند و مف اهیم، نماده ای گرافیک ی و متن ی مح یط      ها نیز باید انواع متفاوتی از شیوهپرتال

همین سبب وجود رابط ک اربری مناس ب    گونه تعامالت را نیز توسعه دهند. به رابط کاربری مناسب برای تعیین و اثربخشی این

ت ر در   خدمات بهتر و برقراری ارتباط مناسب ةو شناسایی نمادهای رابط کاربری با توجه به کاربران و ماهیت خاو آن در ارائ

 رو، پژوهش حاضر رسد. ازاین مهم به نظر می شود استفاده می کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرتالکه در گروه سنی 

  .کندمطالعه  پرتال ینا یرابط کاربر ینمادها یممفاه ییکودکان ونوجوانان را در شناسا ییتوانابرآن شد تا 

 سؤاالت پژوهش
کودک در چ ه ح د    پرتالمیزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی و گرافیکی محیط رابط کاربری . 1

 است؟

ک ودک درح د مطل وب     پرتالوجوانان در شناسایی نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری آیا میزان توانایی کودکان و ن. 2

 است؟

نظر در ترکیب نمادها )متنی و گرافیک ی( در مح یط راب ط    مدآیا میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم . 3

 کودک در حد مطلوب است؟ پرتالکاربری 
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نماده ای متن ی ب ا نماده ای گرافیک ی چگون ه         یطر از نظرمدمفاهیم ن در شناسایی میزان توانایی کودکان و نوجوانا. 4

   است؟

 میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط رابط در گروهای سنی مختلف چگونه است؟. 5

 ن پسران و دختران چگونه است؟وضعیت توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط رابط در بی. 0

 روش پژوهش
 یژگ ی ب ا توج ه ب ه و   ها پیمایشی است که به روش توصیفی انجام شده اس ت.   گردآوری داده ةشیوپژوهش از نوع کاربردی و 

 ةدو و س   ی ک،  ةش مار  یهن ر     یکودکان و نوجوانان عضو فعال در مراکز فرهنگ   را پژوهش یآمار ةجامع ،موضوع پژوهش

 ینا ةنفر بود. نمون 066پژوهش حدود  ینا ة. حجم جامعندا هتشکیل داد یرجندنوجوانان شهر ب کودکان و یفکر کانون پرورش

و  ندداش ت  ییمربوط ه آش نا   پرت ال ب ود ک ه ب ا     1311در س ال   یرجندنوجوانان فعال در مراکز ب نفر از کودکان و 115پژوهش 

سال دخت ر و پس ر    10تا  14و  14تا  12، 12تا  16 ةطبقونه در سه نم ین. اندانتخاب شد ینسبیرغ یا طبقه یصورت تصادف به

در  ش ده  انج ام  یه ا  یساخته ب ود ک ه براس اس بررس      محق  یا نامه پرسش ،مطالعه ینها در ا داده یآور ابزار جمع شد. یبررس

 ی ن ش د. ا  ی ه ک ودک ته  یه ا  پرت ال رابط کاربر  یطمح ةدربارمطالعات گسترده  ینمرتبط و همچن یو پژوهش ینظر یها یشینهپ

ش ده و   یسال و باالتر طراح 16 یگروه سن انانکودکان و نوجو ییسنجش توانا یبرا کانون استفاده شده( پرتال)که از  افزار نرم

نظر با توجه به مدابتدا عضو  ،افزار نرم یناست. در ا شدهسنجش  یکمتن و گراف ییآنان در شناسا ییتوانا یتوضع ،آناز طری  

و  بودن د عضو ک انون   تماًتوانستند ثبت نام کنند که ح یم یافراد فقطثبت نام شد.  یتکانون، سن و جنس یتعضو ةرشمااسم، 

ب ه   یدبه متن وجود داشت که هر کاربر با یرو تصو یرمتن به متن، متن به تصو ةنام پرسش. در ادامه سه ندداشت یتعضو ةشمار

م تن ب ه    ةنام   پرسشاند. در  شده یکودک طراح پرتال یکیو گراف یمتن ینمادها ها براساس نامه پرسش ین. اداد میهر سه پاس  

 همک اران،  و یزم ان کودک ان و نوجوان ان( )   یکانون پ رورش فک ر   ةنام اصطال ) اصکا ةنام معادل از اصطال  یها ینهگز ،تنم

چه ار   ینداده شد و از آن ان خواس ته ش د از ب      یشودک و نوجوان نماک یابتدا متن برا ،افزار نرم یناستخراج شد. در ا (1310

ه ا خواس ته    داده ش د و از آن  یشها نما آن یمتن برا ،در ادامه .نظر انتخاب کنندمدرا درمورد مفهوم  یحصح ةینگز ،یمتن ةینگز

یط مح   ییشناس ا  ییتوان ا  یتوضع ،یمرتبط با متن را انتخاب کنند. در گام بعد ةینگز ،موجود یکیگراف ةینگزچهار  ینشد از ب

 یمتن   ةین  گزچهار  ینداده شد و از آنان خواسته شد از ب یشنما نانکودکان و نوجوا یبرا یکافزار سنجش و گراف نرم یکیگراف

هر کودک و نوج وان   یارطور جداگانه در اخت به مذکورافزار  نظر انتخاب کنند. نرممد یکرا درمورد گراف یحصح ةینگز ،شده داده

اف زار   افزار، ن رم  نرم ةیاول یبهتر بعد از طراح ییاعمال روا یبرا االت پاس  دادند.ؤبه س در حضور پرسشگرآنان و  قرار گرفت

قرار  ،آشنا بودند یزن پرتالکه با  ،کودکان و نوجوانان یکانون پرورش فکر یانو مرب یانهنظران و متخصصان را صاحب یاردر اخت

ثبات ابزار از روش  یاییسنجش پا یبرا ها برطرف شد. بخش یافزار در برخ نرم هاییرادا استفاده و اه ات آنیداده شد و از نظر

ش د و پ س از    ی ع کانون توز یاز اعضا ینفر 26 ای جامعه یننامه در ب صورت که پرسش این به .شد استفاده بازآزمون ـآزمون 

 یبس تگ  ه م  یبآزمون و بازآزمون ض ر  یجنتا ینب یبعد ةرحلشد. در م یعهمان گروه توز یننامه ب همان پرسش ،روز 26مدت 

   مناسب ابزار بود. یاییپا دهندة دست آمد که نشان به (٪14) مثبت یبستگ هم یبضر یجهشد که نت رفتهگ یرسونپ

 ها یافته
ن دخت ر بودن د. ب ه    ( از آن ا 3/43نف ر )  52( پسر و 1/50) 04نفر از افراد نمونه  110شناختی، تعداد  های جمعیت به لحاظ داده

ت ا   14درص د(   6/33نف ر )  32و  سال 14تا  12درصد(  6/33نفر ) 32، سال12تا  16درصد(  1/33)نفر  31لحاظ سنی، تعداد 

 .اندسال گزارش شده 10

 در چه حد است؟ یمحیط رابط کاربر یمتن ینمادها ییکودکان و نوجوانان در شناسا ییتوانامیزان سوال اول: 
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 .شداستفاده  اینمونه تک تیال از آزمون ؤس ینپاس  به ا یبراو  شدندتصویر ارزیابی و تحلیل 
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 طریق متن با حد مطلوب نمونه مربوط به شناسایی نمادهای متنی از آزمون تی تک -1 جدول

 

تف اوت از   یناست که ا یشترب یاراز مقدار مع 016/0 ةبوده است که به انداز 01/14متن به متن  ةنمر یانگینم، 1جدول  براساس

در  یج ه درنت ؛اس ت  65/6تر از مق دار   و کوچک 661/6 با مقداردر آزمون باال برابر  یدار معنیاست. سطح  دار معنی ینظر آمار

پ س   .پ ذیرفتنی نیس ت  متن به متن ب ا مق دار مطل وب     ییبرابربودن شناسا یعنیدرصد فرض صفر پژوهش  15 ینانسطح اطم

 ی   دک از طرک و  پرت ال  یرابط کاربر یطمح یمتن ینمادها ییکودکان و نوجوانان در شناسا ییگرفت میزان توانا یجهتوان نت یم

 یرتص و  یم تن و م تن از رو   یسنجش متن از رو ،یهفرض یندر ا .استاز آن  یشترمتون متناظر با حد مطلوب تفاوت دارد و ب

 ةک ودک را براس اس دامن     پرت ال  یراب ط ک اربر   یطواژگان مح   ییکودکان و نوجوانان شناسا ،یهفرض یندر ا انجام شده است.

 یطنام ه هم ان واژگ ان مح      پرسش ینا یها یه. در گوشد سنجشمتن به متن  ةنام پرسش ،دمق ینواژگان خود انجام دادند. در ا

نشان داد ک ه   یجاصکا استخراج شد و نتا ةنام واژگان از اصطال  ینمعادل ا یها ینهو گز شدهکودک استفاده  پرتال یرابط کاربر

کنن د. در   ییمتون متناظر با آن شناسا ی کودک را از طر لپرتا یرابط کاربر یطمح یمتن یاند نمادها کودکان و نوجوانان توانسته

ده د   ینش ان م    ی ن ب وده اس ت ک ه ا    01/14 متن به متن ةنام پرسشاالت ؤپاس  کودکان و نوجوانان به س میانگین ،بخش ینا

 یه ا  از پاس  انیزم ینشود که ا یو نوجوانان باالتر از حد مطلوب بوده است. استنباط م توسط کودکان یمتن ینمادها ییشناسا

کودک ان و نوجوان ان ب وده اس ت.      ییشناس ا  یتو متناسب با وضع استاندارد، پذیر فهماستفاده از واژگان ساده،  سبب به یحصح

گ روه   ی ن چراک ه ا  ؛ان د  متن به متن پاس  دادهاالت ؤسسال کمتر به  12تا  16 یها نشان داد که کودکان گروه سن یافته ینهمچن

 ن د؛ برخوردار یکمت ر  یو شناخت ذهن یصسال( از قدرت تشخ10تا  14و  14تا  12 یعنی) یگرد یه سننسبت دو گرو به یسن

 ةنم ر  ی انگین م .یردمختلف صورت پ ذ  یسن یها براساس گروه شده متون استفاده یدر طراح ییراتیتغ شود یم یشنهادپ بنابراین

ک ه   اس ت  دار معن ی  یتفاوت از نظر آم ار  ینا .است یشترب ریااز مقدار مع 235/5 ةاندازبوده است که به  23/13 یرمتن به تصو

 یرتص او  ی   کودک از طر پرتال یمحیط رابط کاربر یمتن ینمادها ییکودکان و نوجوانان در شناسا ییمیزان توانا دهد نشان می

گرفت ک ه   یجهتوان نت یممتن به تصویر نیز  -در متغیر جفت متن به متن .استاز آن  یشترو ب داردمتناظر با حد مطلوب تفاوت 

 ،یگ ر د عب ارت  وجود ندارد. ب ه  یتفاوت یانگو توسط پاس  یرتصو ی متن و از طر ی از طر یمتن ینمادها ییشناسا یتوضع ینب

 یرمتون متناظر و تص او  ی کودک از طر پرتال یرابط کاربر یطمح یمتن ینمادها ییکودکان و نوجوانان در شناسا ییتوانا یزانم

 .ندنداشت یدار معنی فاوتتمتناظر با هم 

در حد کودک  پرتال یمحیط رابط کاربر یگرافیک ینمادها ییکودکان و نوجوانان در شناسا ییتواناآیا میزان :دوم سؤال

 مطلوب است؟

 .شدارائه  2ای استفاده و نتایج در جدول  از تی تک نمونه ،برای آزمون این فرضیه

 

 

 

 یدار یمعن سطح نیانگیم تفاوت یآزاد جةدر نیانگیم t ریمتغ نوع

 661/6 016/0 114 01/14 402/12 متن به متن  یاز طر یمتن ینمادها ییشناسا ییتوانا

 661/6 235/5 114 23/13 012/4 ریتصو به متن  یطر از یمتن ینمادها ییشناسا در ییتوانا

 01/14= متن به متن 114 522/1 ریمتن به تصو – متن به متن جفت

 23/13=ریتصو به متن

121/6 425/6- 
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 مطلوب حد با یکیگراف ینمادها ییشناسا تیوضع نمونهتک یت آزمون -2 جدول

 02=اریمع مقدار

 درجه t تعداد ریمتغ

 یآزاد

 تفاوت نیانگیم

 نیانگیم

 سطح

 یدار یمعن

 661/6 661/0 61/14 114 011/1 115 متن به ریتصو  یطر از یکیگراف ینمادها ییشناسا در ییتوانا

 

درص د   15است و درنتیجه در س طح اطمین ان    65/6تر از مقدار  و کوچک 661/6ی در آزمون باال برابر با مقدار دار معنیسطح 

 ک ه  گرف ت  نتیج ه  ت وان  می پس .نیست نیپذیرفتفرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی تصویر به متن با مقدار مطلوب 

 حد با کودک پرتال اربریک رابط محیط گرافیکی نمادهای ازطری  نظرمد مفاهیم شناسایی در نوجوانان و کودکان توانایی میزان

 از حد مطلوب بیشتر است. 661/0 مقداراست که به  61/14میانگین نمادهای گرافیکی  ،2دارد و مطاب  جدول  تفاوت مطلوب

 ،مس ئله  ی ن س نجش ا  یمتن است. برا یکودک از رو پرتال یرابط کاربر یطمح یکیگراف یرتصاو ییبه دنبال شناسا یهفرض ینا

واژگان مربوط به  یامتن  یر،تصاو یدنکودکان و نوجوانان با د ،نامه پرسش ینشده است. در ا یمتن طراح به یرتصو ةنام پرسش

با حد مطلوب برابر  یکیگراف ینمادها از طری نظر مد یممفاه ییشده، شناسا ارائه تایجرا انتخاب کردند. با توجه به ن یرآن تصاو

 پرت ال  یرابط ک اربر  یکیگراف ینظر در نمادهامد یماند مفاه ان و نوجوانان توانستهکودک ،یگرد عبارت بهاز آن بود.  یشترنبود و ب

 61/14ب ه م تن    یرتصو ةنام پرسشکودکان و نوجوان به  یها ن پاس یانگینشان داد که م یجکنند. نتا ییشناسا یخوب بهکودک را 

ک ودک را   پرت ال  یک ی گراف یراند تص او  توانسته یخوب کودکان و نوجوانان به ین،مطلوب باالتر است. بنابرا بوده است که از حد

 یه ا  ییو با شناخت و توان ا  اشتهقرار د یخوب یارکودک و نوجوان در سطح بس پرتال یکیگراف یکنند. درواقع نمادها ییشناسا

  بود. متناسب نوجوانان کودکان و

چگونه ( یکیو گراف ینمادها )متن یبترک مفاهیم مدنظر در ییکودکان و نوجوانان در شناسا ییتوانامیزان : سوم سؤال

 است؟

ای اس تفاده   متن به تصویر و تصویر به متن با هم ترکیب شدند و از آزمون تی تک نمونه ةنام پرسشبرای آزمون این فرضیه دو 

 شد.

 مطلوب حد با متن به ریتصو و ریتصو به متن یها پاسخ بیتک نمونه ترک یت آزمون -3جدول

 130=اریمع مقدار

 تفاوت یآزاد درجة نیانگیم t تعداد ریمتغ

 نیانگیم

 سطح

 یدار یمعن

 666/6 243/11 114 24/141 502/0 115 ریتصو به متن با متن به ریتصو بیترک

 

ت ر از مق دار    و کوچ ک  666/6ی در آزمون باال برابر با مقدار دار معنیمشخص است، سطح  3های جدول  طور که از داده همان

بودن شناس ایی نماده ای ترکیب ی ب ا مق دار       برابردرصد فرض صفر پژوهش یعنی  15ست و درنتیجه در سطح اطمینان ا 65/6

در ترکی ب  م دنظر   مف اهیم  شناس ایی  در نوجوانان و کودکان توانایی میزان گرفت نتیجه توان می پس نیست؛ نیپذیرفتمطلوب 

 ،منظ ور  ی ن ا یب را  دارد و از آن بیشتر است. تفاوت مطلوب حد با کودک پرتال کاربری رابط محیط نمادهای متنی و گرافیکی

 یرمتن اظر م تن و تص و    ی ب در قالب ترک یصورت کل را بهمدنظر  یمکودکان و نوجوانان از مفاه ییشناسا یتوضع انپژوهشگر

از وض ع   ش ده  ژوهشپ ةجامع ییتا مشخص شود توانا سنجیدند یرتصومتن و  ةنام پرسشآمده در دو  دست به هایبراساس داده

 ییتوان ا  ی زان م ،آم ده  دس ت  به یج. با توجه به نتاچگونه است ،شودیداده م یشو متن در کنار هم نما یرکه تصو ،پرتالموجود 

ک ودک ب ا ح د مطل وب      پرت ال  یرابط کاربر یطنمادها در مح یبترک از طری مدنظر  یممفاه ییکودکان و نوجوانان در شناسا



 

 و همکاران زاده / هاشمپرتال کودک و نوجوان یرابط کاربر یکیو گراف یمتن ینمادها درک یبراکودکان و نوجوانان  ییتوانا سنجش 24

 ی ب را با استفاده از ترک پرتالدر مدنظر  یماند مفاه توانسته نوجوانان کودکان و ،یگرد عبارت بهآن بود.  از یشترتفاوت داشت و ب

به متن با ح د مطل وب اس تخراج     یرو تصو یرمتن به تصو ةنام پرسشدو  ةیسمقاموضوع از  ینکنند. ا ییشناسا یخوب بهنمادها 

  شد.

ش ده باش ند و در    یمختلف آن در تعامل با ه م طراح    یکه اجزا یزمان ،وجوانانکودکان و ن یها وبگاه یژهو هب ی،در هر وبگاه

آم ده از   دس ت  ب ه  یجمطلوب از آن وبگاه حاصل شود. از نتا یجتوان انتظار داشت که نتا یم ،یرندقرار گ یکدیگر یلتکم راستای

 ی ن وج ود دارد و ا  یخ وب  هب  تعام ل   ییکو گراف یمتن ینمادهامیان کودک  پرتالشود که در  یاستنباط م ینپژوهش حاضر چن

شده و کودک ان   پرتال یفیسطح ک یباعث ارتقا یکیو گراف یمتن ینمادها یانم یتعامل و هماهنگ ین. ایکدیگرندنمادها مکمل 

ک ودک،   پرتال یکه رابط کاربر نی استگفت ابراینبن ؛کمک کرده است یارنمادها بس ینا یصو تشخ ییو نوجوانان را در شناسا

 مدنظرش ان اطالعات  یآسان توانند به کمک آن و به یها م و آن استکودکان و نوجوانان  یابط کاربر مطلوب و مناسب براریک 

 دست آوردند. را به

گرافیکای   نمادهاای  با متنی نمادهای از طریق نظرمد مفاهیم شناسایی در نوجوانان و کودکان میزان توانایی: سؤال چهارم

 نه است؟در گروهای سنی مختلف چگو

 .شددرج  4ال از آزمون تی وابسته استفاده و نتایج در جدول ؤبرای پاس  به این س

 ریتصو به متن و متن به ریتصو جفت وابستة یآزمون ت -4 جدول

 جفت تفاوت

 ةدرج t ریمتغ نوع

 یآزاد

 سطح نیانگیم

 یدار یمعن

 درصد 15 نانیاطم سطح

 حداکثر حداقل

به  ریتصو جفت

ن به مت –متن 

 ریتصو

 521/2 -121/6 661/6 61/14=متن به ریتصو 114 214/6

 23/13=ریتصو به متن

 

درص د   15است و درنتیجه در س طح اطمین ان    65/6تر از مقدار  و کوچک 661/6ی در آزمون باال برابر با مقدار دار معنیسطح 

که در  گرفت نتیجه توان می پس نیست؛ نیپذیرفتتصویر  فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی تصویر به متن با متن به

 وجود دارد. تفاوت متن به تصویر  با گویان بین نمادهای تصویر به متن وضعیت شناسایی پاس 

از ح د مطل وب    یش تر ب یک ی و گراف یمتن ینمادها ییکودکان و نوجوانان در شناسا یینشان داد که توانا یقبل یها یهفرض یجنتا

 یب ا نماده ا   یمتن ینمادها از طری نظر مد یممفاه ییکودکان و نوجوانان در شناسا ییتوانا یزاننشان داد که م یجتابوده است. ن

 ییقدرت کودک ان در شناس ا   ،شده و استاندارد استفاده پذیر فهمرسد با توجه به واژگان ساده،  ینظر م متفاوت است. به یکیگراف

 است.  وت متفا یکیگراف ینمادها با یمتن ینمادها

ب ه واژگ ان و    ی د کودک ان و نوجوان ان با   ی. طراح ان راب ط ک اربر ب را    دارن د  بس زایی  یرو ت ثث  یتواژگان اهم ،رابط کاربر در

اصکا را  ةنام کودکان و نوجوانان اصطال  ی. کانون پرورش فکرداشته باشند یا یژهتوجه وکاربرده در رابط کاربر  اصطالحات به

م تن ب ه م تن اس تفاده ش ده       ةنام   پرسش ةیته ینامه برا اصطال  ینحاضر از واژگان استاندارد ا کرده است. در پژوهش ینتدو

. ب ا توج ه ب ه    اس ت و اس تاندارد   پذیر فهمکودک و نوجوان ساده،  پرتالکاررفته در  شود که واژگان به یبرداشت م یناست. چن

ک ودک را همانن د    پرت ال  یراب ط ک اربر   یمتن   ین د نماده ا  ا کودکان و نوجوانان توانسته ،از پژوهش حاضر آمده دست به یجنتا

 کنند. ییشناسا یخوب به پرتال ینا یکیگراف ینمادها

 هاای  گاروه  در راباط  محیط نمادهای مفاهیم شناسایی در نوجوانان و کودکان میزان توانایی وضعیت توانایی:سؤال پنجم

 مختلف چگونه است؟ سنی
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 به دو سؤال فرعی تقسیم و مورد آزمون قرار گرفت. پنجم، این سؤالمنظور بررسی سؤال  به

 های سنی مختلاف  سؤال فرعی اول: توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری در گروه

  چگونه است؟

رابط( بررسی ش د.   محیط های متغیرهای نمونه )نمادهای فرض همگنی واریانس ،طرفه قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس یک

های متن به م تن، م تن ب ه تص ویر و تص ویر ب ه م تن         نامه ی برای پرسشدار معنیلون و سطح  ةآمارمقدار  ،5براساس جدول 

 متغیرهای متن به متن، های واریانس یکسانی و (P> 65/6)نیست  دار معنی آماری لحاظ به لون آماری شاخصمشخص است. 

 ک ه  ش ود  م ی  یی د ثت ها واریانس یکسانی زمانی است گفتنی. دهد می نشان های سنی گروه در ارمتن به تصویر و تصویر به متن 

 ؛اس ت  65/6تر از آلف ای   داری مقداری بزرگ معنیسطح  ها نامه پرسشبرای  ،اساس براین .باشد 65/6 از بیشتر یدار معنی سطح

 .دنکن نمیرا نقض ها  واریانسفرض همگنی ها  داده درنتیجه

 ها انسیوار یمگنه -5 جدول

 

 

 

 

 
 

 

 

 های توصیفی مربوط به نماد متنی گزارش شده است. هآمار ،0در جدول 

 سن اساسبر متن به متن و ریتصو به متن به مربوط یفیتوص یهاآماره -6 جدول

 استاندارد انحراف نیانگیم تعداد ریمتغ
 یخطا نیانگیم

 داستاندار

 

 درصد 15 نانیاطم

 حداکثر حداقل

 13/14 15/05 226/2 203/13 04/01 31 16-12 ریتصو به متن

14-12 32 31/13 534/12 633/2 25/01 41/11 

10-14 32 11/10 141/1 251/1 24/14 24/14 

 10/15 61/11 262/1 542/1 51/13 31 16-12 متن به متن

14-12 32 21/14 112/5 122/6 41/12 11/10 

10-14 32 24/10 421/2 463/6 42/15 65/11 

 

 

 

 رهایمتغ لون رةآما مقدار یداریمعن سطح

 ریتصو به متن 121/3 654/6

 متن به ریتصو 236/1 111/6

 متن به متن 665/6 143/6
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 و متن به متن  ریمربوط به متن به تصو انسیوار لیتحل -7 جدول

 یداریمعن F یآزاد ةدرج مربعات نیانگیم مربعات مجموع 

 به متن

 ریتصو

 631/6 515/3 2 204/412 521/124 یوهگر نیب

 112 136/130 132/15330 یگروه درون

 به متن

 متن

 61/6 341/2 2 562/15 610/151 یگروه نیب

 112 141/32 422/3066 یگروه درون

 

تیج ه در  اس ت و درن  65/6در آزمون تحلیل واریانس کمت ر از مق دار   برای نمادهای متنی داری  یسطح معن ،1جدول براساس 

 پذیرفتنی نیست؛درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی نمادهای متنی رابط از نظر تفاوت سنی  15سطح اطمینان 

 از طری مدنظر  مفاهیم های سنی متفاوت برای شناسایی رده نوجوانان در و کودکان توانایی میزان گرفت نتیجه توان می بنابراین

منظ ور   به (دار است یمعن تفاوت یعنی) صفر ةفرضی رد درصورت ،عامله در آنالیز واریانس یک .اردد رابط تفاوت نمادهای متنی

 ارائه شد. 2استفاده و نتایج آن در جدول  LSDهای سنی از آزمون تعقیبی  گروهاطالع از تفاوت موجود در بین 

 یمتن یدهانما یبرا یسن یها گروه درون تفاوت صیتشخ یبرا LSD یبیتعق آزمون -8 جدول

-I) نیانگیم تفاوت (J) سن (I) سن ریمتغ

J) 

 انحراف

 استاندارد

  یداریمعن

 درصد 15 نانیاطم

 حداکثر حداقل

 50/1 -61/1 105/6 001/2 -121/3 12-14 16-12 ریتصو به متن

10-14 *142/1- 001/2 662/6 43/12- 20/1- 

14-12 12-16 121/3 001/2 105/6 50/1- 61/1 

10-14 421/3- 025/2 265/6 14/2- 16/1 

10-14 12-16 *142/1 001/2 662/6 20/1 43/12 

14-12 421/3 025/2 265/6 16/1- 14/2 

 12/1 -34/3 541/6 212/1 -111/6 12-14 16-12 متن به متن

10-14 *124/2- 212/1 631/6 22/5- 10/6- 

14-12 12-16 111/6 212/1 541/6 12/1- 34/3 
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-I) نیانگیم تفاوت (J) سن (I) سن ریمتغ

J) 

 انحراف

 استاندارد

  یداریمعن

 درصد 15 نانیاطم

 حداکثر حداقل

10-14 141/1- 361/1 131/6 52/4- 03/6 

10-14 12-16 *124/2 212/1 631/6 10/6 22/5 

14-12 141/1 361/1 131/6 03/6- 52/4 

 

تف اوت   10ت ا   14و  12 ت ا  16ده د ک ه ب ین دو گ روه س نی       این فرضیه نشان می LSDآزمون تعقیبی  ،2با توجه به جدول 

ت ا   16داری بیشتر از میانگین گروه سنی  سال به طور معنی 10تا  14نمادهای متنی گروه سنی  داری وجود دارد و میانگین معنی

 سال است. 12

 سؤال فرعی دوم

چگونه  های سنی مختلف نمادهای گرافیکی توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری در گروه

 ؟است

 مربوط به نماد گرافیکی گزارش شده است. های توصیفی هآمار 1در جدول 

 سن اساسبه متن بر ریمربوط به تصو یها آماره -9 جدول

 استاندارد انحراف نیانگیم تعداد ریمتغ
 یخطا نیانگیم

 استاندارد

 متن به ریتصو

12-16 31 22/11 364/11 216/1 

14-12 32 20/14 112/1 213/1 

10-14 32 66/10 011/3 521/6 

 

اس ت و درنتیج ه در    65/6کمتر از مق دار   تحلیل واریانسدر آزمون برای نماد گرافیکی داری  ی، سطح معن16جدول  براساس

پ ذیرفتنی  درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی نمادهای گرافیکی رابط از نظر تف اوت س نی    15سطح اطمینان 

 نظرم د  مف اهیم  های سنی متفاوت برای شناسایی رده نوجوانان در و کودکان ییتوانا میزان گرفت نتیجه توان می بنابراین نیست؛

 .دارد نمادهای گرافیکی رابط تفاوت از طری 
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 متن به ریتصو به مربوط انسیوار لیتحل -11 جدول

 یداریمعن F یآزاد ةدرج مربعات نیانگیم مربعات مجموع 

 ریتصو

 متن به

 2 146/101 211/331 یگروه نیب

415/2 610/6 

 112 011/02 112/1011 یگروه درون

 

ی ک از   ببینیم این تفاوت در بین ک دام  باید (است دار معنی تفاوت یعنی) صفر فرض رد درصورت ،عامله یکدر آنالیز واریانس 

ول آنالیز داری آزمون در جد های آزمون )بررسی معنی پس از تعیین وجود یا عدم وجود اختالف بین گروه د.ها وجود دار هگرو

توانیم ب رای تش خیص تف اوت     می ما؟ استدار  شود که تفاوت میانگین بین کدام دو گروه معنی ال مطر  میؤواریانس(، این س

ازای  ای ن روش ب ه  در  اس تفاده ش د.   LSD آزم ون  ازاستفاده کنیم. در اینج ا  ( 11)جدول  های تعقیبی ها از آزمون درون گروه

با توجه به اختالف میانگین آزمون تعقیب ی ب ین   . شود می فهرستها  آن با سایر گروه ةمقایسبرای  الزم ةآمارها،  هریک از گروه

 ی وجود دارد.دار معنیتفاوت  14تا  12و  12تا  16سن 

 یکیگراف ینمادها یبرا یسن یها گروه درون تفاوت صیتشخ یبرا LSD یبیتعق آزمون -11 جدول

 (J) سن (I) سن ریمتغ
-I) نیانگیم تفاوت

J) 

 انحراف

 استاندارد
 یداریمعن

 

 درصد 15 نانیاطم

 حداکثر حداقل

 متن به ریتصو

12-16 

14-12 44/2- 221/1 111/6 11/0- 36/1 

10-14 *12/4- 221/1 621/6 12/1- 44/6- 

14-12 

12-16 44/2 221/1 111/6 36/1- 11/0 

10-14 14/1- 161/1 303/6 56/5- 63/2 

10-14 

12-16 *12/4 221/1 621/6 44/6 12/1 

14-12 14/1 161/1 303/6 63/2- 56/5 

 

های س نی مختل ف یکس ان     نشان داد که شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری در گروه، 11در جدول آمده  دست نتایج به

است و میانگین نمادهای متن ی گ روه    دار معنیسال اختالف  10 تا 14و  12 تا 16دارد. در میان دو گروه سنی نیست و تفاوت 

( اس ت.  M= 04/01) س ال  12 ت ا  16گ روه س نی    ی بیش تر از دار معن ی ط ور   ( است که به=M 10/11) ( سال10تا 14سنی )

س ال شناس ایی    12ت ا   16کودک را بیشتر از گ روه س نی    پرتالسال نمادهای متنی رابط کاربری  10تا  14بنابراین، گروه سنی 

ی ا   14س الگی ت ا   0از  ،یاب د و ای ن اف زایش    سرعت افزایش م ی  سالگی به 0 یا 5ادراکی کودک عادی از تولد تا  توانایی کردند.

نوجوان ان هم واره    های مرتبط با کودکان و (. متخصصان حوزه1311 باهنر،شود ) اما سرعت آن کندتر می ،سالگی ادامه دارد15

 اند.  یادگیری تثکید داشته - در فرایند یاددهی شده ها با محتوای منابع استفاده های شناختی آن بر تناسب بین توانایی
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ش ود.   ش ود ک ه توان ایی شناس ایی در کودک ان همگ ام ب ا اف زایش س ن زی اد م ی            از نتایج پژوهش حاضر چنین استنباط م ی 

 16سال بیشتر از گروه س نی   10تا  14در گروه سنی  کودک پرتالتوانایی شناسایی نمادهای متنی رابط کاربری  ،اساس برهمین

ت ر،   ه ای ش ناختی و ذهن ی کام ل     سال به دلی ل توان ایی   10تا  14نوجوانان   تنی اسگفت، دیگر عبارت سال بوده است. به 12تا 

نماده ای م ذکور   در طراح ی   شود میپیشنهاد  ،اساس اند. برهمین سال داشته 12 تا 16نسبت کودکان  بهتوانایی شناسایی بهتری 

 تا این اختالف به حداقل برسد. شودصورت ویژه توجه  تر به وسال سن توانایی کودکان کمبه 

ه ای س نی    ک ودک در گ روه   پرت ال آمده، توانایی شناسایی نمادهای گرافیکی رابط کاربری  دست براساس نتایج به همچنین

ط وری ک ه می انگین     ب ه  ؛ی وج ود دارد دار معن ی ال اختالف س 10 تا 14و  12تا  16مختلف متفاوت است. بین دو گروه سنی 

 10 ت ا  14و ای ن می انگین در گ روه س نی      22/11سال  12 تا 16توانایی شناسایی نمادهای گرافیکی رابط کاربر در گروه سنی 

 دهد. است که این اختالف میانگین، تفاوت شناسایی نمادهای گرافیکی بین دو گروه سنی را نشان می 10سال، 

ه ا   ه ای گرافیک ی را ب ه آن    هایی که سطو  متوسطی از پیچی دگی  ( نشان داد که کودکان وبگاه2614) وان  نتایج پژوهش

و  ان د  نشان داد که کودکان دارای شناخت ناب ال   (2664) چن و همکاراندهند. همچنین نتایج پژوهش  دهد ترجیح می نشان می

ب ه هم ین دلی ل ش ناخت      ؛ساالن است تر از بزرگ ها سخت کردن برای آن خردکردن اطالعات پیچیده از صفحات وب و کلیک

 بودند. همسو ها با پژوهش حاضر این پژوهش؛ بنابراین ساالن است تر از بزرگ ها سخت های کاربری برای آن نمادها در رابط

 10ت ا   14ک ودک در نوجوان ان    پرتالشناسایی نمادهای گرافیکی رابط کاربری طب  نتایج این پژوهش مشخص شد که قدرت 

های شناختی و  سال به دلیل محدودیت 12تا  16شود که کودکان  سال است. چنین برداشت می 12تا  16سال بیشتر از کودکان 

 پرت ال دهای گرافیک ی راب ط ک اربری    سال دارند، قدرت شناسایی نما 10تا  14نسبت نوجوانان  بههای ذهنی کمتری که  توانایی

ت ر در طراح ی نماده ای     سن های شناختی کودکان و نوجوانان کمباید به توانایی ،ها کمتر بوده است. در این راستا کودک در آن

 .شود توجه بیشتری گرافیکی

 دختران و سرانپ بین رابط در محیط نمادهای مفاهیم شناسایی در نوجوانان و کودکان وضعیت توانایی: سؤال ششم

 چگونه است؟

رابط( بررسی شد. براساس جدول  محیط های متغیرهای نمونه )نمادهایقبل از انجام آزمون تی مستقل فرض همگنی واریانس

های متن به متن، متن به تص ویر و تص ویر ب ه م تن مش خص اس ت.        نامه ی برای پرسشدار معنیلون و سطح  ةمقدار آمار ،12

متن به تص ویر   متغیرهای متن به متن، های واریانس یکسانی و (P> 65/6)نیست  دار معنی آماری حاظل به لون آماری شاخص

 .دهد می نشان جنسیت در راو تصویر به متن 

 ها انسیوار یهمگن ا12جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه ای جنس یت گ زارش     های توصیفی مربوط به نماد متن به تصویر، متن به متن و تصویر به متن با تف اوت  آماره 13در جدول 

 شده است. برای پاس  به این فرضیه از آزمون تی مستقل استفاده شد.

 

 

 

یدار یمعن سطح لون آمارة مقدار   نامهپرسش 

654/6  
 ریتصو به متن 121/3

 متن به ریتصو 236/1 111/6

 متن به متن 665/6 143/6
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 تیجنس براساس یکیگراف و ینمت ینمادها به مربوط یفیتوص یهاآماره و مستقل یت آزمون ا13 جدول

 یدار یمعن سطح t یآزاد ةدرج استاندارد انحراف نیانگیم تعداد ریمتغ

 ریتصو به متن

 622/15 22/11 51 دختر

113 623/1- 221/6 

 112/2 31/14 04 پسر

 متن به ریتصو

 146/16 12/13 51 دختر

113 141/6- 
345/6 

 
 012/0 01/14 04 پسر

 متن به متن

 451/0 51/14 51 خترد

113 200/6- 
111/6 

 
 140/5 26/14 04 پسر

 

است و  65/6بیشتر از مقدار تی مستقل در آزمون برای نماد متن به تصویر، متن به متن و تصویر به متن ی دار معنیسطح 

ظر تفاوت جنسیت را درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی نمادهای رابط از ن 15درنتیجه در سطح اطمینان 

از مدنظر  مفاهیم دختران و پسران برای شناسایی نوجوانان در و کودکان توانایی میزان گرفت نتیجه توان می پس ؛پذیریم می

 .وجود ندارد رابط تفاوت نمادهای طری 

ان برابر بوده است و از کودک بین پسران و دختر پرتالآمده نشان داد که شناسایی نمادهای محیط رابط کاربری  دست نتایج به

نامه متن به  نفر از دختران پرسش 51 ،مشاهده نشده است. در این بخشتفاوتی نظر جنسیت در شناسایی نمادهای محیط رابط 

( پاس  M=  31/14نامه را با میانگین ) نفر از پسران نیز همین پرسش 04( پاس  دادند و M=  22/11)تصویر را با میانگین 

کودک مشاهده نشده است. همچنین در  پرتالها به نمادهای متنی رابط کاربری  ی در پاس  آندار معنیختالف اند که ا داده

االت پاس  ؤ( به سM= 01/14و پسران با میانگین ) (M= 12/13نفر از دختران با میانگین ) 51نامه تصویر به متن نیز  پرسش

 ی وجود نداشت.دار معنینیز بین دختران و پسران تفاوت  کودک پرتالاند که در شناسایی نمادهای گرافیکی  داده

ی وجود داش ته  دار معنیکودک تفاوت  پرتالرفت که بین پسران و دختران در شناسایی نمادهای محیط رابط کاربری  انتظار می

 پرت ال ب ط ک اربری   نتایج پژوهش حاضر، میزان توانایی دختران و پسران در شناس ایی نماده ای مح یط را    اما با توجه به ؛باشد

)مانن د نماده ای    ک ودک  پرت ال شد در طراحی برخی از نمادهای گرافیکی رابط ک اربری   بوده است. تصور می برابر 24کودک 

ک ودک و   پرت ال اما نتایج نش ان داد ک ه طراح ان راب ط ک اربری       ،گروهای سنی( بیشتر مخاطب پسر در نظر گرفته شده است

 اند. ای ذهنی و شناختی دختران و پسران به یک میزان توجه داشتهه ها و توانایی نوجوان به ویژگی

 گیری نتیجه
و  ین وروز  ،(1315) پ ور یو عل یامت  ت وان ب ه پ ژوهش     یم   در این میان انجام شده است که ییها سؤال اول پژوهشزمینة در 

 پ ور یو عل یامت  پ ژوهش   یجاشاره کرد. نتا (1325) یخالقو  (1321) یدرود ،(1320) همکاران و یزینوکار ،(1313) یمتظهر

ه ا   لف ه ؤم ی ن ا ی را ز ؛توجه کنند یزن یمسائل فن تفاده واس یتقابل ربری،رابط کا یها لفهؤبه م یدنشان داد که طراحان با (1315)

خ ود   یازه ای ب ه رف ع ن   یس ادگ  زمان و ب ه  ینتر توانند در کوتاه یاطالعات دارند و کاربران م یریابیمس یلدر تسه ینقش مهم

مختل ف از   یلیمق اطع تحص    انش جویان درک د انی  نش ان داد ک ه م   یزن (1320) همکاران و یزینوکارپژوهش  یجبپردازند. نتا

وج ود نداش ته    یدار معن ی تف اوت   یو ذهن ینیع ةیوو پارس آذرخش در محاسبه به دو ش یمرغافزار س رابط نرم یطواژگان مح
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جه ت، بع د،    ین ه، زم مثل شکل، خ ط، س طح،   یمهم ینشان داد که تعامل اجزا (1321) یدرودپژوهش  یجنتا یناست. همچن

 یخ الق پ ژوهش   یجنت ا  ،ینب را  انجام د. ع الوه   یرابط کاربر م یفیک یو تحرک در نمادها به ارتقا واریاست ی،حرکت، برجستگ

اب ط  ر یاره ای مع ینت ر  و کاهش حجم کار و کمک به کاربر از مهم یریپذ انعطاف ی، وضو ،نشان داد که ثبات، سادگ (1325)

نشان  (1321) یو فتاح انیانتظارو  (2612) نزیمارتو  (2664چن و همکاران ) یها پژوهش یجنتا ینکاربر مطلوب است. همچن

ه ا و   یژگ ی و ی د ه ا با  آن یه ا  وبگ اه  یرابط ک اربر ب را   یحدر طرا ینبنابرا ؛است یافتهن داد که شناخت کودکان نابال  و توسعه

وجود  یهمخوان یادینامبرده تاحدود ز یها پژوهش حاضر و پژوهش یجنتا ینبگفتنی است ها را درنظر گرفت.  آن یها ییتوانا

 دارد. 

نکت ه توج ه    ی ن ب ه ا  یق ی حق یایگونه که در دن است. همان متفاوت ساالن بزرگبا کودکان و نوجوانان  یها یژگیها و و ییتوانا

 درحک م کودک ان و نوجوان ان    یه ا  . امروزه وبگاهیردها مدنظر قرار گ خاو آن یها یژگیو یدبا یزن یمجاز یایدر دن ،شود یم

و  یازه ا ب ر درنظرگ رفتن ن   ع الوه  ی د ها با وبگاه ینا یبرخوردار است. در طراح ییباال یتاز اهم ها و آموزش آن یابزار سرگرم

عناص ر  از  راب ط ک اربر   یتوجه کرد. واژگان در طراح یزمختلف ن ینها در سن شناخت آن یزانها و م یتبه محدود ،ها آن ی عال

راب ط ک اربر    یدر هنگ ام طراح    ی د با ین. بن ابرا باشندکه مخاطب آن کودکان و نوجوانان  یزمان یژهو به ؛روند شمار می به یاصل

 به واژگان داشت. یتوجه خاص

، اس تاندارد و  پ ذیر  از واژگان ساده، فهم یدکودکان و نوجوانان با یرابط کاربر برا یکه در طراح شود یم شنهادیپ ،اساس ینهمبر

 ،باشد متناسب شناخت کودک و نوجوان یتضعوواژگان با سن و  ینو نوجوانان استفاده کرد. اگر ا متناسب با شناخت کودکان

 یتآن س ا  یاز محتوا یجهرا خواهد داشت و درنت یتمجدد به آن سا عةمراج ةزیو انگ خواهد کردنظر ارتباط برقرار مدبا وبگاه 

 .بردبهره خواهد 

ز پ ر  ،(2614) همک اران وو و  ،(2664چ ن و همک اران )  ت وان ب ه    یانجام شده است که م   ییها پژوهشسؤال دوم،  زمینةدر 

ها نش ان   آن پژوهش یجاشاره کرد. نتا (1321) یو غفار یمیسلو  (1311زادگان و همکاران ) عیبد ،(2612مونتورو و نوالرت )

 نوجوانان و کودکان در ار جوو جست سرعت و است محبوب وقبولمو نوجوانان  انتوان کودک یبرا یکیگراف یداد که نمادها

 یریتص و  ینماده ا  یفی ت کاربرپس ند و ک  یاره ای نشان داد که مع (1321فر ) گانهیزاده و هاشمپژوهش  یجنتابخشد.  می بهبود

 یس از و فت اح  زره و (2614وان  ) هایوهشپژ یجنتا ینشده است. همچن یابیبه باال ارز رو متوسط و متوسط سیمرغ افزارنرم

دارد و وبگ اه را از لح اظ    یرک اربر ت ثث   ةاس تفاد  ةنح و  در یریطور چشمگ و جذاب به یباز یکینشان داد که رابط گراف (1325)

ب ر  وبگ اه   در یعاطف یرتصاو یشنما اثر (2610) و همکاران دامآ پژوهش ینکند. همچن یبخش م سهولت استفاده و تعامل لذت

 ینت ر  ه ا از مه م   رن  یبو ترک یکگراف یبایی،نشان داد که ز (1325) یخالقپژوهش  یجپردازش و درک کاربر را نشان داد. نتا

 یمصورس از  درنشان داد ک ه عوام ل م ؤثر     (1321) یدرودپژوهش  یجنتا ،ینبرا مطلوب است. عالوه یرابط کاربر یارهایمع

س طح   یو ت وازن در ارتق ا   یبن د  ی ب نش انگر، نم اد، ترک   ی ک، نگارش، گراف ةیوقلم و ش رن ،سبک، بافت،  ی،بند مانند طر 

 ی ت ن امبرده از منظ ر مقبول   یه ا  شپژوهش حاضر و پ ژوه  هاییافته یندارد. ب یینقش بسزا یکیاز رابط کاربر گراف یریگ بهره

و ج ذاب   یباز یرتصاو یدارا یدها با آن یها وبگاه ،با توجه به سن کودکان و نوجوانان وجود دارد. یهمخوان یکیگرافی نمادها

ک ه مناس ب    یک ی گراف یرآمده از پ ژوهش حاض ر نش ان داد ک ه کودک ان و نوجوان ان در ش ناخت تص او         دست به یجباشد. نتا

کودک باعث س هولت اس تفاده و    پرتال یکیرابط گراف ،آمده دست به یجدارند. با توجه به نتا یقدرت کاف ها باشد نآ هاییژگیو

کودک ان و نوجوان ان    یکه کودکان و نوجوانان مراکز ک انون پ رورش فک ر    یطور به؛ شده است پرتال ینبخش از ا تعامل لذت

 یک ی وجود رابط گراف ینکنند. همچن ییشناسا پرتال ینا یکیگراف یر نمادهانظر را دمد یماند مفاه توانسته یخوب به یرجندشهر ب

 یمناسب و خوب برا یوبگاه ،موجود پرتالکه  شودیبرداشت م ینخوب و مطلوب است. چن  وبگاه یارهایاز مع یکیمناسب 

 است. متناسب جوانانکودکان و نو یها ییبا شناخت و توانا پرتال ینا یکیگراف یکودکان و نوجوانان است و نمادها

 و ین وروز و  (1321) یدرود ،(1325) یخ الق ت وان ب ه    یم از آن میان انجام شده است که ییها پژوهشسؤال سوم،  زمینةدر 

 وو وی  چپ ژوهش   یجمهم رابط کاربر را آش کار ک رد. نت ا    یتعامل اجزا تثثیر هاپژوهش این یجاشاره کرد. نتا (1313) یمتظهر

 ی از رابط ک اربر مناس ب ن   یک ینو همچن یاطالعات یها خود به مهارتالزم اطالعات  یافتن ینشان داد که کودکان برا (2615)
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 یازش ان اطالعات م ورد ن  یافتنها را در  آن یتموفق یزانم ییکو گراف یمتن یها یکوندرک کودکان و نوجوانان از آ یزاندارند. م

س طح   یباع ث ارتق ا   یو متن   یک ی مهم گراف یداد که تعامل اجزا نشان (1321) یدرودپژوهش  یجنتا ینکند. همچن یم یینتع

وجود  ینامبرده همخوان هایهش حاضر و پژوهشپژو هاییافته ینبگفتنی است شود.  یرابط کاربر م یفیک یو ارتقا گیریبهره

 دارد.

 وو و همک اران  (،2664چن و همک اران ) توان به  یشده م حاضر انجام سؤال چهارم پژوهش زمینةدر که  ییها پژوهش ازجمله

کودکان و نوجوان ان   یبرا یکیها نشان داد که رابط گراف پژوهش این یجاشاره کرد. نتا (2612پرزمونتورو و نوالرت )( و 2614)

ج و را در  و و س رعت جس ت   ی ت موفق ،ینسبت رابط متن به یکیگراف طراب یناست و همچن یتر از رابط متن تر و محبوب قبولم

 (1325) یخ الق پ ژوهش   یجنتا ینخوان بود. همچنپژوهش حاضر هم یجبا نتا یجنتا ینبخشد که ا یکودکان و نوجوانان بهبود م

 یممف اه  یکیو رابط گراف ندثرؤکاربر و اطالعات م ینتعامل ب یشدت در برقرار به یکیرابط گراف یدارا هاینشان داد که صفحه

 دارد. وجود یپژوهش حاضر و پژوهش مذکور همخوان ینبگفتنی است د. نکن یرا بهتر منتقل م

. او در اشاره کرد (2612) نزیمارتبه  توانیمپژوهش حاضر انجام شده  پنجمسؤال  یکه در راستا ییها پژوهش ازجمله

گذار تثثیر در رابط کاربر دیجیتالی شانعملکرد درهای شناختی کودکان و نوجوانان  حالت به این نتیجه رسید که پژوهش خود

های  شناسی و توانایی نشان داد که در یک رابط کاربر مطلوب باید به اصول روان (1325) یخالقمچنین نتایج پژوهش . هاست

افزایش  های ذهنی همگام با نشان داد که توانایی (1311) همکاران و یباریکاکوجوذهنی کاربران توجه شود. نتایج پژوهش 

 های نامبرده با پژوهش حاضر همسو بود. نتایج پژوهش بنابراین ؛کند سن در کودکان پیشرفت می

دهند  نشان داد که پسران سطح باالیی از پیچیدگی بصری را ترجیح می (2614) وان نتایج پژوهش در پرسش ششم،  درنهایت

نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر همسو  بنابراین ؛دهندیچیدگی بصری را ترجیح میو دختران سطح متوسط یا پایین از پ

 نیست.

ه ا در   آن یازهاین ینکودکان و نوجوانان و همچن یو شناخت یذهن یها ییمشخص شد که توانا حاضر پژوهش ةیشینپ یبررس با

 ینکودک ان و نوجوان ان و همچن     یو ش ناخت  یذهن یها ییبه توانا یرابط کاربر یدارد. اگر در طراح یرتثث یرابط کابر یطراح

 یه ا ب را   مختل ف وبگ اه   یه ا  و اس تفاده از بخ ش   یرابط کاربر یو متن یکیگراف ینمادها ییشناسا ،ها توجه شود آن یازهاین

 کودکان و نوجوانان راحت و جذاب خواهد بود.

برخ وردار اس ت؛    ییباال یاربس یتها از اهم آن یها ییواناها و ت یژگیکودکان و نوجوانان با توجه به و یها رابط کاربر در وبگاه

ق رار   اه   آن یداست که در معرض د یرابط کاربر ینمرحله ا یندر اول ،وبگاه یککودک و نوجوان به ة مراجعچراکه به محض 

 ای ن  ی ر کنن د و در غ  یم ها و مطالب آن استفاده بخش یراز سا ،باشد متناسب ها آن یها ییها و توانا یژگیو چنانچه با و یردگ یم

 همان ابتدا وبگاه را ترک خواهند کرد. ،صورت

و  یمتن   ینماده ا  ییکودک ان و نوجوان ان در شناس ا    ییتوان ا  یپژوهش حاضر با هدف بررس ،موضوع ینا یتتوجه به اهم با

 کودک انجام شد. پرتال یرابط کاربر یکیگراف

کاررفت ه   ب ه  یها توجه شود و نمادها آن یها ییها و توانا یژگیبه و یدبا ،نکودکان و نوجوانا یها وبگاه یرابط کاربر یطراح در

 باشد.   متناسب با کودکان و نوجوانان یکیو گراف یها اعم از متن رابط یندر ا

 دهن دة  نشان یجشد و نتا ییدتث یشینپ یها آمده در پژوهش دست به یجاز نتا یاریبس ،حاصل از پژوهش حاضر یها یافتهاساس بر

ه ا   متناس ب ب ا آن   یک اربر  یه ا  راب ط  یکودکان و نوجوانان در طراح یژهو کاربران به یها یژگیو و یازهاش مثبت توجه به ننق

 یو ش ناخت  یذهن   یه ا  ییک ودک و نوج وان ب ا توان ا     پرتال یکیو گراف یمتن نمادهایها مشخص شد که  یافته. براساس است

 کنند.   یینمادها را شناسا یناند ا توانسته یخوب ها به است و آن متناسب کودکان و نوجوانان

دارن د.   ی از مناس ب ن  یرابط کاربر یک ینو همچن یاطالعات یها خود به مهارت الزماطالعات  یافتن یو نوجوانان برا کودکان

 ینماده ا  ،ینبنابرا(. Chiu Wu, 2015) کند یم یینها را تع آن یتموفق یزانم یکمتن و گراف یها یکونها از آ شناخت آن یزانم

 یخ وب  ب ه ه ا   آن یاطالع ات  یازهایساختن ن را در برآورده پرتال ینکودکان و نوجوانان مخاطب ا ،کودک پرتال یکیو گراف یمتن

 خود خواهند شد. یازن اطالعات مورد یافتنها موف  به  کمک خواهد کرد و آن
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 یلدر تس ه  یها نق ش مهم    مؤلفه ینا یراز ؛آن توجه کنند یاستفاده و مسائل فن یتبلقا ی،رابط کاربر یها به مؤلفه یدبا طراحان

 پ ور، یو عل یامت  خ ود بپردازن د )   یازهایبه رفع ن یسادگ زمان و به ینتر توانند در کوتاه یاطالعات دارند و کاربران م یریابیمس

ک ودک و نوج وان    پرت ال گونه استنباط کرد ک ه طراح ان    ینتوان ا یم ،پژوهش حاضر آمده از دست هب یج(. با توجه به نتا1315

 اند. توجه داشته پرتال ینا یرابط کاربر یکیو گراف یمتن یاستفاده و نمادها یتقابل ی،به مسائل فن یادیتاحد ز

کودک ان و   یحس اس ادراک    یتوضعکودک و نوجوانان با توجه به  پرتال یکیو گراف یمتن یکه نمادها شودیماذعان  یانپا در

ق ادر   یخ وب  ها به و آن شود یها طراح آن یازهایها و ن ییمتناسب با توانا یدکه در کشور ما دارند با یانبوه یتنوجوانان و جمع

 و کودک ان و  ش ود توج ه   ی ز مختلف ن یسن ینمادها در گروها ینا ییشناسا بهباید ، ینبرا عالوهنمادها باشند.  ینا ییبه شناسا

 نمادها باشند. ینا ییقادر به شناسا یدمختلف با یننوجوانان با سن

در موض وع   یبررس   ةیج  نتک ه در   ییها و کمبودها یپژوهش و حاصل درک کاست یها یافتهبرخاسته از  یشنهادهاییپ، پایاندر 

 :  شود میبیان  پژوهش احساس شده است

 پرت ال  یراب ط ک اربر   یب را  یدترمف یمتن ینمادها ین درمورد طراحکودکان و نوجوانا یو شناخت یدرنظرگرفتن مسائل ادارک •

 .یابد یشآنان افزا ییکودک تا توان شناسا

ک ودک و   پرت ال  یش تر بهتر و ب یساز یو غن یکودکان و نوجوانان در روزآمدساز یاندرکاران کانون پرورش فکر توجه دست •

 به آن. یا چندرسانه هایافزودن بخش

نوجوان ان در   ةیژو یآموزش یها ها و برنامه یکودکان و نوجوانان به سرگرم یندرکاران کانون پرورش فکرا دست یشترتوجه ب •

 کودک. پرتال

 یکمت ر  ی ت ک ودک فعال  پرت ال ک ه در   ه ایی کودکان و نوجوانان به بخش یاندرکاران کانون پرورش فکر دست یشترتوجه ب •

 و... . یدیومانند بخش عکس، و ؛دندار

 ییآش نا  ب رای  یو ادب   یهنر ی،فرهنگ یانکودکان و نوجوانان به مرب یاندرکاران کانون پرورش فکر دست یشتره بهرچ یدکثت •

 کودک. پرتالکودکان و نوجوانان با  یشترهرچه ب

 با پژوهش حاضر دارد. یلیتکم ةرابط یشنهادهادسته از پ ینکه ا شود مطر  می یندهآ یها پژوهش یبرا یشنهادهاییپ همچنین

دهند،  یم یلتشک یرجندکودکان و نوجوانان شهر ب یمراکز کانون پرورش فکر فقطپژوهش حاضر را  ةجامع اینکه به توجه اب •

و همچن ین   ه ا  اس تان  همةکودکان و نوجوانان  یمراکز کانون پرورش فکر یآمار ةجامع ی،آت یها در پژوهش شود یم یشنهادپ

 در نظر گرفته شود. ییو روستا یشهر یارس یها کتابخانه یاعضا ینب

 ک ودک   پرتالنمادهای متنی و گرافیکی  کودکان و نوجوانان از یشناخت روان های لفهؤم ،یآت یها در پژوهش شود یم یهتوص

 شود. بررسیدر مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

  شودکودک و نوجوان بررسی  پرتالهای آینده میزان رضایت کودکان و نوجوانان از  در پژوهش شود میپیشنهاد. 

  از روش پژوهش حاض ر ب رای بررس ی توان ایی کودک ان و نوجوان ان در شناس ایی         ،های آتی در پژوهش شود یمپیشنهاد

 .شودهای مرتبط نیز استفاده  نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری سایر وبگاه

  کاربردپ ذیری، ن اوبری و   پ ذیری  رؤیتایی مانند پیرامون مسائل فنی و محتوسنجی  وبپژوهشی به روش  شود یمتوصیه ،

 .شودکودک و نوجوان انجام  پرتالمانند آن بر روی 

 گزاری سپاس
 کمال تشکر و قدردانی را دارند.  نظرات ارزشمندشان علتنویسندگان مقاله، از داوران محترم به 

 تضاد منافع
 گزارش نشده است.
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 منابع

. 15 تا 13 یها سال یط ها داده گاهیپا یفن مسائل و استفاده تیقابل ،یکاربر رابط یطراح در مهم عناصر. (1315) اکرم پور،یعل و الهه ،یامت

 .12-51 ،(2)2 ن،ینو یپزشک یرساناطالع مجله
 و یاب دار کت. ک اربران  رفتار و ادراک ها، یژگیو شناخت بر یمبتن کاربر رابط یطراح یمبان(. 1321) اهلل رحمت ،یفتاح و دیناه ان،یانتظار

 .32-16 ،(56)13 ،یرساناطالع
 .الملل نیب نشر و چاپ شرکت ،یاسالم غاتیتبل سازمان: تهران .رشد یشناسروان با همگام ینید میمفاه آموزش(. 1311) ناصر باهنر،

 و ه ا  یژگ  یو یواک او : یا ان ه یرا یه ا  فهرست با کودکان تعامل(. 1311) اعظم جو، صنعت و اهلل رحمت ،یفتاح محمدرضا، زادگان، عیبد

 .102-141 ،(1)21 اطالعات، یسازمانده و یکتابدار یمل مطالعات فصلنامه. یکاربر رابط طیمح در مطر  عناصر

 .31-36 ،(125)5 ،اتیکل ماه کتاب. نوجوانان و کودکان یهاتیساوب تیوضع یبررس(. 1321) بایفر زاده، حسن

 .05-51 ،(3)1 ،یرساناطالع و یکتابدار. مطلوب یکاربرها رابط یعموم یارهایمع نیمهمتر(. 1325) نرگس ،یخالق
 یسازمانده و یکتابدار یمل مطالعات. کاربر رابط یطراح در نمادها، نشانگرها، از یریگ بهره در مؤثر یراهبردها(. 1321) برزیفر ،یدرود

 .125-164 ،(4)21 ،اطالعات

 مطالعات. یاطالعات یهاگاهیپا و یاانهیرا یها نظام کاربر رابط یطراح در یاساس تمالحظا(. 1325) اهلل رحمت ،یفتاح و محمد ساز، زره
 .202-251 ،(00)11 ،اطالعات یسازمانده و یکتابدار یمل

. نوجوان ان  و کودکان یفکر پرورش کانون ی نامه اصطال : اصکا ی نامهاصطال (. 1310) نرگس ،یمیقد و نایم ذاکرشهرک، فاطمه، ،یزمان

 .نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون :تهران

 نوج وان،  و ک ودک  م اه  کتاب. رانیا در نوجوان و کودک یهاتیساوب یمحتو تیوضع یبررس(. 1321) دیسع ،یغفار و نبیز ،یمیسل

3(151)، 1-10. 
 نیت ر  مه م  کاربر رابط یابیارز: نکودکا تالیجید یها کتابخانه در کاربر رابط(. 1321) فاطمه فرد، نینوش و عباس ،یلوریگ نب،یز ،یقیصد

 .140-111 ،(21)1 ،یشناساطالع. جهان در کودکان تالیجید یهاکتابخانه

 ةنامانیپا .مرغیس یاکتابخانه افزارنرم رابط طیمح واژگان از کتابداران فهم بر مؤثر عوامل و زانیم لیتحل و یبررس(. 1322) فرشته طبرسا،
 .رجندیب دانشگاه. یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده. یشناسدانش و عاتاطال علم گروه. ارشد یکارشناس

 دوفصلنامه. کودکان در ذهن هینظر براساس یاجتماع شناخت تحول(. 1311) دیمج برادران، و فرهاد ،یشقاق ،اصغر یعل ،یباریکاکوجو

 .31-32 ،(2)1 ،یاجتماع شناخت
. یران  یا کودک ان  یب را  نهیبه یالگو شنهادیپ: کودکان یتالیجید یها کتابخانه در کاربر یها رابط(. 1316) ندا کار،زراعت و یمرتض ،یکوکب

 .23-16 ،(25)22 ،اطالعات یسازمانده و یکتابدار یمل مطالعات

 http://www.koodak24.ir از شده یابیباز. 24کودک اهداف(. 1466) نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون

. مرغیس افزارنرم یکیگراف رابط طیمح یریتصو ینمادها از کاربران درک زانیم لیتحل(. 1321) معصومه فر، گانهی و محمدجواد زاده، هاشم

 .144-123 ،(02)10 ،یعموم یها کتابخانه و یرسان اطالع قاتیتحق

 یب را  یش نهاد یپ یاره ا یمع: انجه   دهی  برگز یمل یتالیجید یهاکتابخانه کاربر رابط یابیارز(. 1313) شهناز ،یمتظهر و عقوبی ،ینوروز

 .26-1 ،(4)25 ،اطالعات یسازمانده و یکتابدار یمل مطالعات. رانیا یمل کتابخانه یتالیجید کتابخانه
نرم رابط طیمح واژگان درک تیقابل بر ثرؤم عوامل و زانیم یبررس(. 1320) محمدرضا داورپناه، و اهلل رحمت ،یفتاح محسن، ،یزینوکار

 .36-5 ،(3)2 ،یشناسروان و یتیترب مطالعات. یفارس یا تابخانهک جامع یافزارها
 در مرغیس   یا کتابخان ه  اف زار ن رم  کاربر یکیگراف رابط طیمح یریتصو ینمادها از کاربران درک زانیم لیتحل(. 1321) معصومه فر، گانهی

 .رجندیب دانشگاه. یروانشناس و یتیترب علوم نشکدهدا. یشناس دانش و اطالعات علم گروه. ارشد یکارشناس نامه انیپا .رجندیب دانشگاه
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