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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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چکیده
هدف :رابط کاربر نخستین نقطة تماس کودک و نوجوان با یک وبگاه است .چنانچه محتوای وبگاه ،بهویژه نمادهای متنی و گرافیکی آن ،با ویژگ یه ا و
تواناییهای ایشان در هر گروه سنی متناسب نباشد ،به احتمال بسیار وبگاه را ترک خواهند کرد .پژوهش حاضر درکپذیربودن نمادهای متنی و گرافیکی
رابط کاربری یک پرتال کودک و نوجوان را برای این دو گروه سنی سنجیده است.
روش :جامعة آماری این پیمایش  066نفر کودک و نوجوان عضو فعال سه مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فک ری کودک ان و نوجوان ان در ش هر
بیرجند بودهاند .از میان آنها  115نفر بهصورت تصادفی طبقهای غیرنسبی انتخاب شدند و به پرس شنام ة محق س اخته پاس

دادن د ک ه ب ا بررس ی

پیشینههای نظری و پژوهشی مرتبط و مطالعة محیط رابط کاربر پرتالهای کودک تهیه شد .در پژوهش حاضر ،از واژگ ان اس تاندارد ای ن اص طال نام ه
برای تهیة پرسشنامة متن به متن استفاده شد .پرتال استفادهشده ،کودک  24نام دارد و متعل به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
یافتهها :توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی و گرافیکی از حد مط،وب بیشتر بود؛ اما توان ایی ایش ان در ترکی ب نماده ا متغی ر ب ود
(سطح معناداری برابر با  6/666و کوچکتر از  6/65است) .در شناسایی نمادهای متنی و گرافیک ی ب ین گ روه س نی ( 16ت ا  )12و ( 14ت ا  )10س ال
اختالف معنیدار یافت شد .میانگین توانایی شناسایی نمادهای گرافیکی در گروه سنی  16تا  12سال  11/22و در گروه سنی  14تا  10سال  10به دست
آمد .میان توانایی دختران و پسران تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :واژگان بهکاررفته در پرتال کودک و نوجوان ساده ،فهمپذیر و استاندارد است .اگر در طراحی رابط کاربری به تواناییهای ذهن ی و ش ناختی
کودکان و نوجوانان و همچنین نیازهای آنها توجه شود ،شناسایی نمادهای گرافیکی و متنی رابط کاربری و استفاده از بخشهای مختلف وبس ایته ا
برای کودکان و نوجوانان راحت و جذاب خواهد بود.
کلیدواژهها :رابط کاربر ،نمادهای متنی ،نمادهای گرافیکی ،کودکان ،نوجوانان ،پرتال کودک
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت1461/61/24 :؛ دریافت آخرین اصالحات1461/63/24 :؛ پذیرش1461/64/64 :
استناد:
هاشمزاده ،محمدجواد ،افضلی ،کاظم ،جهانگیر ،غالمحسین ،خسروی ،سامیه و سنگری ،محمود ( .)1461سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک
نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان .مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات.10-30 :)2(33 ،
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مقدمه
امروزه با توجه به گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و لزوم بهکارگیری این فناوریه ا در فعالی ته ای روزم ره ،نی از ب ه
تعامل و ارتباط با این فناوریها بیش از پیش احساس میشود .ظهور شبکة جه انی وب ،مف اهیم جدی دی مانن د وبگ اهه ای
تخصصی ،کتابخانههای دیجیتال و فهرستهای پیوسته را گسترش داده است .در این میان ،گروههای مختلف مانن د کودک ان و
نوجوانان و بزرگساالن نیاز دارند که به وبگاههای مرتبط دسترسی داشته باشند.
درحال حاضر ،کودکان و نوجوانان گروه بزرگی از کاربران اینترنت را تش کیل م یدهن د .کودک ان هوش یار و تش نة دان ش و
یادگیری هستند و فقط در خانه یا مدرسه نمیآموزند ،بلکه دائم درحال یادگیری و دانس تنان د؛ بن ابراین بای د ب ه وبگ اهه ا و
محتوای در دسترس این گروه توجه ویژهای داش ت (حس نزاده .)1321 ،ب رای جس توج و در ه ر نظ ام رایان های ،بازی ابی
اطالعات ،دسترسی به محتوای نظام و برقراری ارتباط با آن ،به محیط و بستری ثابت نیاز است که ای ن مح یط ،ص فحة راب ط
کاربری ،محیط رابط یا رابط کاربر نامیده میشود (یگانهفر.)1321 ،
بهعبارتدیگر ،صفحة رابط کاربری بخشی از نرمافزار یا محیطی در نظامهای رایانهای است که کاربر آن را میبین د و از طری
آن ،با نظامی ساده یا پیچیده ارتباط و میان کاربر و ماشین تعامل برقرار میکند (زرهساز و فتاحی .)1325 ،طراحان پایگ اهه ا و
نرمافزارهای کتابخانهای باید توجه داشته باشند که برای طراحی رابط کاربر با قابلیت تعامل باالی کاربران باید با انج ام برخ ی
مطالعات ،از کاربران خود و ویژگیهای آنها و همچنین سطح مهارتهای شناختی عموم آنها دانش کلی داشته باشند تا رابط
کاربری را با قابلیت فهم بیشتر طراحی کنند و درنتیجه ،کارایی نرمافزار و پایگ اه را اف زایش دهن د (طبرس ا .)1322 ،همچن ین
طراحان محیط رابط کاربر نرمافزارها باید توجه داش ته باش ند ک ه قب ل از طراح ی مح یط راب ط گرافیک ی ن رمافزاره ا ،بای د
نشانهشناسی را تحلیل و نمادهای تصویری بخشهای مختلف این نرمافزارها را ارزیابی کنند تا با فراگیری اطالعات تخصص ی
در زمینة تشخیص نماد مرتبط با هر مفهوم در نظام ،به درک چگونگی دریافت اطالعات کاربر با استفاده از کاربرد ای ن نماده ا
برسند (یگانهفر.)1321 ،
امروزه تقریباً بیشتر خانوادهها به اینترنت و رایانه دسترسی دارند و تعداد کودکانی ک ه از فن اوریه ای م درن و خ دمات وب
استفاده میکنند هرساله رو به افزایش است .براساس گزارشهای اخیر ،کودکان  5تا  1سال روزان ه ح دود  31دقیق ه از وق ت
خود را در صفحات اینترنت بهسر میبرند و این آمار دائماً درحال افزایش است (.)Gossen & Nurnberger, 2019
با توجه به نقش مهم اینترنت و وب جهانگستر ،درحکم یکی از انواع محملهای اطالعاتی ک ه کودک ان و نوجوان ان اس تفاده
میکنند ،ارزیابی منابع اینترنتی و وبگاهها امری ضروری است .بنابراین ،در طراحی صفحات وبگ اهه ای کودک ان و نوجوان ان
عوامل مؤثر را باید در نظر گرفت تا بستر مناسبی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود .خوشبختانه طراحان وبگاههای کودک ان
و نوجوانان در ایران بیش از پیش به محتوای وبگاهها توجه دارند (س لیمی و غف اری .)1321 ،برخ ی از طراح ان وبگ اهه ای
انگلیسیزبان کودکان ،به ویژگیهای محتوایی چندان توجه نکردهاند؛ شاید یکی از دالیل این امر تنوع بسیار زیاد مطالبی باش د
که هر پایگاه میتوانسته در وبگاه خود قرار دهد (کوکبی و زاعتکار .)1316 ،هنگام طراحی هر نظام اطالعات دیجیتال ،اول ین
موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد تسهیل ابزارهای بصری ب رای ک اربران ب همنظ ور ی افتن اطالع ات الزمش ان اس ت .ب رای
برآوردهکردن این هدف باید نظامهای سازماندهی ،برچسبگذاری ،هدایت و جستوجو ب هدرس تی طراح ی ش وند ( Perez

.)Montoro & Nualart, 2018
برای بهرهوری بیشتر از نظامهای اطالعاتی ،طراحان نرمافزارها باید رابطهایی را طراحی کنند که کاربران بتوانند بهآس انی آن را
آموزش ببینند و از آن استفاده کنند .کاربران با یادگیری آسان عناصری که در رابط کاربری در اختیار آنان قرار دارد میتوانند از
وبگاه با مهارت بیشتری استفاده کنند؛ بنابراین موفقیت نظامهای اطالع اتی ب ه ف راهمآوردن تس هیالت مناس ب در ح ین ک ار
بستگی دارد تا کاربران بتوانند بهطور مؤثر با نظام تعامل برقرار کنند (انتظاریان و فتاحی.)1321 ،
کودکان بسیار کنجکاوند .آنها دوست دارند بازی کنند و عموماً فاقد توانایی کام ل خوان دنان د .معم والً راب طه ای ک اربری
متعارف برای جستوجوی اطالعات کتابخانههای دیجیتال کودکان برای آنها مناس ب نیس تند؛ زی را انعط افناپ ذیر ،متن ی و
تکلیفگرا هستند ( .)wu et al., 2014ازآنجاکه کودک ان و نوجوان ان ویژگ یه ای ش ناختی خ او خ ود را دارن د ،بای د

12

11

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات  ،)2( 33تابستان 1461

رابطهایی متناسب با تواناییهای آنها طراحی کرد تا کودکان بهراحتی بتوانند با کتابخانه و وبگاه خود انس گیرند و از آن بهره
جویند .امروزه اکثر کتابخانههای دیجیتال و وبگاههای کودکان و نوجوانان تا رسیدن به حد مطل وب و م دنظر ک اربران فاص لة
زیادی دارند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند .کتابخانههای دیجیتال کودکان هریک رابط کاربر خاو خود را دارند که ای ن
باعث سردرگمی کاربر (کودک) میشود؛ بنابراین تدوین معیارهای ملی و بینالمللی برای کتابخانههای دیجیت ال و وبگ اهه ای
کودکان میتواند در توسعة استاندارد و افزایش کیفی و کمّی رابط کاربر آنها بسیار مؤثر باشد (صدیقی و همکاران.)1321 ،
ازآنجاکه توانایی های کودکان در شناخت اشیا و محیط پیرامونشان کم اس ت و همچن ین در سلس لهمرات ب یعن ی برنام ه ه ای
طبقهبندی و فرادادهها محدودیتهای رشدی مانند مهارتهای حرکتی توس عهنیافت ه ،مش کالت تلف

و مش کل درک دارن د،

پیداکردن اطالعات برای آنها دشوار است ( .)Martens, 2012همچنین قدرت شناسایی آنها نیز بهنسبت بزرگس االن کمت ر
است .به همین دلیل باید در طراحی رابط کاربر برای وبگاه های کودکان و نوجوانان مالحظات و مالک های خاص ی را ،ه م از
لحاظ جنبههای فنی نظام و هم از لحاظ توجه به رفتار و انتظارات این گروه از ک اربران ،م دنظر ق رار داد (س لیمی و غف اری،
1321؛کوکبی و زراعتکار1316،؛ ص دیقی و همک اران1321 ،؛ Vassilakaki & Garoufallou, 2013 ;Martens, 2012

.)Alhussayen et al., 2015 ;Gossen& Nurnberger, 2019
مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از نتایج این پژوهش میتوانند در تشخیص تناسب محتوای ای ن
پرتال با نیازهای کودکان و نوجوانان استفاده کنند و آنها را در استفادة بهتر از امکان ات ای ن پرت ال ی اری رس انند .همچن ین
والدین ،مربیان و معلمان همة اعضا و دانشآموزان میتوانند از نتایج این پژوهش برای شناسایی وبگاههای مناس ب کودک ان و
نوجوانان استفاده کنند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میتواند از نتایج این پژوهش برای تقویت نقاط قوت و اصال نق اط ض عف پرت ال
کودک استفاده کند .همچنین سازمانهای دیگر ،که متولی کار با کودکان ونوجوانان هستند ،مانند آم وزشوپ رورش ،بهزیس تی،
شرکتهای طرا وبگاههای کودکان ونوجوانان میتوانند از نتایج این پژوهش بهمنظور طراحی و شناسایی وبگاهه ای مناس ب
برای کودکان ونوجوانان استفاده کنند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مقام یکی از متولیان امر کودک و نوجوان اقدام به راهاندازی وبگاه برای کودکان و
نوجوانان تحت عنوان پرتال کودک (کودک  1)24کرده است .این پرتال اهداف متعددی دارد که عبارتاند از .1 :ایجاد فض ایی
امن بهمنظور ارائة محتوایی مناسب و جامع در حوزههای متنوع فرهنگی ،علمی ،ادبی و هنری به مخاطبان کودک و نوجوان؛ .2
ایجاد بانک اطالعاتی جامع در حوزة کودک و نوجوان بهمنظور معرفی فعاالن فرهنگی و هن ری و ان واع آث ار فرهنگ ی ش امل
کتاب ،نشریه ،فیلم ،پویانمایی ،موسیقی و سرگرمی در این حوزه؛  .3ایجاد فض ایی زن ده و پوی ا ب رای تع املی مس تقیم می ان
کودکان و نوجوانان و خالقان آثار آنها (کودک.)1466 ،24

پیشینة پژوهش
جستوجوی پژوهشگران در پیشینة علمی نشان داد که تاکنون پژوهشی که هم ة جنب هه ای ای ن مطالع ه در زمین ة شناس ایی
مفاهیم و نمادهای گرافیکی و متنی محیط رابط کاربری پرتال کودک را همزمان بررسی کرده باش د مش اهده نش ده اس ت؛ ام ا
مرور پیشینهها (که به چند مورد بهاختصار اشاره میکن یم) نش ان داد ک ه در پژوهش ی م رتبط ،وان

( )2614اهمی ت توج ه

کودکان به مباحث زیباشناسی در وبس ایته ای طراح یش ده ب رای آنه ا را بررس ی ک رد .او در ای ن پ ژوهش ،از تئ وری
زیباییشناسی برلین برای وبسایتهای کودکان استفاده کرد .این پژوهش بر روی  45دختر و  45پسر انجام شد و از کودک ان
خواسته شد که یادگیری  12کودک از وبسایتها را برای ترجیح زیباییشناسی آنها ارزیابی کنند .نتایج پژوهش نشان داد که
کودکان وبسایتهایی را که سطو متوسطی از پیچیدگیهای بصری را به آنها نشان میدهد ترجیح میدهند .همچن ین ای ن
پژوهش نشان داد که پسران سطح باالیی از پیچیدگی بصری و دختران سطح متوس ط ی ا پ ایین پیچی دگی بص ری را ت رجیح
میدهند .چو وو ( )2615در پژوهش خود تعامالت و قابلیت استفادة راب طه ای جس توج وی مختل ف و همچن ین تجرب ة
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کودکان از لذتبردن یا اطمیناننداشتن آنها هنگام استفاده از این رابطها را بررسی کرده است .در این پژوهش ،روابط بین س ه
متغیر پنهان (نیازهای اطالعاتی ،رسانة رابط و حالت عاطفی) تجزیهوتحلیل شده اس ت .نت ایج نش ان داد ک ه کودک ان ت رجیح
میدهند با استفاده از یک رابط بازیابی مشخص به دنب ال نیازه ای اطالع ات م رتبط ب ا س رگرمی خ ود باش ند ت ا اینک ه ب ه
جستوجوی اطالعات برای حل مشکلی خاو بپردازند .عالوهبراین ،درک آنها از آیکونهای متن و گرافیک ،میزان موفقی ت
آنها را در احساس کنترل یا عدم کنترل تعیین میکند .همچنین آنها هنگام جس توج وی اطالع ات م رتبط ب ا س رگرمی در
مقایسه با جستوجوی اطالعات برای کاری خاو بهتر توانستند بر فقدان اطمینان خود غلبه کنن د و ب ه دنب ال کنت رل بیش تر
رابط جستوجوی خود باشند.
امتی و علیپور ( )1315در پژوهش خود ،عناصر مهم در طراحی رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسائل فنی پایگاه دادهه ا ط ی
سالهای  13تا  15را تعیین کردهاند .این پژوهش با استفاده از روش مرور متون و اطالعات آن از مطالعة منابع و جستوجوی
مقاالت در سایتها و پایگاههای اطالعاتی مربوط به موضوع (مؤلفههای معیار ارزیابی  )Ovidجمعآوری شده است .یافتههای
این پژوهش نشان داد برای بررسی قابلیت استفاده ،مسائل فنی و رابط کاربری پایگاهه ا 42 ،مؤلف ة فرع ی ،در قال ب  0معی ار
اصلی شامل جستوجو ،خدمات ،نمایش ،پیوندها ،راهنما یا کمک مستندات ،کارایی در معی ار ارزی ابی  Ovidدر نظ ر گرفت ه
شده است که معیار جستوجو شامل  26مؤلفة فرعی ،معیار نمایش شامل  11مؤلف ه فرع ی ،معی ار خ دمات ش امل  0مؤلف ة
فرعی ،معیار پیوندها شامل  2مؤلفة فرعی ،معیار راهنما شامل  4مؤلفة فرعی و معیار کارآیی شامل  5مؤلفة فرعی ب وده اس ت؛
بنابراین طراحان باید به مؤلفههای رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسائل فنی نیز توجه کنند.
بدیعزادگان و همکاران ( )1311در پژوهشی عناصر مطر در طراحی فهرست پیوستة کودکان را با درنظرگ رفتن ویژگ یه ای
کودکان و طراحی یک فهرست پیوستة نمونه برپایة این عناصر و بررسی چگونگی رفتار کودک ان در اس تفاده از ای ن فهرس ت
شناسایی کردهاند .روش انجام این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با استفاده از ابزارهای مصاحبه ،روش بلند فکرکردن ،فایله ای
جستوجو و ثبت رخدادهای پژوهش بوده است .یافتههای پژوهش نشان داد ک ه ویژگ یه ایی مانن د به رهگی ری درس ت از
نمادهای تصویری ،رن

و تقسیمبندی صفحهها (چیدمان عناصر) به اس تفادة کودک ان از فهرس ت کم ک م یکن د .همچن ین

کودکان بیشتر از شیوة جستوجوی مروری موضوعی برای جستوجوی کتابها در فهرست رایانهای استفاده میکنند.
با توجه به اینکه وبگاههای کودکان و نوجوانان پدیدههای نوظهوری هستند و بهرغم اینکه امروزه گرایش کودک ان و نوجوان ان
نیز به سمت این وبگاهها زیاد شده است پژوهشگران در ایران و خارج از کشور کمتر به این حوزه پرداختهاند .کانون پ رورش
فکری کودکان و نوجوانان در مقام یکی از متولیان امر کودک و نوجوان ،اقدام به راهان دازی پرت ال ک ودک ک رده ،ام ا ت اکنون
پژوهشی بر روی این پرتال انجام نشده است .بهبیاندیگر ،تاکنون رابط کاربر این پرتال ارزی ابی نش ده اس ت .راب ط ک اربر در
نقش واسط میان کاربر و محیط سیستمی عمل میکند؛ بهگونهای که کاربر بتواند با نظام طراحیشده تعامل داشته باشد .متولی ان
پرتالها نیز باید انواع متفاوتی از شیوههای شناسایی و تعاملی را در نظر بگیرند و مف اهیم ،نماده ای گرافیک ی و متن ی مح یط
رابط کاربری مناسب برای تعیین و اثربخشی اینگونه تعامالت را نیز توسعه دهند .به همین سبب وجود رابط ک اربری مناس ب
و شناسایی نمادهای رابط کاربری با توجه به کاربران و ماهیت خاو آن در ارائة خدمات بهتر و برقراری ارتباط مناسبت ر در
گروه سنی که در پرتال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استفاده میشود مهم به نظر میرسد .ازاینرو ،پژوهش حاضر
برآن شد تا توانایی کودکان ونوجوانان را در شناسایی مفاهیم نمادهای رابط کاربری این پرتال مطالعه کند.

سؤاالت پژوهش
 .1میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی و گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک در چ ه ح د
است؟
 .2آیا میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال ک ودک درح د مطل وب
است؟
 .3آیا میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر در ترکیب نمادها (متنی و گرافیک ی) در مح یط راب ط
کاربری پرتال کودک در حد مطلوب است؟
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 .4میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر از طری نماده ای متن ی ب ا نماده ای گرافیک ی چگون ه
است؟
 .5میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط رابط در گروهای سنی مختلف چگونه است؟
 .0وضعیت توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط رابط در بین پسران و دختران چگونه است؟

روش پژوهش
پژوهش از نوع کاربردی و شیوة گردآوری دادهها پیمایشی است که به روش توصیفی انجام شده اس ت .ب ا توج ه ب ه ویژگ ی
موضوع پژوهش ،جامعة آماری پژوهش را کودکان و نوجوانان عضو فعال در مراکز فرهنگ ی هن ری ش مارة ی ک ،دو و س ة
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر بیرجند تشکیل دادهاند .حجم جامعة این پژوهش حدود  066نفر بود .نمونة این
پژوهش  115نفر از کودکان و نوجوانان فعال در مراکز بیرجند در س ال  1311ب ود ک ه ب ا پرت ال مربوط ه آش نایی داش تند و
بهصورت تصادفی طبقهای غیرنسبی انتخاب شدند .این نمونه در سه طبقة  16تا  12 ،12تا  14و  14تا  10سال دخت ر و پس ر
بررسی شد .ابزار جمعآوری دادهها در این مطالعه ،پرسشنامهای محق ساخته ب ود ک ه براس اس بررس یه ای انج امش ده در
پیشینههای نظری و پژوهشی مرتبط و همچنین مطالعات گسترده دربارة محیط رابط کاربر پرت اله ای ک ودک تهی ه ش د .ای ن
نرمافزار (که از پرتال کانون استفاده شده) برای سنجش توانایی کودکان و نوجوانان گروه سنی  16سال و باالتر طراحی ش ده و
از طری آن ،وضعیت توانایی آنان در شناسایی متن و گرافیک سنجش شده است .در این نرمافزار ،ابتدا عضو مدنظر با توجه به
اسم ،شمارة عضویت کانون ،سن و جنسیت ثبت نام شد .فقط افرادی میتوانستند ثبت نام کنند که حتماً عضو ک انون بودن د و
شمارة عضویت داشتند .در ادامه سه پرسشنامة متن به متن ،متن به تصویر و تصویر به متن وجود داشت که هر کاربر باید ب ه
هر سه پاس میداد .این پرسشنامهها براساس نمادهای متنی و گرافیکی پرتال کودک طراحی شدهاند .در پرسشنام ة م تن ب ه
متن ،گزینههای معادل از اصطال نامة اصکا (اصطال نامة کانون پ رورش فک ری کودک ان و نوجوان ان) (زم انی و همک اران،
 )1310استخراج شد .در این نرمافزار ،ابتدا متن برای کودک و نوجوان نمایش داده شد و از آن ان خواس ته ش د از ب ین چه ار
گزینة متنی ،گزینة صحیح را درمورد مفهوم مدنظر انتخاب کنند .در ادامه ،متن برای آنها نمایش داده ش د و از آنه ا خواس ته
شد از بین چهار گزینة گرافیکی موجود ،گزینة مرتبط با متن را انتخاب کنند .در گام بعدی ،وضعیت توان ایی شناس ایی مح یط
گرافیکی نرمافزار سنجش و گرافیک برای کودکان و نوجوانان نمایش داده شد و از آنان خواسته شد از بین چهار گزین ة متن ی
دادهشده ،گزینة صحیح را درمورد گرافیک مدنظر انتخاب کنند .نرمافزار مذکور بهطور جداگانه در اختیار هر کودک و نوج وان
قرار گرفت و آنان در حضور پرسشگر به سؤاالت پاس دادند .برای اعمال روایی بهتر بعد از طراحی اولیة نرمافزار ،ن رماف زار
در اختیار صاحبنظران و متخصصان رایانه و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،که با پرتال نیز آشنا بودند ،قرار
داده شد و از نظریات آنها استفاده و ایرادهای نرمافزار در برخی بخشها برطرف شد .برای سنجش پایایی ثبات ابزار از روش
آزمون ـ بازآزمون استفاده شد .به این صورت که پرسشنامه در بین جامعهای  26نفری از اعضای کانون توزی ع ش د و پ س از
مدت  26روز ،همان پرسشنامه بین همان گروه توزیع شد .در مرحلة بعدی بین نتایج آزمون و بازآزمون ض ریب ه مبس تگی
پیرسون گرفته شد که نتیجه ضریب همبستگی مثبت ( )٪14بهدست آمد که نشاندهندة پایایی مناسب ابزار بود.

یافتهها
به لحاظ دادههای جمعیتشناختی ،تعداد  110نفر از افراد نمونه  )50/1( 04پسر و  52نف ر ( )43/3از آن ان دخت ر بودن د .ب ه
لحاظ سنی ،تعداد  31نفر ( 33/1درصد)  16تا 12سال 32 ،نفر ( 33/6درصد)  12تا  14سال و  32نف ر ( 33/6درص د)  14ت ا
 10سال گزارش شدهاند.
سوال اول :میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری در چه حد است؟
در این سؤال ،سه متغیر توانایی شناسایی نمادهای متنی از طری متن به متن ،متن به تصویر و جفت م تن ب ه م تن و م تن ب ه
نمونهای استفاده شد.
تصویر ارزیابی و تحلیل شدند و برای پاس به این سؤال از آزمون تی تک 
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جدول  -1آزمون تی تکنمونه مربوط به شناسایی نمادهای متنی از طریق متن با حد مطلوب
نوع متغیر

t

میانگین

درجة آزادی

تفاوت میانگین

سطح معنیداری

توانایی شناسایی نمادهای متنی از طری متن به متن

12/402

14/01

114

0/016

6/661

توانایی در شناسایی نمادهای متنی از طری متن به تصویر

4/012

13/23

114

5/235

6/661

جفت متن به متن – متن به تصویر

1/522

114

متن به متن= 14/01

6/121

-6/425

متن به تصویر=13/23

براساس جدول  ،1میانگین نمرة متن به متن  14/01بوده است که به اندازة  0/016از مقدار معیار بیشتر است که این تف اوت از
نظر آماری معنیدار است .سطح معنیداری در آزمون باال برابر با مقدار  6/661و کوچکتر از مق دار  6/65اس ت؛ درنتیج ه در
سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی متن به متن ب ا مق دار مطل وب پ ذیرفتنی نیس ت .پ س
میتوان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری پرت ال ک ودک از طری
متون متناظر با حد مطلوب تفاوت دارد و بیشتر از آن است .در این فرضیه ،سنجش متن از روی م تن و م تن از روی تص ویر
انجام شده است .در این فرضیه ،کودکان و نوجوانان شناسایی واژگان مح یط راب ط ک اربری پرت ال ک ودک را براس اس دامن ة
واژگان خود انجام دادند .در این قدم ،پرسشنامة متن به متن سنجش شد .در گویههای این پرسشنام ه هم ان واژگ ان مح یط
رابط کاربری پرتال کودک استفاده شده و گزینههای معادل این واژگان از اصطال نامة اصکا استخراج شد و نتایج نشان داد ک ه
کودکان و نوجوانان توانستهاند نمادهای متنی محیط رابط کاربری پرتال کودک را از طری متون متناظر با آن شناسایی کنن د .در
این بخش ،میانگین پاس کودکان و نوجوانان به سؤاالت پرسشنامة متن به متن  14/01ب وده اس ت ک ه ای ن نش ان م یده د
شناسایی نمادهای متنی توسط کودکان و نوجوانان باالتر از حد مطلوب بوده است .استنباط میشود که این میزان از پاس ه ای
صحیح بهسبب استفاده از واژگان ساده ،فهمپذیر ،استاندارد و متناسب با وضعیت شناس ایی کودک ان و نوجوان ان ب وده اس ت.
همچنین یافتهها نشان داد که کودکان گروه سنی  16تا  12سال کمتر به سؤاالت متن به متن پاس دادهان د؛ چراک ه ای ن گ روه
سنی بهنسبت دو گروه سنی دیگر (یعنی  12تا  14و  14تا 10سال) از قدرت تشخیص و شناخت ذهنی کمت ری برخوردارن د؛
بنابراین پیشنهاد میشود تغییراتی در طراحی متون استفادهشده براساس گروههای سنی مختلف صورت پ ذیرد .می انگین نم رة
متن به تصویر  13/23بوده است که به اندازة  5/235از مقدار معیار بیشتر است .این تفاوت از نظر آم اری معن یدار اس ت ک ه
نشان میدهد میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری پرتال کودک از طری

تص اویر

متناظر با حد مطلوب تفاوت دارد و بیشتر از آن است .در متغیر جفت متن به متن -متن به تصویر نیز میتوان نتیجه گرفت ک ه
بین وضعیت شناسایی نمادهای متنی از طری متن و از طری تصویر توسط پاس گویان تفاوتی وجود ندارد .ب هعب ارتدیگ ر،
میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری پرتال کودک از طری متون متناظر و تص اویر
متناظر با هم تفاوت معنیداری نداشتند.
سؤال دوم:آیا میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک در حد
مطلوب است؟
برای آزمون این فرضیه ،از تی تک نمونهای استفاده و نتایج در جدول  2ارائه شد.
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جدول  -2آزمون تی تکنمونه وضعیت شناسایی نمادهای گرافیکی با حد مطلوب
مقدار معیار=02
متغیر

تعداد

t

توانایی در شناسایی نمادهای گرافیکی از طری تصویر به متن

115

1/011

درجه

میانگین

آزادی
114

تفاوت

سطح

میانگین

معنیداری

0/661

6/661

14/61

سطح معنیداری در آزمون باال برابر با مقدار  6/661و کوچکتر از مقدار  6/65است و درنتیجه در س طح اطمین ان  15درص د
فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی تصویر به متن با مقدار مطلوب پذیرفتنی نیست .پس میت وان نتیج ه گرف ت ک ه
میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر ازطری نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک با حد
مطلوب تفاوت دارد و مطاب جدول  ،2میانگین نمادهای گرافیکی  14/61است که به مقدار  0/661از حد مطلوب بیشتر است.
این فرضیه به دنبال شناسایی تصاویر گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک از روی متن است .برای س نجش ای ن مس ئله،
پرسشنامة تصویر به متن طراحی شده است .در این پرسشنامه ،کودکان و نوجوانان با دیدن تصاویر ،متن یا واژگان مربوط به
آن تصاویر را انتخاب کردند .با توجه به نتایج ارائهشده ،شناسایی مفاهیم مدنظر از طری نمادهای گرافیکی با حد مطلوب برابر
نبود و بیشتر از آن بود .بهعبارتدیگر ،کودکان و نوجوانان توانستهاند مفاهیم مدنظر در نمادهای گرافیکی رابط ک اربری پرت ال
کودک را بهخوبی شناسایی کنند .نتایج نشان داد که میانگین پاس های کودکان و نوجوان به پرسشنامة تصویر ب ه م تن 14/61
بوده است که از حد مطلوب باالتر است .بنابراین ،کودکان و نوجوانان بهخوبی توانستهاند تص اویر گرافیک ی پرت ال ک ودک را
شناسایی کنند .درواقع نمادهای گرافیکی پرتال کودک و نوجوان در سطح بسیار خوبی قرار داشته و با شناخت و توان اییه ای
کودکان و نوجوانان متناسب بود.
سؤال سوم :میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر در ترکیب نمادها (متنی و گرافیکی) چگونه
است؟
برای آزمون این فرضیه دو پرسشنامة متن به تصویر و تصویر به متن با هم ترکیب شدند و از آزمون تی تک نمونهای اس تفاده
شد.
جدول -3آزمون تی تک نمونه ترکیب پاسخهای متن به تصویر و تصویر به متن با حد مطلوب
مقدار معیار=130
متغیر

تعداد

t

میانگین

درجة آزادی

ترکیب تصویر به متن با متن به تصویر

115

0/502

141/24

114

تفاوت

سطح

میانگین

معنیداری

11/243

6/666

همانطور که از دادههای جدول  3مشخص است ،سطح معنیداری در آزمون باال برابر با مقدار  6/666و کوچ کت ر از مق دار
 6/65است و درنتیجه در سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناس ایی نماده ای ترکیب ی ب ا مق دار
مطلوب پذیرفتنی نیست؛ پس می توان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناس ایی مف اهیم م دنظر در ترکی ب
نمادهای متنی و گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک با حد مطلوب تفاوت دارد و از آن بیشتر است .ب رای ای ن منظ ور،
پژوهشگران وضعیت شناسایی کودکان و نوجوانان از مفاهیم مدنظر را بهصورت کلی در قالب ترکی ب متن اظر م تن و تص ویر
براساس دادههای بهدستآمده در دو پرسشنامة متن و تصویر سنجیدند تا مشخص شود توانایی جامعة پژوهشش ده از وض ع
یشود ،چگونه است .با توجه به نتایج بهدس تآم ده ،می زان توان ایی
موجود پرتال ،که تصویر و متن در کنار هم نمایش داده م 
کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر از طری ترکیب نمادها در محیط رابط کاربری پرت ال ک ودک ب ا ح د مطل وب
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تفاوت داشت و بیشتر از آن بود .بهعبارتدیگر ،کودکان و نوجوانان توانستهاند مفاهیم مدنظر در پرتال را با استفاده از ترکی ب
نمادها بهخوبی شناسایی کنند .این موضوع از مقایسة دو پرسشنامة متن به تصویر و تصویر به متن با ح د مطل وب اس تخراج
شد.
در هر وبگاهی ،بهویژه وبگاههای کودکان و نوجوانان ،زمانی که اجزای مختلف آن در تعامل با ه م طراح ی ش ده باش ند و در
راستای تکمیل یکدیگر قرار گیرند ،میتوان انتظار داشت که نتایج مطلوب از آن وبگاه حاصل شود .از نتایج ب هدس تآم ده از
پژوهش حاضر چنین استنباط میشود که در پرتال کودک میان نمادهای متنی و گرافیکی تعام ل ب هخ وبی وج ود دارد و ای ن
نمادها مکمل یکدیگرند .این تعامل و هماهنگی میان نمادهای متنی و گرافیکی باعث ارتقای سطح کیفی پرتال شده و کودک ان
و نوجوانان را در شناسایی و تشخیص این نمادها بسیار کمک کرده است؛ بنابراین گفتنی است که رابط کاربری پرتال ک ودک،
یک رابط کاربر مطلوب و مناسب برای کودکان و نوجوانان است و آنها میتوانند به کمک آن و بهآسانی اطالعات مدنظرش ان
را بهدست آوردند.
سؤال چهارم :میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر از طریق نمادهای متنی با نمادهاای گرافیکای
در گروهای سنی مختلف چگونه است؟
برای پاس به این سؤال از آزمون تی وابسته استفاده و نتایج در جدول  4درج شد.
جدول  -4آزمون تی وابستة جفت تصویر به متن و متن به تصویر
تفاوت جفت
نوع متغیر

t

جفت تصویر به

6/214

درجة

میانگین

آزادی

114

سطح

سطح اطمینان  15درصد

معنیداری

تصویر به متن=14/61

6/661

حداقل

حداکثر

-6/121

2/521

متن – متن به
تصویر

متن به تصویر=13/23

سطح معنیداری در آزمون باال برابر با مقدار  6/661و کوچکتر از مقدار  6/65است و درنتیجه در س طح اطمین ان  15درص د
فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی تصویر به متن با متن به تصویر پذیرفتنی نیست؛ پس میتوان نتیجه گرفت که در
وضعیت شناسایی پاس گویان بین نمادهای تصویر به متن با متن به تصویر تفاوت وجود دارد.
نتایج فرضیههای قبلی نشان داد که توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی و گرافیک ی بیش تر از ح د مطل وب
بوده است .نتایج نشان داد که میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر از طری نمادهای متنی ب ا نماده ای
گرافیکی متفاوت است .بهنظر میرسد با توجه به واژگان ساده ،فهمپذیر و استاندارد استفادهشده ،قدرت کودک ان در شناس ایی
نمادهای متنی با نمادهای گرافیکی متفاوت است.
در رابط کاربر ،واژگان اهمیت و ت ثثیر بس زایی دارن د .طراح ان راب ط ک اربر ب رای کودک ان و نوجوان ان بای د ب ه واژگ ان و
اصطالحات بهکاربرده در رابط کاربر توجه ویژهای داشته باشند .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصطال نامة اصکا را
تدوین کرده است .در پژوهش حاضر از واژگان استاندارد این اصطال نامه برای تهیة پرسشنام ة م تن ب ه م تن اس تفاده ش ده
است .چنین برداشت میشود که واژگان بهکاررفته در پرتال کودک و نوجوان ساده ،فهمپذیر و اس تاندارد اس ت .ب ا توج ه ب ه
نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،کودکان و نوجوانان توانستهان د نماده ای متن ی راب ط ک اربری پرت ال ک ودک را همانن د
نمادهای گرافیکی این پرتال بهخوبی شناسایی کنند.
سؤال پنجم:میزان توانایی وضعیت توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط راباط در گاروههاای
سنی مختلف چگونه است؟
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بهمنظور بررسی سؤال پنجم ،این سؤال به دو سؤال فرعی تقسیم و مورد آزمون قرار گرفت.
سؤال فرعی اول :توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری در گروههای سنی مختلاف
چگونه است؟
قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ،فرض همگنی واریانسهای متغیرهای نمونه (نمادهای محیط رابط) بررسی ش د.
براساس جدول  ،5مقدار آمارة لون و سطح معنیداری برای پرسشنامه های متن به م تن ،م تن ب ه تص ویر و تص ویر ب ه م تن
مشخص است .شاخص آماری لون به لحاظ آماری معنیدار نیست ( )P< 6/65و یکسانی واریانسهای متغیرهای متن به متن،
متن به تصویر و تصویر به متن را در گروههای سنی نشان میدهد .گفتنی است زمانی یکسانی واریانسها تثیی د م یش ود ک ه
سطح معنیداری بیشتر از  6/65باشد .برایناساس ،برای پرسشنامهها سطح معنیداری مقداری بزرگتر از آلف ای  6/65اس ت؛
درنتیجه دادهها فرض همگنی واریانسها را نقض نمیکنند.
جدول  -5همگنی واریانسها
متغیرها

مقدار آمارة لون

سطح معنیداری

متن به تصویر

3/121

6/654

تصویر به متن

1/236

6/111

متن به متن

6/665

6/143

در جدول  ،0آمارههای توصیفی مربوط به نماد متنی گزارش شده است.
جدول  -6آمارههای توصیفی مربوط به متن به تصویر و متن به متن براساس سن

متغیر

متن به تصویر

متن به متن

میانگین خطای

اطمینان  15درصد

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

16-12

31

01/04

13/203

2/226

12-14

32

13/31

12/534

2/633

01/25

14-10

32

10/11

1/141

1/251

14/24

14/24

16-12

31

13/51

1/542

1/262

11/61

15/10

12-14

32

14/21

5/112

6/122

12/41

10/11

14-10

32

10/24

2/421

6/463

15/42

11/65

استاندارد

حداقل

حداکثر

05/15

14/13

11/41
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جدول  -7تحلیل واریانس مربوط به متن به تصویر و متن به متن
متن به

بین گروهی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجة آزادی

F

معنیداری

124/521

412/204

2

3/515

6/631

تصویر

متن به

درون گروهی

15330/132

130/136

112

بین گروهی

151/610

15/562

2

2/341

6/61

متن
درون گروهی

3066/422

112

32/141

براساس جدول  ،1سطح معنیداری برای نمادهای متنی در آزمون تحلیل واریانس کمت ر از مق دار  6/65اس ت و درنتیج ه در
سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی نمادهای متنی رابط از نظر تفاوت سنی پذیرفتنی نیست؛
بنابراین می توان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در رده های سنی متفاوت برای شناسایی مفاهیم مدنظر از طری
نمادهای متنی رابط تفاوت دارد .در آنالیز واریانس یکعامله ،درصورت رد فرضیة صفر (یعنی تفاوت معنیدار است) بهمنظ ور
اطالع از تفاوت موجود در بین گروههای سنی از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده و نتایج آن در جدول  2ارائه شد.
جدول  -8آزمون تعقیبی  LSDبرای تشخیص تفاوت درونگروههای سنی برای نمادهای متنی
متغیر

سن ()I

سن ()J

متن به تصویر

16-12

12-14

14-10

متن به متن

16-12

12-14

تفاوت میانگین (I-

انحراف

)J

استاندارد

معنیداری
اطمینان  15درصد
حداقل

حداکثر

12-14

-3/121

2/001

6/105

-1/61

1/50

14-10

*-1/142

2/001

6/662

-12/43

-1/20

16-12

3/121

2/001

6/105

-1/50

1/61

14-10

-3/421

2/025

6/265

-2/14

1/16

16-12

*1/142

2/001

6/662

1/20

12/43

12-14

3/421

2/025

6/265

-1/16

2/14

12-14

-6/111

1/212

6/541

-3/34

1/12

14-10

*-2/124

1/212

6/631

-5/22

-6/10

16-12

6/111

1/212

6/541

-1/12

3/34
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متغیر

سن ()J

سن ()I

14-10

تفاوت میانگین (I-

انحراف

)J

استاندارد

معنیداری
اطمینان  15درصد
حداقل

حداکثر

14-10

-1/141

1/361

6/131

-4/52

6/03

16-12

*2/124

1/212

6/631

6/10

5/22

12-14

1/141

1/361

6/131

-6/03

4/52

با توجه به جدول  ،2آزمون تعقیبی  LSDاین فرضیه نشان میده د ک ه ب ین دو گ روه س نی  16ت ا  12و  14ت ا  10تف اوت
معنیداری وجود دارد و میانگین نمادهای متنی گروه سنی  14تا  10سال به طور معنیداری بیشتر از میانگین گروه سنی  16ت ا
 12سال است.
سؤال فرعی دوم
توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری در گروههای سنی مختلف نمادهای گرافیکی چگونه
است؟

در جدول  1آمارههای توصیفی مربوط به نماد گرافیکی گزارش شده است.
جدول  -9آمارههای مربوط به تصویر به متن براساس سن
متغیر

تصویر به متن

میانگین خطای

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

16-12

31

11/22

11/364

1/216

12-14

32

14/20

1/112

1/213

14-10

32

10/66

3/011

6/521

استاندارد

براساس جدول  ،16سطح معنیداری برای نماد گرافیکی در آزمون تحلیل واریانس کمتر از مق دار  6/65اس ت و درنتیج ه در
سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی نمادهای گرافیکی رابط از نظر تف اوت س نی پ ذیرفتنی
نیست؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در ردههای سنی متفاوت برای شناسایی مف اهیم م دنظر
از طری نمادهای گرافیکی رابط تفاوت دارد.
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جدول  -11تحلیل واریانس مربوط به تصویر به متن
بین گروهی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجة آزادی

331/211

101/146

2

F

2/415

تصویر
به متن

معنیداری

درون گروهی

02/011

1011/112

6/610

112

در آنالیز واریانس یکعامله ،درصورت رد فرض صفر (یعنی تفاوت معنیدار است) باید ببینیم این تفاوت در بین ک دامی ک از
گروهها وجود دارد .پس از تعیین وجود یا عدم وجود اختالف بین گروههای آزمون (بررسی معنیداری آزمون در جدول آنالیز
واریانس) ،این سؤال مطر میشود که تفاوت میانگین بین کدام دو گروه معنیدار است؟ ما میتوانیم ب رای تش خیص تف اوت
درون گروهها از آزمونهای تعقیبی (جدول  )11استفاده کنیم .در اینج ا از آزم ون  LSDاس تفاده ش د .در ای ن روش ب هازای
هریک از گروهها ،آمارة الزم برای مقایسة آن با سایر گروهها فهرست میشود .با توجه به اختالف میانگین آزمون تعقیب ی ب ین
سن  16تا  12و  12تا  14تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  -11آزمون تعقیبی  LSDبرای تشخیص تفاوت درون گروههای سنی برای نمادهای گرافیکی

متغیر

سن ()I

سن ()J

12-14

تفاوت میانگین (I-

انحراف

)J

استاندارد

-2/44

1/221

*

معنیداری

6/111

اطمینان  15درصد
حداقل

حداکثر

-0/11

1/36

16-12
14-10

16-12
تصویر به متن

-4/12

1/221

6/621

-1/12

-6/44

2/44

1/221

6/111

-1/36

0/11

12-14
14-10

-1/14

1/161

6/303

-5/56

2/63

16-12

*4/12

1/221

6/621

6/44

1/12

14-10
12-14

1/14

1/161

6/303

-2/63

5/56

نتایج بهدستآمده در جدول  ،11نشان داد که شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری در گروههای س نی مختل ف یکس ان
نیست و تفاوت دارد .در میان دو گروه سنی  16تا  12و  14تا  10سال اختالف معنیدار است و میانگین نمادهای متن ی گ روه
سنی (14تا  )10سال ( )M= 11/10است که بهط ور معن یداری بیش تر از گ روه س نی  16ت ا  12س ال ( )M= 01/04اس ت.
بنابراین ،گروه سنی  14تا  10سال نمادهای متنی رابط کاربری پرتال کودک را بیشتر از گ روه س نی  16ت ا  12س ال شناس ایی
کردند .توانایی ادراکی کودک عادی از تولد تا  5یا 0سالگی بهسرعت افزایش م ییاب د و ای ن اف زایش ،از 0س الگی ت ا  14ی ا
15سالگی ادامه دارد ،اما سرعت آن کندتر میشود (باهنر .)1311 ،متخصصان حوزههای مرتبط با کودکان و نوجوان ان هم واره
بر تناسب بین تواناییهای شناختی آنها با محتوای منابع استفادهشده در فرایند یاددهی  -یادگیری تثکید داشتهاند.
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از نتایج پژوهش حاضر چنین استنباط م ی ش ود ک ه توان ایی شناس ایی در کودک ان همگ ام ب ا اف زایش س ن زی اد م یش ود.
برهمیناساس ،توانایی شناسایی نمادهای متنی رابط کاربری پرتال کودک در گروه سنی  14تا  10سال بیشتر از گروه س نی 16
تا  12سال بوده است .بهعبارتدیگر ،گفتنی است نوجوانان  14تا  10سال به دلی ل توان اییه ای ش ناختی و ذهن ی کام لت ر،
توانایی شناسایی بهتری بهنسبت کودکان  16تا  12سال داشتهاند .برهمیناساس ،پیشنهاد میشود در طراح ی نماده ای م ذکور
به توانایی کودکان کمسنوسالتر بهصورت ویژه توجه شود تا این اختالف به حداقل برسد.
همچنین براساس نتایج بهدستآمده ،توانایی شناسایی نمادهای گرافیکی رابط کاربری پرت ال ک ودک در گ روهه ای س نی
مختلف متفاوت است .بین دو گروه سنی  16تا  12و  14تا  10سال اختالف معن یداری وج ود دارد؛ ب هط وری ک ه می انگین
توانایی شناسایی نمادهای گرافیکی رابط کاربر در گروه سنی  16تا  12سال  11/22و ای ن می انگین در گ روه س نی  14ت ا 10
سال 10 ،است که این اختالف میانگین ،تفاوت شناسایی نمادهای گرافیکی بین دو گروه سنی را نشان میدهد.
نتایج پژوهش وان

( )2614نشان داد که کودکان وبگاههایی که سطو متوسطی از پیچی دگیه ای گرافیک ی را ب ه آنه ا

نشان میدهد ترجیح میدهند .همچنین نتایج پژوهش چن و همکاران ( )2664نشان داد که کودکان دارای شناخت ناب ال ان د و
خردکردن اطالعات پیچیده از صفحات وب و کلیککردن برای آنها سختتر از بزرگساالن است؛ ب ه هم ین دلی ل ش ناخت
نمادها در رابطهای کاربری برای آنها سختتر از بزرگساالن است؛ بنابراین این پژوهشها با پژوهش حاضر همسو بودند.
طب نتایج این پژوهش مشخص شد که قدرت شناسایی نمادهای گرافیکی رابط کاربری پرتال ک ودک در نوجوان ان  14ت ا 10
سال بیشتر از کودکان  16تا  12سال است .چنین برداشت میشود که کودکان  16تا  12سال به دلیل محدودیتهای شناختی و
تواناییهای ذهنی کمتری که بهنسبت نوجوانان  14تا  10سال دارند ،قدرت شناسایی نمادهای گرافیک ی راب ط ک اربری پرت ال
کودک در آنها کمتر بوده است .در این راستا ،باید به تواناییهای شناختی کودکان و نوجوانان کمسنت ر در طراح ی نماده ای
گرافیکی توجه بیشتری شود.
سؤال ششم :وضعیت توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط رابط در بین پسران و دختران
چگونه است؟
قبل از انجام آزمون تی مستقل فرض همگنی واریانسهای متغیرهای نمونه (نمادهای محیط رابط) بررسی شد .براساس جدول
 ،12مقدار آمارة لون و سطح معنیداری برای پرسشنامههای متن به متن ،متن به تص ویر و تص ویر ب ه م تن مش خص اس ت.
شاخص آماری لون به لحاظ آماری معنیدار نیست ( )P< 6/65و یکسانی واریانسهای متغیرهای متن به متن ،متن به تص ویر
و تصویر به متن را در جنسیت نشان میدهد.
جدول12ا همگنی واریانسها
سطح معنیداری

نامهپرسش

مقدار آمارة لون

متن به تصویر

3/121

تصویر به متن

1/236

6/111

متن به متن

6/665

6/143

6/654

در جدول  13آماره های توصیفی مربوط به نماد متن به تصویر ،متن به متن و تصویر به متن با تف اوته ای جنس یت گ زارش
شده است .برای پاس به این فرضیه از آزمون تی مستقل استفاده شد.
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جدول 13ا آزمون تی مستقل و آمارههای توصیفی مربوط به نمادهای متنی و گرافیکی براساس جنسیت
متغیر

متن به تصویر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

دختر

51

11/22

15/622

پسر

04

14/31

2/112

دختر

51

13/12

16/146

درجة آزادی

113

113

تصویر به متن
پسر

04

14/01

0/012

دختر

51

14/51

0/451
113

متن به متن
پسر

04

14/26

t

سطح معنیداری

-1/623

-6/141

-6/200

6/221

6/345

6/111

5/140

سطح معنیداری برای نماد متن به تصویر ،متن به متن و تصویر به متن در آزمون تی مستقل بیشتر از مقدار  6/65است و
درنتیجه در سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی نمادهای رابط از نظر تفاوت جنسیت را
میپذیریم؛ پس میتوان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در دختران و پسران برای شناسایی مفاهیم مدنظر از
طری نمادهای رابط تفاوت وجود ندارد.
نتایج بهدستآمده نشان داد که شناسایی نمادهای محیط رابط کاربری پرتال کودک بین پسران و دختران برابر بوده است و از
نظر جنسیت در شناسایی نمادهای محیط رابط تفاوتی مشاهده نشده است .در این بخش 51 ،نفر از دختران پرسشنامه متن به
تصویر را با میانگین ( )M = 11/22پاس دادند و  04نفر از پسران نیز همین پرسشنامه را با میانگین ( )M = 14/31پاس
دادهاند که اختالف معنیداری در پاس آنها به نمادهای متنی رابط کاربری پرتال کودک مشاهده نشده است .همچنین در
پرسشنامه تصویر به متن نیز  51نفر از دختران با میانگین ( )M =13/12و پسران با میانگین ( )M =14/01به سؤاالت پاس
دادهاند که در شناسایی نمادهای گرافیکی پرتال کودک نیز بین دختران و پسران تفاوت معنیداری وجود نداشت.
انتظار میرفت که بین پسران و دختران در شناسایی نمادهای محیط رابط کاربری پرتال کودک تفاوت معنیداری وجود داش ته
باشد؛ اما با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میزان توانایی دختران و پسران در شناس ایی نماده ای مح یط راب ط ک اربری پرت ال
کودک  24برابر بوده است .تصور میشد در طراحی برخی از نمادهای گرافیکی رابط ک اربری پرت ال ک ودک (مانن د نماده ای
گروهای سنی) بیشتر مخاطب پسر در نظر گرفته شده است ،اما نتایج نش ان داد ک ه طراح ان راب ط ک اربری پرت ال ک ودک و
نوجوان به ویژگیها و تواناییهای ذهنی و شناختی دختران و پسران به یک میزان توجه داشتهاند.

نتیجهگیری
در زمینة سؤال اول پژوهشهایی انجام شده است که در این میان م یت وان ب ه پ ژوهش امت ی و علیپ ور ( ،)1315ن وروزی و
متظهری ( ،)1313نوکاریزی و همکاران ( ،)1320درودی ( )1321و خالقی ( )1325اشاره کرد .نتایج پ ژوهش امت ی و علیپ ور
( )1315نشان داد که طراحان باید به مؤلفههای رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسائل فنی نیز توجه کنند؛ زی را ای ن مؤلف هه ا
نقش مهمی در تسهیل مسیریابی اطالعات دارند و کاربران میتوانند در کوتاهترین زمان و ب هس ادگی ب ه رف ع نیازه ای خ ود
بپردازند .نتایج پژوهش نوکاریزی و همکاران ( )1320نیز نش ان داد ک ه می ان درک دانش جویان مق اطع تحص یلی مختل ف از
واژگان محیط رابط نرمافزار سیمرغ و پارس آذرخش در محاسبه به دو شیوة عینی و ذهنی تف اوت معن یداری وج ود نداش ته
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است .همچنین نتایج پژوهش درودی ( )1321نشان داد که تعامل اجزای مهمی مثل شکل ،خ ط ،س طح ،زمین ه ،جه ت ،بع د،
حرکت ،برجستگی ،استواری و تحرک در نمادها به ارتقای کیفی رابط کاربر میانجام د .ع الوهب راین ،نت ایج پ ژوهش خ القی
( )1325نشان داد که ثبات ،سادگی ،وضو  ،انعطافپذیری و کاهش حجم کار و کمک به کاربر از مهمت رین معیاره ای راب ط
کاربر مطلوب است .همچنین نتایج پژوهشهای چن و همکاران ( )2664و مارتینز ( )2612و انتظاریان و فتاحی ( )1321نشان
داد که شناخت کودکان نابال و توسعهنیافته است؛ بنابراین در طراحی رابط ک اربر ب رای وبگ اهه ای آنه ا بای د ویژگ یه ا و
تواناییهای آنها را درنظر گرفت .گفتنی است بین نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای نامبرده تاحدود زیادی همخوانی وجود
دارد.
تواناییها و ویژگیهای کودکان و نوجوانان با بزرگساالن متفاوت است .همانگونه که در دنیای حقیق ی ب ه ای ن نکت ه توج ه
میشود ،در دنیای مجازی نیز باید ویژگیهای خاو آنها مدنظر قرار گیرد .امروزه وبگاهه ای کودک ان و نوجوان ان درحک م
ابزار سرگرمی و آموزش آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .در طراحی این وبگاهها بای د ع الوهب ر درنظرگ رفتن نیازه ا و
عالی آنها ،به محدودیتها و میزان شناخت آنها در سنین مختلف نیز توجه کرد .واژگان در طراحی راب ط ک اربر از عناص ر
اصلی بهشمار میروند؛ بهویژه زمانی که مخاطب آن کودکان و نوجوانان باشند .بن ابراین بای د در هنگ ام طراح ی راب ط ک اربر
توجه خاصی به واژگان داشت.
برهمیناساس ،پیشنهاد میشود که در طراحی رابط کاربر برای کودکان و نوجوانان باید از واژگان ساده ،فهمپ ذیر ،اس تاندارد و
متناسب با شناخت کودکان و نوجوانان استفاده کرد .اگر این واژگان با سن و وضعیت شناخت کودک و نوجوان متناسب باشد،
با وبگاه مدنظر ارتباط برقرار خواهد کرد و انگیزة مراجعة مجدد به آن سایت را خواهد داشت و درنتیجه از محتوای آن س ایت
بهره خواهد برد.
در زمینة سؤال دوم ،پژوهشهایی انجام شده است که م یت وان ب ه چ ن و همک اران ( ،)2664وو و همک اران ( ،)2614پ رز
مونتورو و نوالرت ( ،)2612بدیعزادگان و همکاران ( )1311و سلیمی و غفاری ( )1321اشاره کرد .نتایج آن پژوهشها نش ان
داد که نمادهای گرافیکی برای توان کودکان و نوجوانان مقبولو محبوب است و سرعت جستوجو را در کودکان و نوجوانان
بهبود میبخشد .نتایج پژوهش هاشمزاده و یگانهفر ( )1321نشان داد که معیاره ای کاربرپس ند و کیفی ت نماده ای تص ویری
وهشهای وان

نرمافزار سیمرغ متوسط و متوسط رو به باال ارزیابی شده است .همچنین نتایج پژ


( )2614و زرهس از و فت احی

( )1325نشان داد که رابط گرافیکی زیبا و جذاب بهطور چشمگیری در نح وة اس تفادة ک اربر ت ثثیر دارد و وبگ اه را از لح اظ
سهولت استفاده و تعامل لذتبخش میکند .همچنین پژوهش آدام و همکاران ( )2610اثر نمایش تصاویر عاطفی در وبگ اه ب ر
پردازش و درک کاربر را نشان داد .نتایج پژوهش خالقی ( )1325نشان داد که زیبایی ،گرافیک و ترکیب رن ه ا از مه مت رین
معیارهای رابط کاربری مطلوب است .عالوهبراین ،نتایج پژوهش درودی ( )1321نشان داد ک ه عوام ل م ؤثر در مصورس ازی
مانند طر بندی ،سبک ،بافت ،رن  ،قلم و شیوة نگارش ،گرافی ک ،نش انگر ،نم اد ،ترکی ببن دی و ت وازن در ارتق ای س طح
یافتههای پژوهش حاضر و پ ژوهشه ای ن امبرده از منظ ر مقبولی ت
بهرهگیری از رابط کاربر گرافیکی نقش بسزایی دارد .بین 
نمادهای گرافیکی همخوانی وجود دارد .با توجه به سن کودکان و نوجوانان ،وبگاههای آنها باید دارای تصاویر زیبا و ج ذاب
باشد .نتایج بهدست آمده از پ ژوهش حاض ر نش ان داد ک ه کودک ان و نوجوان ان در ش ناخت تص اویر گرافیک ی ک ه مناس ب
یژگیهای آنها باشد قدرت کافی دارند .با توجه به نتایج بهدستآمده ،رابط گرافیکی پرتال کودک باعث س هولت اس تفاده و
و 
تعامل لذتبخش از این پرتال شده است؛ بهطوری که کودکان و نوجوانان مراکز ک انون پ رورش فک ری کودک ان و نوجوان ان
شهر بیرجند بهخوبی توانستهاند مفاهیم مدنظر را در نمادهای گرافیکی این پرتال شناسایی کنند .همچنین وجود رابط گرافیک ی
یشود که پرتال موجود ،وبگاهی مناسب و خوب برای
مناسب یکی از معیارهای وبگاه خوب و مطلوب است .چنین برداشت م 
کودکان و نوجوانان است و نمادهای گرافیکی این پرتال با شناخت و تواناییهای کودکان و نوجوانان متناسب است.
در زمینة سؤال سوم ،پژوهشهایی انجام شده است که از آن میان میت وان ب ه خ القی ( ،)1325درودی ( )1321و ن وروزی و
پژوهشها تثثیر تعامل اجزای مهم رابط کاربر را آش کار ک رد .نت ایج پ ژوهش چی و وو

متظهری ( )1313اشاره کرد .نتایج این
( )2615نشان داد که کودکان برای یافتن اطالعات الزم خود به مهارتهای اطالعاتی و همچنین یک رابط ک اربر مناس ب نی از
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دارند .میزان درک کودکان و نوجوانان از آیکونهای متنی و گرافیکی میزان موفقیت آنها را در یافتن اطالعات م ورد نیازش ان
تعیین میکند .همچنین نتایج پژوهش درودی ( )1321نشان داد که تعامل اجزای مهم گرافیک ی و متن ی باع ث ارتق ای س طح
یافتههای پژوهش حاضر و پژوهشهای نامبرده همخوانی وجود
بهرهگیری و ارتقای کیفی رابط کاربر میشود .گفتنی است بین 

دارد.
ازجمله پژوهشهایی که در زمینة سؤال چهارم پژوهش حاضر انجام شده میتوان به چن و همک اران ( ،)2664وو و همک اران
( )2614و پرزمونتورو و نوالرت ( )2612اشاره کرد .نتایج این پژوهشها نشان داد که رابط گرافیکی برای کودکان و نوجوان ان
مقبولتر و محبوبتر از رابط متنی است و همچنین رابط گرافیکی بهنسبت رابط متنی ،موفقی ت و س رعت جس توج و را در
کودکان و نوجوانان بهبود میبخشد که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر همخوان بود .همچنین نتایج پ ژوهش خ القی ()1325
نشان داد که صفحههای دارای رابط گرافیکی بهشدت در برقراری تعامل بین کاربر و اطالعات مؤثرند و رابط گرافیکی مف اهیم
را بهتر منتقل میکنند .گفتنی است بین پژوهش حاضر و پژوهش مذکور همخوانی وجود دارد.
ازجمله پژوهشهایی که در راستای سؤال پنجم پژوهش حاضر انجام شده میتوان به مارتینز ( )2612اشاره کرد .او در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که حالتهای شناختی کودکان و نوجوانان در عملکردشان در رابط کاربر دیجیتالی تثثیرگذار
است .همچنین نتایج پژوهش خالقی ( )1325نشان داد که در یک رابط کاربر مطلوب باید به اصول روانشناسی و تواناییهای
ذهنی کاربران توجه شود .نتایج پژوهش کاکوجویباری و همکاران ( )1311نشان داد که تواناییهای ذهنی همگام با افزایش
سن در کودکان پیشرفت میکند؛ بنابراین نتایج پژوهشهای نامبرده با پژوهش حاضر همسو بود.
درنهایت در پرسش ششم ،نتایج پژوهش وان

( )2614نشان داد که پسران سطح باالیی از پیچیدگی بصری را ترجیح میدهند

و دختران سطح متوسط یا پایین از پیچیدگی بصری را ترجیح میدهند؛ بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر همسو
نیست.
با بررسی پیشینة پژوهش حاضر مشخص شد که تواناییهای ذهنی و شناختی کودکان و نوجوانان و همچنین نیازهای آنه ا در
طراحی رابط کابری تثثیر دارد .اگر در طراحی رابط کاربری به تواناییهای ذهنی و ش ناختی کودک ان و نوجوان ان و همچن ین
نیازهای آنها توجه شود ،شناسایی نمادهای گرافیکی و متنی رابط کاربری و اس تفاده از بخ شه ای مختل ف وبگ اهه ا ب رای
کودکان و نوجوانان راحت و جذاب خواهد بود.
رابط کاربر در وبگاههای کودکان و نوجوانان با توجه به ویژگیها و تواناییهای آنها از اهمیت بسیار باالیی برخ وردار اس ت؛
چراکه به محض مراجعة کودک و نوجوان به یک وبگاه ،در اولین مرحله این رابط کاربری است که در معرض دید آنه ا ق رار
میگیرد و چنانچه با ویژگیها و تواناییهای آنها متناسب باشد ،از سایر بخشها و مطالب آن استفاده میکنن د و در غی ر ای ن
صورت ،همان ابتدا وبگاه را ترک خواهند کرد.
با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف بررسی توان ایی کودک ان و نوجوان ان در شناس ایی نماده ای متن ی و
گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک انجام شد.
در طراحی رابط کاربری وبگاههای کودکان و نوجوانان ،باید به ویژگیها و تواناییهای آنها توجه شود و نمادهای ب هکاررفت ه
در این رابطها اعم از متنی و گرافیکی با کودکان و نوجوانان متناسب باشد.
براساس یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،بسیاری از نتایج بهدستآمده در پژوهشهای پیشین تثیید شد و نتایج نشاندهن دة
نقش مثبت توجه به نیازها و ویژگیهای کاربران بهویژه کودکان و نوجوانان در طراحی راب طه ای ک اربری متناس ب ب ا آنه ا
است .براساس یافتهها مشخص شد که نمادهای متنی و گرافیکی پرتال ک ودک و نوج وان ب ا توان اییه ای ذهن ی و ش ناختی
کودکان و نوجوانان متناسب است و آنها بهخوبی توانستهاند این نمادها را شناسایی کنند.
کودکان و نوجوانان برای یافتن اطالعات الزم خود به مهارتهای اطالعاتی و همچنین یک رابط کاربری مناس ب نی از دارن د.
میزان شناخت آنها از آیکونهای متن و گرافیک میزان موفقیت آنها را تعیین میکند ( .)Chiu Wu, 2015بنابراین ،نماده ای
متنی و گرافیکی پرتال کودک ،کودکان و نوجوانان مخاطب این پرتال را در برآوردهساختن نیازهای اطالع اتی آنه ا ب هخ وبی
کمک خواهد کرد و آنها موف به یافتن اطالعات مورد نیاز خود خواهند شد.
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طراحان باید به مؤلفههای رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسائل فنی آن توجه کنند؛ زیرا این مؤلفهها نق ش مهم ی در تس هیل
مسیریابی اطالعات دارند و کاربران میتوانند در کوتاهترین زمان و بهسادگی به رفع نیازهای خ ود بپردازن د (امت ی و علیپ ور،
 .)1315با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،میتوان اینگونه استنباط کرد ک ه طراح ان پرت ال ک ودک و نوج وان
تاحد زیادی به مسائل فنی ،قابلیت استفاده و نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری این پرتال توجه داشتهاند.
یشود که نمادهای متنی و گرافیکی پرتال کودک و نوجوانان با توجه به وضعیت حس اس ادراک ی کودک ان و
در پایان اذعان م 
نوجوانان و جمعیت انبوهی که در کشور ما دارند باید متناسب با تواناییها و نیازهای آنها طراحی شود و آنها بهخ وبی ق ادر
به شناسایی این نمادها باشند .عالوهبراین ،باید به شناسایی این نمادها در گروهای سنی مختلف نی ز توج ه ش ود و کودک ان و
نوجوانان با سنین مختلف باید قادر به شناسایی این نمادها باشند.
در پایان ،پیشنهادهایی برخاسته از یافتههای پژوهش و حاصل درک کاستیها و کمبودهایی ک ه در نتیج ة بررس ی در موض وع
پژوهش احساس شده است بیان میشود:
• درنظرگرفتن مسائل ادارکی و شناختی کودکان و نوجوانان درمورد طراحی نمادهای متنی مفیدتر ب رای راب ط ک اربری پرت ال
کودک تا توان شناسایی آنان افزایش یابد.
• توجه دستاندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روزآمدسازی و غنیسازی بهتر و بیش تر پرت ال ک ودک و
افزودن بخشهای چندرسانهای به آن.
• توجه بیشتر دستاندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به سرگرمیها و برنامههای آموزشی ویژة نوجوان ان در
پرتال کودک.
• توجه بیشتر دستاندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بخشه ایی ک ه در پرت ال ک ودک فعالی ت کمت ری
دارند؛ مانند بخش عکس ،ویدیو و. ...
• تثکید هرچه بیشتر دستاندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مربیان فرهنگی ،هنری و ادب ی ب رای آش نایی
هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با پرتال کودک.
همچنین پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده مطر میشود که این دسته از پیشنهادها رابطة تکمیلی با پژوهش حاضر دارد.
• با توجه به اینکه جامعة پژوهش حاضر را فقط مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر بیرجند تشکیل میدهند،
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،جامعة آماری مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همة اس تانه ا و همچن ین
بین اعضای کتابخانههای سیار شهری و روستایی در نظر گرفته شود.

 توصیه میشود در پژوهشهای آتی ،مؤلفههای روانشناختی کودکان و نوجوانان از نمادهای متنی و گرافیکی پرتال ک ودک
در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بررسی شود.
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده میزان رضایت کودکان و نوجوانان از پرتال کودک و نوجوان بررسی شود.
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،از روش پژوهش حاض ر ب رای بررس ی توان ایی کودک ان و نوجوان ان در شناس ایی
نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری سایر وبگاههای مرتبط نیز استفاده شود.
 توصیه میشود پژوهشی به روش وبسنجی پیرامون مسائل فنی و محتوایی مانند رؤیتپ ذیری ،کاربردپ ذیری ،ن اوبری و
مانند آن بر روی پرتال کودک و نوجوان انجام شود.
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هاشمزاده ،محمدجواد و یگانهفر ،معصومه ( .)1321تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی نرمافزار سیمرغ.
تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی.144-123 ،)02(10 ،
نوروزی ،یعقوب و متظهری ،شهناز ( .)1313ارزیابی رابط کاربر کتابخانههای دیجیتالی ملی برگزی ده جه ان :معیاره ای پیش نهادی ب رای
کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.26-1 ،)4(25 ،
نوکاریزی ،محسن ،فتاحی ،رحمت اهلل و داورپناه ،محمدرضا ( .)1320بررسی میزان و عوامل مؤثر بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم
افزارهای جامع کتابخانهای فارسی .مطالعات تربیتی و روانشناسی.36-5 ،)3(2 ،

یگانهفر ،معصومه ( .)1321تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی کاربر ن رماف زار کتابخان ه ای س یمرغ در
دانشگاه بیرجند .پایاننامه کارشناسی ارشد .گروه علم اطالعات و دانششناسی .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .دانشگاه بیرجند.
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