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دهيچك
12ــ14هاي مهم ساختاري تارنماهاي مخصوص نوجوانان هدف اين پژوهش شناسايي ويژگي:هدف

. ساله ايراني است
و فارسي زبان ويـژه54انجام اين پژوهش با استفاده از تحليل ساختاري:روش تارنماي انگليسي زبان

و نظرخواهي از  و صاحب93نوجوانان و12ـ14نوجوانان32نظر ساله ايراني ميسر شد كه به روش پيمايشـي
و آزم براي تحليل داده. از طريق توزيع پرسشنامه انجام گرفت و مجـذور خـيونها از آمار توصيفي هاي تي

.استفاده گرديد
و نوجوانـان ايرانـي، با بررسي نظـرات دو گـروه صـاحب:ها يافته  ويژگـي سـاختاري مهـم27نظـران

و معرفـي شـد كـه12ـ14براي تارنماهاي نوجوانان) ويژگي شناسايي شده30از ميان( 10ساله ايراني تعيين
به ويژگي اول آن از ها ، آرم%)2/89(، سـرعت بارگـذاري بـاال%)4/92(انـا بـودن مـتنخو: ترتيـب عبارتنـد

،%)86(، وجود پيوند براي بازگشـت بـه صـفحه خـانگي%)3/86(، مشخص بودن عنوان هر صفحه%)1/88(
و امالي نوشته به بيني موتور جست، پيش%)86(ها صحيح بودن دستور زبان وجو در تارنما منظور جست وجو

از%)8/82( و اسـتفاده از عكـس%)6/81(، امكان راهبري در صـفحات%)7/82(هاي مختلف رنگ، استفاده
)5/81.(% 

وب تاكنون هيچ پژوهشي در رابطه با ويژگي:ارزش/اصالت ) تارنماهـاي(ي هـا سـايت هاي ساختاري
و ويژگي و نوجوانان در يك رده سني خاصو با توجه به نيازها كه كودكان اين هاي آنان انجام نشده است

 هاي عمومي، والـدين، همچنين طراحان تارنماها، كتابداران كتابخانه. فرد است پژوهش از اين نظر منحصربه

و مي... معلمان و انتخـاب تارنماهـايي مناسـب بـراي گـروه با استفاده از نتايج اين پژوهش، توانند به طراحي
.مذكور اقدام نمايند

.تارنماساله ايراني،12ـ14هاي ساختاري، نوجوانان تحليل ساختاري، ويژگي:ها كليدواژه

عموميهايوكتابخانهرسانياطالعتحقيقات
در 1027-7838): شاپا(كشور، عموميهاي كتابخانهنهادپژوهشي-علمي فصلنامة  ISCنمايه شده
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 مقدمه
وب جهـان ترين رسانه يكي از مهم و و ارتباطي جديـد، اينترنـت . گسـتر اسـت هاي اطالعاتي

و نوجوانان امروز به فن كودكان هاي اطالعـاتي آوري واسطة زندگي در دنيايي كه در تسخير انواع

وجـود، بايـدنبااي. شوندو ارتباطي است با شتاب قابل توجهي به سمت اين رسانه جديد كشيده مي

از. همواره خطرات اين رسانه جديد، به علت وجود انواع اطالعات در آن را در نظـر داشـت  يكـي

ميراه تواند ميـزان مواجهـه بـا ايـن خطـرات را كـاهش دهـد، طراحـي تارنمـايي جـذاب هايي كه

و ويژگـي  و متناسب با نيازها و نوجوانان در صـورت وجـود. هـاي آنـان اسـت مخصوص كودكان

و نوجوانان كاهشميچ يابد؛ نين تارنمايي احتمال عدم استفاده صحيح از اينترنت در ميان كودكان

آن زيرا تارنماي مذكور تمامي نيازهاي خاص آن و ها را از پرسه زدن در ديگـر ها را پاسخگو بوده

بي قسمت ميهاي اينترنت براي رفع نياز اطالعاتي خود .كندنياز

مي12ـ18اگر چه سنين و حساسيت در مورد دوره سال را دوران نوجواني نامند، ولي نگراني

هم12ـ14 مي زمان با تغييرات رشدي يا بلوغ است، بيش سال كه زيرا در اين دوران فـرد بـا. باشد تر

و انزواطلبـي گرايـي، خيـال تحوالت روحي گوناگوني همچون توجه بـه خويشـتن، درون  پـردازي

و نوجـوان زودرنـج،).5، 1381ري، اكب(رو خواهد بود روبه ثبـات نسـبي دوره قبـل درهـم ريختـه

و تشخص  هـاي كـه ويژگـي بنـابراين، ازآنجـايي).1384،القرائـي سـلطان(گـردد طلـب مـي حساس

و معمـوالً نگرانـي در مـورد رده سـني رده و نوجوانان با يكديگر متفاوت اسـت هاي سني كودكان

سـاله را مـورد تحليـل12ــ14هاي مخصوص نوجوانـان تارنماتر است، پژوهشگر ساله بيش12ـ14

آنساختاري قرار داده است تا با شناسايي ويژگي هاي مهم ساختاري براي ها ويژگي هاي ساختاري

. ساله ايراني را تعيين نمايد12ـ14هاي مناسب نوجوانان تارنما

 ضرورت پژوهش

 2002هـا در سـال آمريكـايي. گيـرد مـي قـرار طور روزافزوني مورد استفاده امروزه اينترنت به

و ايـن درصد از وقت روزانه خود را به استفاده از اينترنت اختصاص داده36طور متوسط به بودنـد

و ريني(درصد رسيد44به 2005ميزان در سال  دور از ذهن نخواهـد بـود اگـر ). 1،2006هاريگان

و نوجوانان بوده باشدمتصور شويم كه مقدار قابل توجهي از اين ميزان  آن. مختص كودكان ها زيرا

1. Horrigan & Rainie 
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و اطالعاتي رشد كرده آوري همگام با رشد فن فنهاي ارتباطي ها نيز آوري اند كه يكي از انواع اين

. باشداينترنت مي

و هركسي بنا بر نياز خود به آن مراجعه مـي . نمايـد تقريباً استفاده از اينترنت گريزناپذير است

ب ميولي توجه و جوانان بيشه نوع مخاطبان اينترنت نشان تر از ساير اقشار جامعه دهد كه نوجوانان

:ترين داليل اين گرايش به شرح زير استعمده. به اينترنت گرايش دارند

و جذاب بودن اينترنت؛�  مهيج

و اينترنـت كـار مـي: ايجاد احساس كنترل در نوجوانان�  كنـد، هنگامي كه فرد بـا كـامپيوتر

و از او در واقع كامپيوتر تابع بـي. تواند به كامپيوتر فرمان دهديم چـون وچـراي فـرد بـوده

 اين سطح از كنترل براي نوجوانان بسيار دلپذير است؛. كنداطاعت مي

و امكان دسترسي به هر نوع اطالعات بـدون وجـود� و اطالعات اطالع از جديدترين وقايع

 هيچگونه مانعي؛

و� و ويژگي گمنـامي در محـيط: احساساتتخليه هيجانات امكان ارتباط با افراد گوناگون

آناينترنت باعث مي ها در زندگي گردد كه نوجوانان از مطالبي سخن بگويند كه از گفتن

و آرزوهاي پنهان، ترسواقعي خودداري مي ميكنند و نيازهاي خود را بيان  كنند؛ ها

و كامپيوترهاي جديد در رابطه عالقه به كسب مهارت� اغلب مشـاغل در هـزاره: با اينترنت

و عالوه بر آن نوجوانـان دوسـت دارنـد كـه بـا  سوم به حداقل دانش كامپيوتري نياز دارند

و بر آن تسلّط پيدا كنند؛ زيرا اين امر باعث ايجاد احساس خوبي در  كامپيوتر درگير باشند

و شكيبا،(گردد نوجوانان نسبت به خودشان مي ).1384سعيدي

و ارسال پيام، انجام بازي، بارگذاري موسيقي فيلم، استفاده از برنامه و دريافت هاي آموزشـي

و نوجوانـان قـرار مـي  و همـين غيره، از جمله امكاناتي است كه اينترنـت در اختيـار كودكـان دهـد

امكانـات در نگاه اول، استفاده از ايـن. امكانات باعث ايجاد وابستگي نسبت به اينترنت گشته است

ميرسد، ولي با نگاهي ژرفنظر نمي چندان خطرناك به توان وجود خطرات اينترنتي را احساس تر

و نوجوانان به و صفحات مختلـف اينترنـت كـه هـيچ كرد؛ زيرا كودكان راحتي قادرند از امكانات

.تناسبي با رده سني آنان ندارد، بهره جويند

و تصـاوير مسـتهجن، هاي مختلف اينترنتي مملو از اطالسايت عات نامناسب از جمله مطالـب
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و خودكشــي، نوشــته و تصــاوير تشــويقتصــاويري از قتــل كننــده اســتفاده جنســي از كودكــان هــا

و  تـوان وجـود، نمـي بـااين ). 1379سـيبوك،(باشندمي... ونوجوانان، آموزش ساخت انواع اسلحه

كه تأثيرات مثبت اينترنت را نيز انكار كرد، به بسياري از والدين حتي رشد فكـري فرزنـدان طوري

مي. دانندخود را مرهون اينترنت مي گردد كه شيوة استفاده كودكان با اين تفاسير اين پرسش ايجاد

و هـم از جنبـهو نوجوانان از اينترنت بايد به چه صورت باشد تا هم از خطـرات بـه  هـاي دور مانـده

مي مثبت آن بهره ببرند؟ به و نوجوانـان از تارنمـايرسد منطقنظر هـاي ترين پاسخ، استفاده كودكان

آن ها باشد، زيرا دراين خاص آن ها از محيطي سالم با تمامي امكانات مورد نياز خـود بهـره صورت

و نوجوانان به شرطي از تارنما. خواهند برد ميالبته كودكان هـا كنند كه بـراي آن هاي خود استفاده

و متناسب با ويژگي از جذابيت الزم برخوردار و نيازهاي سني، جنسيتي، اجتماعي، فرهنگي بوده ها

هـاي جـذاب در اين زمينـه معتقـد اسـت كـه عـدم وجـود تارنمـا) 1383(زاده ولي. آنان باشد...و 

و نوجوانـان يكـي از داليـل اصـلي روي آوردن نوجوانـان بـه  و تفريحي خاص كودكان آموزشي

و غيراخالقيسايت . است هاي غيرعلمي

و با آگـاهي و نوجوانان و دنياي كودكان با توجه به توضيحات داده شده در رابطه با اينترنت

و نوجوانان از نظر پيشينه از اين و اجتماعي نيز داراي تفاوتكه كودكان و هاي تاريخي، فرهنگي ها

سـاختاري هـاي مناسـب رسـد تـا ويژگـي نظـر مـي نيازهاي اطالعاتي گوناگوني هستند؛ ضروري به

و نوجوانان ايراني مشخص شود .تارنماهاي خاص كودكان

و نوجوانان كتابخانه و نيازهاي جديد كودكان  هاي عمومي

و مناسب هاي عمومي همواره سعي داشته كتابخانه هـاي اطالعـاتي را ترين محمل اند تا بهترين

و متفاوت خود تهيه نمايند اي كتابش، در يعني هر خوانندهرانگاناتان،3اصل. براي كاربران متنوع

و انواع مختلـف محمـل تمام دوران در عصـر. گيـرد هـاي اطالعـاتي را در برمـي ها قابل تعميم بوده

را حاضر نيز مي كه بايـد بـا توجـه بـه نيـاز) هاي اطالعاتيعنوان جديدترين محملبه(توان تارنماها

اي. خوانندگان تهيه گردند، در نظر گرفت هـا هـا بـراي برخـي گـروهن قسـم از محمـل البته انتخاب

و نوجوانان، داراي حساسيت خاصي مي باشد، زيرا ايـن گـروه از كـاربران داراي همچون كودكان

و روحيه خود مي آن نيازهاي اطالعاتي خاص مطابق با سن . ها توجه نمود باشند كه بايد به
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و نوجوانـان بـه كتـاب، در عصـر حاضـر كـه عرصـه تاخـت  وتـاز انـواع مقيد كردن كودكان

و وب در ميان اين دسـته از رسـانه رسانه و حضور پررنگ اينترنت ـ شنيداري هاسـت، هاي ديداري

و ايجـاد سـرگرمي بـراي رسد، زيرا اين رسانهنظر نمي منطقي به ها در كسب آگاهي، آموزش بهتـر

و نو بهكودكان ).1383اياغ، قزل(سزايي دارند جوانان نقش

و اي طوالني در فراهمها سابقهكتابخانه و خدماتي با كيفيت براي كودكان آوري مكاني سالم

هاي عمومي امروز نيز به انتخـاب كه كتابخانهو درصورتي) 1،2007اي.ال.اي(اند نوجوانان داشته

و از هـا بـراي آنـان مبـادر ترين تارنمـا مناسب ت ورزنـد، بـه خـوبي بـه رسـالت خـود عمـل كـرده

ميدغدغه و باري ديگر كتابخانههاي والدين در مورد خطرات اينترنتي ها را به مكاني مطمئن كاهند

ميو آرامش و فرزندانشان تبديل بنابراين ضروري اسـت كـه كتابـداران. سازندبخش براي والدين

و كتابخانه و طراحـي تارنماهـاي ويژگـي هاي عمومي نيـز از معيارهـا هـاي مهـم انتخـاب، ارزيـابي

و با آن و نوجوانان آگاه بوده .ها آشنا شوند كودكان

 اساسي هاي پرسش

 ساله كدامند؟12ـ14هاي پربسامد ساختاري تارنماهاي انگليسي زبان مخصوص نوجوانان ويژگي.1

 ساله كدامند؟12ـ14ان هاي پربسامد ساختاري تارنماهاي فارسي زبان مخصوص نوجوان ويژگي.2

 ساله ايراني كدامند؟12ـ14هاي نوجوانان هاي ساختاري مهم براي استفاده در تارنماويژگي.3

 پيشينه

ارزيـابي: انداز كودكـان معماري اطالعات از چشم«نامه خود با عنوان در پايان) 1385(مهاجر

وبسايت براي ارزيابي) غالباً ساختاري(اقدام به تهيه يك سياهه وارسي» هاي فارسي كودكان در

وب كودكان براساس متون موجود كرد از. صفحات نام تارنمـا،: معيارهاي ساختاري عبارت بودند

 هـاي گرافيكـي، انجـام رنگ، قلـم، تصـاوير گرافيكـي، پويانمـايي، شـمايل، اسـتفاده از شخصـيت 

و تبليغاتصفحه .آرايي

و ديگران دو) 2004(الرج وب كودكـان ارائـه الگو را بـراي درگـاه در پژوهش خود، هـاي

بهآن. كردند به ها معتقدند كه كودكان و طور روزافزوني از وب منظور دسترسي به منـابع آموزشـي

 
1. ALA 
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كنند؛ به همين دليل به درگاهي نياز دارند كه نه تنها بازيابي اطالعات را تسهيل تفريحي استفاده مي

ه. نمايد، بلكه جذاب نيز باشد مين اسـتدالل، از دو گـروه، بـراي طراحـي الگوهـا كمـك براساس

از. گرفته شد و11آموز دانش8گروه اول از3ساله و گروه دوم و8آموز دانش6پژوهشگر، ساله

مي. پژوهشگر تشكيل شده بود3 :توان به شرح زير برشمردنتايج پژوهش را

و نوع طراحي درگاه گروه اول از گروه دوم متفاوت�  بود؛ ساختار

و عاليق خود آگاه بودند؛�  كودكان به خوبي از نيازها

كننـد، هـاي بزرگسـاالن اسـتفاده مـي كه تعـداد زيـادي از كودكـان از درگـاه رغم اين علي�

شود، از لحاظميها فرصت طراحي درگاهي مخصوص به خودشان داده هنگامي كه به آن

وساختاري، طرح متفاوتي براي درگاه ارائه مي  كنند؛

مي كودكان شخصي�  پسندند؛ سازي را

و جوليان طراحـي يـك رابـط واقعيـت مجـازي«اي با عنـوان در مقاله) 2005(1بهشتي، الرج

وب كودكان براي درگاه در» هاي و نوجوانـان را و موانـع كودكـان بـا ايـن هـدف كـه مشـكالت

اربازيابي اطالعات در سيستم و زيابي الگـويي نـوين هاي كنوني كاهش دهند، به طراحي، آزمايش

از. اي پرداختنداز واقعيت مجازي براي رابط يك درگاه كتابخانه پژوهشگران از دو گروه، متشكل

گـروه اول. ساله براي ارزيابي كتابخانه مجازي طراحي شده اسـتفاده كردنـد11ـ16آموز دانش8

و گروه دوم16و 15 راآن. ساله بودند12و11ساله در رابطه با كتابخانه مجازي به ها نظرات خود

:شرح زير بيان داشتند

باشـد ولـي بـراي يـك مجموعـه مورد نياز نمي2هاي كوچك، ابزار راهبري براي مجموعه�

 تواند بسيار مؤثر باشد؛ بزرگ، ابزار راهبري مي

اي را در باالي صـفحه پيشـنهاد وجوي كليدواژه امكان جست2كه كودكان گروه درحالي�

، وجود اين مورد را ضروري ندانستند؛1تر در گروه آموزان بزرگشكردند، دان

و پويانمـايي را در كتابخانـه مجـازي پيشـنهاد كردنـد كـه شـامل� هر دو گروه حضور صدا

و مـرور صـفحات آن   مواردي همچـون برداشـتن كتـاب از درون قفسـه، بـازكردن كتـاب

در عالقـه2 صداي ديگـري را پيشـنهاد نكـرد، ولـي گـروه1گروه.شدمي منـدي خـود را

و  شنيدن صداي پا ابراز داشت؛

1. Beheshti, Large & Julian                    2. Navigation Tool   
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سـازي را پيشـنهاد كردنـد، حتـي گـروه هر دو گروه يك محيط واقعي بـا امكـان شخصـي�
و چشم جوان ولـي. انداز طبيعي با امكان انتخاب نوع منظره را تقاضا نمـود تر حضور پنجره

ــه شخصــي  ــد ك ــدار دادن ــروه هش ــر دو گ ــد داراي محــدو ه ــازي باي ــرا س ــد، زي ديت باش
 صورت زمان زيادي را از كاربر خواهد گرفت؛ درغيراين

و سيندهاود و طراحـي محـيط آموزشـي«اي با عنوان در مقاله)2005(1دانهم بررسي توسـعه

:ساله دست يافتند8ـ12هاي زير در مورد كودكان به يافته»وب مبناي كودكان

ميكودكان بيش از بزرگساالن به پويانمايي عال� .دهند قه نشان

و ابزارهايي كه به آن� هـاي ها در پيوند به قسـمت كودكان بسيار به امكان راهبري در سايت
.مندندكند عالقهديگر كمك مي

كار گرفته شده بايـد قابـل تشـخيصو به2هايبه علت شيوة تفكر انتزاعي كودكان، شمايل�
و تجربه آنان باشدبوده واقعي  و تصاوير نيز در حد فهم .و متون

 روش پژوهش
:مرحله زير انجام گرفته است5اجراي اين پژوهش در

در12ــ14وجوي كليدواژة دقيق مربوط به رده سـني پژوهشگر براي جست: مرحله اول سـال

هـاي نامـه واژهبررسـي. هـاي مختلفـي را مـورد بررسـي قـرار داد نامـه وجـو، واژه موتورهاي جسـت 

و روان تخصصي رشته همـراه مشخصـات سـني بـراي شناسـي تعريـف دقيقـي بـه هاي علوم تربيتـي

و  ,"Kid", "Teen","Teenager", "Child", "Childhood", "Young", "Young Adult"هـاي واژه

"Youth" ،و در صـورت مشـخص بـودن رده سـني و اكثر تعـاريف حـالتي كيفـي داشـته ارائه نداد

آنوتتفا عنوان مثال در فرهنگ توصيفي علـوم تربيتـيبه. ها وجود داشت هايي در تعيين رده سني

تعريف شده، ولي در فرهنـگ16ـ25رده سني "Youth"براي واژة) 641، 1378فرمهيني فراهاني(

و بـراي12ـ21همين عبارت با رده سني) 654، 31973گود(علوم تربيتي  سال مشخص شده اسـت

پـس از عـدم. ها ارائه شـده بـود ها يا تعريفي وجود نداشت يا تعريف كيفي از عبارتارتديگر عب

ــام وبســتر  ــه، دو فرهنــگ عمــومي مري ــن مرحل ــرايش(4كســب نتيجــه از اي 5و آكســفورد)10وي

و تنهـا)6ويرايش( مورد بررسي قرار گرفت، ولـي همچنـان همـان مشـكالت قبـل وجـود داشـت

به13ـ19در هر دو فرهنگ براي رده سني "Teenager"و  "Teen" هايعبارت كـار بـرده شـده سال

 
1. Dunham & Sindhavd                                           2.  Icon                                              3. Good        
4. Merriam Webster's Collegiate Dictionary       5. Oxford Advanced Learner's Dictionary 
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آن. بود و كيفـي بـودن هـا، چنـين برداشـت شـد كـه بـه با اين عدم يكدستي در تعاريف ارائه شده

 هـايي متفـاوت در عنـوان يـا محتـواي تارنمـا اسـتفاده ها نيـز از عبـارت احتمال زياد مسئوالن تارنما

و نوجوانـان چـه در زبـانم بر اين شد كه از تمام كليـدواژه بنابراين تصمي. اندكرده هـاي كودكـان

و چه زبان انگليسي براي جست براي. ساله استفاده گردد12ـ14هاي نوجوانان وجوي تارنما فارسي

و"تارنماهاي كودكان"هاي هاي فارسي زبان از طريق كليدواژهقسمت اول جامعه پژوهش، تارنما

و مورد جست2و گوگل1وجوي ياهو در موتورهاي جست"نوجوانانتارنماهاي" وجو قرار گرفت

 ’kids’ websites", "young adults"هـاي كليـدواژه وجوي تارنماهاي انگليسي زبان از طريق جست

websites", "children’s websites", "teenagers’ websites", "youth websites" در موتورهــاي

و راهنماهاي زير بازيابي شدهوجوي گوگل جست :اندو ياهو،

• Sites for kids in Yahoo! Directory 
http://dir.yahoo.com/society-and-culture/culture-and-groups/children/sites- 
for-kids4 

• Google Directory-kids and teens 
www.google.com/top/kids-and-teens/schooltime 

• GetNetWise 
http://kids.getnetwise.org/kidsites/enoughmore#kids 

• CrossWalk Directory 
http://directory.crosswalk.com/directory/kids-and-teens/kid's- sites/default  

• Top20kids 
www.top20kids.com 

• Kids’ Web Sites 
http://emtech.net/kidsites.htm 

هـا بودنـد، از هاي بازيابي شده از اين مرحله داراي پيوند به ديگـر تارنمـا كه تارنما درصورتي

. ساله استفاده شده است12ـ14هاي نوجوانان تر تارنما ها نيز براي شناسايي بيش آن

از اين به و نوجوانان شناساييتارنما 800ترتيب بيش سپس هر يـك از ايـن. شدندي كودكان

ووب سايت و غيرفارسـي زبـان، غيرفعـال و موارد تكراري، تبليغاتي، غيرانگليسـي زبـان ها بررسي

و مـابقي ثبـت شـدند تارنما پـس از آن بـراي. هايي با محوريت يك موضوع خاص، كنار گذاشـته

آنهاي مذكور، به غير از مواردي كه در راهتعيين رده سني مخاطبان تارنما ها تعيين نماها، رده سني

و"دربـاره مـا"هـاي مختلـف هـر تارنمـا همچـون گشته بود، پژوهشگر ناگزير بـه مطالعـه قسـمت 

گرديـد، زيـرا ...و"راهنماهـاي آموزشـي"،"بـازي"،"كتـاب"هاي يا قسمت"3سؤاالت متداول"

از ها رده سني مخاطبان مشخص شده بود تا هر كسـي متناسـب معموالً در اين قسمت بـا سـن خـود

 
1. Yahoo                     2. Google                   3. FAQ 
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و. ها بهره جويد آن در بقيه موارد نيز با مسئوالن تارنما، از طريق پست الكترونيك تماس گرفته شد

آن از آن تارنمـاي61(تارنمـاي فعـال62در نهايـت. ها سؤال گرديـد ها درباره رده سني مورد نظر

و  .ي شدندساله شناساي12ـ14مخصوص نوجوانان) فارسي زبان1انگليسي زبان

ساله، مراحل مربوط به بارگـذاري12ـ14هاي نوجوانان پس از شناسايي دقيق تارنما: مرحله دوم

از Offline Explorerافزار ها با استفاده از نرمو ذخيره تارنما تارنماي شناسايي شـده62انجام شد، ولي

و بارگذاري شدند54، تنها1به هر دليلي و ذخيـره تارنمـا. تارنما قابل دسترس بوده هـاي با بارگـذاري

بهفوق، فرايند تحليل ساختاري تارنما .2هاي ساختاري آغاز گرديدمنظور شناسايي ويژگي ها

ها، كـار تهيـه سـياهه وارسـي بـراي نظرسـنجي از پس از مشخص شدن تمامي ويژگي: مرحله سوم

و نوجوانــان ايرانــي آغــاز گرديــد صــاحب نظــران از تمــامي صــاحب بــراي تهيــه ســياهه وارســي. نظــران

به ويژگي شـايان ذكـر اسـت كـه. استفاده شـد"سرعت بارگذاري باال"عالوه ويژگي هاي شناسايي شده

عدم دسترسي پژوهشگر بـه اينترنتـي بـا ها از لحاظ زماني به علت امكان سنجش سرعت بارگذاري تارنما

را60تـا40 كـه حجـم) 2002(بنابراين بر اساس معيارهاي والر. سرعت ثابت وجود نداشت كيلـو بايـت

ميبراي صفحه خانگي تارنما داند، به سنجش وزن صفحات تحليـل شـده اقـدام شـد؛ ولـي بـا ها مناسب

. هاي مختلف، امكان سنجش حجم بسياري از صفحات خانگي وجود نداشتكار گرفتن روش وجود به

از. اسـتفاده شـد3اتيبراي تهيه سياهه وارسي نوجوانان نيز، از يك گروه تجربه مقدم بـا اسـتفاده

به ها، در برخي از عبارت نظرات آن و ظاهر سياهه وارسي تغييراتي ايجاد گرديد هاي .كارگرفته شده

و گروه ديگر بـه هاي وارسي براي صاحبگروهي از سياهه: مرحله چهارم صـورت نظران ارسال

و از آن شد حضوري در اختيار آنان قرار داده شد و دانـش خـود ميـزان ها خواسته تا براسـاس تجربـه

سـاله ايرانـي تعيـين12ــ14اهميت هر يك از مواد سياهه وارسي را در تارنمايي مخصوص نوجوانان 

و عـودت داده شـد%)92/62(پرسشـنامه93پرسشنامه توزيـع شـده، 133از. نمايند و. تكميـل توزيـع

و بـا كمـك پژوهشـگر در صـور هاي وارسـي بـراي نوجوانـان نيـز بـه آوري سياههجمع ت حضـوري

آن3هاي گروه و عاليق خـود بـه انتخـاب هـر يـكاز ها نيز براساس نيازمندي نفره انجام گرفت تا ها

و16(نفر32تعداد پاسخگويان نوجوان. مواد سياهه وارسي بپردازند .بود) پسر16دختر

هاي داده شده توسط هر دو پاسخهاي حاصل از در مرحله آخر نيز با تحليل داده: مرحله پنجم

 
كه8با وجود پيگيري پژوهشگر، دليل عدم بارگذاري.1 تارنماي باقيمانده مشخص نشد منتهي گمان پژوهشگر بر اين است

.تارنما در پيوست آمده است54سياهه آدرس اين.2.ها يا شرايط خاص آن تارنماها موجب بروز اين امر شده است محدوديت
3. Pilot Group 
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و نوجوانـان صاحب(گروه هـاي مهـم سـاختاري بـه سـياهه وارسـي، ويژگـي) سـاله12ــ14نظران

و معرفي شدند .شناسايي

 روش آماري پژوهش

و اسـتنباطي كمـك گرفتـه شـد وتحليل داده براي تجزيه بـراي مقايسـه. هـا از آمـار توصـيفي

و نوجوانامجموع نظرات صاحب و جهت بررسي معني12ـ14ن نظران دار ساله ايراني از آزمون تي

و نوجوانان در مورد هر يك از موارد سياهه وارسي از آزمـون بودن اختالف نظرات صاحب نظران

هـا از ديـدگاه هريـك از دو گـروه ترين ويژگي براي مشخص كردن مهم. مجذور خي استفاده شد

و روش تحليل عوامل پيشنهاد گرديد، ولـي ها به پاسخگو، دو روش درصد فراواني پاسخ هر گزينه

و تحليل عوامل بر روي داده ها، مشخص گرديـد كـه تنهـا روش قابـل پس از انجام مشاوره آماري

و نوجوانان ايراني، در نظر ها از ديدگاه صاحبترين ويژگي استفاده براي مشخص كردن مهم نظران

د و ويژگـي"زيادخيلي"و"زياد"و گزينه گرفتن مقداري توافقي براي درصد فراواني هـايي است

اند در زمره كه از نظر پاسخگويان، درصد مساوي يا باالتري از آن مقدار را به خود اختصاص داده

مقـدار تـوافقي تعيـين شـده بـراي ايـن پـژوهش بـا مشـورت. گيرنـد هـا قـرار مـي ترين ويژگي مهم

اس50متخصصان آمار،  .تدرصد در نظر گرفته شده

ها يافته
 هاي مورد مطالعهـ نتايج حاصل از تحليل ساختاري تارنما

آن SPSSافـزار هـاي سـاختاري وارد نـرم با انجام تحليل ساختاري، همه ويژگي هـاو فراوانـي

.ويژگي ساختاري مشخص گرديد29هاي حاصل از اين قسمت با بررسي داده. محاسبه گرديد

هـا از ميـان منظـور مشـخص كـردن پربسـامدترين ويژگـي پژوهشگر براي تعيين نقطه برش به

آن12ـ14هاي انگليسي زبان مخصوص نوجوانان هايي كه در تارنماويژگي از ساله، بسامد تـا1هـا

و سـپس بـا مشـاهده بسـامدهاي متغير بود، ابتدا بسامد ويژگي 53 ها را از زياد به كـم مرتـب نمـود

مي13تا8مد هاي فوق، متوجه گرديد كه در بسا ويژگي هـاي البتـه ويژگـي. شوديك فاصله ديده

ولي پس از بررسـي. هاي مهم حذف نگردندبه پايين مورد مطالعه قرار گرفتند تا ويژگي8با بسامد 

كمدقيق اين ويژگي و توافق بر و با نظر متخصصان در اين زمينه ،13هـا، نقطـه اهميـت بـودن آن ها
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و وي به13هايي كه داراي بسامد ژگينقطه برش در نظر گرفته شد هـاي عنوان ويژگـي به باال بودند

هـاي هـاي شناسـايي شـده در تارنمـا، ويژگي1هاي ساختاري جدول ويژگي. پربسامد معرفي شدند

و در آن، سـاله مـي12ــ14انگليسـي زبـان مخصـوص نوجوانـان   باشـد كـه براسـاس بسـامد تنظــيم

بهويژگي نم هاي پربسامد .ايش داده شده استصورت برجسته

تارنماي انگليسي زبان53هاي ساختاري حاصل از تحليل ساختاري ويژگي.1جدول  

ف
دي
ر

 هاي ساختاريويژگي

مد
سا
ب

ي
وان
را
دف

رص
د

ف
دي
ر

 هاي ساختاريويژگي

مد
سا
ب

ي
وان
را
دف

رص
د

1
و امالي صحيح بودن دستور زبان

هانوشته
استفاده از پويانمايي53100%16

(Animation) 
18 96/33%

%1618/30استفاده از عكس17%5211/98هاي مختلفاستفاده از رنگ2

18%5211/98 خوانا بودن متن3
استفاده از ميله پيمايش عمودي
(Vertical Scroll Bar) 

)صفحه2تر ازكم(كوتاه
16 18/30%

 ميله پيمايش افقياستفاده از19%5122/96 هاي مختلفاستفاده از قلم4
(Horizental Scroll Bar)

13 52/24%

5122/96%20 (Logo)وجود آرم5
) هاي(دسترسي به موتور

 وجوي عمومي در تارنما جست
13 52/24%

6
وجود پيوند براي بازگشت به صفحه

خانگي
%809/15 هاي متحركاستفاده از نوشته5122/96%21

و نشاني7 %72/13زمينه تصويرياستفاده از پس22%5033/94تارنماشباهت عنوان

%632/11امكان تغيير زبان تارنما23%4945/92استفاده از تصاوير گرافيكي8

24%4856/90 مشخص بودن عنوان هر صفحه9
امكان تبديل تارنما به صفحه

خانگي
543/9%

%366/5چاپ صفحهامكان25%459/84امكان راهبري در صفحات10

%366/5امكان افزودن صدا به تارنما26%4135/77هاوجود پيوند به ديگر تارنما11

 Tool)وجود راهنماهاي ابزار12

Tips) 
2883/52%27

امكان ديدن متن تارنما

و رنگ بدون تصوير
188/1%

13
منظوروجو بهبيني موتور جستپيش

وجو در تارنماجست
%188/1 امكان تغيير اندازه صفحه2883/52%28

%188/1زمينهامكان تغيير رنگ پس2794/50%29 (Icon)استفاده از شمايل14

%1984/35وجود نقشه تارنما15
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فرد بودن تارنماي فارسي در اين زمينـه، مطـرح كـردن بحـث پربسـامدترين به علت منحصربه

بيويژگي 2هـاي سـاختاري در جـدول بنـابراين بـه معرفـي ويژگـي. مـورد اسـت ها در يك تارنما

. شود بسنده مي

هاي ساختاري حاصل از تحليل ساختاري تارنماي فارسي زبانويژگي.2جدول  

ف
دي
ر

 هاي ساختاريويژگي
ف
دي
ر

 هاي ساختاريويژگي

 (Icon)استفاده از شمايل9 (Logo)آرم1

و نشاني تارنما2 به بيني موتور جستپيش10 شباهت عنوان منظور وجو

 وجو در تارنما جست

و امالي نوشته3  استفاده از ميله پيمايش افقي11هاصحيح بودن دستور زبان

 وجود پيوند براي بازگشت به صفحه خانگي12 خوانا بودن متن4

 (Tool Tips)وجود راهنماهاي ابزار13 استفاده از تصاوير گرافيكي5

 مشخص بودن عنوان هر صفحه14 استفاده از عكس6

وب15 هاي مختلفاستفاده از رنگ7  سابتوجود نقشه

 هاي مختلفاستفاده از قلم8

 هاي حاصل از سياهه وارسيوتحليل دادهـ تجزيه
 هاي سياهه وارسيمقايسه نظرات در رابطه با هر يك از ماده

ويژگـي سـاختاري7در)4جـدول(دهـد ها نشان مـي داده وتحليل طور كه نتايج تجزيههمان

و نوجوانان، تفـاوت معنـي، بين نظرات دو گروه صاحب%)33/23( محاسـبه. دار وجـود دارد نظران

هاي ساختاري در بين دو گروه توافـق نظـر درصد ويژگي67/76دهد كه در اين درصدها نشان مي

و تعداد ويژگي آنوجود داشته ميا تفاوت معنيه هايي كه در . شود چندان زياد نيستنددار ديده

در نظرات در بين نوجوانان از يكدستي بيش و تنهـا ويژگـي سـاختاري1تري برخوردار بوده

و پسـران تفـاوت معنـي%)3/3( شـايان ذكـر اسـت كـه. دار ديـده شـده اسـت بين نظرات دختـران

خي، ستون4كه در جدول درصورتي به رنـگ خاكسـتري باشـند، بـه معنـي هاي مربوط به مجذور

ميوجود تفاوت معني . باشددار در مورد آن ويژگي
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و نوجوانان در رابطه با مقايسه مجموع نظرات صاحب  ويژگي ساختاري30نظران

و نوجوانان در رابطه با با استفاده از آزمون تي، مجموع نظرات صاحب مـاده سـياهه30نظران

05/0تـر يـا مسـاوي داري كوچككه سطح معني درصورتي. فته استوارسي مورد مقايسه قرار گر

مي95دار با ضريب اطمينان دست آيد، وجود تفاوت معني به انجام اين آزمـون. گردددرصد اعالم

به2را براي262/0مقدار  دار در دهـد كـه بيـانگر عـدم وجـود تفـاوت معنـي دست مـي گروه فوق

و نوجوانان استنظرات صاحب . نظران

و پسران از آزمون تي استفاده شد در گروه نوجوانان نيز براي مقايسه مجموع نظرات دختران

ميرا براي سطح معني139/0و نتايج آزمون، مقدار  دهـد كـه همچـون داري اختالف نظرات نشان

. دار استمورد قبل بيانگر عدم وجود تفاوت معني

مختلفهاي مقدار آزمون تي براي گروه.3جدول  

 سطح معني داري مقدار تيها گروه

و نوجوانانصاحب نظران  262/005/0

و پسر 139/005/0 نوجوانان دختر

 هاي مهم از نظر كل پاسخگويانتعيين ويژگي

و داري را در نظرات صاحبهاي تي عدم وجود تفاوت معنيكه انجام آزمون ازآنجايي نظران

كل12ـ14نوجوانان  ميويژگي ساله نسبت به دهد، بنابراين بررسي اجماع نظرات دو گروه ها نشان

هـاي الزم بـراي قرارگيـري در تارنمـاي نوجوانـان ها براي تعيين ويژگـي با توجه به درصد فراواني

هـايي از سـياهه وارسـي كـه طور كه قبالً ذكر شد، مادههمان. ساله ايراني انجام گرفته است12ـ14

به"زيادخيلي"و"زياد"به باال براي دو گزينه50داراي درصد فراواني  هـاي عنوان ويژگـي باشند،

.اندمهم در نظر گرفته شده

و هاي ساختاري از نظر كل جامعه پاسخگو، مهم شناخته شدهتعداد قابل توجهي از ويژگي اند

از3ها تنها در آن د براسـاس درصـ4جـدول. ويژگي غيرمهم تشخيص داده شده است30ويژگي

بهفراواني، ابتدا ويژگي و سپس ويژگي هاي مهم را بهصورتي برجسته صـورتي غيـر هاي غيرمهم را

.دهد برجسته نشان مي
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←)97در صفحه4ادامه جدول(

و اهميت ويژگي.4جدول پاسخگويان هاي ساختاري از نظرمقدار مجذور خي  

هاي ويژگي
 ساختاري

ي
وان
را
دف

رص
د

به
رت

ن
ويا

خگ
اس
يپ

خ
ور
جذ

م

ن
انا
جو

نو
ي
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ور
جذ

م

هاي ويژگي
 ساختاري

ي
وان
را
دف

رص
د

به
رت

ن
ويا

خگ
اس
يپ

خ
ور
جذ

م

ن
انا
جو

نو
ي
خ
ور
جذ

م

1058/0112/0%4/92 خوانا بودن متن
هاياستفاده از قلم
مختلف

7/76%16 371/0406/0

سرعت بارگذاري
باال

038/0416/0 17%3/75 وجود نقشه تارنما2/89%2622/0944/0

1/88%301/0741/0 (Logo)آرم

دسترسي به
) هاي(موتور

وجوي عمومي جست
در تارنما

8/74%18 019/0342/0

مشخص بودن
عنوان هر صفحه

3/86%4069/0166/0
امكان افزودن صدا

به تارنما
2/74%19 689/0511/0

هاي ويژگي
 ساختاري

ي
وان
فرا
صد

در

تبه
ر

ان
وي
خگ

اس
يپ
خ
ور
جذ

م

ان
وان
وج
ين
خ
ور
جذ

م

ساختاريهاي ويژگي

ي
وان
فرا
صد

در

تبه
ر

ان
وي
خگ

اس
يپ
خ
ور
جذ

م

ان
وان
وج
ين
خ
ور
جذ

م

وجود پيوند براي
بازگشت به صفحه

خانگي
20007/0628/0%72استفاده از پويانمايي86%5331/0766/0

صحيح بودن
و دستور زبان
هاامالي نوشته

86%6063/0084/0
امكان تغيير اندازه

 صفحه
5/71%21 043/0661/0

بيني موتورپيش
وجو جست
منظور به
در جست وجو

تارنما

8/82%7069/0273/0
امكان تغيير رنگ

 زمينهپس
9/69%22 287/0515/0
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و اهميت ويژگي.4ادامه جدول  پاسخگويان هاي ساختاري از نظرمقدار مجذور خي

هاي ويژگي
 ساختاري

صد
در

ي
وان
را
بهف
رت

ن
ويا

خگ
اس
يپ

خ
ور
جذ

م

ن
انا
جو

نو
ي
خ
ور
جذ

م

هاي ويژگي
 ساختاري

ي
وان
را
دف

رص
د

به
رت

ن
ويا

خگ
اس
يپ

خ
ور
جذ

م

ن
انا
جو

نو
ي
خ
ور
جذ

م

استفاده از

هاي مختلف رنگ
7/82%8718/0414/0

استفاده از ميله

پيمايش عمودي

ازكم(كوتاه  2تر

)صفحه

5/69%23 129/0241/0

راهبري درامكان

صفحات
استفاده از شمايل6/81%9318/0486/0

(Icon) 
3/69%24 126/0088/0

022/0479/0 10%5/81استفاده از عكس
امكان تبديل تارنما به

صفحه خانگي
3/66%25 642/0104/0

استفاده از تصاوير

گرافيكي
6/80%11 526/0326/0

هاياستفاده از نوشته

متحرك
8/63%26 413/005/0

امكان چاپ

صفحه
6/79%12 44/0235/0

استفاده از راهنماهاي

(Tool Tips)ابزار
2/62%27 232/012/0

امكان تغيير زبان

تارنما
3/79%13 302/0162/0

زمينهاستفاده از پس

تصويري
1/47%28 063/0331/0

وجود پيوند به

هاديگر تارنما
4/77%14 118/016/0

ديدن متنامكان

و تارنما بدون تصوير

رنگ

29%29003/0791/0

و شباهت عنوان

نشاني تارنما
2/77%15 504/0146/0

استفاده از ميله

پيمايش افقي
8/17%30 098/0164/0

تارنمـاي انگليسـي زبـان مخصـوص نوجوانـان53هـاي مسـتخرج از با مقايسه بسامد ويژگـي

ويژگي ساختاري مهم شناخته شده از نظر27مشخص گرديد كه از ساله با نظر پاسخگويان12ـ14

و از ميـان در تارنمـا"سرعت بارگذاري"پاسخگويان، ويژگي  ويژگـي26هـا قابـل بررسـي نبـوده
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←)99در صفحه5ادامه جدول(

و ويژگي در زمره پربسامدترين ويژگي19ديگر، كم7ها اين. بسامدها قرار دارندويژگي در گروه

و مسئوالن تارنما08/73دهد كه در مسأله نشان مي هاي انگليسـي درصد موارد، پاسخگويان ايراني

و در ديگر ويژگيعقيدهزبان با يكديگر هم دو%)92/26(هاي مهم شناخته شده اند ، توافق نظر بين

هاي انگليسـي زبـان ويژگي ساختاري مشاهده شده در تارنما5،29جدول. گروه فوق وجود ندارد

ا براساس بسامد آن و ويژگيها رتبهين تارنماها در و تنظيم شـناخته شـده از نظـر"مهـم"هاي بندي

و ويژگي و پربسامد"هاي پاسخگويان ايراني به رنگ خاكستري اي در كنـار با افزودن ستاره"مهم

.انده ها مشخصشد آن

و ديدگاه پاسخگويانهاي ساختاري از نظر بسامد در تارنمامقايسه ويژگي.5جدول ها  

دي
ر

ف

 هاي ساختاريويژگي

ما
ارن
رت
د
به
رت

ها

ظر
زن
ها
رتب

ن
ويا

خگ
اس
پ

ف
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ر

 هاي ساختاريويژگي

ما
ارن
رت
د
به
رت

ها

ظر
زن
ها
رتب

ن
ويا

خگ
اس
پ

1
صحيح بودن دستور زبان*

هاو امالي نوشته
استفاده از پويانمايي*1616

(Animation) 
16 20

2
هاي استفاده از رنگ*

 مختلف
1710 استفاده از عكس*2817

3118 خوانا بودن متن*3

استفاده از ميله پيمايش*

ازكم(عمودي كوتاه  2تر

)صفحه

18 23

4
هاي استفاده از قلم*

 مختلف
30 19استفاده از ميله پيمايش افقي41619

5320 (Logo)آرم*5

) هاي(دسترسي به موتور*

در جست وجوي عمومي

 تارنما

20 18

6
وجود پيوند براي*

بازگشت به صفحه خانگي
6521

هاي استفاده از نوشته

 متحرك
21 26

7
و نشاني* شباهت عنوان

 تارنما
71522

زمينه استفاده از پس

 تصويري
22 28 
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و ديدگاه پاسخگويانها هاي ساختاري از نظر بسامد در تارنمامقايسه ويژگي.5ادامه جدول

ف
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ر

 هاي ساختاريويژگي

ما
ارن
رت
د
به
رت

ها
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زن
ها
رتب

ن
ويا

خگ
اس
پ

ف
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ر

 هاي ساختاريويژگي

ما
ارن
رت
د
به
رت

ها

ظر
زن
ها
رتب

ن
ويا

خگ
اس
پ

8
استفاده از تصاوير*

 گرافيكي
2313 امكان تغيير زبان تارنما81123

9
هر* مشخص بودن عنوان

 صفحه
9424

امكان تبديل تارنما به

 صفحه خانگي
24 25

10 
در* امكان راهبري

 صفحات
2512 امكان چاپ صفحه925 10

11 
وجود پيوند به ديگر*

هاتارنما
19 26امكان افزودن صدا به تارنما1526 11

وجود راهنماهاي ابزار* 12
(Tool Tips) 

12 2727
امكان ديدن متن تارنما

و   رنگبدون تصوير
27 29

13 

بيني موتور پيش*

به جست منظور وجو

 وجو در تارنما جست

2821 امكان تغيير اندازه صفحه728 13

استفاده از شمايل* 14
(Icon) 

22 29زمينهامكان تغيير رنگپس2429 14

1517 وجود نقشه تارنما* 15

تنهـا ويژگـي"ميلـه پيمـايش افقـي"طور كه در جدول باال مشخص اسـت، اسـتفاده از همان

را از نظــر%)8/17(تــرين درصـد فراوانــي سـاختاري اســت كــه پربسـامد شــناخته شــده ولـي پــايين 

.پاسخگويان كسب كرده است

و رنگ" هـا از هايي است كه در تارنمااز جمله ويژگي"امكان ديدن متن تارنما بدون تصوير

و تنها)1(ترين بسامد كم و بر پايه29از نظر برخوردار بوده درصد پاسخگويان داراي اهميت بوده

. ويژگـي سـاختاري شـناخته شـده را بـه خـود اختصـاص داده اسـت30از ميـان29نظر آنان، رتبه 

.بنابراين در هر دو حالت، استفاده از اين ويژگي چندان ضروري احساس نشده است



100 

4 شماره16دوره 1389 زمستان

و داراي بـاالترين درصـد درصد پاسخگويان بسيار4/92از نظر"خوانا بودن متن" مهم بـوده

و از نظر بسامدي داراي دومين رتبه  بنـابراين در هـر دو مـورد خوانـا. باشـدمي)52بسامد(فراواني

. بودن متن داراي اهميت بااليي است

منظـور تعيـين بـه"زيـاد خيلـي"و"زيـاد"هـاي درصد براي گزينـه50با درنظر گرفتن مقدار

زبان مـورد مطالعـه ولي تنها تارنماي فارسي. گي ساختاري انتخاب گرديدويژ27هاي مهم، ويژگي

مي%)85/51(ويژگي ساختاري14داراي  (باشدمهم )6جدول.

زبانهاي مهم ساختاري تارنماي فارسيويژگي.6جدول  

 هاي ساختاريويژگي رديف هاي ساختاريويژگي رديف

 استفاده از تصاوير گرافيكي8 (Logo)آرم1

و نشاني تارنما2  مشخص بودن عنوان هر صفحه9 شباهت عنوان

3
و امالي صحيح بودن دستور زبان

هانوشته
 وجود نقشه تارنما 10

 وجود پيوند براي بازگشت به صفحه خانگي11 خوانا بودن متن4

12 هاي مختلفاستفاده از رنگ5
به بيني موتور جستپيش وجو منظور جست وجو

 در تارنما

 (Tool Tips)وجود راهنماهاي ابزار13 هاي مختلفاستفاده از قلم6

 (Icon)استفاده از شمايل14 استفاده از عكس7

مي به  هـايي اسـت كـه در اكثـر زبـان، ويژگـي هاي موجـود ايـن تارنمـاي فارسـي رسد كه ويژگينظر

و به ويژگيها رعايتميتارنما از"هايي همچون شود امكـان"،"هـاي متحـرك نوشته"،"پويانمايياستفاده

مي"راهبري در صفحات كمو امثال آن كه .تر توجه شده است تواند به جذابيت تارنما كمك كند،

 گيري نتيجه

هـاي مخصـوص هـاي سـاختاري مهـم بـراي تارنمـا منظور تعيين ويژگي در پژوهش حاضر به

وزتارنمـاي انگليسـي53ساله ايرانـي،12ـ14نوجوانان  زبـان مـورد تحليـل تارنمـاي فارسـي1بـان

و در نهايـت  و حـذف30ساختاري قرار گرفت ويژگـي سـاختاري پـس از ادغـام مفـاهيم يكسـان

آنها از تارنما پوشاني هم و بسامد مربوط به .ها مشخص گرديد هاي مذكور استخراج
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به13،20ويژگي ساختاري با اعمال بسامد29از ميان هـاي سـامدترين ويژگـي عنوان پرب ويژگي

هاي مـورد بررسـي مشـخص هاي پربسامد تارنمابا وجودي كه ويژگي. ساختاري در نظر گرفته شدند

و هـاي انگليسـي هاي مستخرج از تارنماگرديدند؛ ولي براي تهيه سياهه وارسي از تمامي ويژگي زبـان

به فارسي ه به اهميت آن، استفاده شـده با توج"سرعت بارگذاري تارنما"عالوه ويژگي ساختاري زبان

و نوجوانان سياهه وارسي تهيه شده در اختيار صاحب. است ساله قرار داده شد تا آنـان بـا12ـ14نظران

، نظر خود را در رابطه با اهميت قرارگيـري هـر"زيادخيلي"تا"كمخيلي"هاي انتخاب يكي از گزينه

. ساله ايراني ابراز دارند14ـ12ها در تارنماي مخصوص نوجوانان يك از ويژگي

 ويژگـي اول10انـد كـه شـده ويژگي مهم درنظر گرفتـه27ويژگي ساختاري نيز30از ميان

بهآن از ها ،%)1/88(، آرم%)2/89(، سرعت بارگذاري باال%)4/92(خوانا بودن متن: ترتيب عبارتند

،%)86(بـه صـفحه خـانگي، وجود پيوند بـراي بازگشـت%)3/86(مشخص بودن عنوان هر صفحه

و امالي نوشته به بيني موتور جست، پيش%)86(ها صحيح بودن دستور زبان وجـو منظور جست وجو

و%)6/81(، امكان راهبري در صـفحات%)7/82(هاي مختلف، استفاده از رنگ%)8/82(در تارنما 

 %).5/81(استفاده از عكس

شم از ميان ويژگي ايل، قلم مناسب، وجود پيوند به ديگـر تارنماهـا، هاي ساختاري، استفاده از

و رنـگ  و استفاده از پويانمايي هـاي مختلـف در كنـار برخـي خوانا بودن متن، رعايت دستور زبان

آن ديگر از ويژگي از. اندها اشاره شده است، مهم شناخته شده هايي كه قبالً به مواردي كه مشخصاً

ت آن و نوجوانان در پژوهش مهاجر ارنماها ياد شد با معيارهاي ارزيابي كـامالً) 1385(هاي كودكان

كودكـان بـر روي رنـگ"كـه اسـت نكته ديگري كه مهاجر به آن اشاره دارد، اين. خواني دارد هم

كه از نظر پاسخگويان"زمينه تارنما امكان تغيير رنگپس"، بنابراين وجود"صفحات توافق ندارند

ميمهم شناخته شده است مزيتي قا عالوه مهاجر معتقد اسـتبه. شود بل توجه براي تارنما محسوب

بهكه نشاني تارنما بايد از قابليت پيش و خاطر سپاري برخوردار باشد كه با مهـم شـناخته شـدن بيني

و نشاني تارنما"ويژگي  از سوي پاسخگويان اين پژوهش، تا حدود زيادي مشـكل"شباهت عنوان

. فوق رفع خواهد شد

و رحمـان در پژ و قلـم) 2002(وهش الرج، بهشـتي هـا، بـر روي اسـتفاده از رنـگ، تصـاوير

و امكان پيوند به ديگر موتورهاي جست و نتـايج وجو در درگاه پويانمايي هاي كودكان تأكيد شده
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 دهــد كــه ايــن هــاي حاصــل از ســياهه وارســي پــژوهش حاضــر نيــز نشــان مــيوتحليــل داده تجزيــه

. نظر پاسخگويان اين پژوهش مهم بوده استهاي ساختاري از ويژگي

و سيندهاود مي) 2005(پژوهش دانهم و8ـ12دهد كه كودكان نيز نشان سـاله بـه پويانمـايي

مي. مندندامكان راهبري در صفحات عالقه درصد نوجوانان72دهد كه نتايج اين پژوهش نيز نشان

و12ـ14 . راهبري در صفحات كامالً موافقند درصد آنان با امكان6/81ساله با پويانمايي

 پيشنهادها

هاي ساختاري مهم شناخته شده در ايـن هاي گذشته، اهميت ويژگي با توجه به نتايج پژوهش

و در همين راستا پيشنهادهاي زير ارائه مي :گردد پژوهش تأييد شده

به.1 و كاربرپسند براي تارنما از اين معيارها نمنظور ايجاد محيطي جذاب 12ـ14وجوانان هاي

و مخصوص بـه ساله ايراني استفاده گردد تا آن و استفاده از تارنمايي جذاب ها با دسترسي

و از انواع خطرات اينترنتي در امان بمانند ؛خود از محيطي سالم بهره برده

و نوجوانان تشـكيل كه بخشي از جامعه كاربران كتابخانه ازآنجايي.2 هاي عمومي را كودكان

پمي ميدهند، هـاي عمـومي، بخـش ويـژه شـود تـا در طراحـي تارنماهـاي كتابخانـه يشنهاد

و ويژگي و نوجوانان نيز در نظر گرفته شده هاي ساختاري مهـم شـناخته شـده در كودكان

و پژوهش گيـرد، در آن هاي سني انجام مـي هاي ديگري كه براي ديگر گروه اين پژوهش

.لحاظ شود

 منابع
و آسيب). 1384(لقاسم سعيدي، علي؛ شكيبا، ابوا سنبله، آيين: مشهد. شناسي ارتباطات اينترنتيروانشناسي

.تربيت

و كودكان). 1379(سيبوك، جين اوميكر و سنجش. ترجمه محمود حقيقت كاشاني. اينترنت 21، پژوهش

.164ـ 22،154و

.ـ انگليسي فارسيـ فارسي،�فرهنگ توصيفي علوم تربيتي انگليسي). 1378(فرمهيني فراهاني، محسن
.اسرار دانش: تهران

و ترويج خواندن ). 1383(اياغ، ثريا قزل و نوجوانان و خدمات كتابخانه(ادبيات كودكان اي براي مواد
و نوجوانان .سمت: تهران). كودكان
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وببررسي سايت: انداز كودكانمعماري اطالعات از چشم). 1385(مهاجر، گلبو .هاي فارسي كودكان در
.نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز، شيرازيانپا

ص303 پيوند،. نظارت والدين بر نحوه استفاده فرزندان از اينترنت). 1383(زاده، عليرضا ولي .38ـ22.،
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