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مقدمه
كشور ما از نظر بهره مند ى از اينترنت در بين 178 كشور جهان، رتبه 87 را دارد كه 
براساس طبقه بندى اتحاديه جهانى مخابرات جزو كشورهاى متوسط به شمار مى رود؛ 
وقت  صرف  ميانگين  و  مى دهند  تشكيل  جوان  قشر  را  اينترنت  كاربران  درصد   35
براى اينترنت 52 دقيقه در هفته بوده است (حسن زاده، 1387، ص 32). طبق آمار 
ايرانى  خانوارهاى  درصد   2/35 حدود   (1390) ايران  آمار  مركز  توسط  منتشرشده 
داراى رايانه بوده اند كه اين مقدار در خانوارهاى شهرى 5/43 درصد و در خانوارهاى 
روستايى 12 درصد بوده است و در مقايسه با آمار سال 1387 نشان دهنده رشد 5 
كه  داشته اند  اينترنت  به  دسترسى  ايرانى  خانوارهاى  درصد   4/21 است؛  درصدى 
درصد نفوذ آن در بين خانوارهاى شهرى 27/3 و در ميان خانوارهاى روستايى 4/9 
درصد بوده است و در مقايسه با آمار سال 1387 از رشد 3/2 درصدى برخوردار 
بوده است. براساس داده هاى سايت آمار جهانى اينترنت3 تا ژوئن 2011 بالغ بر 36/5 
ميليون نفر، يعنى حدود 46/6 درصد از جمعيت ايران، به اينترنت دسترسى داشته اند 
از  استفاده  به سمت  بشرى  فعاليت هاى  حركتى  سير  به دليل  داشت  انتظار  مى توان  و 
فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى و وابستگى فزاينده به شبكه و ابزارها و تسهيالت آن 

اين روند در سال هاى پس از آن نيز رشدى شتابان داشته باشد. 
مطالعات مرتبط با حوزه جمعيت شناسى و شكاف بين  نسلى  ، نسل هاى جديد را 
با عنوان نسل واى4 يا نسل هزاره5، نسل ايكس6 و نسل زد7 تقسيم بندى كرده اند كه 
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هم زمانى تولد آنها با ظهور فناورى هايى مانند توسعه اينترنت، گوگل، وب و غيره، 
وابستگى به فناورى و مهارت در فناورى از جمله شاخصه هاى مهم در اين طبقه بندى 
است (نقيبى، 1391). بسيار شگفت انگيز است در هياهوى مناظرات امروز پيرامون 
تنزل تعليم و تربيت در اياالت متحده، دليل بسيار اساسى آن را فراموش كرده ايم. 
دانش آموزان ما به طور جدى تغيير كرده اند. اين تغييرات به صورت تدريجى رخ نداده 
است و صرفًا تغيير در شكل محاوره، لباس، آراستگى ظاهرى يا سبك ها نيست كه 
بين نسل هاى قبلى نيز رخ مى داد؛ در حقيقت يك گسست بزرگ1 اتفاق افتاده است 
كه در نتيجه، آنها بسيار متفاوت از پيشينيان خود تفكر و اطالعات را پردازش مى كنند 
(پرنسكى2 ، 2001، ص 1). بنابراين از طرفى مى توان تصور كرد در شرايط فعلى محيط 
اطالعاتى و حتى نوع و سبك بازى ها، تفريح و سرگرمى براى كودكان و نوجوانان 
بيش از هر زمانى تحت تأثير توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات قرار گرفته است 
و اين محيط اطالعاتى جديد متفاوت از محيطى است كه نسل پدران و مادران آنها 
پيش تر درك كرده بودند؛ به نحوى كه تغييرات پيش گفته حتى برنامه ريزان آموزشى 
را بر آن داشته است كه با ايجاد مدارس هوشمند سعى كنند تا نظام آموزشى را نيز 
با تغييرات همگام سازند. از سوى ديگر، رفتار اطالعاتى كاربر در محيط اطالعاتى 
مبتنى بر وب متفاوت از محيط اطالعاتى سنتى است. به عنوان مثال، چارچوب كتاب 
به عنوان يك منبع اطالعاتى مشخص و قابل كنترل است؛ درحالى كه در محيط وب، 
كاربر كودِك رهاشده در انبوهى از اطالعات با تنوع و كيفيت هاى متفاوت است و 

همين مسئله امكان كنترل رفتار اطالعاتى را براى والدين دشوار مى سازد.
نظارت  و  كنترل  رويكرد  از  جديد  اطالعاتى  محيط  به  توجه  اهميت  بر  عالوه 
مهم  نيز  آن  ابزارهاى  و  محيط  اين  از  استفاده  در  كاربر  توانمندى  مسئله  رفتارى، 
است. كودكان به طور فزاينده اى در حال دسترسى به اطالعات رقومى اند كه از طريق 
بازيابى  ابزارهاى  كه  آنجا  از  است.  شده  فراهم  آنها  براى  كتابخانه  و  خانه  مدرسه، 
اطالعات الكترونيكى مانند فهرست هاى برخط، دايرهالمعارف هاى الكترونيكى و وب 
محيط  و  منابع  از  متفاوت  كامًال  به روشى  كه  مى دهند  اجازه  كودك  به  جهان گستر 
و  جديد  مهارت هاى  فراگيرى  به  ملزم  آنها  بپردازند،  اطالعات  جستجوى  به  چاپى 
دانش جديد هستند. عالوه بر اين، بسيارى از ابزارها براى استفاده بزرگساالن طراحى 
شده  توجه  كمتر  نوجوان  و  كودك  كاربران  اطالع يابى  نحوه  و  نيازها  به  و  شده اند 
بازيابى  نظام هاى  كودكان  مى رفت  انتظار  درحالى كه  هيرش  يافته هاى  به  بنا  است. 
استفاده  مورد  اطالعات  جستجوى  براى  را  بزرگساالن  براى  طراحى شده  Big discontinuity .1اطالعات 

2. Prensky
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توانايى هاى  اطالعاتى، رويكردهاى پژوهشى،  نيازهاى  دهند، اما به لحاظ اينكه  قرار 
شناختى، سطوح رشد، و مهارت هاى كودكان متفاوت از بزرگساالن است؛ پژوهش 
انجام شده با موضوع استفاده كودكان از فهرست هاى برخط بزرگساالن نشان داد كه 
با وجود عالقه آنها به استفاده از اين فهرست ها، بيشتر در يافتن اطالعات مرتبط با 

نيازهاى اطالعاتى شان دچار مشكل مى شوند (هيرش1، 1997، ص 725).
از اين رو، با عنايت به مباحث پيش گفته، پژوهش حاضر در پى آن است تا به 

مطالعه كيفى وب سايت هاى كودكان و نوجوانان در ايران بپردازد. 
گذشته  ارزيابى هاى  كه  مى دهد  نشان  زمينه  اين  در  پيشين  مطالعات  بر  مرورى 
با   (1385) مهاجر  مثال،  به طور  است.  نگرفته  صورت  واحد  الگوى  يك  براساس 
آنها  درصد   36 كه  داد  نشان  نوجوانان  و  كودكان  فارسى  وب سايت هاى  بررسى 
معيارهاى الزم در طراحى بصرى صفحات را رعايت كرده اند و 55 درصد معيارهاى 
تعيين كننده در ارزيابى محتواى صفحات را مّد نظر قرار داده اند؛ و در مجموع، 58 

درصد از معيارهاى طراحى وب سايت ها رعايت شده است. 
حسن زاده (1387) نيز با استفاده از يك سياهه ارزيابى كه در آن سه معيار نشانى 
الكترونيكى، محتوا، و جنبه هاى فنى در نظر گرفته شده بود نشان داد كه 62 درصد 
وب سايت هاى كودكان و نوجوانان از لحاظ نشانى الكترونيكى در سطح خوب؛ از 
نظر محتوا، 67 درصد در سطح خوب؛ و در نهايت از لحاظ جنبه هاى فنى يا طراحى 

صفحات، 24 درصد در سطح خوب و 71 درصد در سطح متوسط بوده اند.
منبعى  «وب سايت،  عنوان  با  پژوهشى  در   (1388) نوقابى  زاهدى  و  بهزادى 
وضعيت  بررسى  آموزشگاهى:  كتابخانه هاى  در  حاضر  عصر  كودكان  براى  نوين 
وب سايت هاى فارسى كودكان و نوجوانان و نحوه سازماندهى اطالعات در آنها» به 
بررسى 18 وب سايت كودكان و نوجوانان پرداختند. يافته هاى پژوهش نشان داد كه 
50 درصد وب سايت هاى فارسى كودكان و نوجوانان معيارهاى الزم را در جنبه هاى 
مختلف رعايت كرده اند. همچنين 59 درصد از معيارهاى مربوط به جنبه نويسنده/  
ظاهرى  طراحى  جنبه  است.  شده  رعايت  فارسى  وب سايت هاى  در  سايت  پشتيبان 
در  ديگر  سوى  از  است.  نشده  رعايت  چندان  فارسى  وب سايت هاى  در  ثبات  و 
بيشتر وب سايت هاى فارسى، محتوا و مطالب ارائه شده، مورد توجه قرار گفته است. 
همچنين مشخص شد كه بين وضعيت كلى وب سايت هاى تحت حمايت دولت و 
سايت هاى خصوصى، تفاوتى وجود ندارد. به عالوه، نتايج پژوهش نشان داد كه امر 
تهيه وب سايت هاى فارسى كودكان به طور جدى مورد توجه قرار نگرفته است و بايد  1. Hirsh
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در طراحى وب سايت ها از كودكان، كتابداران، متخصصان رايانه، روان شناسان كودك 
و ساير متخصصان استفاده شود.  

پشوتنى زاده (1389) در پژوهشى به تحليل ساختارى 54 تارنماى انگليسى زبان 
و فارسى زبان ويژه نوجوانان و نظرخواهى از 93 صاحب نظر و 32 نوجوان 12- 14 
ساله ايرانى پرداخت. يافته هاى پژوهش با بررسى نظرات دو گروه صاحب نظران و 
نوجوانان  تارنماى  براى  مهم  ساختارى  ويژگى   27 تعيين  به  منتج  ايرانى  نوجوانان 

12- 14 ساله شد.
براى  ايرانى  نوجوانان  و  كودكان  به  كمك  هدف  با   (1389) غفارى  و  سليمى 
انتخاب وب سايت هاى مناسب و يارى به طراحان، وضعيت 20 وب سايت فارسى زبان 
كودك و نوجوان را با استفاده از يك سياهه ارزيابى پژوهشگر ساخته شامل 31 مؤلفه 
مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دادند. يافته هاى آنان نشان داد كه وب سايت هاى 
مورد بررسى بيش از نيمى از معيارها را رعايت كرده اند و از نظر محتوا قادر به جذب 

كودكان و نوجوانان ايرانى هستند. 
همچنين در پژوهش ديگرى، بهزادى و سنجى (1390) به ارزيابى وب سايت هاى 
مدارس ايران از چهار جنبه  مسئوليت و رويكرد ارائه اطالعات، طراحى، محتوا، و 
مدارس  وب سايت هاى  كه  داد  نشان  آنان  يافته هاى  پرداختند.  اطالعات  سازماندهى 
ايران در اين چهار جنبه در سطح پايينى قرار دارند. گرچه وضعيت وب سايت هاى 
طراحى  كه  مى داد  نشان  يافته ها  بود،  بهتر  دولتى  مدارس  از  غيرانتفاعى  مدارس 
وب سايت ها براى مدارس بايد مبتنى بر رشد شناختى، فيزيكى، اجتماعى، و احساسى 

دانش آموزان باشد تا بتواند نيازهاى آنان را برآورده سازد. 
پريرخ و همكاران (1390) به منظور بررسى اينكه وب سايت هاى كودكان تا چه 
بررسى  به  مى كنند  فراهم  را  عينى  عمليات  تفكر  ويژگى هاى  پرورش  بستر  ميزان 
11 وب سايت فارسى و 30 وب سايت انگليسى پرداختند. يافته ها نشان داد كه اين 
وب سايت ها در بسترسازى براى پرورش عمليات طبقه بندى و نگهدارى ذهنى در حد 

متوسط و در رديف بندى و بازگشت پذيرى به ميزان كمى نقش دارند.
يافته هاى مطالعه نيلسن1 (2002) در مورد قابليت دسترسى وب سايت كودكان و 
نوجوانان نشان داد كه كودكان نيز مانند بزرگساالن به راحتى دچار سردرگمى مى شوند. 
گرچه بزرگساالن عالقه شديدى براى مشاهده تبليغات در محتواى وب سايت دارند 
و  مى پسندند  را  رنگى  طراحى  نوجوانان  و  كودكان  مى كنند؛  كليك  مرتب  به طور  و 

Nilsen .1محتواى ساده و ابزارهاى هدايت كننده ساده را درخواست مى كنند.
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ارزيابى  طريق  از  را  آموزشى  وب سايت هاى  به  دسترسى  قابليت  نيدو1 (2005) 
رفتار جستجوى كودكان 7- 10 ساله در سه وب سايت معتبر مورد بررسى قرار داد. 
در اين پژوهش، كودكان با سن كمتر در جستجو خيلى موفق نبودند و كاربرد كلمات 
تخصصى، تعداد و سازماندهى لينك ها، سرعنوان هاى هر بخش، و طول صفحه همه 

بر عملكرد آنها موثر بودند.
چنانچه  مشاهده مى شود در مطالعات گذشته معيارهايى چون معمارى اطالعات، 
و  عينى،  عمليات  تفكر  ساختارى،  ويژگى هاى  اطالعات،  سازماندهى  فنى،  محتوا، 
قابليت دسترسى در وب سايت هاى  كودكان و نوجوانان بررسى شده كه آن هم براساس 
با  تا  است  آن  بر  حاضر  پژوهش  دليل  به همين  است.  نگرفته  صورت  خاص  مدلى 
استفاده از مدل كيفى وب كيو.اى.ام. با پشتوانه استاندارد ايزو1-9126 وب سايت هاى 
يادگيرى،  (فهم،  استفاده  قابليت  شاخص هاى  براساس  را  ايران  نوجوانان  و  كودكان 
كاربردپذيرى، و جذابيت)؛ قابليت عملكرد (راهبرى و هدايت و امكانات جستجو)؛ 
قابليت اطمينان (نداشتن خطاى پيوند و نداشتن خطاها و اشكاالت متفرقه)؛ و كارآيى 

(دسترس پذيرى و اجرا) بررسى نمايد.

روش پژوهش و جامعه آماری
در پژوهش حاضر كه به روش پيمايشى- توصيفى انجام شده است، ابتدا وب سايت هاى 

مورد نظر از طريق مشاهده در اينترنت شناسايى شد. 
نتايج  نخست  صفحه   10 در  كه  دادند  تشكيل  وب سايت هايى  را  آمارى  جامعه 
براى  شدند.  بازيابى  ياهو  و  آلتاويستا  گوگل،  جمله  از  كاوش  موتورهاى  بازيابى 
"نوجوانان"،  "كودكان"،  مختلف  تركيب هاى  و  واژگان  با  پژوهشگران  منظور،  اين 
دادند2. در  انجام  را  جستجو  "سايت ها"  "سايت"،  "نوجوان"،  "كودك"،  "وب سايت"، 

در  نيز  آلتاويستا  و  گوگل  پيشرفته  جستجوى  و  ياهو  كاربر  دستيار  ابزار  از  ضمن، 
عالوه  شد.  استفاده  نيز  فيلد  يا  زبان  مانند  محدوديت هايى  اِعمال  و  جستجو  انجام 
و  كودكان  وب سايت هاى  ديگر  به  وب سايت  يك  در  داده شده  پيوندهاى  اين،  بر 
نوجوانان و همچنين وب سايت هاى معرفى شده در كتاب سايت هاى جذاب اينترنتى 
براى دانش آموزان اثر بيدختى و طالبى (1388) نيز مّد نظر قرار گرفت و در نهايت 

33 وب سايت ايرانى و فارسى براى انجام پژوهش شناسايى شد.
مدل  استاندارد  بر  مبتنى  و  كيو.اى.ام  وب  كيفى  ارزيابى  مدل  براساس  مطالعه 
كيفيت براى ارزيابى نرم افزارها،  ايزو1- 9126 انجام گرفت. براى گردآورى داده ها از 

1. Naidu
2. Sample search formula: “Children 
Websites AND Iran”, “Iranian 
Children AND Websites”, “Websites 
for Iranian Children”, “Farsi Websites 
for Children”, “Adolescents Websites 
AND Iran”, “Iranian Adolescents 
AND Websites”, “Websites for 
Iranian Adolescents”, “Farsi Websites 
for Adolescents”, “Children and 
Adolescents Websites AND Iran”, 
“Iranian Children and Adolescents 
AND Websites”, “Websites for 
Iranian Children and Adolescents”, 
“Farsi Websites for Children and 
Adolescents”.

"



۹۷
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۶ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۴)

سياهه وارسى استفاده گرديد و در تدوين گويه هاى آن سياهه مطالعه پاشازاده (1390) 
و گويه هاى اولسينا، الفونته و روسى1 (1999) مبنا قرار گرفت.  

 به منظور محاسبه امتيازات مربوط به هر معيار اصلى، نخست امتيازات مربوط به 
معيارهاى فرعى مرتبط با آن محاسبه شد. براى محاسبه امتيازات اين معيارهاى فرعى 
نيز بايد امتيازات مربوط به ويژگى هاى آنها محاسبه مى شد. بنابراين، براى محاسبه 
امتيازات بايد از ويژگى هاى جزئى شروع و به سمت محاسبه معيارهاى فرعى و سپس 
معيارهاى اصلى ادامه مى يافت. امتياز مربوط به هر معيار فرعى از حاصل  ضرب وزن 
درنظر گرفته شده براى آن در مدل وب كيو.اى.ام. در نمره اى كه پژوهشگر پس از 
ميانگين  از  آمد.  به دست  بود،  داده  اختصاص  فرعى  معيار  آن  به  وب سايت  بررسى 
مشخص  معيار  آن  كلى  نمره  اصلى،  معيار  يك  با  مرتبط  فرعى  معيارهاى  امتيازات 
اس.پى.اس.اس.  و  اكسل  نرم افزار  در  امتيازات  به  مربوط  محاسبات  همه  گرديد. 
نسخه 21 از طريق فرمول نويسى انجام پذيرفت. امتيازهاى اكتسابى در 5 گروه: بسيار 
نامطلوب (صفر تا 0/19)، نامطلوب (0/2 تا 0/39)، متوسط (0/4 تا 0/59)، مطلوب 
(0/6 تا 0/79)، و بسيار مطلوب (0/8 تا 1) دسته بندى شد. در اين امتيازدهى، نمره 
يك باالترين امتيازى بود كه به وب سايت ها از نظر هر كدام از معيارهاى اصلى و 
معيارهاى فرعى اختصاص يافت. وزن (ضريب) اختصاص داده شده به هر معيار اعم 
از اينكه معيار اصلى يا فرعى باشد، براساس ميزان اهميت آن و نيز با نظر متخصصان 

اين حوزه تعيين شد. 
همچنين به علت نوع جامعه پژوهش (وب سايت هاى كودكان و نوجوانان) و با 
در  تغييراتى  بومى،  شرايط  گرفتن  درنظر  با  نيز  و  آن  ويژه  مشخصه هاى  به  توجه 
گويه هاى سياهه وارسى انجام شد. اين تغييرات و انطباق، با بررسى جامعه پژوهش و 
نيز استفاده از نظر متخصصان حوزه كتابدارى و اطالع رسانى، طراحان وب سايت2، و 
روان شناسان تربيتى صورت گرفت و پس از اعمال نظرات آنها طى دو مرحله روايى 

ابزار به شكل صورى تأييد گرديد.
به خاطر  انگليسى زبان  كودكان  وب سايت  وارسى، 8  سياهه  پايايى  ارزيابى  براى 
مورد  نبود)  ارزيابى  معيارهاى  جزو  زبان  اينكه  به  توجه  با  (و  موضوعى  مشابهت 
بررسى قرار گرفتند. بررسى در قالب سه سطح يك بار براى كل سياهه وارسى، يك بار 
براى معيارهاى اصلى و يك بار براى ويژگى ها محاسبه شد و در نهايت، پايايى كل 

سياهه ارزيابى با استفاده از محاسبه ضريب آلفاى كرونباخ (0/97) تأييد گرديد.
1. Olsina, Lafuente & Rossi
2. IT



۹۸
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۶ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۴) 

یافته ها
وضعيت وب سايت هاى كودكان و نوجوانان ايران براساس شاخص هاى فرعى مربوط 

به معيار "قابليت استفاده" در جدول 1 آمده است.

قابليت استفادهمعيار اصلى
معيار فرعى

نتيجه ارزيابى

ارزيابى كلىجذابيتكاربردپذيرىقابليت يادگيرىقابليت فهم
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0013130000بسيار مطلوب
216/63261331/913مطلوب
124/36124/3693/2762/18134/39متوسط

00134/39216/63165/48196/57نامطلوب
0052/151382/2400بسيار نامطلوب

3310033100331003310033100جمع
43/0020/012/025/0كمترين امتياز
80/089/085/067/061/0بيشترين امتياز

633/0382/0375/0304/0390/0ميانگين
 انحراف
109/0202/0155/0156/0101/0استاندارد

 
و  فهم  "قابليت  لحاظ  از  بررسى  مورد  وب سايت هاى  كه  مى دهد  نشان  داده ها 
دارند.  مطلوب ترى  وضعيت  ديگر  معيار  سه  به  نسبت  وب سايت"  درك پذيرى 
همچنان كه مشاهده مى شود نامطلوب ترين وضعيت مربوط به معيار "جذابيت" است؛ 
به طورى كه 24 وب سايت (72/7 درصد) از مجموع 33 وب سايت از اين لحاظ در 

حد نامطلوب و بسيار نامطلوب ارزيابى شدند.
سطح  در  مطالعه  مورد  وب سايت هاى  به دست آمده،  ميانگين  براساس  چند  هر 
نامطلوب قرار دارند، ولى هيچ يك از وب سايت ها امتيازى در حد بسيار مطلوب يا 

بسيار نامطلوب را كسب نكرده اند.

جدول ۱
ارزیابی وب سایت های 
کودکان و نوجوانان ایران از نظر 
قابلیت استفاده
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رتبهامتياز نهايىنام وب سايترديف
61/01مركزجهانى اطالع رسانى اهل البيت1
56/02كودك ونوجوان تبيان2
55/03شركت بهينه سازى مصرف سوخت3
55/03سرزمين مجازى كودكان تبيان4
52/04زنبور دانا5
50/05زنگوله6
48/06خالقان كوچك نوآوران ايران فردا7
46/07بخش كودك سازمان بهره ورى انرژى ايران سابا8
45/08كودكان9
45/08كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران10
45/08شوراى كتاب كودك11
44/09نويد شاهد12
43/010كودكانه13
43/010كتابك14
40/011ياران امين15
36/012رشد شبكه ملى مدارس16
36/012خانه كتابدار17
35/013انجمن پژوهش هاى آموزش پويا18
35/013ايرانك19
35/013با فرزندان20
34/014كودك سيتى21
34/014فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان22
33/015خوانك23
32/016آشيانه كودك و نوجوان24
32/016كودكى25
30/017گل آقا26
30/017فلسفه براى كودكان و نوجوانان27
29/018كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان28

جدول ۲
وب سایت های  رتبه  و  امتیاز 
"قابلیت  نظر  از  بررسی  مورد 

استفاده"بودن
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28/019صفر بيست29
26/020هدهد30
26/020روتك31
25/021بانك كودك و نوجوان32

25/021آموزش نقاشى نينى پين33

"قابليت  فرعى  شاخص هاى  اختصاص داده شده به  امتيازات  با توجه به مجموع 
استفاده" و براساس داده هاى جدول 2، به ترتيب وب سايت مركز جهانى اطالع رسانى 
اهل البيت رتبه اول، و وب سايت كودك ونوجوان تبيان رتبه دوم را از نظر مطلوب 
بودن "قابليت استفاده" به خود اختصاص داده است و وب سايت هاى "هدهد، روتك، 
بانك كودك و نوجوان، آموزش نقاشى نينىپين" در مراتب انتهايى قرار گرفتند. برخى 

وب سايت ها رتبه هاى يكسانى را به دست آورده اند.

قابليت عملكردمعيار اصلى
معيار فرعى

نتيجه ارزيابى

ارزيابى كلىامكانات جستجوراهبرى و هدايت
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

131300بسيار مطلوب
82/2462/1882/24مطلوب
103/30144/42155/45متوسط
134/390072/21نامطلوب

13124/3631/9بسيار نامطلوب
331003310033100جمع

20/0013/0كمترين امتياز
84/0171/0بيشترين امتياز

481/0379/0447/0ميانگين
164/0313/0167/0انحراف استاندارد

داده هاى جدول 3 مبنى بر مقايسه ميانگين امتيازات مربوط به شاخص هاى فرعى 
"قابليت عملكرد" نشان مى دهد كه وب سايت هاى مورد بررسى از لحاظ "راهبرى و هدايت" 
نسبت به "امكانات جستجو" وضعيت مطلوب ترى دارند، به طورى كه 9 وب سايت (27/2 

جدول ۳
ارزیابی وب سایت های 
کودکان و نوجوانان ایران از نظر 
"قابلیت عملکرد"
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درصد) از مجموع 33 وب سايت در وضعيت مطلوب و بسيار مطلوب ارزيابى شده اند. 
براساس ميانگين به دست آمده (ميانگين=0/447)، وب سايت هاى مورد مطالعه در 
حد متوسط قرار دارند، به طورى كه فقط 3 درصد از كل وب سايت ها امتيازى در حد 

بسيار نامطلوب را به دست آورده اند.

رتبهامتياز نهايىنام وب سايترديف
71/01كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران1
69/02كودك ونوجوان تبيان2
66/03زنبور دانا3
66/03رشد شبكه ملى مدارس4
64/04انجمن پژوهش هاى آموزش پويا5
63/05كودك سيتى6
63/05شوراى كتاب كودك7
61/06كودكى8
59/07هدهد9
56/08كودكان10
54/09ياران امين11
54/09روتك12
52/010بخش كودك سازمان بهره ورى انرژى ايران سابا13
51/011گل آقا14

46/012كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان15

46/012كتابك16
45/013ايرانك17
45/013صفر بيست18
43/014آموزش نقاشى نينى پين19

43/014فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان20

41/015خوانك21
41/015خانه كتابدار22
41/015نويد شاهد23

جدول ۴
امتیاز و رتبه وب سایت های مورد 

بررسی از نظر "قابلیت عملکرد"
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36/016شركت بهينه سازى مصرف سوخت24
33/017زنگوله25
28/018كودكانه26
24/019سرزمين مجازى كودكان تبيان27
24/019خالقان كوچك نوآوران ايران فردا28
23/020با فرزندان29
21/021آشيانه كودك و نوجوان30
18/022مركزجهانى اطالع رسانى اهل البيت31
17/023فلسفه براى كودكان و نوجوانان32
13/024بانك كودك و نوجوان33

و  كودكان  ملى  "كتابخانه  وب سايت  به ترتيب   ،4 جدول  داده هاى  براساس   
از نظر  را  دوم  رتبه  تبيان"  ونوجوان  "كودك  وب سايت  و  اول  رتبه  ايران"  نوجوانان 
مطلوب  بودن "قابليت عملكرد" به خود اختصاص داده است. در مراتب انتهاى جدول 
اهل البيت،  اطالع رسانى  جهانى  مركز  نوجوان،  و  كودك  "آشيانه  وب سايت هاى  نيز 

فلسفه براى كودكان و نوجوانان و بانك كودك و نوجوان" قرار گرفته اند.
قابليت اطمينانمعيار اصلى
معيار فرعى

نتيجه ارزيابى

ارزيابى كلىنداشتن خطاها و اشكاالت تفرقهنداشتن خطاى پيوند
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

155/45103/3082/24بسيار مطلوب
52/15155/45124/36مطلوب
0072/2172/21متوسط
131362/18نامطلوب

124/360000بسيار نامطلوب
331003310033100جمع

040/024/0كمترين امتياز
185/088/0بيشترين امتياز

538/0703/0637/0ميانگين
انحراف 
422/0126/0192/0استاندارد

جدول ۵
ارزیابی وب سایت های کودکان و 
نوجوانان ایران از نظر معیار "قابلیت 
اطمینان"
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كه  است  آن  نشانگر  اطمينان"  "قابليت  معيار  درخصوص   ،5 جدول  داده هاى 
وب سايت هاى مورد بررسى از لحاظ "خطاها و اشكاالت متفرقه" نسبت به "خطاى 
پيوند" وضعيت مطلوب ترى دارند. 32 وب سايت (97 درصد) از اين لحاظ در حد 

متوسط به باال ارزيابى شده اند.
براساس ميانگين به دست آمده (ميانگين=0/637)، وب سايت هاى مورد مطالعه در 
حد مطلوب قرار دارند، به طورى كه 60/6 درصد از وب سايت ها امتيازى در حد 

بسيار مطلوب و مطلوب را به دست آورده اند.

رتبهامتياز نهايىنام وب سايترديف
88/01رشد شبكه ملى مدارس1
88/01شوراى كتاب كودك2
86/02كودكى3
84/03سرزمين مجازى كودكان تبيان4
84/03فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان5
83/04فلسفه براى كودكان و نوجوانان6
81/05مركزجهانى اطالع رسانى اهل البيت7
81/05كتابك8
78/06گل آقا9
78/06خوانك10
78/06خانه كتابدار11
78/06روتك12
76/07آموزش نقاشى نينى پين13
76/07صفر بيست14
74/08كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان15
72/09كودكان16
68/010خالقان كوچك نوآوران ايران فردا17
67/011زنبور دانا18
67/011نويد شاهد19
63/012ياران امين20

جدول ۶
امتیاز و رتبه وب سایت های مورد 

بررسی از نظر معیار "قابلیت 
اطمینان"
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53/013كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران21
52/014بخش كودك سازمان بهره ورى انرژى ايران سابا22
51/015انجمن پژوهش هاى آموزش پويا23
51/015كودك ونوجوان تبيان24
51/015ايرانك25
51/015كودك سيتى26
47/016هدهد27
39/017بانك كودك و نوجوان28
34/018آشيانه كودك و نوجوان29
34/018كودكانه30
34/018با فرزندان31
32/019شركت بهينه سازى مصرف سوخت32
24/020زنگوله33

براساس داده هاى جدول 6، به ترتيب و ب سايت "رشد شبكه ملى مدارس و شوراى 
كتاب كودك" رتبه اول و وب سايت "كودكى" رتبه دوم را از نظر مطلوب بودن "قابليت 
اطمينان" به خود اختصاص داده است و در انتهاى جدول نيز وب سايت هاى "آشيانه كودك 
و نوجوان، كودكانه، زنگوله، شركت بهينه سازى مصرف سوخت، و با فرزندان" قرار دارند.

كارآيىمعيار اصلى

معيار فرعى
نتيجه ارزيابى

ارزيابى كلىاجرادسترسپذيرى
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

131313بسيار مطلوب
288/84309/90309/90مطلوب
31/921/621/6متوسط
130000نامطلوب

000000بسيار نامطلوب
331003310033100جمع

30/043/042/0كمترين امتياز

جدول ۷

ارزیابی وب سایت های کودکان 
و نوجوانان ایران از نظر معیار 
"قابلیت کارآیی"
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85/083/084/0بيشترين امتياز
677/0769/0732/0ميانگين

089/0086/0075/0انحراف استاندارد

"قابليت  به  مربوط  امتيازهاى  ميانگين  مقايسه  درخصوص   ،7 جدول  داده هاى 
به  نسبت  "اجرا"  لحاظ  از  بررسى  مورد  وب سايت هاى  كه  است  آن  بيانگر  كارآيى" 
"دسترس پذيرى" در وضعيت مطلوب ترى قرار دارند. همه وب سايت ها (100 درصد) 

از نظر اجرا در حد متوسط به باال ارزيابى شده اند.
براساس ميانگين به دست آمده (ميانگين=0/732)، وب سايت هاى مورد مطالعه از 
لحاظ كارآيى در حد مطلوب قرار دارند، به طورى كه 31 وب سايت، امتيازى در حد 

مطلوب و بسيار مطلوب را به دست آورده اند.

رتبهامتياز نهايىنام وب سايترديف
84/01كودكانه1
76/02انجمن پژوهش هاى آموزش پويا2
76/02كودكان3
76/02كودك ونوجوان تبيان4
76/02ايرانك5
76/02كودك سيتى6
76/02آشيانه كودك و نوجوان7
76/02كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران8
76/02زنبور دانا9
76/02بخش كودك سازمان بهره ورى انرژى ايران سابا10
76/02بانك كودك و نوجوان11
76/02آموزش نقاشى نينى پين12
76/02با فرزندان13
76/02رشد شبكه ملى مدارس14
76/02گل آقا15
76/02صفر بيست16
76/02سرزمين مجازى كودكان تبيان17

جدول ۸
امتیاز و رتبه وب سایت های 

مورد بررسی از نظر معیار 
"کارآیی"
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76/02فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان18
76/02كتابك19
76/02شوراى كتاب كودك20
76/02خوانك21
76/02خانه كتابدار22
76/02خالقان كوچك نوآوران ايران فردا23
76/02كودكى24
76/02روتك25
72/03هدهد26
72/03مركز جهانى اطالع رسانى اهل البيت27
68/04شركت بهينه سازى مصرف سوخت28
68/04فلسفه براى كودكان و نوجوانان29
68/04نويد شاهد30
64/05زنگوله31
54/06ياران امين32
42/07كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان33

نخست،  رتبه  "كودكانه"  وب سايت  به ترتيب   ، 8 جدول  داده هاى  براساس 
تبيان،  ونوجوان  كودك  كودكان،  پويا،  آموزش  پژوهش هاى  "انجمن  وب سايت هاى 
ايرانك، كودك سيتى، آشيانه كودك و نوجوان، كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران، 
زنبور دانا، بخش كودك سازمان بهره ورى انرژى ايران سابا، بانك كودك و نوجوان، 
بيست،  صفر  گل آقا،  مدارس،  ملى  شبكه  رشد  فرزندان،  با  نينى پين،  نقاشى  آموزش 
سرزمين مجازى كودكان تبيان، فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان، كتابك، شوراى كتاب 
كودك، خوانك، روتك، خالقان كوچك نوآوران ايران فردا، و كودكى و خانه كتابدار" 
رتبه دوم را از نظر مطلوب بودن معيار "كارآيى" به خود اختصاص داده اند و در انتهاى 
و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  و  امين،  ياران  "زنگوله،  وب سايت هاى  نيز  جدول 

نوجوانان" قرار گرفتند.

نتیجه گیری 
مقايسه معيارهاى چهارگانه ارزيابى وب سايت هاى كودكان و نوجوانان نشان مى دهد 
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كه اين وب سايت ها در كل از لحاظ معيار "كارآيى" بهترين وضعيت را دارا بودند. 
برخوردار  مطلوبى  كارآيى  از  درصد)   90/9) مطالعه  مورد  وب سايت هاى  بيشتر 
بود  معيار  اين  به  مربوط  به دست آمده  ميانگين (0/732)  بيشترين  به طورى كه  بودند، 
ميانگين  با  عملكردى"  "قابليت   ،(0/637) ميانگين  با  اطمينان"  "قابليت  معيارهاى  و 
(0/447) و "قابليت استفاده" با ميانگين (0/390) به ترتيب در رتبه هاى بعدى قرار 
مديريت  مطلوبيت  نشان دهنده  اطمينان"  "قابليت  معيار  مطلوب  وضعيت  داشتند. 
صفحات مختلف وب سايت ها، بررسى پيوندهاى ارائه شده و نيز دقت در مالحظات 
فنى است. معيار كارآيى نيز نشان مى دهد وب سايت ها از طريق موتورهاى مختلف 
صفحات  در  مختلف  مؤلفه هاى  اجراى  و  دارند  رؤيت  و  بازيابى  قابليت  كاوش 
وب سايت ها خيلى نياز به نرم افزارهاى جانبى ندارد كه سبب مى شود استفاده از آنها 
براى كاربران كودك و نوجوان كه داراى مهارت وبى كمترى هستند سهل تر باشد. از 
نظر جذابيت (ميانگين= 304/0) وضعيت وب سايت هاى كودكان و نوجوانان ايران 
نامطلوب است كه با يافته هاى برادر و نجفى نيا (1387)، بهزادى و نوقابى (1388) 
و بهزادى و سنجى (1390) هم سو است، اما با يافته هاى حسن زاده (1387) مغايرت 
و  برادر  مطالعه  نتايج  با  پژوهش  اين  يافته هاى  نيز  كارآيى  معيار  براساس  دارد. 

نجفى نيا هم سو نيست. 
بنابراين نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه وب سايت هاى كودكان و نوجوانان 
ايران از نظر رعايت الگوها و معيارهاى كيفى وب كيو.اى.ام. كه مبتنى بر استاندارد 
از  فقره   29 تعداد  ندارند.  قرار  مطلوبى  وضعيت  در  است،   9126 ايزو1-  كيفيت 
ويژگى هاى وب سايت ها نمره پايين تر از حد متوسط (كمتر از 0/4) دريافت كرده اند 
كه بازنگرى در طراحى و تدوين وب    سايت هاى كودكان و نوجوانان ايرانى را مى طلبد.

و  جستجو  راهنماى  داشتن  الفبايى؛  فهرست  و  وب سايت،  نقشه  از  برخوردارى 
استفاده از وب سايت، امكانات جستجو و راهنما، تاريخ به روزرسانى كل وب سايت، 
فرعى  معيار  ويژگى هاى  (از  متداول  سؤال هاى  و  صفحه،  هر  به روزرسانى  تاريخ 
قوانين  داشتن  و  فارسى)،  زبان  از  (غير  ديگر  زبان هاى  پشتيبانى  يادگيرى)؛  قابليت 
و مقررات وب سايت؛ استفاده از عناصر طبيعت اطراف كودك و نوجوان مانند آب، 
از  بزرگ تر  حد  در  تصاوير  و  اَشكال  بزرگ نمايى  غيره،  و  درختان  حيوانات،  باران، 
اندازه طبيعى، استفاده از شخصيت هاى كارتونى تكلم كننده، رعايت عمق در طراحى 
در  گرافيكى  اَشكال  و  تصاوير  از  استفاده  مضمون،  دادن  جلوه  واقعى تر  به منظور 
فهرست ها، استفاده از تصاوير و اَشكال گرافيكى در خصيصه هاى راهبرى، ويژگى 
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طريق  از  كاربر  رابط  تعاملى  ويژگى  متحرك،  تصاوير  طريق  از  كاربر  رابط  تعاملى 
صدا، ويژگى تعاملى رابط كاربر از طريق قطعه ويدئويى، ويژگى تعاملى رابط كاربر 
براى  مجزا  بخش  داشتن  مكان نما،  شكل  تغيير  امكان  چاپ،  امكان  بازى،  طريق  از 
والدين حاوى نكات آموزشى و توصيه هاى تربيتى؛ امكان مرور1 عمودى، امكان مرور 
افقى، داشتن عنوان مشخص براى پيوند ها؛ داشتن جستجوى پيشرفته با امكان انتخاب 
قالب اطالعات، و امكان ارائه كليدواژه هاى پيشنهادى و دستيار كاربر؛ و كاستن از 
ارائه نتايج غيرمنتظره از جمله ويژگى هايى هستند  كه در وب سايت هاى مورد بررسى 
ارتقاء  سبب  فوق  ويژگى هاى  رعايت  دارند.  قرار  متوسط  از  پايين تر  وضعيت  در 
مورد  وب  سايت هاى  اصلى  معيارهاى  وضعيت  بهبود  نتيجه  در  و  فرعى  معيارهاى 

ارزيابى به لحاظ كيفى خواهد شد.
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