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چڪیده

هدف: ارزیابی رابط كاربر وبگاه كتابخانه ملی كودكان 
و نوجوانان از نظر مطابقت با درک کودکان ایرانی است.

و  است  پیامیشی  استفاده  مورد  روش  پژوهش:  روش 
برای سنجش میزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه با درک 
استفاده  پژوهشگرساخته  پرسشنامه  از  ایرانی  کودکان 
 ۸۶ پایایی  سنجش  جهت  کرونباخ  آلفای  گردید. رضیب 
درصد به دست آمد. جامعه منونه ۹۶ نفر از کودکان ۱۴-۷ 

ساله بوده كه به طور هدفمند منونه گیری شد.
ایرانی  کودکان  درک  با  کتابخانه  کاربر  رابط  یافته ها: 
مطابقت دارد؛ اما سطح درک کودکان سنین مختلف از 
رابط کاربر با یكدیگر متفاوت است؛ بین سطح تحصیالت 
ارتباطی  کاربر  رابط  از  کودک  ارزیابی  میزان  و  والدین 
وجود نداشته، اما بین میزان آشنایی کودکان با اینرتنت، 
میزان مراجعه به کتابخانه، و میزان ارزیابی آنان از رابط 
کاربر ارتباط معناداری وجود دارد. سطح درک پرسان و 
دخرتان از رابط کاربر با یكدیگر اختالف معناداری ندارد.

درک کودکان ۷ تا ۱۴ ساله ایرانی از رابط کاربر وبگاه 
کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران
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مقدمه
كتابخانه  خدمات  و  متن  تمام  منابع  آن  در  كه  است  كتابخانه اى  ديجيتالى،  كتابخانه 
به صورت ديجيتالى در اختيار كاربران قرار مى گيرد (عليپور حافظى و مطلبى، 1384). 
كتابخانه هايى كه محتواى آنها اساسًا در قالب ديجيتالى ذخيره شده باشد و بتوان از 
طريق شبكه هاى رايانه اى، چه در سطح محلى و چه از راه دور به آنها دست يافت. 
فدراسيون كتابخانه هاى ديجيتالى4، اين كتابخانه ها را سازمان هايى مى داند كه منابعى 
از قبيل كاركنان متخصص را براى انتخاب، تركيب و ترتيب، فراهم كردن دستيابى 
معقول به مجموعه ها، تفسير، توزيع، حفظ صحت و دوام آنها و تضمين استفادة تمام 
وقت از مجموعه آثار ديجيتالى فراهم مى سازد، به طورى كه به سهولت و با هزينة 
مناسب مورد استفاده جامعة اى تعريف شده يا مجموعه اى از اين جوامع قرار گيرد 

(دونالد5، 1998به نقل از زره ساز و فتاحى، 1385).
رابط كاربر6، يكى از مهم ترين اركان كتابخانه ها در محيط وبى به شمار مى رود. 
مهم ترين دليل اين اهميت پل ارتباطى بين انسان، محيط وب، و نظام هاى رايانه اى 
است. برخى صاحب نظران همچون بيكر7 و باكستون8 آن را مهم ترين عامل كاميابى 
نظام  هر  طراحى   .(1385 فتاحى،  و  (زره ساز  مى دانند  رايانه اى  نظام  ناكامى  يا 
رايانه اى، بايد با درك و شناخت كاربران آن نظام آغاز شود و اين شناخت معموال 
با تهية نيمرخ هاى جمعيتى به دست مى آيد كه شامل اطالعاتى دربارة سن، جنسيت، 
قابليت هاى جسمى، سابقة تحصيلى، پيش زمينة قومى يا فرهنگى، عوامل انگيزشى، و 
ويژگى هاى شخصيتى كاربران است (زره ساز و فتاحى، 1385). رابط كاربر كتابخانة 
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ديجيتالى در چگونگى تعامل كاربران با آن و در نتيجه عملكرد مطلوب اين كتابخانه ها 
نقش تعيين كننده اى دارد (نوروزى و حريرى، 1388). همان طور كه آرمز بيان مى كند 
يك كتابخانه ديجيتالى زمانى عملكرد خوبى دارد كه رابط كاربر خوبى داشته باشد 

(به نقل از نوروزى و حريرى، 1388).
انواع  ارزيابى  و  توسعه،  طراحى،  آنها،  توجه  كانون  كه  دارد  وجود  طرح هايى 
گوناگون كتابخانه هاى ديجيتالى براى مخاطبان مختلف از قبيل كودكان است (شيرى 
بر  عالوه  خود  خاص  مخاطبان  با  كودكان،  ديجيتالى  كتابخانه   .(1384 عمرانى،  و 
دارا بودن ويژگى هاى كلى كتابخانه هاى ديجيتالى، بايد به گونه اى طراحى شود كه 
بتواند نياز اطالعاتى اين گروه سنى را برآورده سازد. بزرگ ترين كتابخانة ديجيتالى 
كودكان در دنيا، كتابخانة ديجيتال بين المللى كودكان1 است. كه 18 نوامبر 2002 آغاز 
و  رقومى سازى  جمع آورى،  گزينش،  طرح،  اين  عمده  هدف  يا  رسالت  كرد.  به كار 
سازمان دهى ادبيات كودكان كشورهاى مختلف است كه هر يك به زبان اصلى ارائه 
شود؛ عالوه بر آن، فناورى مناسبى ايجاد شود كه استفاده از اين كتابخانة ديجيتالى را 
براى كودكان 3 تا 13 ساله دسترس پذير و تسهيل نمايد. (آى.سى.دى.ال.2، 2014). 
كتابخانة ملى كودكان و نوجوانان ايران نيز در 12 ارديبهشت 1389 با هدف ايجاد 
امكان استفاده تمام كودكان فارسى زبان دنيا از كتب موجود در كتابخانه ملى كودكان 
ايران تأسيس گرديد. گرچه شايد صرفًا با طراحى كتابخانة ديجيتالى كودكان، دستيابى 
به اهداف مورد نظر محقق نشود؛ اين كتابخانه ها عالوه بر ميزان رعايت استانداردهاى 
آنها  مهم ترين  جملة  از  كه  گيرند  قرار  ارزيابى  مورد  نيز  كارايى  نظر  از  بايد  جهانى 
سيستمى  محيط  و  كاربر  ميان  واسط  به عنوان  كاربر  رابط  است.  كاربر  رابط  ارزيابى 
باشد.  داشته  تعامل  شده  طراحى  نظام  با  بتواند  كاربر  كه  به گونه اى  مى كند.  عمل 
كتابخانه بايد انواع متفاوتى از شيوه هاى تعاملى را در نظر بگيرند، و روش هاى ارزيابى 
همين  به  شود.  داده  توسعه  نيز  تعامالت  گونه  اين  اثربخشى  و  تعيين  براى  مناسب 
سبب، وجود رابط كاربر مناسب در كتابخانه ديجيتالى كودكان با توجه به كاربران و 
ماهيت خاص آن در ارائه خدمات بهتر و برقرارى ارتباط مناسب تر در اين گروه سنى 
مهم به نظر مى رسد. از اين رو، پژوهش حاضر بر آن شد تا رابط كاربر كتابخانه ملى 
كودكان و نوجوانان ايران از نظر مطابقت با درك كودكان ايرانى مورد مطالعه قرار 
دهد. پژوهش هاى متعددى در اين زمينه انجام شده كه از مهم ترين آنها مى توان به 

موارد زير اشاره كرد:
ذاكر شهرك (1385) به امكان سنجى ايجاد كتابخانه بين المللى كودكان و نوجوانان 

1. International Children 
Digital Library
2. ICDL
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در ايران پرداخته است. يافته ها نشان مى دهند كه ضعف فرهنگ مطالعه و كتابخوانى، 
فاصله مكانى كتابخانه ها، كمبود وجود كتابداران متخصص، نبود حمايت مالى مديران 
از كتابخانه ها، نبود امكان دسترسى يكپارچه كاربران به فهرست واحدى از تمام منابع، 
فقدان امكان همكارى بين كتابخانه اى در زمينه اشتراك منابع به ترتيب از مهم ترين 

مشكالت پيش رو است.
نشانه هاى  معناى  از  ايرانى  كودكان  درك  پژوهش  در   (1387) موينى  حسن پور 
مفهومى و ناوبرى موجود در رابط كاربر كتابخانة ديجيتالى بين المللى كودكان را مورد 
بررسى قرار داده است. جامعه مورد مطالعه 20 كودك 7 تا 11 ساله بود. يافته ها نشان 
داد كه تنها 12/3 درصد از جامعه پژوهش درك درستى از معناى عالئم موجود در 

رابط كاربر انگليسى كتابخانه ديجيتالى بين المللى كودكان داشته اند.
كتابخانة  چهل  بررسى  و  شناسايى  به   (1390) زراعت كار  و  كوكبى  همچنين 
ديجيتالى كودك و ويژگى هاى محتوايى آنها با استفاده از سياهة وارسى پرداخته و 
نشان دادند كه طراحان وب سايت هاى كتابخانه هاى ديجيتالى انگليسى زبان كودكان، 

ويژگى هاى محتوايى را چندان مورد توجه قرار نداده اند. 
با  ايران  كودكان  ملى  كتابخانة  بررسى  با  نيز   (1391) سهراب زاده  و  حسن زاده 
كتابخانه هاى  ارزيابى  تخصصى  و  عمومى  معيارهاى  وارسى  سياهه  از  استفاده 
الكترونيكى حوزه كودك نشان دادند كه مطابقت كتابخانه با معيارهاى عمومى 62/28 
درصد و مطابقت با معيارهاى تخصصى به طور كلى 90/91 درصد است. آنان با تلفيق 

يافته ها، رابط كاربر كتابخانه مذكور را مناسب ارزيابى كردند.
ديجتال  ملى  كتابخانة  وبگاه  مقايسة  به  پژوهشى  در  نيز   (1392) طباطبايى پور 
كودك و نوجوان ايران به لحاظ ساختراى و محتوايى با ساير نمونه هاى مشابه در دنيا 
پرداخته است. وى نشان داد كه از بين 12 وبگاه كتابخانة ملى كودك و نوجوان ايران 
58/57 درصد معيارهاى موردنظر را دارا بوده است. وبگاه كتابخانه ملى در قياس با 

ساير وبگاه هاى هم نقش در حد متوسط ارزيابى شده است.
سليمى و غفارى (1391) به بررسى وضعيت رابط كاربرى گرافيكى 20 وب سايت 
كودك و نوجوان در ايران با استفاده از سياهه وارسى (شامل 60 مولفه) پرداختند. 
يافته ها نشان داد از لحاظ رعايت معيارهاى رابط كاربرى، وب سايت هاى "نونهال"، 
"رشد"، "صفر بيست" و "كودكانه" در رتبه اول تا سوم قرار دارند كه رتبه دوم به طور 

مشترك به "رشد" و "صفر بيست" تعلق داشته است.
Larg & Beheshti .1  همچنين الرگ و بهشتى1 (2005) در مقاله اى به ارائة رهنمودهايى براى طراحى 
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كه  بود  معيارهايى  پژوهش،  چارچوب  پرداختند.  كودكان  پورتال هاى  كاربر  رابط 
پژوهشگران از پژوهش     هاى پيشين استخراج كرده بودند. اين معيارها شامل اهداف 
آدرس  و  پورتال  نام  كاربر،  رابط  بصرى  طراحى  شمايل ها،  و  استعاره ها1  پورتال، 
اينترنتى آن، توصيف شخصيت2 و شخصى سازى، واژگان سازگار، توانايى هاى بازيابى 
اطالعات، نمايش نتايج، حالت تعاملى براى پست الكترونيك و اتاق هاى گفتگو بود 

كه بر اساس آن معيارهايى براى طراحى رابط كاربر پورتال كودكان ارائه گرديد.
بيالل و بيچير3 (2006)، در پژوهشى به بررسى تعامل كودكان عربى زبان به عنوان 
گروه فرهنگى متفاوت با كتابخانه ديجيتالى بين المللى كودكان پرداختند. يافته ها نشان 
داد كه شكل ظاهرى رابط كاربر بيشتر مناسب كودكان 8 تا 10 سال بود تا كودكان 

كوچك تر 6 تا 7 سال. تقريبًا تمام كودكان قادر به درك عالئم ناوبرى بودند. 
سوبارنا و جانا4 (2008) به تجزيه و تحليل و ارزيابى كتابخانة بين المللى كودكان 
و نوجوانان دنيا پرداخته و معيارهايى براى ارزيابى آنها ارائه كردند كه تعدادى از آنها 
مختص ارزيابى رابط كاربر كتابخانه هاى ديجيتالى كودكان است. اين معيارها شامل 
قابل فهم بودن محتوا براى كودك، پوشش و گستره مناسب كتابخانة ديجيتالى براى 
وب سايت  صفحات  جذابيت  كودك،  حوزه  در  نويسندگان  و  محتوا  اعتبار  كودكان، 
متناسب با درك كودكان، و گويايى پيام ها براى كودكان است. يافته هاى آنها نشان 
داد كه كتابخانة بين المللى كودكان و نوجوانان دنيا با معيارهاى ارائه شده در پژوهش 

به طور مطلوبى مطابقت دارد.
ميسيرلى و هتيك5 (2009) در پژوهشى با كمك سياهه وارسى به بررسى شش 
تركيه  در  سرگرمى  و  آموزشى  محتوايى،  معيارهاى  نظر  از  كودك  حوزه  وب سايت 
پرداختند و نشان دادند كه فقط دو وب سايت بيش از نيمى از معيارهاى سياهه را 

رعايت كرده اند.
مرورى بر پژوهش هاى پيشين نشان مى دهد كه بيشتر پژوهش هاى انجام شده در 
مورد بررسى رابط كاربر كتابخانة ديجيتالى كودكان دنيا بوده است و با توجه به نوپا بودن 
كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران، خال چنين مطالعه اى در مورد اين كتابخانه احساس 

مى گرديد. لذا با توجه به اهميت مسئله پژوهش هاى زير مورد توجه قرار گرفت:
  ايرانى كودكان  درك  با  ايران  نوجوانان  و  كودكان  ملى  كتابخانه  كاربر  رابط  آيا 

تناسب دارد؟
  چه به  كودكان  كتابخانه  كاربر  رابط  از  مختلف  سنين  در  كودكان  درك  سطح 

صورت است؟

1. Mataphors
2. Characterization
3. Bilal & Bichir
4. Subarna & Jana
5. Misirli &Hetic
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با اين فرضيه ها كه:
_ بين ميزان آشنايى كودكان با اينترنت و ميزان رضايت آنها از رابط كاربر كتابخانه 

ملى كودكان ايران ارتباط معنادارى وجود دارد.
_ بين سطح تحصيالت والدين كودك و ارزيابى كودكان از رابط كاربر كتابخانه ملى 

كودكان ايران ارتباط معنادارى وجود دارد.
_ بين تجربه كودكان در مراجعه به كتابخانه و ارزيابى آنها از رابط كاربر كتابخانه ملى 

كودكان ايران ارتباط معنادارى وجود دارد.
_ و ميانگين درك پسران و دختران از رابط كاربر كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان 

ايران تفاوت معنادارى ندارد.

روش شناسی
پيمايشى  پژوهش هاى  زمره  در  را  آن  مى توان  پژوهش،  موضوع  ماهيت  به  توجه  با 
لحاظ كرد. در اين مطالعه، پژوهشى بر روى گروهى از كودكان 7 تا 14 ساله منتخب 
از مدارس ابتدايى و راهنمايى شهر تهران كه با اينترنت و استفاده از آن آشنايى داشتند 
انجام شد و پرسشنامه اى در اختيار آنها قرار داده شد كه مناسب بودن رابط كاربر 
كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران از نظر آنها بررسى گردد. براساس دسته بندى 
عمومى پنج گانه گروه هاى سنى، كودكان 5 تا 16 سال  در اين گروه ها قرار مى گيرند و 
علت انتخاب گروه سنى 7 تا 14 سال براى پژوهش حاضر، معرفى اين گروه به عنوان 

مخاطبان كتابخانة كودكان ايران در وب سايت كتابخانه است.
كل جامعه كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران برابر با  4763  نفر (تا 31 مرداد 
1393) بوده كه با محاسبه جامعه نمونه و با توجه به اينكه متغيرها از نوع چند ارزشى 
نظر162  مورد  جامعه  تعداد  بود  محدود  جامعه  حجم  و  بوده  فاصله اى  مقياس  با 
به دست آمد. به دليل مشكالتى كه در جمع آورى پرسشنامه ها وجود داشت، فقط 96 
راهنمايى  و  ابتدائى  نفر (دانش آموزان  شده 96  ذكر  گروه  گرديد.  تكميل  پرسشنامه 
شهر تهران) را شامل شد. در اين پژوهش، جنسيت مطرح نبود و گروه به طور مساوى 
از هر دو جنس انتخاب شدند. نمونه گيرى بصورت هدفمند از بين كودكان آشنا به 

رايانه و اينترنت كه با كتابخانه ملى كودكان ايران نيز آشنا بودند صورت گرفت.

براى گردآورى داده ها  از دو نوع پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاده گرديد.
پرسشنامه اول: شامل سؤاالتى در مورد سن، جنسيت، مقطع تحصيلى، تحصيالت 
والدين، ميزان مراجعه به كتابخانه، ميزان آشنايى با رايانه، اينترنت، و كتابخانه ملى 
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كودكان ايران بود.
پرسشنامه دوم: بر اساس سنين مختلف براى كودكان طراحى گرديد. جهت طراحى 
سؤاالت، تمام عالئم موجود در بخش هاى مختلف و همچنين عالئم ناوبرى استخراج 
هر  به  پاسخگويى  جهت  شدند.  گنجانده  پرسشنامه  در  سؤاالتى  قالب  در  و  گرديد 
دسته  شدند.  تقسيم  دسته  دو  به  سواالت  شد.  استفاده  نمره گذارى  سيستم  از  سؤال 
اول به منظور ارزيابى ميزان مطابقت عالئم و نشانه هاى به كار رفته در وبگاه كتابخانه 
ملى كودكان ايران با درك كودكان ايرانى طراحى گرديد و به هر سوال 5 نمره تعلق 
گرفت. دسته دوم به منظور ارزيابى توان كودكان از شناخت مسيرهاى ناوبرى قالب 
به  پاسخ گويى  امتياز  كل  در  گرديد  طراحى  ايران  كودكان  ملى  كتابخانه  وبگاه  كلى 

سواالت پرسشنامه از 5 تا 50 متغير بود. 
پرسشنامه ها جهت سنجش روايى به 6 نفر از متخصصان روانشناسى، علوم رايانه 
و علوم كتابدارى و اطالع رسانى ارسال گرديد و پس از انجام اصالحات مورد نياز، 
از  نفر   30 ميان  پرسشنامه ها  اين  پايايى،  سنجش  جهت  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
اعضاى جامعه پژوهش توزيع شد و جهت بررسى پايايى، از ضريب آلفاى كرونباخ 
حصول  براى  قبولى  قابل  مقدار  كه  آمد  به دست   0/86 ضريب  اين  گرديد.  استفاده 

اطمينان از پايايى ابزار پژوهش در علم آمار است.
استفاده  اسميرنوف2  كلموگروف-  آزمون  از  داده ها  بودن1  نرمال  سنجش  براى 
گرديد. پاسخ سؤال 1 پژوهش با استفاده از آزمون آمارى t استودنت3 داده شد. جهت 
پاسخ به سؤال 2 از آزمون ضريب همبستگى اسپيرمن4 استفاده شد. آزمون درستى 
همچنين  گرديد.  انجام  اسپيرمن5  همبستگى  ضريب  آزمون  از  استفاده  با  فرضيه ها 

درستى فرضيه 4 با كمك آزمون ميانگين دو گروه بررسى شد.

یافته ها
ويژگى هاى جمعيت شناختى مربوط به درصد فراوانى ميزان استفاده از رايانه، ميزان 
آشنايى با اينترنت، ميزان مراجعه به كتابخانه به طور كلى و ميزان مراجعه به كتابخانه 

كودكان ايران در جدول 1 ارائه گرديده است.

1. Normality
2. Kolmogorev- Smirnov Test
3. T Test
4. Spirman
5. Spearman Correlation Coefficient
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ميزان مراجعه به كتابخانه به 
طور كلى

ميزان مراجعه به 
كتابخانه مورد 

بررسى

ميزان آشنايى با 
اينترنت

ميزان استفاده از 
كامپيوتر

تعدادنسبتتعدادنسبتتعدادنسبتتعدادنسبت
1029284422 (1باردر سال)9بسيار كم

20313029281716 (1 بار در ماه)21كم

38383640382924 (1 بار در هفته)40متوسط

142217163332 (بار در هفته)15زياد

140010101918 (هر روز)15بسيار زياد

00000022اظهار نشده
10096100961009610096كل

ويژگى مربوط به تحصيالت والدين، در جدول شماره 2 ارائه گرديده است.

تحصيالت
ميزان تحصيالت مادرميزان تحصيالت پدر

نسبتتعدادنسبتتعداد

13%612%6زير ديپلم

40%3138%30ديپلم

4%04%0فوق ديپلم

35%4834%46ليسانس

6%46%4فوق  ليسانس
2%102%10دكترى

براى پاسخ به اين سؤال كه آيا رابط كاربر كتابخانه ملى كودكان ايران با درك 
كودكان ايرانى تناسب دارد بايد ابتدا نرمال بودن داده هاى پرسشنامه و فاصله اطمينان 

براى ميانگين ميزان درك تعيين مى گرديد.

جدول ۱
فراونی میزان استفاده از رایانه، آشنایی 
با اینرتنت، مراجعه به کتابخانه به طور کلی و 
مراجعه به کتابخانه ملی کودکان

جدول ۲
درصد فراونی تحصیالت 
والدین کودکان رشکت کننده در 
پژوهش
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مقدار ميانگين درك پاسخ دهندگان به پرسشنامه برابر با 38/6 و مقدار ميانه آن 
برابر با 39/5 است. يك فاصله اطمينان 95 درصدى براى ميانگين پاسخ ها 40/11 و 

37/06 است كه نشانگر ميزان درك باالى كودكان است.

بيشترين تفاوتپارامترهاتعداد
t سطح مقدار

معنادارى انحراف ميانگين
معيار

منفىمثبتقدر مطلق

9638/585/260/150/09-0/151/060/214

با استفاده از آزمون كلموگروف- اسميرنف1 نرمال بودن متغير بررسى شد كه بر 
اساس جدول 3 مقدار سطح معنادارى براى متغير 0/214 است و فرض صفر در سطح 

95 درصد اطمينان رد نمى شود پس توزيع داده ها براى متغير پژوهش نرمال است.
براى بررسى رابط كاربر كتابخانه ديجيتال كودكان ايران از نظر تناسب با درك 

كودكان ايرانى از آزمون  t  استودنت استفاده شده است.

انحراف ميانگينتعدادفرضيه
درجه مقدار tمعيار

آزادى
سطح 
معنادارى

ميانگين تفاوت از 
مقدار حد وسط

درك 
كودك

9638/585/2621/19470/0016/08

در اين آزمون مقدار ميانگين شاخص با مقدار حد وسط گزينه ها يعنى مقدار 22/5 
{2% (5-50)} مورد مقايسه قرار گرفته است. با توجه به مقدار آماره آزمون (21/19) 
فرض صفر در سطح اطمينان 95 درصد رد مى شود؛ بنابراين مى توان گفت رابط كاربر 

كتابخانه ملى ديجيتالى كودكان ايران با درك كودكان ايرانى تناسب دارد.
با توجه به اينكه سطح درك كودكان توزيعى نرمال داشته و سن مقدارى كّمى 
است لذا از آزمون ناپارامترى همبستگى اسپيرمن براى بررسى ارتباط بين دو متغير 
استفاده گرديد. در جدول 5 ميزان همبستگى اسپيرمن بين متغيرهاى وابسته و مستقل 

ارائه شده است.

1.  Kolmogorev-smirnov test

جدول ۳
آزمون كلموگروف– اسمیرنف 

برای بررسی نرمال بودن توزیع 
متغیر

جدول ۴
نتایج آزمون t برای تعیین درک 

کودکان
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ميزان درك كودكان و گروه سنىهمبستگى اسپيرمن
0/46همبستگى

0/001سطح معنادارى
96تعداد

ميزان همبستگى بين درك كودكان و گروه سنى معنادار و مثبت (0/46) است زيرا 
سطح معنادارى برابر با 0/001 است كه كمتر از مقدار 0/05 است. بنابراين با اطمينان 
95 درصد مى توان گفت سطح درك كودكان در سنين مختلف از رابط كاربر كتابخانه 

ملى ديجيتالى كودكان ايران با يكديگر يكسان نيست. 
از آنجا كه ضريب همبستگى 46 درصد است مى توان گفت همبستگى از شدت 
بااليى برخوردار نيست. ممكن است اين شبهه پيش آيد كه پاسخ دو سوال يكديگر 
را نقض مى نمايند دراين مورد بايد اضافه گردد كه جدول 4 وجود تناسب بين درك 
كودك و رابط كاربر را مى سنجد و در جدول 5 وجود تفاوت بين درك كودكان در 
گروهاى سنى مختلف بررسى شده است. با توجه به داده هاى جدول 4، رابط كاربر 
كتابخانه با درك كودكان در همة سنين متناسب است اما نكته اينجاست كه كودكان 
سنين مختلف از رابط كاربر درك متفاوتى دارند كه اين مورد تنها نشانگر تفاوت درك 

است نه تضاد پاسخ به پرسش هاى پژوهش.

آزمون فرضیه ها
با توجه به اينكه متغير ميزان استفاده از اينترنت مقدار ترتيبى دارد از آزمون ناپارامترى 
ماتريس  گرديد.  استفاده  متغير  دو  بين  ارتباط  بررسى  براى  اسپيرمن  همبستگى 

همبستگى اسپيرمن در جدول 6 آمده است.

ميزان استفاده از اينترنت و ميزان رضايت آنها از رابط كاربرهمبستگى اسپيرمن

0/31همبستگى
0/032سطح معنادارى

96تعداد

ميزان همبستگى بين استفاده از اينترنت و ميزان رضايت آنها از رابط كاربر معنادار 

جدول ۵
نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی 
رابطه بین سن و درک کودک از کتابخانه 
ملی دیجیتالی کودکان ایران

جدول ۶
نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی 
رابطه بین میزان استفاده از اینرتنت و 
میزان رضایت کودک از رابط کاربر 
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مقدار  از  است كه كمتر  معنادارى برابر با 0/032  سطح  و مثبت (0/31) است زيرا 
0/05 است، بنابراين با اطمينان 95 درصد مى توان گفت بين ميزان آشنايى كودكان با 
اينترنت و ميزان رضايت آنها از رابط كاربر كتابخانه ارتباط معنادارى وجود دارد. در 
اينجا نيز چون ضريب همبستگى 31 درصد است مى توان گفت همبستگى از شدت 
جامعه  تعداد  محدوديت  دليل  به  گردد  اضافه  است  الزم  نيست.  برخوردار  بااليى 
احتمال  اين  و  مى كند  صدق  نمونه  جامعه  مورد  در  شده  سنجيده  معنادارى  نمونه، 
اما  باشند  نداشته  تعميم  قابليت  نتايج  اين  ديگرى  پژوهش  هر  مانند  كه  دارد  وجود 

نتايج فرضيه هاى پژوهش قابليت انتقال به ساير نمونه ها را داراست.
براى تعيين رابطة معنادار بين سطح تحصيالت والدين و ارزيابى كودك از رابط 
كاربر كتابخانه ملى كودكان از آزمون ناپارامترى همبستگى اسپيرمن استفاده گرديده 

است. داده هاى آن در جدول 7 ارائه شده است.

همبستگى اسپيرمن
ميزان درك كودكان

ميزان تحصيالت مادرميزان تحصيالت پدر
0/150/09همبستگى

0/3070/559سطح معنادارى

9696تعداد

ميزان همبستگى ميان تحصيالت پدر با ميزان درك كودكان برابر 0/15 و ميزان 
تحصيالت مادر با ميزان درك كودكان برابر 0/09 معنادار نيست، زيرا سطح معنادارى 
تحصيالت پدر و تحصيالت مادر با ميزان درك كودكان به ترتيب برابر با 0/307، 
درصد  اطمينان 95  با  بنابراين  است.  مقدار 0/05  از  بيشتر  دو  هر  كه  است   0/559
مى توان گفت بين سطح تحصيالت والدين كودك و ميزان ارزيابى آنها از رابط كاربر 

كتابخانه ارتباط معنادارى وجود ندارد.
همچنين براى تعيين رابطه بين ميزان مراجعه كودكان به كتابخانه و ارزيابى آنان از 
رابط كاربر كتابخانه ملى كودكان ايران از آزمون ناپارامترى همبستگى اسپيرمن استفاده 

گرديده است. كه داده هاى آن در جدول 8 ارائه شده است.

جدول ۷
نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه 
بین تحصیالت والدین و درک کودک از 

رابط کاربر کتابخانه کودکان 
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ميزان مراجعه به كتابخانه و ميزان ارزيابى آنها از رابطهمبستگى اسپيرمن

0/34همبستگى
0/017سطح معنادارى

96تعداد

رابط  از  آنها  ارزيابى  ميزان  و  كتابخانه  به  مراجعه  ميزان  بين  همبستگى  ميزان 
معنادار و مثبت (0/34) است؛ زيرا سطح معنادارى برابر با 0/017 است كه كمتر از 
مقدار 0/05 است. بنابراين با اطمينان 95 درصد مى توان گفت بين ميزان مراجعه به 
كتابخانه و ميزان ارزيابى آنها از رابط كاربر كتابخانه ديجيتال ارتباط معنادارى وجود 
دارد. در اينجا نيز چون ضريب همبستگى 34 درصد است همبستگى از شدت بااليى 

برخوردار نيست.
دو  ميانگين  مقايسه  آزمون  از  پسران  و  دختران  بين  درك  ميانگين  مقايسه  براى 
گروه استفاده گرديد. مقدار ميانگين و انحراف معيار براى ادراك دختران و پسران در 

جدول 9 ارائه گرديده است.

انحراف معيارميانگينتعدادجنسيت
4837/794/57پسر
4838/385/96دختر

قبل از آزمون برابرى ميانگين ها، الزم بود آزمون همسانى واريانس ها انجام گيرد. 
اين آزمون با استفاده از آزمون لوين انجام گرفته است. آزمون برابرى ميانگين تحت 
آزمون  براى  احتمال  مقدار  و  گرفت  انجام  واريانس  ناهمسانى  و  واريانس  همسانى 
هم  با  گروه  دو  در  متغير  اين  واريانس  يعنى  آمد.  به دست  واريانس 0/36  همسانى 
برابر است. بنابراين، تحت همسانى واريانس مقدار t برابر با 0/27  است يعنى فرض 
صفر رد نمى شود و ميانگين درك پسران و دختران با هم اختالف معنادارى در سطح 

اطمينان 95 درصد ندارد.

نتیجه گیری
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با درك كودكان ايرانى تناسب دارد. اين نتيجه نشان مى دهد كه طراحى رابط كاربر 
كودكان  و  گرفته  انجام  مناسب  به صورت  ايران  نوجوانان  و  كودكان  ملى  كتابخانه 
مواجه  چندانى  مشكل  با  كتابخانه  اين  كاربرى  رابط  درك  در  ايرانى  نوجوانان  و  و 
نيستند. عالوه بر اين، سطح درك كودكان در سنين مختلف از رابط كاربر كتابخانه 
ملى كودكان ايران با يكديگر يكسان نيست. كودكانى كه در گروه هاى سنى متفاوتى 
ايران  كودكان  ملى  كتابخانه  كاربر  رابط  از  متفاوتى  درك  است  ممكن  دارند  قرار 
رابط  از  آنها  رضايت  ميزان  و  اينترنت  با  كودكان  آشنايى  ميزان  بين  باشند.  داشته 
اينترنت  از  بيشترى  ميزان  كه  كودكانى  دارد.  وجود  معنادارى  ارتباط  كتابخانه  كاربر 
استفاده كرده اند، رضايت بيشترى از رابط كاربر كتابخانه دارند، زيرا آنها با ويژگى ها 
و امكانات صفحات اينترنتى به صورت كلى آشنايى الزم را دارند و توانايى تعميم اين 
مسئله را به رابط كاربر كتابخانه كه به صورت صفحة وبى در دسترس است دارند. بين 
سطح تحصيالت والدين كودك و ميزان ارزيابى آنها از رابط كاربر كتابخانه ارتباط 
معنادارى وجود ندارد. در صورتى كه نقش والدين در آموزش كودكان در استفاده 
از كتابخانه بايد پررنگ باشد، شايد يكى از داليل اين امر را بتوان به مشغوليت هاى 
والدين و نداشتن فرصت كافى براى آموزش استفاده از كتابخانه براى كودكان دانست. 
ارتباط  كتابخانه  كاربر  رابط  از  آنها  ارزيابى  ميزان  و  كتابخانه  به  مراجعه  ميزان  بين 
كودكان با مراجعه بيشتر به كتابخانه  معناست كه  دارد. اين به اين  معنادارى وجود 
و استفاده هر چه بيشتر از آن امكان ارزيابى بهترى از كتابخانه را فراهم مى آورند. 
ميانگين درك دختران و پسران از رابط كاربر كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران 
با هم تفاوت معنادارى ندارد. كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران طورى طراحى 

شده كه متناسب با درك متفاوت دختران و پسران باشد.
از نظر مطابقت با درك كودكان ايرانى، رابط كاربر با اطمينان 95 درصد مطابق با 
درك كودكان تشخيص داده شد. در حالى كه حسن پور موينى (1387) نيز نشان داد 
به طور ميانگين 12/3 درصد كودكان ايرانى درك درستى از معناى عالئم و نشانه هاى 
موجود در رابط كاربر انگليسى كتابخانه ديجيتالى بين المللى كودكان داشته اند، كوكبى 
و زراعت كار (1390) نشان دادند كه طراحان وب سايت هاى كتابخانه هاى ديجيتالى 
نداده اند.  قرار  توجه  مورد  چندان  را  محتوايى  ويژگى هاى  كودكان،  انگليسى زبان 
بومى  و  دركى  ويژگى هاى  با  متناسب  كه  دليل  اين  به  ايران،  كودكان  ملى  كتابخانه 
كودكان و نوجوانان ايرانى طراحى شده است تناسب بااليى با درك كودكان ايرانى را 
نشان داده است. در صورتى كه در ساير پژوهش ها، از جمله حسن پور موينى (1387) 
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كودكان و نوجوانان ايرانى درك درستى از رابط كاربر كتابخانه ديجيتال بين المللى 
مختلف  درك گروه هاى  با  متناسب  كتابخانه  اين  كاربرى  رابط  و  نداشته اند  كودكان 

فرهنگى طراحى نشده است. 
با توجه به اينكه پژوهش حاضر نشان داد كه سطح درك كودكان سنين مختلف 
از رابط كاربر كتابخانه ملى كودكان و نوجوانان ايران يكسان نيست، پيشنهاد مى شود 
امكاناتى در صفحه نخست وبگاه اين كتابخانه در نظر گرفته شود كه كودكان گروه هاى 
سنى مختلف بتوانند در ابتداى ورود، مسير خود را تعيين و به راحتى از امكانات 
موجود استفاده نمايند. همچنين پيشنهاد مى گردد پژوهشى صورت گيرد تا مشخص 
شود رابط كاربر كتابخانه ملى كودكان ايران با درك كودكان مناطق مختلف ايران و با 

فرهنگ ها و زبان هاى تا چه ميزان متناسب است. 
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