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ڪلیدواژه ها 

کتابخانه دیجیتالی کودکان و نوجوانان، وبگاه کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران، ارزیابی

چڪیده

بررسی ساختاری و محتوایی وبگاه کتابخانه ملی کودک 
و نوجوان ایران در مقایسه با همتایان خود در دنیا

سیدمصطفی طباطبایی پور | زهره میرحسینی | نرگس نشاط

نوجوان  و  کودک  ملی  کتابخانه  وبگاه  مقایسه  هدف: 
منونه های  سایر  با  محتوایی  و  ساختاری  به لحاظ  ایران 

مشابه در دنیا است. 
روش شناسی: در این پژوهش، از روش مطالعه مقایسه ای 
مفید  عنارص  از  سیاهه ای  منظور،  بدین  شد.  استفاده 
گردآوری  مرتبط  متون  و  پیشین  پژوهش های  پایه  بر 
دلفی  روش  از  استفاده  با  و  تهیه  آنها  پربسامدترین  و 
مورد  معیار   ۶۹ و  مقوله   ۸ و رسانجام  شد  اعتبارسنجی 

تأیید اهل فن قرار گرفت. 
یافته ها: از بین ۱۲ وبگاه، وبگاه کتابخانه ملی کودک و 
نوجوان ایران ۵۸/۵۷ درصد معیار های مورد نظر را دارا 
امتیازی  هیچ  بخش رسگرمی  در  وبگاه  این  است.  بوده 
راهنامیی  به  مربوط  معیار های  بخش  در  و  نداشته 
کاربر تنها ۱۷ درصد معیارها را داراست. این دو بخش، 
ضعیف ترین بخش ها در بین ۸ مقوله مورد بررسی بوده 

است.
نتیجه گیری: وبگاه های IPL2 با ۶۸/۷۵ درصد، کتابخانه 
وبگاه  و  درصد،   ۶۷/۱۴ با  کودکان  دیجیتال  بین املللی 
در  درصد   ۶۸/۸۵ با  امریکا  کنگره  کتابخانه  کودکان 
رتبه های اول تا سوم قرار دارند. وبگاه  كتابخانه ملی در 
قیاس با سایر وبگاه های هم نقش در حد متوسط ارزیابی 

شده است.
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مقدمه
سرعت رشد ميزان استفاده از اينترنت در دنيا نشان دهندة وابستگى روزافزون زندگى 
رشد  ميزان  از   (2013) جهانى4  بانك  كه  آمارى  است.  ارتباطى  سامانه  اين  به  بشر 
استفاده اينترنت بين سال هاى 2000 تا 2013 ارائه كرده نشان مى دهد ميزان استفاده 
از اينترنت در جهان 4/566 درصد رشد داشته است؛ يعنى چيزى نزديك به 5/5 برابر 
افزايش. در ايران نيز درصد استفاده كنندگان از اينترنت به نسبت جمعيت در سال، از 

حدود 1 درصد در سال 2000 به 31/4 درصد در سال 2013 رسيده است.
كنترل  براى  تالشى  هرگونه  از  اجتناب  براى  كه  است  جهانى  انجمنى  اينترنت، 
مى شود  سبب  امر  همين   .(1379 (سيبوك،  است  شده  شناخته  اطالعات  جريان 
دسترسى كودكان به انواع اطالعات ميّسر باشد، در حالى كه به علت محدوديت دانش 
و تجربه با خطرات متعددى در رويارويى با انواع تصاوير، و اطالعات و آموزش هاى 

نادرست مواجه هستند. 
جذاب  و  مهيج  به  مى توان  اينترنت  به  نوجوانان  و  كودكان  گرايش  عوامل  از 
بودن آن؛ ايجاد احساس حاكميت در نوجوانان؛ كسب اطالع از جديدترين وقايع و 
اطالعات؛ امكان دسترسى بدون محدوديت به اطالعات؛ تخليه هيجانات و احساسات 
در ارتباط با افراد بر روى اينترنت؛ و عالقه به كسب مهارت هاى جديد اشاره كرد 

(پشوتنى زاده و منصورى، 1388). 
از آنجا كه در عصر حاضر، كودكان و نوجوانان، مانند بزرگساالن، به ميزان قابل 

سیدمصطفی طباطبایی پور۱ | زهره میرحسینی۲ | نرگس نشاط۳

دريافت: 1392/04/01    پذيرش: 1393/11/30

بررسی ساختاری و محتوایی وبگاه کتابخانه 
ملی کودک و نوجوان ایران در مقایسه با 

همتایان خود در دنیا

علــم  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی   .۱
اطالعــات و دانش شناســی، دانشــگاه آزاد 
ــنده  ــامل (نویس ــران ش ــد ته ــالمی، واح اس
mostafa1362@ yahoo.com  (ــئول مس

۲. استادیار گروه علم اطالعات و 
دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

z_mirhoseini@iau-tnb.ac.ir تهران شامل
۳. دانشیار علم اطالعات و دانش شناسی، 

narges_ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
neshat@yahoo.com
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توجهى از فضاى سايبرى استفاده مى كنند، وب گاه هاى كودكان، به خصوص آنهايى 
كه نقش اطالع رسانى برعهده دارند، به عنوان ابزارى كمك آموزشى مى توانند نقش 
عمده اى در رشد تفكر و شناخت كودكان داشته باشند؛ مشروط بر اينكه ساختار و 
محتواى آنها در دامنة شناختى كودكان قرار داشته باشد (پريرخ، نادرى، و آقامحمديان، 

.(1390
لنگ تنگ1 و همكاران (2001) در پژوهشى اذعان داشته اند كه بيشتر كتابخانه هاى 
ديجيتالى  كتابخانه  اينكه  براى  است.  نشده  طراحى  كودكان  براى  كنونى  ديجيتالى 
چه  دارند  قدرت  و  راحت،  استفاده  سرگرمى،  به  نياز  باشد  كودكان  توجه  مورد 
به عنوان خواننده و چه به عنوان نويسنده. به همين دليل، پژوهش حاضر بر آن شد 
تا ويژگى هاى ساختارى و محتوايى وبگاه2 كتابخانه هاى ديجيتالى كودك و نوجوان 
را به قصد يافتن نكات مشترك و نقاط افتراق آنها مورد بررسى و مقايسه قرار دهد. 
البته در اين زمينه پژوهش هايى نيز انجام شده است كه اهم آنها پژوهش نجفى نيا 
(1388) است كه به معرفى تاريخچه، امكانات و نقاط ضعف و قوت كتابخانه هاى 
ديجيتالى كودك و نوجوان پرداخته و نتيجه گرفته است كه تنها كتابخانه بين المللى 
ديجيتالى كودكان (ICDL) كه توسط دانشگاه مريلند پايه گذارى شده از عملكرد نسبتًا 

مناسبى در مقايسه با سايرين برخوردار بوده است.
پشوتنى زاده و منصورى (1387) در ارزيابى تارنماها به اهميت آشنايى با روش ها 
و ابزارهاى متعدد ارزيابى وب هم براى كتابداران و هم براى كودكان و نوجوانان 
اذعان داشته و ضمن معرفى ابزارهاى ارزيابى تارنماها بر ضرورت آشنايى كودكان و 

نوجوانان با معيار هاى ارزيابى تأكيد كرده اند.
همچنين، حسن زاده (1387) به بررسى وب سايت هاى ايرانى كودكان و نوجوانان  
وى  يافته هاى  است.  پرداخته  صفحات  طراحى   يا  فنى  جنبه هاى  و  محتوا  ابعاد  از 
يا  فنى  جنبه هاى  درصد   60 نوجوان  و  كودك  ايرانى  وب سايت هاى  كه  داد  نشان 
Leng Teng .1طراحى صفحات را رعايت كرده اند. همچنين 68 درصد معيارهاى محتوايى در اين 

2. Website

منودار ۱
درصد میزان استفاده از اینرتنت در 

ایران را طی سال های ۱۹۹۰ - ۲۰۱۳ 
میالدی (بانک جهانی، ۲۰۱۳)
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وب سايت ها رعايت شده است. 
سوبارنا و جانا 1(2008) در پژوهشى ديگر به ارزيابى كتابخانة بين المللى كودكان 
و نوجوانان پرداختند و نشان دادند كه اين كتابخانه با معيارهايى همچون قابل فهم 
بودن محتوا براى كودكان، پوشش و گسترة مناسب براى كودكان، اعتبار محتوا و 
نويسندگان در حوزه كودك، جذابيت صفحات وب سايت متناسب با درك كودكان، 

و گويايى پيام ها براى كودكان به طور مطلوبى مطابقت دارند.
زبان  تعامل كودكان عربى  به بررسى نحوه   (2007) بيالل و بيچر2  همچنين، 
به عنوان گروه فرهنگى متفاوت با كتابخانة ديجيتالى بين المللى كودكان پرداخته و 
نشان دادند كه شكل ظاهرى رابط  كاربر طراحى شده بيشتر مناسب بزرگ ترهاست 
تا كودكان كم سن   زيرا آنها نمى توانستند معناى شمايل ها، دكمه ها و ساير نشانه هاى 
فقدان آگاهى شناختى  به دليل  مى تواند  امر  اين  تصويرى به كار رفته را بشناسند. 
از ديگر داليل، ناآشنايى با زبان رابط كاربر  كودكان براى تعامل با سامانه  باشد. 

ذكر شده است. 
دروين3 (2005) نيز نحوة ساخت كتابخانة ديجيتالى كودك و نوجوان را با توجه 
به ساليق و نياز هاى آنها تشريح كرده است. در اين پژوهش، مشخص شد كه كودكان 
4 تا 7 ساله كتاب ها را براساس شكل ظاهرى آنها انتخاب مى كنند و كتاب هايى كه 
شكل ظاهرى زيباترى دارند توجه بيشترى را به خود جلب مى كنند. كودكان 8 تا 11 
ساله كتاب ها را براساس احساسى4 كه در كتاب هاست برمى گزينند؛ يعنى كتاب ها را 
براساس حس شاد، ترسناك، هيجانى و غيره اى كه در داستان ها وجود دارد انتخاب 
مى كنند. نتايج نشان داد كه بهره گيرى از كودكان براى ايجاد كتابخانه  ديجيتالى بسيار 

سودمند خواهد بود.
هوركيد5 و همكاران (2003) با بررسى نحوة مشاهده و مطالعه كتاب هاى ديجيتالى 
تالش كردند مناسب ترين نوع نمايش كتاب ها را به صورت برخط به دست  آورند. آنان 
و  نيست  كودكان  نياز  پاسخگوى  كنونى  فهرست نويسى  شيوه هاى  كه  دادند  نشان 
استفاده از اين شيوه ها براى آنها دشوار است. همچنين ايجاد باشگاه6 كتاب برخط كه 
در آن كودكان بتوانند تجربيات خود را پس از استفاده از كتاب ها با سايرين به اشتراك 

گذاشته و به كتاب ها رتبه دهند مى تواند مؤثر باشد.
مرور اين پيشينه ها نشان مى دهد در حوزه وبگاه هاى كتابخانة ديجيتالى كودكان و 
نوجوانان پژوهش هاى متعددى انجام شده ولى مقايسه اى ميان آنها با وبگاه كتابخانة 
نظر  پيشين  مطالعات  در  همچنين  است.  نگرفته  صورت  ايران  نوجوان  و  كودك 

1. Subarna & Jana
2. Bilal & Bichir
3. Druin
4. Feel
5 .Hourcade
6 .Club
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توجه  مورد  كمتر  ارزيابى  معيار هاى  تدوين  در  نوجوان  و  كودك  حوزة  متخصصان 
بوده است. كه در اين پژوهش سعى شده اين نظرات نيز لحاظ گردد.

روش شناسی و جامعه آماری
اين پژوهش از نوع كاربردى است و با نگاه ويژه به وبگاه كتابخانه ملى كودك و 
نوجوان ايران و مقايسه آن با نمونه هاى مشابه در دنيا، از روش مقايسه اى استفاده 
در  عناصر  پربسامدترين  بررسى  و  مرتبط  متون  برپايه  منظور،  بدين  است.  كرده 
مقوله   8 در  مهم  عناصر  از  نوجوانان سياهه اى  و  كودكان  ديجيتالى  كتابخانه هاى 
متخصص   7 اختيار  در  دلفى  فن  برمبناى  سپس  گرديد.  تهيه  معيار   69 و  كلى 
اطالعاتى،  نظام هاى  اطالعات،  فناورى  تدريس  سابقه  با  اطالع رسانى  و  كتابدارى 
دور  نظرات  جمع بندى  از  پس  و  گرفت  قرار  نوجوان  و  كودك  حوزه  در  كار  و 
معيارهاى  مورد  در  جمعى  توافق  از  پس  شد.  ارسال  ايشان  براى  مجدداً  اول، 
براى  توافق  مورد  وارسى  سياهه  نظرات،  اجماع  و  مقوله ها  طبقه بندى  و  انتخابى 
تحليل ساختارى و محتوايى جامعه پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. 69 معيار 
استخراج شده براساس شباهت در 8 طبقة جداگانه دسته بندى شدند. اين 8 طبقه 

شامل موارد زير است:
1. معيارهاى مربوط به معرفى وبگاه به كاربر؛

2. معيارهاى مربوط به سرگرمى؛
3. معيارهاى مربوط به راهنمايى كاربر؛

4. معيارهاى رابط كاربرى؛
5. معيارهاى سازماندهى محتوا؛

6. بررسى شيوه هاى تماس و ارتباط؛
7. معيارهاى سنجش مواد عرضه شده در وبگاه؛ و

8. معيارهاى مربوط به بهره مندى گروه هاى خاص.
منابع،  ميزان  و  گستردگى  به لحاظ  كه  كتابخانه هايى  وب گاه  پژوهش  اين  در   
مشابهت هايى با وبگاه كتابخانه ملى كودك و نوجوان داشته و توسط يك سازمان يا 
كتابخانه خاص مورد حمايت و پشتيبانى قرار گرفته اند در دامنة پژوهش قرار گرفتند 
ويژه  زبان  انگليسى  ديجيتالى  كتابخانه هاى  كليه  ابتدا  منظور،  بدين  كتابخانه).   12)
كودك و نوجوان شناسايى و از ميان آنها مواردى كه حداقل ويژگى هاى مورد نظر را 

داشتند انتخاب شدند.
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از  بازيابى شده  نتايج  موجود،  وبگاه هاى  كليه  پوشش دهى  از  اطمينان  براى 
زبان  به  مختلف  واژه هاى  كليد  از  استفاده  با  ياهو  و  گوگل  جستجوى  موتورهاى 
فارسى تا 10 صفحه مورد بررسى قرار گرفت. همچنين براى اطمينان،  انگليسى و 
صورت  در  تا  گرديد  استفاده  نيز  مشابه  عنوان هاى  براى  مشابه1  صفحات  گزينه  از 
تطابق با ويژگى هاى مورد نظر، عناوين آنها به فهرست اضافه شود. همچنين فهرست 
موارد  و  گرفت  قرار  مطالعه  مورد  نيز  امريكا  كتابداران  انجمن  پيشنهادى  وبگاه  هاى 

مرتبط نيز اضافه گرديد.

یافته ها
كه  همان طور  مى دهد.  نشان  را  دسته  هر  در  موجود  معيارهاى  درصد   ،1 جدول 
را  معيارها  درصد   49/75 ايران  اسالمى  جمهورى  ملى  كتابخانه  مى شود  مشاهده 
با   IPL22 به  مربوط  رتبه  باالترين  دارد.  قرار  پنجم  رتبه  در  و  است  كرده  رعايت 
درصد  با 65/25  كودكان  ديجيتالى  بين المللى  كتابخانه  سپس  است.  درصد   67/37
در رتبه دوم و بخش كودكان كتابخانه كنگره امريكا با 60/25 درصد در مرتبه سوم 

قرار دارد.

دسته معيارها

عنوان پايگاه

معرفى پايگاه به كاربر

سرگرمى

راهنم ايى كاربر

تسهيالت كاربرى

سازماندهى محتوا

س و ارتباط
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كتابخانه چارلوت مكلن 
34/75%33%33%56%20%52%17%0%67%برگ

بخش كودكان كتابخانه 
60/25%100%47%67%60%74%50%0%84%كنگره امريكا

 Tumble books
library%67%67%50%43%20%44%47%66%50/5

1. Similar Page
2. The IPL۲ Consortium, available at: 
http://www.ipl.org/div/kidspace

جدول ۱
معیارهای بررسی ساختاری و 
محتوایی وبگاه ها و پورتال های 
دیجیتالی کودکان
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دسته معيارها

عنوان پايگاه
معرفى پايگاه به كاربر

سرگرمى

راهنم ايى كاربر

تسهيالت كاربرى

سازماندهى محتوا

س و ارتباط
شيوه هاى تما

منابع عرضه شده در پايگاه

ص
بهره مندى گروه هاى خا

ميانگين

Meegenius%67%0%50%60%20%44%33%66%42/5

Story line online%67%0%33%60%20%33%47%33%36/62

Merpy%84%67%0%35%0%33%27%66%39

Rosetta Project٪84٪0٪0٪35٪40٪22٪47٪66%36/75
 Children’s
 Storybooks

Online
%67%33%33%39٪20٪22٪67٪33%40/37

Mighty books٪67٪33٪33٪48٪20٪67٪40٪66%46/75

IPL2٪84٪100٪33٪60٪60٪89٪80٪33%67/37

 مجموع معيار هاىعنوان پايگاه
 موجود در كليه دسته ها

درصد معيار هاى موجود در
كليه دسته ها

58/57%41كتابخانه ملى كودك و نوجوان
International children digital library47%67/14

41/42%29كتابخانه چارلوت مكلن برگ
62/85%44بخش كودكان كتابخانه كنگره امريكا

Tumble books library33%47/14
Meegenius33%47/14

Story line online32%45/71
Merpy26%37/14

Rosetta Project24%34/28
Children’s Storybooks Online32%45/71

Mighty books33٪47/14
IPL248%68/57

تعداد و درصد عنارص موجود در 
هر پایگاه بدون در نظر گرفنت 

دسته بندی

جدول ۲
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كتابخانه  و   IPL2 كتابخانه  سه  نيز  دسته بندى  بدون  مى شود  مشاهده  چنانچه 
بين المللى كودكان، و بخش كودكان كتابخانه كنگره امريكا به ترتيب با 68/57 درصد، 
67/14 درصد، و 82/85 درصد در رتبه هاى اول تا سوم قرار دارند. كتابخانه ملى ايران 

با 58/75 درصد در رتبه بعدى قرار دارد.
مطابق جدول 3، شباهت محسوسى ميان وبگاه كتابخانة ملى كودك و نوجوان و 
ساير وبگاه هاى مشابه وجود ندارد و بيشترين درصد تشابه مربوط به دو وبگاه بخش 
كودكان كتابخانه كنگره امريكا و كتابخانه بين المللى ديجيتالى كودك و نوجوان (با 

48/57 درصد) است. 

براى رتبه بندى وبگاه ها نسبت هاى به دست آمده برپايه طيف ليكرت از صفر تا صد 
درصد دسته بندى شد. 

قرار  خوب  تا  ضعيف  بازه  در  پايگاه ها  تمامى  مى شود  مشاهده  كه  همان گونه 
گرفته اند. دو دسته خيلى ضعيف و عالى هيچ وبگاهى را دربرنمى گيرد. وبگاه كتابخانه 
ملى كودك و نوجوان نيز به همراه پنج وبگاه ديگر در رده متوسط جاى گرفته است. 
وبگاه هاى IPL2 و ICDL و بخش كودكان كتابخانه كنگره امريكا در رده خوب قرار 

گرفته اند.

نتیجه گیری
وبگاه كتابخانه ملى كودك و نوجوان تنها وبگاه موجود در ايران است كه به عرضة 
منابع ويژه ديجيتالى كودكان و نوجوانان به شكل سازماندهى شده و ساختار يافته 
پرداخته است. با توجه به تعريف و ويژگى هايى كه براى كتابخانه ديجيتالى آمده است 

مى توان از آن به عنوان يك كتابخانه ديجيتالى اختصاصى كودك و نوجوان نام برد.
- بيشترين شباهت بين بخش كودكان كتابخانة كنگره امريكا، كتابخانه ملى ايران و 
كتابخانه بين الملى ديجيتال كودكان با 48/57 درصد در معيارهاى مورد بررسى 
است. به عبارتى، نزديك به نيمى از معيارها توسط كتابخانه ملى ايران رعايت شده 

است و با ساير كتابخانه هاى معروف جهان چونLC و ICDL مشابهت دارند. 
- پايگاه كتابخانه هاى IPL2 و ICDL و بخش كودكان كتابخانة كنگره امريكا در رده 
خوب جاى گرفته اند. پايگاه كتابخانه ملى كودك و نوجوان در مقايسه با ساير 
چيزى  معيار ها  با  تطبيق  به لحاظ  اما  است.  گرفته  جاى  متوسط  رده  در  پايگاه ها 
كمتر از نيمى از آنها را در خود جاى داده، كه وضعيت چندان مطلوبى نيست. اين 
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نام پايگاه

درصد ميزان تشابهدرصد معيار هاى مشترك در هر گروه

 معرفى پايگاه به
كاربر

سرگرمى

راهنمايى كاربر

تسهيالت كاربرى

س و
 شيوه هاى تما
ارتباط

سازماندهى محتوا

ش كيفى و
 سنج

 كمى منابع عرضه

 بهره مندى
ص

گروه هاى خا

كتابخانه 
بين المللى 

ديجيتال كودكان 
(ICDL)

%67%0%17%61%34%40%53٪66/66%48/57

 كتابخانه چارلوت
30٪33/33٪٪66/26٪44/4420٪13/39٪0٪0٪50٪مكلن برگ

  كتابخانه كنگره
 امريكا، بخش
كودكان

٪67٪0٪17٪52/56٪55/55٪40٪47٪66/66%57/48

Tumble 
books 
library

٪67٪0٪17٪43/47٪33/33٪20٪33/33٪66/66٪37/14

Meegenius٪67٪0٪17٪39/13٪22/22٪20٪33/33٪66/66٪34/28
Story line 

online٪67٪0٪17٪43/47٪22/22٪0٪40٪66/66٪35/71

Merpy٪67٪0٪0٪30/43٪33/33٪0٪13/33٪66/66٪25/71
Rosetta 
Project٪34٪0٪17٪52/17٪44/44٪20٪13/33٪66/66٪34/28

Children’s 
Storybooks 

Online
٪50٪0٪0٪34/78٪33/33٪20٪0/06٪66/66٪25/71

Mighty 
books٪34٪0٪17٪43/47٪22/22٪20٪60٪66/66٪38/57
IPL2٪67٪0٪17٪39/13٪44/44٪40٪33/33٪33/33٪38/57

0٪ تا 20 ٪
خيلى ضعيف

 ٪20 تا 40٪
ضعيف 

40٪ تا 60 ٪
متوسط

 60٪ تا ٪80
خوب

80٪ تا ٪100
عالى

 كتابخانه چارلوت
مكلن برگ

 كتابخانه ملى كودك و
نوجوان

International 
children digital 

library

Rosetta 
Project

Tumble books 
library

 بخش كودكان كتابخانه كنگره
امريكا

*MerpyMighty booksIPL2*

Story line 
online

Children’s 
Storybooks 

Online

Meegenius

Tumble books 
library

جدول ۳
 درصد میزان تشابه وب سایت

 كتابخانه ملی كودك و نوجوان با
سایر همتایان

جدول ۴
رتبه بندی وبگاه های كودكان و 

نوجوانان
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پايگاه در بخش سرگرمى هيچ كدام از معيار ها را نداشته و در بخش معيار هاى 
بخش،  دو  اين  داراست.  را  معيارها  درصد   17 تنها  كاربر  راهنمايى  به  مربوط 
ضعيف ترين بخش ها در بين 8 گروه معيارهاست. همچنين وجود برخى عناصر 
مانند ايجاد بخش سواالت متداول و يا امكان جستجو براساس مشخصات ظاهرى 
و  دروين1  كه  پژوهشى  نتايج  در  است.  برخوردار  بيشترى  ضرورت  از  كتاب 
همكاران (2005) انجام داده اند نيز اين نكته از جانب كودكان و نوجوانان مورد 
توجه قرار گرفته است. در پژوهش سوبارنا و جانا2 (2008)، كتابخانه بين المللى 
نتايج  با  كه  است  داشته  مطلوبى  مطابقت  ارزيابى  عمومى  معيارهاى  با  كودكان 
نوشين فرد  و  گيلورى  صديقى،  پژوهش  نتايج  دارد.  همخوانى  حاضر  پژوهش 
رتبه  در  كاربرى  رابط  نظر  از  ايران  ملى  كتابخانه  كه  مى دهد  نشان  نيز   (1389)
مناسبى قرار دارد؛ اما با توجه به اين كه پژوهش حاضر به جز معيار رابط كاربرى 
مقايسه  مورد  كتابخانه هاى  تعداد  و  داده  قرار  بررسى  مورد  هم  را  معيارها  ساير 
نيز بيشتر است حد متوسط را براى كتابخانة ملى كودك و نوجوان ايران ارزيابى 
كرده كه با نتايج پژوهش مذكـــور همخوان نيست. ولى هر دو پژوهش، كتابخانة 
بين المللى كودكان را در رتبه دوم، و Children Story Books Online را در رتبه متوسط 
قرار داده اند. نتايج پژوهش محمدزاده و سهراب زاده (1391) در مورد رابط كاربر 
كتابخانه ملى ايران مطابقت با معيارهاى عمومى و تخصصى را مطلوب مى داند 
به  خود  مقاله  در  نيز  نجفى نيا (1388)  دارد.  همخوانى  پژوهش  اين  نتايج  با  كه 
سازماندهى  رسيده است. در خصوص   ICDL در خصوص وبگاه نتايجى مشابه 
منابع نيز به جز ICDL هيچ پايگاه ديگرى منابع خود را براساس شكل، رنگ و يا 
حسى كه خواندن كتاب به مخاطب مى دهد سازماندهى نكرده بودند در حالى كه 
اين مسئله در پژوهش دروين (2005) از سوى كودكان بسيار مورد تأكيد قرار 
گرفته بود. كوكبى و زراعتكار نيز در پژوهش خود، ويژگى هاى كودكان را چندان 
مورد توجه قرار نداده اند و دليل اين امر را تنوع بسيار زياد عناصرى دانسته اند 
كه وبگاه كودكان مى تواند در خود جاى دهد؛ يافته هاى پژوهش حاضر نيز اين 

مطلب را تاييد مى كند.
 طبق نتايج، ساختار و محتواى وبگاه كتابخانه ملى كودك و نوجوان ايران در حد 
نسبتًا مطلوبى است و از نقاط قوت آن حضور كتاب هاى تمام متن است. از سوى 
از  كه  را  كتابى  ملى هر  كتابخانه  مؤلف  حق  مشكل  دليل  حاضر، به  حال  در  ديگر، 
جانب مؤلف يا ناشر مجاز باشد را بدون توجه به محتواى آثار و ارزش محتوايى آن 

1. Druin
2. Subarna & Jana
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اسكن مى كند و بر روى سايت قرار مى دهد. لذا، پيشنهاد مى شود نسبت به محتواى 
ارائه شده در وب سايت، پژوهش مبسوطى صورت بگيرد. 

 در ضمن، الزم است اصالحات كاربردى بر روى وبگاه انجام شود از جمله معيار 
سرگرمى و راهنمايى كاربر مورد توجه بيشترى قرار گيرد تا از توقف احتمالى رشد 

يا كاهش تعداد استفاده كنندگان در آينده جلوگيرى گردد. 
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