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   1المللي كودكان بينمجازيي  هاي رابط كاربر كتابخانهويژگي
  الگو  پيشنهاد يك واز ديدگاه كاربران

 
   آباديسعيد رضايي شريف                    پورزهره حسن              

  ه الزهرادانشگا
                       

  چكيده
هاي مفهومي و عالئم ناوبري  اين پژوهش درك كودكان ايراني از معناي نشان

كند تا به  را بررسي مي المللي كودكان بينمجازيي موجود در رابط كاربر كتابخانه
دكان كمك آن ميزان مناسب بودن يا نبودن رابط كاربر اين كتابخانه براي استفاده كو

روش اصلي پژوهش كيفي است و از روش كمي براي  .ايراني سنجيده شود
ي مورد جامعه. هاي پژوهش كمك گرفته شده استگويي به برخي از پرسش پاسخ

ي نتايج پژوهش نشان داد كه همه.  ساله بود11 تا 7 كودك 20مطالعه، شامل
براي استفاده كودكان هاي مفهومي موجود در رابط كاربر انگليسي كتابخانه  نشانه

هاي يك از نشانهچنين بر اساس نتايج به دست آمده، هيچهم. ايراني نامناسب است
چنين نتايج پژوهش هم. ناوبري از نظر كودكان مورد مطالعه مناسب دانسته نشد

حكايت از آن دارد كه رابط كاربر فارسي، باعث تسهيل درك كودكان از معني 
با .  كودكان شده است در رابط كاربر كتابخانه مجازيهاي مفهومي موجودنشانه

                                                            
1 International Children’s Digital Library (ICDL) <http://en.childrenslibrary.org/> 
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توان رابط كاربرهايي مناسب جهت استفاده از نتايج حاصل از اين بررسي مي
  . ها طراحي كردهاي فرهنگي و زباني آنكودكان ايراني، با توجه به تفاوت

لمللي كودكان، كودكان ا  بينمجازيي  ، كتابخانهمجازيهاي  رابط كاربر، كتابخانه: هاي كليدي واژه
  . ايراني
  

  مقدمه. 1
اند و از اين فناوري پيوسته كنندگان ازبا گسترش اينترنت، كودكان نيز به گروه استفاده

 اخير نشان داد كه هايپژوهش. جويند  رفع نيازهاي اطّالعاتي خويش بهره ميبرايآن 
دارند و تكنولوژي مثبت به تكنولوژي  كودكان سنين هفت تا سيزده سال ديد بسيار

 .كنندها چگونه خودشان را تعريف ميله است كه آنأ اساسي در اين مسيبخش
 ، فناوري جديد كه مناسب كاربران كودك باشدي توسعه)2002 2،مانول؛ 11991،سلوي(

 سنشان، ميزان سواد و متناسب باكه كودكان   ايندليلبه . ده استشتبديل به يك چالش 
امالي ، تايپ كردن   شناختي، مشكالتي در خواندن،سائل ممانندن شا هاي كودكييژگيو

هاي فرهنگي كه كودك در چنين ويژگيهم. كلمات و توانايي استفاده از كامپيوتر دارند
هاي به كار رفته  آن پرورش يافته، ممكن است مشكالتي را براي كودك در درك نشانه

در نظر گرفتن زبان، يك رابط كاربر بايد يعني بدون . ها ايجاد كنددر رابط و معناي آن
 براي طراحي  ياد شدهبه داليل. هاي متفاوت درك شوداز سوي كودكان با فرهنگ

 كه در ايجاد شوديافت ميهايي  محدوديت،هايي كه كودكان كاربران آن هستندسيستم
 سني بندي سني، كودكان هم به عنوان يك گروهدر گروه. در نظر گرفته شوندآن بايد 

 .شوند خود را دارند، بايد جداگانه بررسي يهاي ويژهگرايشخاص كه نيازها و 
  )2005 3،درين(

                                                            
1. Soloway 
2. Manuel  
3. Druin 
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هاي هاي كودكان در طراحي رابط خود مهارتبيشتر موتورهاي جستجو و يا سايت
مشكالت . گيرند كودكان را در نظر نمياز سويكودكان و فرايند پردازش اطّالعات 

واره،  موشبه كمكهاي متني  پيوندگزينشاي كوچك و ها در انتخاب نماده نآ
 و نوشتن هاه صفحميانحركت  مشكالت كودكان در امالي كلمات، تايپ كردن،

 يتوسعه) 2005  1،و ديگرانهاتچينسون  (.شودنمي هاي به آن كه توجهها استپرسش
 ؛ چوندبرانگيز باشساز و چالشتواند مشكلتكنولوژي جديد و مناسب كودكان مي

ها مدام كودكان در خواندن، تايپ كردن و هجي كردن مشكل دارند و از طرفي آن
 3، سالمون؛2001 و ديگران، 2درين (.دهندهاي خود را تغيير مي و تواناييهاگرايش
1993(   
  ندارندله توجهأهايي كه براي كودكان طراحي شده است به اين مسچنين رابطهم

 اند كه كودكان كامالًرشد نشان داده شناسانروان. كنندميكه كودكان چگونه جستجو 
براي  معيارهايي كه در حال حاضر ) a،42002كوپر( .انديشندميساالن متفاوت با بزرگ

ساالن مناسب است نه  بيشتر براي بزرگشوند،يافت ميجستجو و مرور اطّالعات 
هاي فيزيكي به ا در كتابخانهها ركودكان كتاب) 2005، و ديگرانهاتچينسون ( .كاندكو

ها در محيط ديجيتال نيز كنند و رفتار آنساالن جستجو ميطور بسيار متفاوتي از بزرگ
ساالن به اطّالعات هنگامي كه بزرگ) 2004 5،ريتر و درين (.به همين شكل خواهد بود

 به تمركز مندهكنند، كودكان بيشتر عالقشناختي مانند عنوان و نويسنده تمركز ميكتاب
هاي مثل داستان(ها  يا گونهتصويرهاها و  رنگمانندهاي فيزيكي كتاب بر روي ويژگي

 7،كرگلرو و نولي؛ 1993 6، بيزي و دورر؛b ،2002كوپر (.هستند) يا ماجراجويانه واقعي

                                                            
1. Hutchinson 
2. Druin 
3. Solomon 
4. Cooper 
5. Reuter & Druin 
6. Busey & Doerr 
7. Kragler & nolley 
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هاي  كننده چنين نشان دادند كه جذبپژوهشگران هم) 2004 1،، ريتر و درين1996
 كتابنويسي بندي و فهرستازه، رنگ و شكل براي كودكان در دسته اندمانندفيزيكي 

روي جلد، پشت (اطّالعات بصري كه در جلد كتاب ) a ،2002كوپر. (بسيار مهم است
شود در فرايند انتخاب براي كودكان بسيار حساس و مهم  ارائه مي) جلد و عطف

انتخاب كتاب از گام كوپر دريافت كه كودكان هن )1983 2،ونديلين و زينك (.هستند
ها را به عنوان يك معيار براي  و آننگرندميها و عنوان  به جلد كتاب، عكسيك قفسه

كساني هستند كه ) زير هشت سال(تر كودكان كوچك. برندبه كار مي انتخاب كتاب
ممكن است سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند، يا خوانندگان مبتدي و نوپا باشند كه 

 و به همين دليل بايد از تأكيد فراواني دارندهاي شنيداري و ديداري شانهبر روي ن
  )a ،2002كوپر (.ساالن بسيار متفاوت باشندبزرگ

 رايانه در دانشگاه مريلند نشان داد و تعامل انسان يهاي حوزهتحقيقات آزمايشگاه
خود را بر  ي دهند كه موارد مورد عالقهساالن ترجيح مي كه كودكان بر خالف بزرگ

كه بخواهند آن را از طريق جستجوي  دست بياورند تا اينهاساس مرور كردن ب
زارهاي با. كودكان در درك مفهوم ساختار سلسله مراتبي مشكل دارند. اي بيابندكليدواژه

اي مرتبط را ههاي اماليي را براي كودكان مشخص كنند و موضوعجستجو بايد غلط
هاي تصويري در تعيين اينكه چگونه كودكان در يك شانهن. براي كودكان ارائه كند

تجربه نشان داده است كه كودكان . كند  نقش مهمي را بازي ميكنند، ميسايت حركت 
هاي متفاوت و نمادهاي بزرگ را گيرد و فونتمواردي را كه در وسط صفحه قرار مي

 احتمال قوي كودكان به. ندبين مي، از متني كه آن را محاصره كرده استپيش
  . ندكنخوانند و موارد بسياري را جستجو ميهاي كمكي را نمي نامه رسد

 . مشخص در صفحه گنجانده شودپيوندهاي موردنظر كودكان بايد به طور كامالً
ها به اطّالعاتي كه   كه موجب شود آننياز دارند به يك ابزار ديجيتال مناسب كودكان

كند بسياري از ابزارهاي   كه بيالل اشاره ميگونه نهما.  دسترسي پيدا كنندجويند،مي
                                                            
1 Reuter & Druin 
2 Wendelin & Zinck 
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 با رابطي كه به دانش سازدناگزير ميديجيتال براي دسترسي به اطّالعات كودكان را 
تعامل داشته نياز دارد ساالن  موضوعي كامل، گرامر جستجوي پيچيده و واژگان بزرگ

هاي   كه از توانايي استنيازهاي خواندن   به يك سطح بااليي از مهارتچنينهم. باشند
 يباره خود كه دريبيالل در مقاله )2002 1،بيالل( .استفراتر تكاملي شناختي كودكان 

هاي  را براي طراحان سيستمهاييپيشنهاد 2ياهو ليگانسموتور كاوش كودكان به نام 
. خشندم خود را بهبود بستها بتوانند سي كه به وسيله آن اطّالعاتي كودكان ارائه داده است

جستجو، ي شيوههايي از نمونههاي بيشتر،   شامل به كار بردن دستورالعملهااين پيشنهاد
هاي  صفحه، صفحهيبندي شده، نمايش سادهرابطي با زبان طبيعي، نتايج جستجو طبقه

كمك بر روي متن، چك كننده امالي كلمات، بازخوردهاي سودمند و داشتن 
  )2000بيالل،  (.موزگاري به طور پيوسته استآ

ها ها از طريق كامپيوتر دسترسي داشته باشند، آن ها بتوانند به رسانهكه بچه براي اين
هايي كه اين  رابط. ها باشد هاي آن بايد با رابطي تعامل داشته باشند كه متناسب با توانايي

ر يابي به منابع مورد نظ گيرند باعث محروم شدن كودكان از دست مسأله را ناديده مي
ها هيچ كنترلي بر  آورند كه آن شوند و اين احساس را در كودكان به وجود مي ها مي آن

بسياري از كودكان براي كليك كردن بر روي نمادها مشكل . روي اين فناوري ندارند
  . ها بسيار كوچك هستند دارند؛ زيرا آن

دكان نشان المللي كو بينمجازيي  ها در پايگاه كتابخانه بررسي دسترسي به كتاب
المللي و كاربران بين) كه توانايي خواندن و نوشتن ندارند(داد كه كودكان خردسال 
ها از نمادها بيشتر از پيوندهاي متني و يا پركردن فرم استفاده  براي دسترسي به كتاب

ها نشان دادند كه نمادهايي كه برچسب متني همراه هستند بسياري از پژوهش. كنند مي
دار و كاربران نمادهاي برچسب. ادهايي هستند كه اين برچسب را ندارندمفيدتر از نم

                                                            
1 Bilal 
2 Yahooligans< http://kids.yahoo.com> 
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گذاري شده را نسبت به نمادهاي بدون برچسب و يا با برچسب متني ترجيح  نام
  )1987 1،برمز و ويتن (.دهند مي

كاربران خواسته شد كه به كمك يك فهرست سلسله مراتبي كه  در پژوهشي از
هاي يافته. دار است جستجويي را انجام دهندي برچسبداراي برچسب، نماد و نمادها

كنند تر عمل ميدار بسيار سريعپژوهش كه كاربران در استفاده از نمادهاي برچسب
چنين نتايج مشابهي در پژوهشي كه كاربران بايد يك هم) 1988 2،اگديو و پترسون(

دار مطابقت سبتوصيف متني از يك عملكرد را با يك برچسب، يك نماد و نماد برچ
و در پژوهشي ديگر اين نتيجه به دست ) 1991 3،وگري ككمار (.دادند، به دست آمدمي

آمد كه كودكان در به ياد آوردن نمادهاي ساده در مقابل نمادهاي پيچيده بهتر عمل 
  )1993 4،بيرن (.كنند مي

ي و هاي فيزيك سرعت مهارت. ي آن نيز مهم استافزون بر شكل يك نماد، اندازه
ساالن بسيار كمتر است و بايد به اين مسأله توجه كرد كه  شناختي كودكان نسبت بزرگ

در . قدر آن نشانه بزرگ استتواند موشواره را حركت بدهد و چهيك كاربر چندبار مي
ها و   ساله را در كليك كردن بر روي يك نشانه با فاصله5 و 4پژوهشي توانايي كودكان 

 پيكسلي نسبت به 64هاي  ررسي كردند و دريافتند كه نشانههاي متفاوت ب اندازه
) 2003 و ديگران، 5هوركيد (.تر است  پيكسلي بسيار مناسب32 يا 16هاي  نشانه

تصويرهاي خاصي ممكن است به داليل فرهنگي يا مذهبي براي بعضي از كاربران 
شوند؛ از   ك نميها به طور جهاني در ها و استعاره آميز باشد و بسياري از عكستوهين
 .هاي نماددار در يك محيط بين المللي بسيار مهم استرو استفاده از برچسبهمين

  )1998 6،مارل(

                                                            
1 Brems & Whitten 
2 Egido & Patterson 
3 Kacmar &Garey 
4 Byrne 
5 Hourcade 
6 Murrell 
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دار المللي كودكان نمادهاي برچسب بينمجازيي  نمادهاي به كار رفته در كتابخانه
داشتن برچسب براي نمادها براي كودكاني كه توانايي خواندن و .  پيكسلي است64و 
ساالن مفيد  تر و بزرگ شود، ولي براي كودكان بزرگشتن ندارند كمكي محسوب نمينو

المللي بين مجازيي  چون كتابخانه. ها نيز ترجمه شود تواند به ديگر زبان است و مي
  هاي ه كرد كه فرهنگبايد به اين مسأله توج. المللي نيز داردكودكان مخاطبان بين

  )            2005هاتچينسون و ديگران،  (.كنندسير ميگوناگون يك نماد را چگونه تف
 مجازي ي هاي قبلي و نياز به بررسي رابط كاربر كتابخانه با توجه به پژوهش

  :هاي زير انجام گرفت  به پرسش المللي كودكان، پژوهش حاضر براي يافتن پاسخ بين
هاي به كار رفته  هكودكان ايراني به عنوان يك گروه فرهنگي متفاوت معناي نشان -1

كنند؟ آيا  قدر درك ميرا چهكودكان المللي بين مجازي يكتابخانهدر رابط كاربر 
  طراحي اين رابط براي استفاده كودكان ايراني مناسب است؟

قدر از ناوبري كودكان ايراني در اين عالئم ناوبري تعبيه شده در اين رابط چه -2 
   ؟كندسايت پشتيباني مي

باعث تسهيل درك  كودكان المللي بينمجازي ي كتابخانهبط كاربر فارسي  آيا را-3
  شود؟ هاي موجود در رابط كاربر اين كتابخانه مي كودكان از معناي نشانه

المللي  بين مجازي ي توان براي اصالح رابط كاربر كتابخانه الگوي مناسبي را ميچه -4
  كودكان پيشنهاد كرد؟ 

  

  روش پژوهش. 2
كه هدف پژوهش   از روش تركيبي استفاده كرده است؛ با توجه به ايناين پژوهش

هاي  حاضر كاربردي بوده، با روش كيفي ميزان درك كودكان ايراني را از معناي نشانه
مفهومي و عالئم ناوبري موجود در رابط كاربر بررسي كرده است و از آمار كمي نيز 

  . استها كمك گرفته شده براي پاسخ به برخي از پرسش
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اي است كه  شيوه1ها ها و معناي آن  نشانهي ارزيابي كاربردپذيري رابط كاربر بر پايه 
 –بورگس (گذاري شده است پايه والدگ و اسكريونر –به دست بورگس  بار نخستين
 درالمللي معياري كه نويسنده براي ارزيابي يك رابط بين )1998 3،كريونر و اس2والدگ

  : استير  به شرح زداشتهنظر 
ها را دريابند، ها و معناي آن  نشانه،كاربراني كه با يك رابط تعامل دارند% 98گر  ا-

كمتر چنين اظهار داشتند كه اگر  ها هم آن. طراحي رابط براي كاربران مناسب است
 .نيستها  كاربر مناسب آن  رابط،ها را درنيابند ها و معناي آن از كاربران نشانه% 87از

المللي ارائه براي ارزيابي يك رابط بين  خود معياري را كه نيلسني مقالهبيالل در -
از كاربران در استفاده از رابط موفق % 80اگر :سازدمطرح مي اين چنين ،داده است

      . است رابط براي كاربران مورد نظر مناسب ،باشند
تا % 80درصدها از  كه بيالل اشاره كرده است به دليل گوناگوني در گونه همان       

شده نيستند،  و قطعي و تعريفه اختياري بوديادشدهكه معيارهاي  و نيز به دليل اين% 98
- بينمجازي ي اين معيارها را براي اجراي پژوهش خود كه ارزيابي رابط كاربر كتابخانه

در پژوهش  و استفاده نشداين معيارها ، از زبان استالمللي كودكان براي كودكان عربي
  :اند، استفاده شددانستهو بورگس مناسب و نامناسب  چه نيلسن معيار زير كه مابين آناز 
را ) هايي كه طراحي شدهيا ديگر نشانه( از كودكان معناي يك نماد% 100تا % 95اگر  -

يا نشانه براي اين گروه از  دريافتند و توانستند آن را به درستي تفسير كنند، اين نماد
 .شود  مناسب ارزيابي ميكاربران بسيار

يا نشانه را دريافتند و توانستند آن را  از كودكان معناي يك نماد % 94 تا 90اگر  -
 .شود  براي اين گروه ارزيابي مي4مناسب يا نشانه كمابيش تفسير كنند، اين نماد

يا نشانه را به درستي دريافتند و تفسير  از كودكان معناي يك نماد% 89تا % 85اگر  -
 .شود براي اين گروه ارزيابي مي) متوسط(نماد يا نشانه مناسب ، ردندك

                                                            
1 Representation & Meaning 
2 Bourgess &  Waldegg  
3 Scrivener 
4 Moderately Appropriate  
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يا نشانه را به درستي يا نادرستي دريافتند  كودكان معناي يك نماد يا كمتر از% 84اگر  -
 .شود   اين نشانه غير مناسب براي اين گروه ارزيابي مي،و تفسير كردند

بيالل انجام داده است، بنابراين نزديك به پژوهشي است كه  چون پژوهش حاضر     
  )2006بيالل،  (.در اين پژوهش معيارهاي بيالل مالك عمل قرار خواهد گرفت

  

 ها و ابزارهاي گردآوري اطّالعات شيوه. 1- 2

براي  . مصاحبه استفاده گرديدونامه  در اين پژوهش براي گردآوري اطّالعات از پرسش
. اي طراحي شد نامه  پژوهش حاضر، پرسشآشنايي مقدماتي با افراد شركت كننده در

هايي  داده. ادندپاسخ دنامه  پرسش، افراد مورد مطالعه به سؤاالت از انجام مصاحبهقبل 
. ي مورد مطالعه به دست دادي جامعهكه در اين بخش گردآوري شد اطّالعاتي را درباره

ي  مصاحبهجهت گردآوري اطّالعات از براي پاسخ به سؤاالت اول تا سوم پژوهش
هاي بصري موجود  ي نشانهبراي طراحي سؤاالت مصاحبه همه.  استفاده گرديد1بازنيمه

 4 و بخش مطالعه كامل كتاب3هاي بيشتر بخش گزينه2،در بخش جستجوي ساده

پس از اين . آوري شد عالمت از موارد ذكر شده جمع56مجموعاً . استخراج گرديد
بخش . هاي پژوهش به دو دسته تقسيم شدندبه سؤالمرحله عالئم به منظور پاسخ دادن 

ي پس از تهيه. هاي ناوبري بود هاي مفهومي و بخش دوم شامل نشانه اول شامل نشانه
راهنماي مصاحبه، راهنما براي تعيين اعتبار براي چهار نفر از متخصصان ارسال گرديد 

در اين .  نجام شد با سه كودك ا5ي آزمايشيو براي افزايش اعتبار پژوهش مطالعه
از نظر متخصصان و ) راهنماي مصاحبه(پژوهش براي اعتبار سنجي ابزار تحقيق 

گر، نظران استفاده شد و براي سنجش پايايي پژوهش از روش آموزش مصاحبه صاحب
  .ي آزمايشي استفاده گرديدتهيه راهنماي مصاحبه و مطالعه

  

                                                            
1 Semi – Structured  Interview 
2 Simple Search 
3 More Choices  
4 Book  Overview 
5 Pilot Study 
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  كنندگان پژوهششركت. 2- 2
 .داشتنددر آن  انتخاب شدند كه داوطلبانه تمايل به شركت در اين پژوهش كودكاني

ي آماري ما را تشكيل ي ابتدايي به صورت بالقوه جامعهي كودكان ايراني دورههمه
ي ابتدايي ي آماري نمونه مورد نظر از دو مدرسهدهند ولي به دليل گستردگي جامعه مي

 7  كودكان سنيناز نفر 20خاب شدهانتي تعداد نمونه. دخترانه و پسرانه انتخاب شدند
.  كه به طور مساوي از بين دو جنس دختر و پسر انتخاب شدند سال بودند11تا 

بندي سني كانون پرورش فكري كودكان و  بر اساس گروه كودكان مورد مطالعه
  .نوجوانان انتخاب شدند

 ي اهداف پژوهش وپيش از شروع مصاحبه با كودكان، توضيح كوتاهي درباره 
المللي كودكان ارائه گرديد و از كودكان خواسته شد در صورت  بينمجازيي  كتابخانه

پس از آن به هر كودك يك شماره اختصاص داده . تمايل در اين پژوهش شركت كنند
نامه و  شد و اين شماره در پرسش شد كه كودك از اين پس با آن شماره شناخته مي

قبل از شروع . ي كودك ثبت گرديدارهراهنماي مصاحبه در بخشي با عنوان شم
گر از كودكان پرسيده شد و در  ي مربوط از سوي پژوهشنامه مصاحبه سؤاالت پرسش

در بخش مصاحبه با توجه به تعداد فراوان سؤاالت، . ي مربوط ثبت گرديدنامه پرسش
به اين شكل كه پس از پرسيدن بخش نخست . مصاحبه در دو بازه زماني انجام پذيرفت

بخش شد و  سؤاالت زماني براي استراحت كودك در نظر گرفته مي سپس سؤاالت 
شد پاسخهمه. دوم پرسيده  كمك دستگاه ي  كودكان به سؤاالت به   هاي 

MP3 playerكرد و ها كمك مي  ضبط گرديد؛ چون اين كار به ثبت بهتر پاسخ
البتّه اين نكته . ندهاي انجام شده رجوع ك توانست در موقع لزوم به مصاحبهپژوهشگر مي

ي گفتن است كه اين دستگاه در محلّي قرار گرفته بود كه توجه كودكان را به شايسته
گردد، آگاه هايشان به سؤاالت ضبط ميكه پاسخكرد و كودكان از اين خود جلب نمي

ي درنگ افزون بر ضبط صدا در صورت لزوم پژوهشگر مواردي را كه شايسته. نبودند
  .كردي مربوط به آن كودك يادداشت مينماي مصاحبهبود در راه
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  ها  تجزيه و تحليل يافتهها وروش پردازش داده. 3- 2
ها، استفاده از ضبط صوت و بازنويسي آن روشي اصلي به  براي ايجاد متن مصاحبه

ي ها متن همه بنابراين در نخستين گام تحليل داده)  1998 1،سيدمن (.رودشمار مي
ي در مرحله. گر بازنويسي شد ي فايل صوتي آن از سوي پژوهشر پايهها ب مصاحبه

هاي درست و يا نادرستي كه هر كودك به يك عالمت و يا نشانه  بعدي بر اساس پاسخ
هايي طراحي شد و در برابر هر پاسخ درست يك عالمت مثبت و در  داده بود، جدول

 ذكر شده ثبت شد تا به هاي برابر هر پاسخ نادرست يك عالمت منفي درون جدول
هاي درست و يا نادرست اختصاص يافته به هر نشانه و  كمك آن بتوان ميزان پاسخ

هاي سپس اطّالعات جدول. هاي پژوهش محاسبه كردعالمت را براي پاسخ به پرسش
ها و  هاي پژوهش، آمار، جدول  گرديد و براي پاسخ به سؤالSPSSي فوق وارد برنامه

  .نياز استخراج شدنمودارهاي مورد 
بخش نخست شامل . هاي حاصل از اين پژوهش به دو بخش تقسيم شد يافته    

 يدرباره( هاي پيشين ، تجربه)جنسيت، مقطع تحصيلي، سن( شناختياطّالعات جمعيت
زبان   مهارتو )المللي كودكان بينمجازي ي كامپيوتر، وب و كتابخانه هاي 

نگليسي ودا طر. ب اطّالعات از  اين  امه يق پرسش  شده براي ن طراحي  ي 
شد كار استخراج  هاي اين بخش از آمار توصيفي   براي تجزيه و تحليل داده. اين 

 پژوهش به صورت هاي دادهSPSS و  Excelافزارهاي استفاده گرديد و با استفاده از نرم
هايي است كه از طريق مصاحبه با  بخش دوم شامل يافته. جدول و نمودار ارائه شد

 مجازيي  هاي موجود در رابط كاربر كتابخانهي درك معناي نشانهدكان دربارهكو
هاي پژوهش  براي توصيف و تحليل آماري داده. المللي كودكان به دست آمده است بين

افزار  هايي ارائه شدند و سپس با استفاده از نرم آمده در جدولدستهاي به ابتدا داده
SPSS گويي به سؤاالت پژوهش  ين اطّالعات براي پاسخاز ا. تجزيه و تحليل شدند

  .استفاده شد

                                                            
1 Seidman 
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  توصيف آماري: شناختياطّالعات جمعيت. 6
 

     4.......................سال اول    10..............دختر

  جنسيت
  8...........سال دوم و سوم    10................پسر

  

7......................4  
  

  

  مقطع تحصيلي
  8......ال چهارم و پنجمس
  

  17..............داراي مهارت    4......................8
9......................4    

  

  

  كامپيوتر مهارت
  3..................فاقد مهارت

10....................4          

  
  

  سن

  6................داراي مهارت    4....................11
  

  
  

  14.................فاقد مهارت  اينترنت مهارت
  

  0..................داراي تجربه  16...داراي مهارت

  

مهارت زبان 
    4......فاقد مهارت  انگليسي

تجربه كار با 
 المللي بين  كتابخانه

  كودكان 
  20..................فاقد تجربه

  
   توصيف آماري: هاي مفهومينشانه. 4- 2
هاي مفهومي موجود در رابط كاربر  ژوهش درك درستي ازمعناي نشانه پي از جامعه3/12

 پژوهش درك ي از جامعه7/87 اند و المللي كودكان داشته بينمجازي ي انگليسي كتابخانه
با توجه به درك نادرست . اند هاي مفهومي رابط كاربر انگليسي داشته نادرستي از نشانه

 مورد نظر ي آماري از نشانهيه مفاهيمي كه جامعهتوان بها مي  از هريك از نشانهنمونه
 و سپس بررسي شدهاي نادرست كودكان  در اين بخش پاسخ. درك كرده است، پرداخت

براي گفتني است . اي از آن استخراج شد هاي مشابه با مفهوم يكسان مقوله بر اساس پاسخ
  .شديداده منشانه يك ايجاد يك مقوله حداقل بايد دو پاسخ مشابه به 
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  هاي درك شده از سوي كودكانمقوله. 5- 2

 
 

 

 )1-3( 
-  كتابهاي 2-دويدن  1

 - راه رفتن3 ورزشي

4 
- ورزش 2-بازي كردن  1

   - مسابقه دادن3كردن 

5 
- حيوانات 2- حيوانات   1

 - برها3وحشي 

6 
   - اسب شاخدار   1

 -حيوانات2

7 
 .كتاب بچه هاي كوچك  1

 - نقاشي3- طبيعت 2

 
8 

 - كتاب انگليسي    1
 -  كتاب بزرگترها 2

9 
-داستان هايي تخيلي و 1

 جادويي  
 عال الدين و غول چراغ -2

 جادو

10 
-برنده شدن در مسابقات 1

 ورزشي    
 - قهرمانان2

11 
 - اژدها2-حيوانات دريايي  1

12 
-  حيوانات دريايي  2-ماهي 1

13 
 -  كامپيوتر1

14 

 -   كتاب هاي مختلف1

15 

-كتاب هايي با موضوعات 1
مختلف                

16 

 - ورزش هاي آبي1
17 

- كتاب هاي 2-  تيراندازي 1
- كتاب هاي افسانه 3جنگي

آرش - 5- طالع بيني 4اي 
 كمان گير   

18 

- 2- غم و لبخند    1
 ماسك

 19 

- كتاب هايي با موضوعات 1
 مختلف

20 

 - صحبت كردن   1
   -  كتاب هاي ترسناك2
  -كتاب هاي انگليسي‐3

21 

 - 2- داستان هاي فضايي  1
 سفينه 

22 

  - چاي خوردن 1

23 

 مقوله اي استخراج نشد
24 

-  گريه 2شدن  - عصباني  1 
            كردن            

25 
 26 خوشرو بودن -1

  - گريه كردن1
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27-29 

شمردن اعداد  - 2-  ستاره  1

  شب -3

30-32 

  -  2- كتاب هاي وچك  1
- كتاب 3كتاب هاي متوسط  
  هاي بزرگ

33 

 - رنگين كمان 1

 
34 

-چراغ راهنمايي و 1
 رانندگي 

  - كاله قرمز2   

35 

 - پرتقال 1

36 

  - خورشيد1

37 

 -سنگ1

 
38 

 - لباس هاي عزاداري 1

39 

 - دريا2- آسمان        1

40 

  - گل2- لباس هاي دخترانه  1

41 

 - درخت  2  - خاك1

 
42 

 
 - دريا2- آسمان 1

43 

چمن   - 2-درخت  1

 - برگ3

44 

- ابر 1

  

  توصيف آماري : هاي ناوبرينشانه    
 درصد از كودكان درك 8/70 درصد از كودكان درك درست و 2/29به طور ميانگين 

المللي  بين مجازيي  كاربر كتابخانه ط هاي ناوبري موجود در رابنادرست از معناي نشانه
 N5ناوبريهاي مربوط به نشانه)  پاسخ11(بيشترين پاسخ درست . اندكودكان داشته

پاسخ3(ترين پاسخ درستو كم )( اوبريهاي متعلق به نشانه)    N4ن

)هاي ناوبريبه نشانه. است) ( ) N1  ( )N11  و N12) ( نيز پاسخ
ي آماري از در اين بخش با توجه به درك نادرست جامعه. درستي تعلق نگرفته است

ي آماري از عالمت مورد نظر درك توان به مفاهيمي كه جامعه ها ميهريك از نشانه
  .كرده است، پرداخت
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  هاي ناوبريهاي درك شده توسط كودكان از نشانهمقوله
 

عالمت مقوله هاي درك 
 شده

 توضيحات

N1 

 

-   خانه         1
  -   نقاشي 2

 نفر)  از كودكان مفهوم اين عالمت را مرتبط با خانه  دانستند و اين 8 درصد (40
مفهوم را با بيان عبارت هايي مانند خانه سازي، ساختمان سازي، خانه ي تاريك، 

خانه ي بزرگ، توش استراحت و زندگي كنيم و درست كردن خانه ي چوبي بيان 
نفر)  نيز اظهار داشتند كه از طريق اين عالمت مي توانيم 4 درصد (20كردند.  

 نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را 4 درصد از كودكان (20نقاشي كنيم.  
  به كار برده اند.    

N2 

 

-   سوال كردن   1
  -   سوالي كردن 2

 نفر)  از كودكان اين عالمت را مرتبط با سوال كردن (سوال 10 درصد (50
پرسيدن كودك از سايت و سوال پرسيدن سايت از كودك)  تشخيص دادند كه 

 نيز  نفر)7(   درصد35 نفر كه سوال پرسيدن از سايت بود درست بود.  5پاسخ 
  3 درصد از كودكان (15اين عالمت را براي سوالي كردن جمله تشخيص دادند.  

  نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.    
N3 

 

ورود و  - 1
  خروج به برنامه 

 نفر)  از كودكان كاربرد اين عالمت را جهت ورود و خروج از 3 درصد (15
 نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي 11 درصد از كودكان (55. برنامه بيان نمودند

  نمي دانم را به كار برده اند.    

N4 1-        كادو
-   بمب     2
   -   چوب3

 نفر)  از كودكان اين عالمت را به شكل كادو ديده اند و بيان نمودند 3 درصد (15
 نفر)  ديگر 3 درصد (15كه در بازي كامپيوتري ما را به سمت جايزه ها مي برد.  

  3 درصد از كودكان (15نيز اين عالمت را به شكل بمب و ديناميت ديده اند.  
   نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.    

N5 1 نفر)  از كودكان اين عالمت را براي رفتن به سمت جلو يا قسمت 5درصد (25  -   جلو رفتن 
بعدي تشخيص دادند و اين مفهوم را با عباراتي نظير بقيه كتاب ها، سمت راست 

 نفر)  در تفسير اين 4 درصد از كودكان (20و ديدن كتاب هاي ديگر بيان نمودند.  
  نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.      

N6 1 -  نفر)  از كودكان اين عالمت را براي رفتن به سمت عقب تشخيص 4درصد (20  عقب بردن 
 نفر)  در تفسير 3 درصد از كودكان (15يا ديدن كتاب هاي قبلي تشخيص دادند.  

  اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.      
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عالمت مقوله هاي درك 

 شده

 توضيحات

N7 1 -  عالمت جمع
  در رياضي 

 نفر)  از كودكان بيان كردند كه اين عالمت منها در عمليات رياضي 3 درصد (15
 درصد از 20است و با استفاده از آن مي توانيم عمليات منها كردن را انجام دهيم.  

  نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.          5كودكان (
N8 1 -  عالمت منها

  در رياضي 
 نفر)  از كودكان بيان كردند كه اين عالمت منها در عمليات رياضي 3 درصد (15

 درصد از 25است و با استفاده از آن مي توانيم عمليات منها كردن را انجام دهيم.  
   نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.          5كودكان (

N9 1 -  نفر)  از كودكان كاربرد اين عالمت را براي ديدن صفحه هاي فبلي 6 درصد (30  صفحه قبلي 
 نفر)  در تفسير 4 درصد از كودكان (20يا ديدن چيزهاي قبلي تشخيص دادند.  

 اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.        
N10 

 

صفحه  - 1
  بعدي 

 نفر)  از كودكان كاربرد اين عالمت را براي ديدن صفحه هاي بعدي 5 درصد (25
 نفر)  در تفسير 2 درصد از كودكان (10يا ديدن چيزهاي جديد تشخيص دادند.  

 اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.        
N11 

 

 حركت دادن  - 1
صفحه براساس 

  جهت فلش ها 

 نفر)  از كودكان كاربرد اين عالمت را براي حركت دادن صفحه بر 5 درصد (25
 نفر)  در تفسير اين 7 درصد از كودكان (35اساس جهت فلش ها تشخيص دادند.  

  نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.        
N12   ) درصد)  معناي اين واژه را نمي دانستند و به دليل پراكندگي 100تمامي كودكان 

  نظرات مقوله اي استخراج نگرديد.  
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  هاي مفهومي رابط كاربر فارسي هاي مربوط به نشانه تجزيه و تحليل داده. 3           
 درصد از كودكان درك 5/76 درصد از كودكان درك درست و 5/23 به طور ميانگين

المللي  بين مجازي ي هاي موجود در رابط كاربر فارسي كتابخانه نادرست از معناي نشانه
  .اند كودكان داشته

  
هاي پژوهشپاسخ به سؤال. 4  

به چه ميزان كودكان ايراني به عنوان يك گروه فرهنگي متفاوت معناي  -1
را كودكان المللي بين مجازي ي كتابخانه كاربر  هاي بصري به كار رفته در رابط نشانه

   كودكان ايراني است؟يكنند و آيا طراحي اين رابط مناسب براي استفاده درك مي
باز كه در آن، كودكان در  نيمي براي پاسخ به اين سؤال از اطّالعات مصاحبه

ي  هاي مفهومي به كار رفته در رابط انگليسي كتابخانه ي نشانهاي طوالني درباره مصاحبه
 3/12نتايج نشان داد در مجموع . المللي كودكان نظر دادند، استفاده گرديد بينمجازي
هاي موجود در رابط كاربر معناي نشانه ي پژوهش درك درستي از از جامعهدرصد

ي  درصد از جامعه7/87اند و المللي كودكان داشته بينمجازيي انگليسي كتابخانه
طور كه اشاره  همان. اند هاي رابط كاربر انگليسي داشته پژوهش درك نادرستي از نشانه
سب بودن رابط مورد نظر ما، معيارهاي بيالل مالك منا گرديد براي ارزيابي مناسب يا نا

 يا كمتر از% 84 طور كه بيالل بيان كرده است اگر همان. عمل قرار خواهد گرفت
كودكان معناي يك نماد يا نشانه را به درستي يا نادرستي دريافتند و تفسير كردند 

هاي  ساس جدول برا.شود ناسب براي اين گروه ارزيابي ميرمبراين اين نشانه غي بنا
ي ديجيتالي  ي مفهومي موجود در رابط كاربر انگليسي كتابخانه نشانه44موجود تمامي 

  .  شود  نامناسب براي كودكان ايراني ارزيابي مي
هاي ناوبري تعبيه شده در اين رابط از ناوبري كودكان ايراني به چه ميزان نشانه -2

   ؟كنددر اين سايت پشتيباني مي



  89 زمستانپاييز و ، 2 ي ، شماره1 سال/ مطالعات ادبيات كودك 

 

62 

. ه اين سؤال نيز همانند سؤال قبل از اطّالعات مصاحبه استفاده گرديدبراي پاسخ ب
 درصد از كودكان درك 8/70 درصد از كودكان درك درست و 2/29به طور ميانگين 

 مجازيي   كاربر كتابخانه هاي ناوبري موجود در رابط نادرست از معناي عالئم و نشانه
هاي ناوبري مناسب  كدام از نشانه  بيالل هيچبر اساس معيار. اند المللي كودكان داشتهبين

  .تواند از ناوبري كودكان ايراني در سايت پشتيباني كندبراين نمي ارزيابي نگرديد و بنا
باعث تسهيل درك  كودكان المللي بينمجازي ي كتابخانهكاربر فارسي   آيا رابط-3

  شود ؟ تابخانه ميكاربر اين ك كودكان از معناي نشانه هاي بصري موجود در رابط 
 درصد از كودكان درك 5/23به طور ميانگين نتايج حاصل از مصاحبه نشان داد كه 

هاي موجود در  درصد از كودكان درك نادرست از معناي نشانه5/76درست و 
براي پاسخ به سؤال . اند المللي كودكان داشته بينمجازيي كاربر فارسي كتابخانه رابط

المللي كودكان باعث  بينمجازيي   كاربر فارسي كتابخانه طسوم پژوهش كه آيا راب
هاي موجود در رابط كاربر اين كتابخانه تسهيل درك كودكان از معناي عالئم و نشانه

هاي  داري بين درك كودكان از معناي نشانه ي معناشود بايد دريافت كه آيا رابطه مي
سخ به اين سؤال از آزمون نرمال بودن براي پا.  كاربر فارسي و انگليسي وجود دارد رابط
هاي حاصل شده از درك معناي رابط  بر روي داده) اسميرونوف -كولموگروف(ها داده

هاي حاصل از نتايج آزمون نشان داد، داده. كاربر انگليسي و فارسي استفاده گرديد 
باشد و سپس براي مشخص گرديدن اين سؤال كه آيا بين درك  پژوهش نرمال مي

 زوجي  Tكان از رابط كاربر فارسي و انگليسي رابطه معناداري وجود دارد آزمونكود
داري ميان درك پس از انجام آزمون مشخص گرديد كه اختالف معني. انجام گرديد

هاي به  بر اساس يافته. هاي رابط كاربر فارسي و رابط كاربر انگليسي وجود داردنشانه
 كاربر انگليسي  هاي حاصل از مطالعه رابط هآمده از بخش تجزيه و تحليل داددست

كاربر  هاي رابط درصد از كودكان درك درستي از معناي نشانه3/12مشخص گرديد 
 درصد 5/23 كاربر فارسي  كه ميزان درك كودكان از رابط انگليسي داشته اند در صورتي

توانيم   ميپس. كند زوجي را تائيد مي Tاين مسأله نتايج حاصل از آزمون. بوده است
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هاي مفهومي  كاربر فارسي باعث تسهيل درك كودكان از معني نشانه بگوييم كه رابط 
  . كودكان شده استمجازيي كاربر كتابخانه موجود در رابط 

هاي فرهنگي و زباني براي اصالح توان با تاكيد بر ويژگي الگوي مناسبي را ميچه -4
   كودكان پيشنهاد كرد؟   المللي بينمجازي يرابط كاربر كتابخانه

ها ممكن است به طور جهاني درك نشود و بنابراين  ها و استعاره بسياري از عكس
.  المللي بسيار مهم استها در يك محيط بين ها همراه با نشانه استفاده از برچسب

المللي كودكان از نوع  بينمجازيي  هاي به كار رفته در رابط كاربر كتابخانه نشانه
طور كه در اين پژوهش مالحظه گرديد اين  همان. دار هستندي برچسبنمادها

كاربر فارسي به نسبت  ها در رابط ها باعث افزايش درك كودكان از معناي نشانه برچسب
مهارت زبان )  درصد80(كودكان در اين پژوهش بيشتر . كاربر انگليسي شد رابط

شنايي بسيار كم و مقدماتي با اين نيز آ)  درصد20(ي كودكان انگليسي نداشتند و بقيه
كاربر   هاي موجود در رابط اي كه قادر به خواندن و درك برچسبزبان داشتند، به گونه

هايي را كه به زبان  در هنگام مصاحبه مشاهده شد كه كودكان برچسب. انگليسي نبودند
يش درك آنان فهمند و كمكي به افزاها در نظر گرفته شده بود نمي انگليسي براي نشانه

هاي موجود   درصد از كودكان معناي نشانه3/12كرد و در مجموع  ها نمي از معناي نشانه
  .  كاربر انگليسي را دريافتند در رابط

ي  كاربر فارسي نشان داد كه درك كودكان از همه ي رابطنتايج پژوهش درباره
ها از اي درك آنان از نشانهشود؛ به گونهدار به زبان فارسي بيشتر مي هاي برچسب نشانه

برمز و (هاي قبلي  كرد و اين آمار نتايج پژوهش افزايش پيدا مي5/23 درصد به 3/12
كند كه وجود را تائيد مي) 1991؛ ككمار و گري، 1998؛ اگديو و پترسون1987ويتن، 

ان توپس مي. ها را افزايش دهد تواند افزايش درك كودكان از معناي نشانهها مي برچسب
ها همراه با  نتيجه گرفت براي طراحي مناسب يك رابط بهتر است تمام نماد

هايي كه  هايي قابل فهم براي كودكان ارائه شود و بهتر است اين نمادها در رابط برچسب
  .هاي مختلف باشد اند، به زبان المللي طراحي شدهبه صورت بين
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  :  استي درنگاما چند مطلب در پيوند با اين موضوع شايسته
ها از زبان انگليسي به زبان  ي نامناسب برچسب نشانه    اولين مطلب گفتني ترجمه

گر   كه نشان44 تا 33هاي شماره ي برچسب نشانهبراي نمونه ترجمه. فارسي است
 زيرا كلمه ؛ها است، به درستي و به طور كامل انجام نگرفته است رنگ جلد كتاب

covers ها به زبان انگليسي كه به دنبال اسامي رنگ)pink covers(ي  آمده، در ترجمه
ي رنگ تنها در باره. ها به تنهايي ذكر شده استفارسي حذف شده است و نام رنگ

آمده است و اين موضوع ) جلد قرمز(ي جلد همراه با رنگ قرمز قرمز است كه كلمه
 درصد افزايش 45باعث شده است تا درك درست كودكان از معناي اين نشانه به ميزان 

برچسب . هاست ي برچسبگر ناهماهنگي در ترجمه اما همين موضوع نشان. يابد
كه بهتر بود عين   ترجمه شده است، در حالي»رنگهفت« 33ي ي شمارهعالمت و نشانه

شد و   كه متعلق به برچسب انگليسي است، به فارسي ترجمه ميRainbowعبارت 
شد؛ زيرا تعداد زيادي از كودكان در در نظر گرفته ميكمان براي برچسب عبارت رنگين

اي كه اين واژه به كمان اشاره داشتند، به گونهپاسخ به معناي اين نشانه به كلمه رنگين
 به زبان فارسي playsي صحيح كلمه ترجمه. عنوان يك مقوله در نظر گرفته شد

ه است و به همين دليل هيچ  ترجمه شد»آثار«نامه است كه در رابط كاربر فارسي  نمايش
كدام از كودكان معناي آن را نفهميدند و تنها از تصوير آن نشانه به مفهوم آن پي بردند 

 ترجمه شده است »كتاب بردن جايزه«كه   Award winning folk talesو يا عبارت
  . كه از نظر دستوري صحيح نيست

ها ها براي نشانه سبمطلب ديگري كه بايد به آن توجه شود انتخاب صحيح برچ
واژگان انتخاب شده بايد ساده، موجز و گويا باشد و از به كار بردن واژگان . است

ي برخي از تخصصي كه براي كاربران قابل فهم نيست خوداري شود كه درباره
المللي كودكان در نظر گرفته نشده  بينمجازيي  هاي به كار رفته در كتابخانه برچسب

ها را بخوانند و يا معناي كلمات را درك  توانستند برچسب ودكان نميبسياري از ك. است
ي فكاهي مصور، كتاب مصور، توان به مجلّه ها مي از جمله اين برچسب. كردند نمي
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/ شناسي هاي عاميانه، اسطوره ها و قصه ها، كلكسيون ها، افسانه فصل كتاب، قافيه
 ،17 ،14 ،9 ،8 ،7هاي شماره   به نشانهها اشاره كرد كه مربوط هاي عاميانه و دسته قصه
شدند و بنابراين  بيشتر كودكان معناي اين كلمات را متوجه نمي. باشد  مي22 ،21 ،19

چنين كودكان  هم. كرد ها نميها كمكي به كودكان در درك معناي نشانه اين برچسب
هاي  ابها قائل شوند؛ مانند كتهاي مختلف كتاب توانستند تمايزي ميان گونه نمي

ي   كاربر فارسي كتابخانه هاي واقعي كه بهتر است اين موارد در رابط اعتقادي يا كتاب
  .  المللي كودكان اصالح گردد بينمجازي

  :ها نيز بايد به موارد زير توجه كرد ي طراحي نشانهدرباره
ها، همان  در اين پژوهش نگارنده به اين نتيجه رسيد كه كودكان از معناي نشانه

شوند؛ براي نمونه  كنند و متوجه معاني انتزاعي نمي بينند درك مي زي را كه ميچي
هاي مربوط به حيوانات يا ببر تفسير  ي كودكان كتاب را همه5ي شماره عالمت و نشانه

هاي  ي معناي عالمت و نشانهاند يا درباره اند؛ چون اين تصوير را مشاهده كرده كرده
روي،  دكان مورد مطالعه معناي آن را راه رفتن، دويدن، پياده نيز اكثريت كو3تا 1شماره 

اند؛ چون حركت دويدن را مشاهده  فرار كردن، دنبال كردن و مسابقه دو تفسير كرده
 درصد از 95اند و يا  بندي سني كودكان در اين تصوير نشدهاند و متوجه طبقه كرده

يوانات دريايي تفسير كردند كه  را مرتبط با ماهي و ح22كودكان معناي عالمت شماره 
به علت وجود تصوير ماهي در اين نشانه است، در صورتي كه اين عالمت نشانگر 

  . كند ها نيز اين مورد صدق مي ي ديگر نشانهدرباره. باشد هاي واقعي مي كتاب
طراحي يك نماد بايد به شكلي باشد كه در عين سادگي به سهولت بتوان هويت 

هاي مختلف و  د و به راحتي با پيام آن ارتباط برقرار كرد و با فرهنگنماد را تشخيص دا
هاي موجود  ي نشانهدرباره. المللي پذيرفته شده مطابقت داشته باشداستانداردهاي بين

كه مربوط به  ،20المللي كودكان عالمت شماره  بينمجازيي  در رابط كاربر كتابخانه
كان به خوبي تصوير موجود در اين نشانه را مجالت فكاهي مصور است، بايد گفت كود

 كه تعدادي از 29 و 28 و 27هاي شماره  ي عالمتدادند و يا درباره تشخيص نمي
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ها را دادند و تمامي آنهاي موجود در هر عالمت را تشخيص نميكودكان تعداد ستاره
ي يا دربارهديدند كه به دليل طراحي نادرست اين عالمت و نشانه است و  پنج ستاره مي

 نيز كودكان رنگ بنفش يا ارغواني را آبي تيره تشخيص دادند 39عالمت و نشانه شماره 
اند، نتايج مشابهي   انجام داده2005اي كه هاتيچسون و بندرسون در سال  كه در مطالعه

نتايج پژوهش نشان داد عالئم و . اند را درباره دو مورد اخير يادشده گزارش كرده
 در عين سادگي به خوبي مفهوم خود را انتقال دادند و 26و 25، 23اره هاي شم نشانه
  . ها باشد تواند الگوي خوبي جهت طراحي ساير عالئم و نشانهمي

شود،  با توجه به درك كودكان از عالئم ناوبري تعبيه شده در سايت مشاهده مي
 بوده N9 و N8 و N7 و N6و N5بيشترين پاسخ درست كودكان به عالئم شماره 

هايي است كه حركت به سمت چپ و راست و  ها مربوط به فلش اين نشانه. است
رسد دليلي كه باعث درك  به نظر مي. دهندنمايي را نشان مي نمايي و كوچك بزرگ

هاي  ها شده اين است كه تعداد زيادي از اين عالئم در بازي بيشتر كودكان از اين نشانه
ده و متداول است و به همين دليل كودكان با معناي اي مختص كودكان تعبيه ش رايانه

باره مشكل كودكان ايراني  ي درنگ در اينموضوع شايسته. آنان آشنايي بيشتري دارند
در زبان انگليسي عالمت و نشانه        صفحه را به جلو . ها است در تعيين جهت فلش

با توجه به . هدد دهد، ولي در زبان فارسي صفحه را به عقب حركت مي حركت مي
اند و كودكان نيز ممكن  اي در ايران توليد نشده هاي رايانه كه بخش زيادي از بازي اين

اي  هاي رايانه ي معناي اين عالمت از طريق بازياست اولين يادگيري خود را درباره
   باشند، درك كودكان از اين عالمت به معناي حركت به جلو است كه در رابط آموخته
  .شود ارسي باعث درك نادرست كودكان از معناي اين عالمت ميكاربر ف

المللي كردن رابط بايد به در پژوهش خود تأكيد دارد كه در بين) 2006(بيالل 
دار از  حذف عناصر فرهنگي مانند زبان، مجموعه كاراكترها و نمادهاي فرهنگي معني

اي كه دراين باره  نده نكتهولي به نظر نگار. افزار توجه شودميان ديگر عناصر در نرم
هاي  هاي مربوط به فرهنگ ي نشانهنمايد اين است كه، زدودن همه قابل توجه مي
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شود كه  ها شود، باعث مي مختلف اگرچه ممكن باعث افزايش درك كودكان از نشانه
ها از دست بدهند و در صورت  كودكان جهان زبان مشترك را براي درك مفهوم نشانه

بهتر به نظر . هاي ديگر در درك مفهوم نمادها دچار مشكل شوند ا فرهنگرو شدن بروبه
ها  هاي توليد شده يا كتاب هاي مربوط به يك فرهنگ خاص كه با انيميشن رسد نشانه مي

ها آشنا هستند، ها نيز با مفهوم آن اند و كودكان ديگر فرهنگهاي ديگر شده وارد فرهنگ
 كه تصوير اسب شاخدار را نشان 6مانند نشانه شماره . هاي كودكان قرار گيرند در رابط

هاي خيالي  دهد و بسياري از كودكان به كمك اين نشانه توانستند به مفهوم شخصيت مي
توان عناصر مشترك را جهت يك مفهوم براي طراحي يك عالمت و نشانه مي. پي ببرند

ي ناصر نشانهآوري كرد و به كمك اين عهاي گوناگون جمع خاص از ميان فرهنگ
هاي درسي چنين استفاده از تصاوير موجود در كتابهم. مشتركي را طراحي كرد

  . تواند مفيد واقع شودكودكان براي رساندن مفهومي خاص مي
المللي  بينمجازيي  كاربر كتابخانه در پايان پيشنهادهاي زير براي اصالح رابط 

  :  شودرائه ميهاي آينده اكودكان و پيشنهادهايي براي پژوهش
هاي موجود در رابط كاربر فارسي  هاي نشانه هاي نامناسب برچسب  اصالح ترجمه-

 . هابراي افزايش درك كودكان از معناي نشانه

كاربر فارسي براي افزايش  هاي گرافيكي نامناسب موجود در رابط   اصالح نشانه-
 .ها درك كودكان از معناي نشانه

ي ابتدايي براي جز و متناسب با درك كودكان دورههايي مو اختصاص برچسب ‐ 
  . كاربر  رفته در رابطهاي به كار نشانه
 ضرورت انجام پژوهشي براي درك اين مسأله كه آيا كودكان مناطق گوناگون -

 . ها دارند يا نه هاي متفاوت نيز درك يكساني از نشانه ايران با فرهنگ

هايي سازگار با درك كودكان ايراني انجام   بايد پژوهشي در پيوند با طراحي نشانه-
 كودكان جايگزين مجازيتواند در رابط كاربر فارسي كتابخانه ها مي شود و اين نشانه

 .شود
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