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 فیرد ،ي(طبقه بند ینیع اتیتفکر عمل يها یژگیپرورش و يبرا يکودکان: بسترساز يها تیوب سا ينو برا

)، 1(1ه کتابداري و اطالع رسانی، پژوهشنام. اژهیپ هینظر دگاهی) از ديریو بازگشت پذ یذهن ينگهدار ،يبند
153-174.  

  

کارکردي نو براي وب سایت هاي کودکان: بسترسازي براي پرورش ویژگی 
هاي تفکر عملیات عینی (طبقه بندي، ردیف بندي، نگهداري ذهنی و 

  1بازگشت پذیري) از دیدگاه نظریه پیاژه
  4دیان شعرباف، دکتر حمیدرضا آقامحم3، محمدرامین نادري2دکتر مهري پریرخ

  26/2/1390، پذیرش: 25/1/1390دریافت: 
  چکیده

هایی عینی و قابل تعامل، با دو کارکرد آموزشی و سرگرمی به زندگی  ها به عنوان شیء وب سایت
هاي پیرامون، شناخت خود را  اند. به باور ژان پیاژه کودك در تعامل با شیءها و انسان کودکان راه یافته

دوره عملیات عینی بدلیل همزمانی با سن دبستان و نیز افزایش  ار رشد شناختی پیاژه، نیمسازند. در پیوست می
ها  سایت امکان تعامل کودك با وب از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در این نیم دوره ابزارهایی مانند وب

توانند  ش بکشند میهاي فکري کودك را به چال که بتوانند به شکلی عینی و بر پایه تجربه فعال توانمندي
اي براي رشد شناختی فراهم آورند. پژوهش حاضر در پی آن است که دریابد تا چه میزان  زمینه
کنند. عملیات  هاي تفکر عملیات عینی فراهم می هاي کودکان بستري براي پرورش ویژگی سایت وب
وارسی پژوهشگرساخته  پذیري زیرساخت طراحی سیاهه ذهنی و بازگشت بندي، نگهداري بندي، ردیف طبقه

گیري از نظر متخصصان و محاسبه ضریب توافق آنها تایید شد.  را تشکیل داد. روایی و پایایی این ابزار با بهره
اي  هاي فارسی و نمونه سایت عضو از وب 11اي با  هاي پیمایشی و تحلیل محتوا براي ارزیابی جامعه روش

ها نشان داد  مند انتخاب شده بود به کار گرفته شد. یافته امسایت انگلیسی که به روش تصادفی نظ وب 30از
ذهنی در حد  بندي و نگهداري هاي مورد بررسی در بسترسازي براي پرورش عملیات طبقه سایت که وب

پذیري به میزان کمی نقش دارند. به طور کلی نیز این ابزارها با در اختیار  بندي و بازگشت متوسط و ردیف
اي براي رشد شناختی  هاي مورد نظر به میزان کمی در فراهم آوردن زمینه % از مصداق34داشتن نزدیک به 

                                                 
تحلیل وب سایت هاي کودکان از دیدگاه نظریه شناختی ). 1389پایان نامه کارشناسی ارشد: نادري، محمد رامین ( برگرفته از 1

. (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، پیاژه (نیم دوره عملیات عینی)
1389.(  
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  باشند. کودکان توانمند می
: وب سایت هاي کودکان، رشد شناختی، نـیم دوره عملیـات عینـی، طبقـه بنـدي،      ه هاکلید واژ

  ردیف بندي، نگهداري ذهنی، بازگشت پذیري
  

  مقدمه و بیان مسئله
هاي مختلف دوران رشد به ویژه رشد  هاي گوناگون و نقش تجربه در مرحله هارتاهمیت فراگیري م

، شناسایی و تحلیل جایگاه منابع اطالعاتی در بسترسازي براي به دست آوردن چنین تجربه هایی 1شناختی
هاي علوم کتابداري و اطالع  اي تبدیل کرده است. این امر ذهن متخصصان حوزه را به چالشی میان رشته

  سانی، علوم تربیتی و روانشناسی را به خود مشغول داشته است. ر
شود که به صورت ذهنی انجام  شناخت به فرایند ادراك، تفکر، استدالل و تجزیه و تحلیل گفته می

هاي مرتبط با کودکان همواره بر اهمیت تناسب  متخصصان حوزه). Piaget & Inhelder, 1969گیرد ( می
. در یادگیري تأکید داشته اند-ی آنها و محتواي منابع مورد استفاده در فرایند یاددهیهاي شناخت بین توانایی

کند روشی که یک شخص اطالعات را  می ) بیانCrain, 2005 In: Dugan, 2006این راستا، کرین (
اي  یوههاي شناختی او بستگی دارد؛ او نمی تواند اطالعاتی را که به ش کند به توانایی آموخته و پردازش می

دارد که اگر معلمان  ) اعالم میDugan, 2006ارائه شده است، بیاموزد. به همین دلیل دوگان (بسیار پیچیده 
 توانند متناسب با نیازهاي کنند، بهتر می اي از رشد شناختی عمل می بدانند که دانش آموزان در چه مرحله

  ها برنامه ریزي کنند.  آنها براي درس
عینی و عملیات  -، عملیات تجسمی2حرکتی -شد شناختی شامل سه دوره حسیاز دیدگاه پیاژه، ر

هایی به دست می آورد که بر میزان شناخت او از  است. در هر دوره فرد از جنبه ذهنی، توانایی 3صوري
گذارد. در این میان، در نیم دوره عملیات عینی از دوره  محیط و توانایی بر قراري تعامل با آن اثر می

دست بسالگی همزمان است کودك توانایی منطقی اندیشیدن را  11تا  7عینی، که با سن  -ت تجسمیعملیا
کند،  یی که به شکل عینی وجود دارد فعالیت ذهنی انجام دهد. پیاژه تأکید میشیءهاتواند بر  آورده و می

، انسان ها و محیط ءهاشیرشد شناختی با آموزش مستقیم به دست نمی آید بلکه فرد باید در تعامل پویا با 
ذهنی خود را گسترش دهد  4هاي (تجربه فعال) دانش و شناخت خود را به دست آورده و طرحواره

                                                 
1 Cognitive Development  
2 Sensori-motor  
3 Abstract  
4 Schema  
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)Piaget & Inhelder, 1969 .(در فرایند رشد شناختی  اي براي تجربه فعال ویژه جایگاه او اساس این بر–

  درنظر گرفته است.  –عینی عملیات مرحلهویژه در  به
ان فراگیرترین خدمت اینترنت در جایگاه رسانه اطالعاتی نوین براي کودکان، چنان اهمیت وب به عنو

هاي گوناگون  هاي کودکان از جنبه هاي بسیاري به بررسی و ارزیابی وب سایت یافته که پژوهش
به اي براي ایفاي نقش  هاي گوناگونی که دارا می باشد توانمندي ویژه وب به دلیل ویژگیاند.  پرداخته

. اما [در اصل و به دارد -شدند که در کالس استفاده می-عنوان یک مکمل براي ابزارهاي سنتی آموزش 
هاي وب  راحان صفحهطور کلی] وب با ظاهري براي استفاده در زمینه آموزشی طراحی نشده است. ط

یادگیري و پشتیبان توانند به ابزارهایی براي  ها می [ویژه کودکان] باید بیاموزند که چگونه این صفحه
به سخنی دیگر، یادگیري برخاسته ). Kuiper, Volman, Terwel, 2005هاي مدرسه تبدیل شوند ( آموزش

ها و محتوا و ساختار  از تعامل با این ابزارها، زمانی به وجود می آید که عنصرهاي موجود در وب سایت
 ,Gilutz & Nielsenبرخی پژوهش ها (مانند شناختی کودکان قرار گیرد. ولی هاي  آنها در دامنه توانایی

هایی در محتوا  ها با مشکل دهد که این وب سایت ) نشان می1388؛ بهزادي و زاهدي، 1385؛ مهاجر، 2002
ها  هایی در برقراري تعامل با وب سایت در چنین شرایطی کاربر کم تجربه، با مشکلو ظاهر روبرو هستند. 

) از یک کودك کالس اول Gilutz & Nielsen, 2002یلوتز و نیلسن (در همین راستا گ شود. مواجه می
  ."توانی چیزي پیدا کنی شوي نمی کننده است چون وقتی وارد آن می اینترنت خسته"کنند:  چنین نقل می

هایی با مشکل هاي کمتر و اثربخشی بیشتر در زمینه  بدین ترتیب براي در اختیار داشتن وب سایت
هاي این نوع از  ساله، الزم است نظریه پیاژه، که ویژگی 11تا  7عینی در کودکان پرورش تفکر عملیات 

بررسی پژوهش هاي پیشین،  ولیها مدنظر قرار گیرد.  تفکر را بیان کرده، در طراحی و تولید این وب سایت
ی وب خالء موجود دراین زمینه را آشکار ساخته و بر ضرورت توجه به بنیان هاي نظري در فرایند طراح

سایت هاي کودکان تاکید دارد. بر این اساس، مسئله پایه اي پژوهش حاضر این است که تا چه میزان وب 
  کنند؟ هاي تفکر عملیات عینی فراهم می هاي کودکان بستري براي پرورش ویژگی سایت
  هاي نظري و پیشینه پژوهش بنیان

د شناختی و رشد عاطفی در هر دوره و ) تحول ذهنی کودك در نتیجه رشPiaget, 1970از نظر پیاژه (
یا نیم دوره شکل می گیرد. اما از آنجا که در پژوهش جاري رشد شناختی کودکان مورد توجه است در 

  این بخش به ویژگی هاي رشد عاطفی پرداخته نمی شود.
 يبرمبنا گرچه که افتد می اتفاق کودك شناخت در هایی تحول ینیع اتیعملنیم دوره  طول در

 وجود به یاتیعمل شیپ و دورهاین نیم  کودك نیب يادیز يها تفاوت اما است شیپ دوره هاي لتحو
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در این نیم دوره کودك از نظر ذهنی توانایی انجام عملیاتی را به دست می آورد که بر پایه آن . آورد می
  می تواند مفهوم هایی را درك کند و در پی آن به تفکر منطقی دست یابد. 

  
  ري قابل انجام در نیم دوره عملیات عینیعملیات فک
هاي تفکر نیم دوره عملیات عینی است.  نگهداري ذهنی یکی از مهمترین ویژگی ی:ذهن ينگهدار

ماده،  یک یتکم یااست که مقدار  یتواقع ینروشن در مورد ا یبه دست آوردن مفهوم ی،ذهن ينگهدار
نگهداري . )1378(وادزورث،  ماند می یبت باقآن همچنان ثا يو ظاهر یسطح ییرهايبدون توجه به تغ

گونه جزئی قابل بررسی است  7و  "عدد"و  "فضایی"، "فیزیکی"ی ذهن ينگهداردسته کلی  3ذهنی در 
). از این میان براي تحلیل وضعیت وب سایت در بستر سازي براي پرورش 1367(منصور و دادستان، 

طول، سطح اي جزئی نگهداري ذهنی مقدار، وزن، حجم، توانمندي انجام عملیات نگهداري ذهنی، گونه ه
  و عدد به عنوان متغیرهاي پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. 

به  دنیاستدالل به سمت عقب و تا حد رسمعکوس کردن  ییتوانا  پذیري بازگشت : پذیري بازگشت
از انجام اي  نمونهدر ذهن مسیر خانه تا مدرسه به صورت مدرسه تا خانه  بازگردادننقطه آغاز آن است. 

  هوش است.  یژگیو نیبارزتر  پذیري بازگشت .پذیري است عمل بازگشت
دست کم در یک ویژگی مشترك باشند طبقه، دستاورد گردهم آمدن عنصرهایی است که  :بندي  طبقه

ي ها بندي تمامی عنصرهاي یک مجموعه گسترده در گروه طبقه بندي به مفهوم گروه). 1378(وادزورث 
). عملکرد کودکان در 1367ها است (منصور و دادستان،  گوناگون و ایجاد سلسله مراتب بین این گروه

در کنار هم و  یشانها بر اساس شباهت شیءها: قرار دادن قابل بررسی استسه سطح تحول طبقه بندي در 
 1اي طبقه یگُنج درون بعد، یکمشابه در امتداد  شیءهاياز  ییها ساختن مجموعهیژگی، و یکتنها از نظر 

  و طبقه بندي متقاطع.
کاهش در  ای شیاي از عنصرها بر اساس افزا مجموعه يسازمرتب  ییبندي توانا  فیرد :بندي  فیرد

گونه  چهاردر  بندي  فیرد). 1367(منصور و دادستان،  است یبه طور ذهن آنهاحجم  ایاندازه، وزن 
قرار  یمورد بررسو زمان ) ردیگ شکل می يصور اتیلحجم (که در دوره عم ،وزن ،بندي طول  فیرد
  .ردیگ می

به  گام) Bilal, 1999( بیاللپژوهش  با و بیستم قرن پایانیهاي  در سال کودکان هاي سایت وب ارزیابی
ها توجه بیشتري به این  تعداد وب سایت افزایشو همگام با  پس اینهاي کتابداران نهاد. از  عرصه پژوهش
 ,Large & Beheshti, 2005; Largeمانند( چندي هاي پژوهشاطالعاتی جلب شد. نوع از منابع 

                                                 
1 Class inclusion  
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Beheshti, Nesset & Bowler, 2006;  (و  کردند تاکیدوب به عنوان یک ابزار آموزشی  اهمیت بر نیز
هاي رشد  از دیدگاه نظریهاین ابزارها ارزیابی  هاي کودکان را امري ضروري دانستند. ارزیابی وب سایت

 یکی) Skeele & Stefankiewicz, 2002و استفانکیویکز ( اسکیلچندان طوالنی ندارد. پژوهش  اي ینهپیش
اي  هاي کودکان بود که در نهایت به معرفی و ارائه سیاهه سایت ها در راستاي ارزیابی وب از نخستین تالش

تواند به عنوان منبع  یهاي رشد شناختی آنها همخوانی دارد و م هاي کودکان که با ویژگی سایت از وب
  .انجامیداطالعاتی مناسبی مورد استفاده قرار گیرد 

 & Grover, 1986; Large & Beheshti, 2005; Skeeleمانندهایی چند ( پژوهش مرور

Stefankiewicz, 2002 که توجه به جنبه هاي روانشناختی فناوري ها و وب سایت هاي می دهد ) نشان
رشد از اهمیت زیادي برخوردار است. با این وجود پژوهش هایی که به طور کودکان به ویژه از رویکرد 

مستقیم نظریه رشد شناختی پیاژه را به عنوان بنیان نظري در نظر گرفته باشند بسیار اندك است. بنابراین 
  الزم است به نقش این نظریه در ارزیابی و انتخاب منابع اطالعاتی براي کودکان بیشتر توجه شود.

ی دیگر از پژوهش ها رهنمودها و یا معیارهایی براي طراحی وب سایت ها یا فناوري هاي گروه
 & Gelderblom, 2008; Large, Beheshti, Nesset & Bowler, 2006; Gilutz( کودکان ارائه دادند

Nielsen, 2002 ( دستاورد این پژوهش ها در طراحی سیاهه وارسی پژوهش جاري و افزایش اطمینان از .
 روایی آن کاربرد دارد. 

دیدگاه هاي دیگري به جز رشد شناختی انجام  بر پایهکه  یفارسارزیابی وب سایت هاي کودکان 
 پشوتنی( هستند مشکل دچارو محتوا  يظاهر یطراح در ها تیسا وباین  بیشترگرفته نیز نشان داد که 

  .)1385 ،مهاجر؛ 1388 ،زاهديو بهزادي ؛ 1386 ،نیا نجفی؛ 1388 ،زاده

همزمانی نیم دوره عملیات عینی با آغاز یادگیري پیشینه ها، بنیان هاي نظري و مرور و تحلیل ر پایه ب
 ،که کودك می تواند با آنها در تعامل باشد(مانند وب سایت ها)افزایش دامنه شیء ها و در پی آن رسمی 

ر اثر این تعامل شکل می گیرد، . تجربه فعالی که دبه نظر می رسدضروري از رشد توجه به این مرحله 
نمادها و یا وب سایت ها، رشد شناختی کودك را تعیین می کند. به این ترتیب، الزم است این  چگونگی

  عنصرهایی را در خود جاي داده باشند که بر پایه آنها بتوانند به رشد شناختی کودکان کمک کنند. 
  طرح پژوهش

و ژان پیاژه شناختی دیدگاه نظریه رشد هاي کودکان از  یتهدف از انجام این پژوهش ارزیابی وب سا
بر آن، این افزون باشد.  هاي تفکر عملیات عینی در آنها می سنجش میزان حضور هر یک از ویژگی

ها بر اساس  هاي خود رهنمودهایی براي طراحی وب سایت پژوهش در تالش است تا با تکیه بر یافته
  عملیات عینی ارائه نماید. نیم دورهدر نیازهاي رشد کودکان 
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براي دست یافتن به هدف هاي خود و  تحلیل محتوااز روش  است کهکاربردي نوع از این پژوهش 
انجام فرایند شناسایی مفهوم ها و شکل براي کرد.  هاستفاد با دو رویکرد پژوهشمسئله  ارائه راه حل براي

مورد نظر  يبه این منظور جدولی از متغیرها. رفته شدبهره گبا رویکرد کیفی دادن تفسیرها، از تحلیل محتوا 
با تحلیل ادبیات موجود بر پایه این بشمار آمد. تحلیل محتوا . این معیارها زیر بناي پژوهش تهیه گردید

گردآوري اطالعات به منظور . طراحی گردیدو ابزار گردآوري اطالعات شناسایی شد مصداق ها معیارها 
کمی  رویکرد ،انجام شد بر پایه سیاهه وارسی پژوهشگرساختهها که  سایتهاي وب  در مورد ویژگی

بودن یا نبودن هر یک از مصداق هاي متغیرها که در سیاهه به این ترتیب که  .بکار رفتتحلیل محتوا 
  وارسی قرار گرفته بود، در هر یک از وب سایت ها بررسی شد.

براي شناسایی وب سایت هاي فارسی . کیل دادتشفارسی و انگلیسی  يها وب سایتجامعه پژوهش را 
) و انجام جستجوهایی با 1388(نادري و زاهدي،  "وب سایت هاي خوب براي بچه هاي خوب"از کتاب 

وب سایت  11جاري را گروه نخست جامعه پژوهش . به این ترتیب، استفاده شدفرمول هاي گوناگون 
 ایت هاي فارسی از این گروه نمونه گیري انجام نشد.به دلیل اندك بودن تعداد وب س .تشکیل دادفارسی 

 "1کودکان يها بهترین وب سایت"که در سیاهه  دادتشکیل وب سایت  70را جامعه پژوهش گروه دوم 
کودکان دوره دبستان معرفی شده مناسب  2اي براي کودکان انجمن خدمات کتابخانهتوسط قرار داشت و 

در جمع نمونه تفاده از روش نمونه گیري نظام مند انتخاب گردید. وب سایت با اس 30بود. از این میان 
  . آمده است) 1(نشانی این وب سایت ها در پیوست  دادتشکیل وب سایت  41را مورد بررسی 

مرحله و  10ابزار گردآوري داده ها در پژوهش جاري سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بود. این ابزار در 
براي طراحی سیاهه وارسی  )Stufflebeam, 2000رائه شده توسط استافلبیم (با استفاده از رهنمودهاي ا

معیارهاي مورد توجه کتابداران در زمان انتخاب منابع در این فرایند نظریه پیاژه، . شدارزیابی و ساخته 
اطالعاتی براي کودکان و رهنمودهاي موجود براي طراحی وب سایت هاي کودکان مورد تحلیل، 

نیم  این از چهار عملیات قابل انجام در مصداق 72 ،در پایانه بندي و تفسیر قرار گرفت. پاالیش، دست
  .در نظر گرفته شدها  سایت وبتحلیل براي  دوره،

پیوند مناسبی  به کمک دو نمودار و به روش قیاسی،تالش شد ، سیاههروایی افزایش اطمینان از  براي
چندین جلسه بحث با قرار شود. برمتغیرهاي جزئی و مصداق ها نظریه زیر بنایی با متغیرهاي اصلی، میان 

از این نفر  دوپیشینه . شدکنترل و اعتبار سنجی  ،عناصر این دو ابزار تحلیل نگارندگان،میان گروهی 
 ،در پیوند با کاربرد روانشناسی و به ویژه نظریه پیاژه در زمینه خدمات کتابخانه براي کودکانشگران هپژو

                                                 
1 Great websites for kids  
2 Association for Library  Services to Children (ALSC): تاس اانجمن کتابداري امریک يهاه یکی از زیر مجموع  
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. بوداثرگذار  نتایجروایی ، بر "ژان پیاژه"و مقاله و تدریس در زمینه نظریه رشد شناختی  تالیف کتاب
. به منظور رسیددو نفر از متخصصان روانشناسی به تایید ، تفسیر رهنمودها و تعیین مصداق هاافزون بر آن

بدیهی نبود و  کههایی مصداق و به دلیل طوالنی بودن سیاهه، سنجش پایایی ابزار گردآوري اطالعات 
نفر  6در اختیار جدا سیاهه اي به صورت  احتمال داشت نظر پژوهشگر در انتخاب آنها دخالت داشته باشد

توافق نظر ارزیابان با یکدیگر از ضریب . قرار گرفتبودند در این زمینه آگاه و صاحب تجربه ارزیاب که 
این  بنابر آنچه گفته شد. بود 97/0ه با پژوهشگر توافق نظر این گروو  95/0طریق محاسبه میانگین، برابر با 

می را دارا ابزار توانمندي الزم براي تحلیل وب سایت هاي کودکان از دیدگاه نظریه رشد شناختی پیاژه 
نظریه پیاژه که با وب سایت هاي  صاحب نظران ،جملهاز این پژوهش با مشکالتی نیز روبرو شد. باشد. 

دسترس نبود. این کمبود با جلسه هاي بحث و گفتگوي زیادي که بین در  باشند نیز آشناکودکان 
پایین بودن شد، جبران پذیر بود. متخصصان دو رشته کتابداري و اطالع رسانی و روانشناسی تشکیل 

اندك بودن تعداد وب سایت ها بشمار آمد.  از دیگر مشکلدر زمان گردآوري اطالعات  سرعت اینترنت
  ن محدودیت این مطالعه بود.مهمتری نیز هاي فارسی
  هاي پژوهش ها و ارائه یافته تحلیل داده

درصد "شاخص  از آمار توصیفیبا استفاده  وب سایت هابراي بررسی میزان حضور مصداق ها در 
بر کل مصداق هاي هر متغیر شده شد. این شاخص از تقسیم فراوانی مصداق هاي مشاهده محاسبه  "حضور

درصد حضور هر یک از متغیرهاي کالن و جزئی (گونه ب در صد به دست آمد. کالن (مورد انتظار) ضر
در صد حضور در  ستون هاي دربرگیرندهمی شود. آورده  ادامهدر  1هاي عملیات) در جدولی کلی شماره 

) با رنگ زمینه اي متفاوت مشخص شده 13و  12، 6، 3متغیرهاي کالن در این جدول (ستون هاي  مورد
  . می شوداستفاده این جدول براي تحلیل و نتیجه گیري از داده هاي  ،هاي گوناگوندر بخش اند. 
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  . درصد میزان حضور مصداق هاي هر یک از متغیرهاي کالن و جزئی پژوهش در وب سایت هاي کودکان1جدول 
  عملیات

  
  

  
  عنوان وب سایت

ت پذیري   نگهداري ذهنی  ردیف بندي  طبقه بندي
درصد حضور بازگش

در هر سا
ت

ی
  

  میانگین
طبقه
 

بندي در امتداد 
  

ک بعد (
ی

10 
مصداق)

 

درون
 

گنجی طبقه
 

اي
  

)6 
مصداق)

 

درصد حضور طبقه بندي 
ت

در هر سای
 

ف بندي طول، حجم و 
ردی

وزن (
3 

مصداق)
ف بندي زمان 

ردی
  

)
17 

مصداق)
ف 

درصد حضور ردی
 

تبندي 
در هر سای

نگهداري مقدار  
  

)6 
مصداق)

 

نگهداري وزن و حجم 
  

)4 
مصداق)

نگهداري طول  
  

)2 
مصداق)

نگهداري سطح  
  

)2 
مصداق)

نگهداري عدد  
  

)2 
مصداق)

 

درصد حضور نگهداري 
ت

ب سای
ذهنی در هر و

 

Aspca kids 70% 17% 44% 0% 6% 5% 0% 0% 17% 0% 0% 10% 40% 24.75% 

Children's 
Museum… 

80% 33% 56% 0% 24% 21% 50% 50% 33% 67% 0% 30% 36% 35.75% 

Click Mag… 60% 17% 39% 33% 6% 5% 25% 0% 0% 33% 0% 10% 16% 17.50% 

Color with… 80% 0% 44% 0% 6% 5% 75% 100% 50% 100% 0% 40% 24% 28.25% 

Cool Math 70% 0% 39% 100% 24% 32% 50% 50% 33% 67% 100% 50% 28% 37.25% 

Crayola 100% 50% 72% 33% 41% 37% 50%  50% 33% 67% 0% 30% 36% 43.75% 

Disney 90% 67% 72% 100% 59% 63% 75% 100% 50% 100% 100% 60% 56% 62.75% 

Earthquakes… 80% 50% 61% 0% 12% 11% 25% 0% 17% 33% 0%  20% 28% 30.00% 

Ecokids 90% 17% 56% 33% 24% 21% 25%  0% 50% 33% 0% 40% 60% 44.25% 

Fema 50% 17% 33% 0% 29% 26% 25% 0% 33% 33% 100% 50% 32% 35.25% 

Fun Brain 70% 17% 44% 0% 12% 11% 75% 100% 50% 100% 100% 60% 28% 35.75% 

Fun school 70% 33% 50% 67% 35% 37% 75% 100% 67% 100% 100% 70% 52% 52.25% 

GoodNight 
Stories 

40% 0% 22% 0% 18% 16% 0% 0% 33% 0%  0% 20% 20% 19.50% 

Kids Discovery 70% 33% 61% 67% 29% 32% 50% 50% 50% 67% 0% 40% 44% 44.25% 

Kids Know It 70% 33% 50% 67% 29% 32% 100% 100% 33% 100% 100% 60% 44% 46.50% 

Kids Space 70% 33% 50% 0% 6% 5% 25% 50%  17% 33% 0% 10% 20% 21.25% 

Kidzdom 50% 71%  33% 0% 12%  11% 0% 0% 33% 0% 0% 20% 12% 19.00% 

KOL 90% 33% 61% 100% 47% 53% 75% 100%  50%  100% 100% 60% 48% 55.50% 

Liberty's Kids 60% 0% 33% 0% 12% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 20.00% 

Math Slice 70% 17% 44% 67% 24% 26% 50% 50% 17% 67% 100% 40% 24% 33.50% 

NASA for … 90% 67%  72% 100%  41% 47% 75% 100% 67% 100% 100% 70% 72% 65.25% 

Nickelodeon 80% 67% 67% 67% 35% 37% 75% 100% 50% 100% 100% 60% 60% 56.00% 

paulys play… 50% 33% 39% 67% 35% 37% 50% 50% 50% 67% 100% 60% 32% 42.00% 

PBS KIDS 90% 33% 61% 100% 59%  63% 75% 100% 100% 100% 100% 90% 64%  69.50% 

Scholastic 100% 50% 72% 33% 23% 26% 75% 100% 67% 100% 100% 70% 44% 53.00% 

Sfskids 60% 33% 50% 33% 24% 21% 0% 0% 50% 0% 0% 30% 40% 35.25% 

Story Plac 70% 0% 39% 0% 29% 26% 50% 100% 67% 67% 100% 60% 24% 37.25% 

Tiny Planets 60% 17% 39% 0% 29% 26% 50% 50% 33% 67% 100% 50% 28% 35.75% 

U of I at 
Urban… 

80% 17% 50% 33% 35% 32% 50% 50% 33% 67% 0% 30% 32% 36.00% 

US Mint 80% 33% 56% 0% 29% 26% 50% 50% 17%  67%  0% 20% 36% 34.50% 

 %10.25 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5 %6 %0 %28 %0 %50 هاي علوم داده پایگاه

 %43.50 %44 %60 %100 %100 %50 %100 %75 %26 %24 %67 %44 %33 %60 تبیان

 %13.75 %16 %0 %0 %0 %0 %0  %0 %11 %12 %0 %28 %17 %40 جامعه مجازي ...

 %20.50 %28 %10 %0 %33 %0 %0  %25 %5  %6 %33 %39 %33 %50 جزیره دانش ...

 %16.50 %28 %10 %0 %33 %0 %0 %25 %0 %0 %0 %28 %17 %40 شبکه آموزش سیما

 %41.25 %24 %70 %100 %100 %67 %100 %75 %21 %24 %33 %50 %17 %80 کوچولوها

 %35.25 %36 %40 %50 %33 %33 %0  %25 %21 %24 %33 %44 %33 %60 کودکان ایران ...

 %34.25 %32 %50 %100 %67 %33 %50  %50 %16 %12 %67 %39 %17 %60 کودکان دات ...

 %17.75 %24 %20 %0 %33 %33 %50 %25 %5 %6 %0 %22 %17 %30 کودکان و انرژي

 %22.00 %20 %30 %100 %33 %0  %0  %25 %5 %6 %0 %33 %17 %50 کودکانه

 %10.25 %20 %10 %0 %33 %0 %0  %25 %0 %0 %0 %11 %17 %10 لذت کاردستی

درپیوند با رشد  يااز متغیرهآنها گیري  ها و میزان بهره سایت کلی از وب تصویري ،1جدول اطالعات 
در ستون سمت چپ این جدول نیز میانگین درصدها براي چهار دهد.  میارائه بر پایه فراوانی نسبی شناختی 
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پذیري ارائه شده است. این عدد بیانگر  ذهنی و بازگشت بندي، نگهداري بندي، ردیف طبقهمتغیرکالن 
این اق هاي مورد نظر می باشد. با استفاده از مصد میزانوضعیت کلی هر وب سایت از نظر در اختیار داشتن 

هاي تفکر عملیات عینی  پرورش ویژگیبراي ایجاد بستري سایت در  هر وبستون می توان میزان توانمندي 
  .مشخص کردکودکان را 

از این و به منظور بررسی وضعیت وب سایت ها در پیوند با هر متغیر،  در پاسخ به هر پرسش پژوهشی
نسبت هاي به دست آمده بر پایه  . براي این امرمی گردداستفاده توزیع فراوانی گونگی جدول و نیز چ

% بسیار کم، 20% تا 1% به معنی نبود مصداق، میان 0. در این دسته بندي عدد شدطیف لیکرت دسته بندي 
  ته شد. % بسیار زیاد در نظر گرف100% تا 80% زیاد و 80% تا 60% متوسط، 60% تا 40% کم، 40% تا 20

هاي کودکان  بندي در وب سایت تا چه میزانی از عنصرها و نمادهاي پرورش دهنده طبقه. 1پرسش 
 استفاده شده است؟

اهت هاي موجود در میان هایی با در نظر گرفتن شبفکري براي ایجاد دسته توانایی طبقه بندي، 
شکل ها و مهارت هاي شامل ی که متغیر فرع 4است. در پیوند با این متغیر  عضوهاي هر دسته یا طبقه

براي سنجش مصداق  18قرار گرفتند. در جمع بررسی مورد  ،طبقه بندي هستندبا پیوند در گوناگون 
  .)2(جدول  عملیات طراحی گردیداین ها در بسترسازي براي پرورش  توانمندي وب سایت

  هاي کودکان دي در وب سایتبن دهنده عملیات طبقه هاي پرورش . درصد رخداد هر یک از مصداق2جدول 

  مصداق موجود در سیاهه وارسی  گونه
 فراوانی

در  مصداق 
ها  سایت 

درصد 
هر  رخداد

 مصداق

  
  
  در

  امتداد یک بعد

 %63.4  26 کننده بندي محتواي سایت بر اساس گروه سنی استفاده دسته. 41

 %97.6 40 جز آن بندي محتواي سایت بر اساس نوع محتوا: بازي، داستان و دسته. 42

 %36.6 15 قابل دانلود یا صفحه وب بندي محتواي سایت بر اساس قالب ارائه: پیوسته، فایل دسته. 43

  %58.5 24 اي یا پویانمایی طراحی شده است چندرسانه بر بخشی که به صورت افزونهاي متنی ساده  وجود لینک. 44
 %85.4 35 شوند مینشان داده  1زبانه وجود منوهاي افقی که به صورت. 45

 %97.6 40 بندي محتواي سایت براي دسته  استفاده از خط و رنگ. 46

 %92.7 38 ها ها و عالمت هاي جداکننده در تمامی صفحه ثابت بودن رنگ. 47

 %48.8 20 هاي وب سایت بر اساس نوع و محتواي آن بندي بازي دسته. 48

 %68.3 28  آنکاربرد و جز رنگ، اندازه، شکل، اساسبرها  یءشبندي  دسته مضمونبا هایی وجود بازي. 49

 %19.5  8 وجود امکان تغییر زبان. 50

گنجی  درون
  اي طبقه

 %2.4  1  )مدیا(براساس سرعت پایین و سرعت باال کلیدي براي انتخاب ظاهر ساده یا مالتی وجود. 51

 %39 16 وجود منوهاي آبشاري. 52

 %53.7 22 دسترسی به محتوا عی و الفبایی به عنوان راهی براياستفاده از مرور موضو. 53

                                                 
1 Tab 
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 %2.4  1 یابی اطالع استفاده از راهنماهاي موضوعی وب در سایت به عنوان ابزار. 54

 %39 16 وجود نقشه سایت با ساختار سلسله مراتبی به صورت متنی. 55

 %17.1 7 تاستفاده از نظم تاریخی در دسته بندي محتواي آرشیو سای. 56

 %2.4  1 استفاده از نقشه گرافیکی سایت. 57  ها بر اساس شباهت

 %0.0  1  وجود ابرهاي موضوعی . 58  بندي متقاطع طبقه

ها مشاهده شد. در حالی که ده  سایت مصداق در بیش از نیمی از وب 8دهد که  نشان می 2جدول 
تر شدن بررسی، در ادامه  ور آسانها حضور داشت. به منظ % وب سایت50مصداق دیگر در کمتر از 

  بندي شرح داده می شوند. طبقه گونه 4ها بر اساس  مصداق
  (طبقه بندي در امتداد یک بعد) بعد کیمشابه در امتداد  يءهایش طبقه بندي

سالگی فراهم  7بندي براي کودکان در آغاز مرحله عملیات عینی یعنی حدود  امکان این نوع طبقه
بندي آنها در نظر بگیرد. براي  هاي گوناگون شیءها را در طبقه تواند جنبه کودك می شود. در این سطح می

هاي گوناگون شکل،  بندي کند او بر اساس جنبه هاي هندسی را طبقه نمونه اگر از او خواسته شود که شکل
ح هنوز تفاوتی ها بپردازد. اما در این سط تواند به شکلی آگاهانه به تشکیل طبقه رنگ، اندازه و جز آن می

  براي طبقه و زیرطبقه در نظر نمی گیرد. 
از این . را مورد بررسی قرار داد سیاهه وارسی)در  50تا  41(مصداق  10می توان در پیوند با این گونه 

و همچنین استفاده از رنگ، جعبه هاي متنی و دسته بندي محتواي وب سایت بر پایه زبان  ،براي نمونهمیان 
ویژگی ، کودك را در درك Crayolaدر وب سایت  ور به تصویر کشیدن طبقه بندينیز خط به منظ

وجود امکان تغییر "مصداق هاي مورد توجه در این دسته بندي ها به شکلی عینی یاري می کند.  مشترك
به ترتیب با حضور در نزدیک به  "هاي وب سایت بر اساس نوع و محتواي آن بندي بازي دسته"و  "زبان

% نشان می دهد که 70میانگین برابر با کمتر مورد توجه طراحان بوده است. % از وب سایت ها، 37% و 20
از سوي  .مصداق هاي طبقه بندي در امتداد یک بعد به میزان زیادي در نمونه مورد بررسی دیده شده است

با در اختیار  Scholasticو  Crayolaهاي  وب سایتمی توان دریافت که ، 1جدول استفاده از با دیگر، 
در رتبه نخست قرار دارند. بر  ،کمک به پرورش این عملیاتها از نظر آمادگی براي  % مصداق100داشتن 

  را در خود جاي داده است. %) 10(ها  مصداق خالف این موردها وب سایت لذت کاردستی کمترین
  اي طبقه یگُنج درون

براي ایجاد رابطه هاي منطقی در راستاي عملیات درون گنجی طبقه اي به مفهوم توانایی ذهنی 
براي نمونه او می تواند رابطه می باشد. و درك رابطه هاي سلسله مراتبی گنجاندن یک طبقه در طبقه دیگر 

  :جانداران درك نمایدطبقه بین روباه در مثال زیر را با 
  جانداران    >حیوان ها   >پستانداران   >گربه سانان   >روباه
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ها در کمتر از نیمی  که به جز یک مورد، دیگر مصداقدر نظر گرفته شده، نشان داد اق مصد 6بررسی 
کلیدي براي "ها  ). همچنین تعداد بسیار کمی از وب سایت2اند (جدول  ها مشاهده شده از وب سایت

  داشتند.  "یابی راهنماي موضوعی وب به عنوان ابزار اطالع"و  "اي انتخاب ظاهر ساده یا چندرسانه
 NASA for Studetns, Nickledeonوب سایت هاي در پیوند با بسترسازي براي پرورش این عملیات 

 Coolهاي  در مقابل وب سایتتوانمندي زیادي دارند و % از مصداق ها 67با به کارگیري  Disneyو 

Math, Liberty Kids, Story Place را ها  هاي علوم زمین هیچ یک از مصداق و پایگاه ملی داده
نمی تواند نقش چندانی در فراهم کردن  -به طور کلی–از نگاهی دیگر، نمونه مورد پژوهش . رنددربرندا

براي تعداد میانگین آمار توصیفی، با بهره گیري از بستري براي پرورش این عملیات داشته باشد؛ چرا که 
  % به دست می آید. 6/16مصداق مشاهده شده در کل نمونه را 

   یژگیو کی نظردر کنار هم و تنها از  شانیها بر اساس شباهت ءهایقرار دادن ش
هاي مربوط به  گیرد بیشتر مصداق عملیاتی شکل می بندي در نیم دوره پیش از آنجا که این گونه از طبقه

بندي قرار گرفت و مناسب  آن نیز مناسب کودکان پیش از دبستان بود. تنها مصداقی که در این دسته
است. این  "استفاده از نقشه گرافیکی سایت"باشد، سال) می 11تا  7ره عملیات عینی (کودکان نیم دو

هاي در نظر گرفته شده براي سنجش  مشاهده شد. در میان مصداق SFS Kidsمصداق تنها در وب سایت 
نی ها است. به همین دلیل درصد رخداد مصداق و فراوا ترین مصداق بسامد بندي، این مورد یکی از کم طبقه

  باشد.  % می4/2نسبی آن یکسان و برابر 
  اي ضربی)ه هاي متقاطع (گروه طبقه

این گونه از طبقه بندي بر پایه استفاده همزمان کودك از مهارت هاي طبقه بندي و ردیف بندي انجام 
بندي در سال  گیري این گونه از طبقه در واقع شروع شکل .می گیردکه در سطح انتزاع مورد توجه است

همین انجامد. به  سالگی به طول می 12پرورش کامل آن تا سن  وپایانی دوره عملیات عینی است  هاي
دوره عملیات عینی شناسایی  مناسب نیمرا بندي  پژوهش حاضر تنها یک مصداق از این گونه از طبقه ،دلیل
آنها اساس ربط  ها بر بندي موضوع ابرهاي موضوعی، کودك نوعی ردیفتعامل با در بر این اساس،  کرد.

داراي ربط هاي فرعی  هاي داراي ربط بیشتر تا موضوع را به شکل ابرهاي بزرگ تا کوچک (از موضوع
اي براي درك و تعامل با این  گنجی طبقه مهارت دروناز دهد. همچنین او  ورزي قرار می کمتر) مورد دست

وب  ،. بنابرایندیده نشدها  سایتیچ یک از وب در هاین مصداق  ،وجوداین با . می گیردبهره ابرها 
  بندي متقاطع هیچ جایگاهی ندارند.  براي درك طبقهکودکان سازي  هاي مورد بررسی در آماده سایت

 18به دست آمده براي تمامی هاي  با استفاده از دادهدر پاسخ به پرسش نخست پژوهش، به طور کلی و 
دهنده  هاي پرورش ي کودکان تمامی مصداقها توان بیان داشت که هیچ یک از وب سایت میمصداق 
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هاي مورد نظر در  هیچ یک از مصداقاز سوي دیگر، . )1(جدول  باشند بندي را دارا نمی طبقهعملیات 
به طور مورد) از مصداق ها  8% (44. با حضور نزدیک به )2(جدول  ها حضور ندارد تمامی وب سایت

این وب سایت ها می توانند نقشی در حد متوسط در  در نمونه مورد تحلیل، به نظر می رسدمیانگین 
  طبقه بندي داشته باشند.عملیات پرورش بسترسازي براي 

هاي کودکان  بندي در وب سایت . تا چه میزانی از عنصرها و نمادهاي پرورش دهنده ردیف2پرسش 
 استفاده شده است؟

یءها یا افراد بر اساس افزایش یا بندي به توانایی ذهنی کودکان براي ایجاد ردیف هایی از شردیف 
طول، حجم، وزن این عملیات در چهار گونه مصداق طراحی شده براي  19کاهش یک کمیت اشاره دارد. 

  . )3(جدول  دو زمان قابل بررسی می باش
  هاي کودکان در وب سایت "بندي ردیف"دهنده عملیات  هاي پرورش . درصد رخداد هر یک از مصداق3جدول 

 ق موجود در سیاهه وارسیمصدا  گونه
مصداق  فراوانی

ها  در سایت 

 رخداددرصد 
 مصداقهر 

 %29.3 12 از کوچک به بزرگ یا برعکس هاهایی با مضمون چیدن شیء وجود بازي. 59  طول...

 %14.6  6 ها بر اساس وزن حیوان یا ءهاهایی با مضمون پشت سرهم قرار دادن شی وجود بازي. 60  طول...

  طول...
 %53.7  22 ءهاهایی با مضمون ردیف کردن افراد یا شی وجود مسئله. 61  زمان

  
  
  
  
  زمان
  
  
  
  
  
  
  
  زمان

 %22.0 9 ها بر اساس زمان پیدایش چیدن شیءها یا اتفاق. 62

س هاي گروهی در وب سایت که بازیکن جود بازي. و63  %14.6 6 اي را انجام دهند از دیگري وظیفه ها باید یکی پ

 %22.0 9 هایی با مضمون جایابی یک واقعه در یک خط زمانی وجود بازي. 64

 %4.9 2 ها زمان سپري شده در فرایند بارگزاري فایل  وجود شمارنده. 65

 %7.3 3 ها مانده در فرایند بارگزاري فایل وجود شمارنده زمان باقی. 66

 %34.1 14 ها فایل وجود شمارنده حجم بارگذاري شده در فرایند بارگزاري. 67

 %4.9 2 ها مانده در فرایند بارگزاري فایل وجود شمارنده حجم باقی. 68

 %63.4 26 پایه-هاي زمان وجود بازي. 69

  %2.4 1 پیدا کند که با گذشت زمان تغییر رنگ هایی وجود پشت زمینه. 70
  %58.5  24  ز شدن یک صفحهاستفاده از شیء یا شخصیت پویانمایی شده در زمان بارگذاري یک فایل یا با. 71
هاي زمانی  شخصیت به سرعت انجام عمل در بازه هایی که در آن پیروزي و شکست وجود داستان. 72

 محدود وابسته است
7  17.1% 

 %17.1  7  روي صفحه اصلی  The day in the history قرار داشتن. 73

 %0.0 0  هاي وب سایت وجود ساعت در تمامی صفحه. 74

 %14.6  6 هاي وب سایت جود تقویم در تمامی صفحهو. 75

 %0.0 0 )هایی که امکان عضویت و ورود را دارد سایت نشانگر مدت زمان استفاده از سایت (در. 76

 %43.9 18  وجود تاریخ روزآمدسازي براي هر مطلب. 77
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ها در  مصداق که در بهترین حالت چهار مورد از اینبیانگر این واقعیت است  3ل جدواطالعات 
ها  ها به میزان بسیار کم یا کمی در وب سایت ها حضور داشتند. دیگر مصداق نزدیک به نیمی از وب سایت

دو گروه  ،هاي نظري با استفاده از بنیانمصداق در نظر گرفته شد  19بندي کردن  براي طبقهدیده شدند. 
  .می شونددر ادامه بررسی قرار  که تشکیل شد "بندي زمان ردیف"و  "بندي طول، حجم و وزن ردیف"

  بندي طول، حجم و وزن ردیف
یا وزن به مفهوم به ترتیب قرار دادن شیء ها بر پایه تغییر در طول،  ، حجم و وزنطولردیف بندي 

 Nickelodeonsدر یکی از سایت هاي فرعی مجموعه  The Ants' Adventureبازي در . استآنها  حجم
مورد پیش گفته مسیر حرکت را براي سه از از شیء ها بر پایه هر یک کودك با ساختن ردیف هایی 

ها بیانگر آن  مورچه ها در راستاي رسیدن به نقطه پایان هموار می سازد. بررسی میزان رخداد این مصداق
می بندي  که مصداقی چند وجهی و مشترك در دو گروه ردیف "...هایی  وجود مسئله"است که به جز 

 KOL, NASAهاي  ق دیگر در کمتر از نیمی از وب سایت ها حضور داشتند. وب سایت، دو مصداباشد

for Student, PBS, Cool Math  وDisney به طور هاي این گروه را در خود جاي دادند.  تمامی مصداق
  %) در بسترسازي براي پرورش این عملیات نقش دارند.30میانگین نیز وب سایت ها به میزان کمی (

  دي زمانبن ردیف
 Papa Pizzeriaردیف بندي زمان بر مرتب سازي بازه هاي زمانی اشاره دارد. براي نمونه در بازي 

و همچنین پیتزاهاي در حال پخت  ؛کودك باید مشتري هاي در انتظار دریافت پیتزا را بر پایه زمان سفارش
 "پایه-هاي زمان وجود بازي" ،دهمصداق بررسی ش 17از میان را بر پایه زمان مورد نظر مشتري مرتب کند. 

وجود ساعت در تمامی "در مقابل، دو مصداق ها مشاهده گردید.  از وب سایت%) 4/63(در تعداد زیادي 
ها پدیدار  در هیچ یک از وب سایت "نشانگر مدت زمان استفاده از سایت"و  "هاي وب سایت صفحه

%) در زمینه سازي براي پرورش این عملیات 23، وب سایت ها توانمندي اندکی (به طور میانگیننگشتند. 
  . دارنددر جایگاه نخست قرار  PBS Kidsو  Disneyهاي  وب سایتدر این زمینه  دارند.

تحلیل مصداق هاي متغیر ردیف با توجه به دانش به دست آمده از در پاسخ به پرسش دوم پژوهش و 
به - ي مورد نظر% از مصداق ها21یار داشتن این وب سایت ها با در اختکه می توان نتیجه گرفت بندي 

  دارند. ردیف بندي توان اندکی براي بسترسازي در راستاي پرورش عملیات  -طور میانگین
هاي  . تا چه میزانی از عنصرها و نمادهاي پرورش دهنده نگهداري ذهنی در وب سایت3پرسش 

 کودکان استفاده شده است؟
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ندگاري مقدار ماده با وجود تغییر در شکل ظاهري آن، به توانایی فکري کودك براي درك ما
مقدار، وزن، حجم، طول، سطح و عدد قابل نگهداري ذهنی در شش نوع نگهداري ذهنی گفته می شود. 

  . بررسی کردهاي  در وب سایتمی توان نگهداري ذهنی مصداق را براي  10ارزیابی و بررسی است. 
  هاي کودکان در وب سایت "نگهداري ذهنی"دهنده عملیات  اي پرورشه . درصد رخداد هر یک از مصداق4جدول 

 مصداق موجود در سیاهه وارسی  گونه

فراوانی 
مصداق در 

سایت ها
درصد  
رخداد هر 

مصداق
 

 %14.6  6  سال 9-7کودکان  هاي اي بودن (نبود پیمایش عمودي و یا افقی) صفحه . تک صفحه108  طول

  %36.6 15 جز صفحه نخست) سال (به 11-10سه صفحه براي کودکان . وجود پیمایش تا دو یا 109  طول
 %75.6 31 . وجود بازي پازل110  مقدار، سطح

  Maze   17 14.5% . وجود بازي111  طول
مقدار، وزن و 
  سطححجم، طول،

ها بر اساس  بندي شیءها، افراد و پدیده هایی با مضمون مقایسه و دسته وجود بازي. 112
 ه ظاهري)هاي کمی (ن شباهت

21 51.2%  

  %48.8 20 . بازي با عددها113  عدد
  %46.3 19 هاي عددي . جدول114  عدد

مقدار، طول، وزن 
  سطح و حجم،

هایی با مضمون مقایسه و شناسایی کوچکتر یا بزرگتر، بلندتر یا کوتاه تر،  وجود بازي. 115
 تر و مانند آن سبکتر یا سنگین

17 41.5% 

 %22 9 پیمایش) ودن صفحه نخست (عدم استفاده از نواراي ب . تک صفحه116  طول

  %2.4 1  هاي رمز عبور در زمان ورود براي عضویت . نشان دادن نویسه117  مقدار

هاي نگهداري ذهنی حضور  ها، تمامی مصداق دهد که در هیچ یک از وب سایت نشان می 4جدول 
شده است. براي بررسی دیده ها  از وب سایت ها در کمتر از نیمی ندارند. به جز دو مصداق، دیگر مصداق

  بندي گردد. ي نگهداري ذهنی دستهها ها بر اساس گونه تر، الزم است مصداق دقیق
  نگهداري ذهنی مقدار

که با تغییر ظرفی که مایع در آن قرار دارد یا تبدیل شکل نگهداري ذهنی مقدار به این مفهوم است 
با استفاده از آید. انجام بررسی  ی در مقدار آن به وجود نمیظاهري گلوله اي خمیر به سوسیس تفاوت

نشان داد که میزان حضور پازل در وب مصداق هایی که این توانمندي فکري را به چالش می کشد، 
هایی با  بازي"% از وب سایت ها) است. این در حالی است که حضور 6/75هاي مورد بررسی زیاد ( سایت

در  "هایی با مضمون مقایسه و شناسایی کوچکتر یا ... بازي"و  "ها، ... شیء بندي مضمون مقایسه و دسته
 Kids Know Itوب سایت  باشد. در حد بسیار کم می "هاي رمز عبور ... نشان دادن نویسه"حد متوسط و 

یک از مصداق ها در نظر گرفته وب سایت، هیچ  7در مقابل است و هاي مورد نظر  داراي تمامی مصداق
راي کمک به پرورش این گونه از نگهداري ذهنی ندارند. اندازه گرایش مرکزي نیز نشان از آن دارد بشده 

  در بسترسازي براي پرورش این عملیات نقش دارند.%) 33(که به طور میانگین وب سایت ها به میزان کمی 
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  نگهداري هاي ذهنی وزن و حجم
گلوله خمیر را با وجود تغییر در اندازه وزن  ثباتتواند  با شکل گیري نگهداري ذهنی وزن کودك می

تغییر در شکل ثبات حجم شیء با وجود درك به ، . همچنین نگهداري ذهنی حجمو ظاهر آن درك کند
وجود "و چند وجهی یعنی آن می انجامد. این دو گونه از نگهداري ذهنی به کمک دو مصداق مشترك 

شناسایی مقایسه و هایی با مضمون  وجود بازي"و  "...ابندي شیءه هایی با مضمون مقایسه و دسته بازي
% 5/41% و 2/51این دو مصداق با درصد رخداد در وب سایت هاي کودکان ارزیابی شدند.  "...کوچکتر 

هاي کودکان حضور داشتند. بررسی توزیع فراوانی این مصداق ها در وب  به میزان متوسطی در وب سایت
به میزان متوسطی از امکانات الزم براي ایجاد زمینه اي براي این ابزارها که سایت ها نیز نشان می دهد 

  پرورش این گونه از نگهداري ذهنی بر خوردار هستند.
  نگهداري ذهنی طول

تواند درك کند که جلو و عقب گذاشتن دو چوب هم  میکودك  در این گونه از نگهداري ذهنی
آورد و هر  تغییري در اندازه آن به وجود نمی Mبه صورت اندازه (نسبت به یکدیگر)، یا تغییر شکل یکی 

طول "هایی که  وب سایتمصداق درنظر گرفته شده،  6از میان دهد که  نشان می 4دو برابر هستند. جدول 
مناسب رشد شناختی کودکان باشد اندك است (براي نمونه در آنها  "مقدار پیمایش"و یا  "ها صفحه

که مشترك هستند دیگر  115و  112کوچولوها). به جز دو مورد و ان صفحه هاي بسیار طوالنی تبی
این در پیوند با هاي مورد بررسی مشاهده شدند.  ها به میزان بسیار کم و کم در میان وب سایت مصداق

سازي  از نگاهی کالن تر، از نظر زمینه در وضع مورد انتظار قرار دارد. PBS Kidsتنها وب سایت عملیات 
  .%) دارند33اندکی (ش نگهداري ذهنی طول وب سایت ها توانمندي براي پرور

  نگهداري ذهنی سطح
در  ،یابد که سطح پوشیده شده توسط تعدادي مربع در این نوع از نگهداري ذهنی، کودك در می

در وب سایت ها می  Whizzball مانند وجود بازي هایی ها یکسان است. هاي گوناگون آن مربع چینش
 دادن کودك باید بتواند با تغییراین بازي سازي این عملیات را براي کودك تسهیل کند. در تواند درون 
براي حرکت توپ بسازد  يمسیر ،سطح اشغال شدهثابت نگاه داشتن در ضمن بلوك ها  نشچگونگی چی

یی با ها وجود بازي"، "وجود بازي پازل"مصداق هاي  در پیوند با این عملیات،که آن را به هدف برساند. 
با حضور  "...بندي مضمون مقایسه و دسته هایی با وجود بازي"و  "...مضمون مقایسه و شناسایی کوچکتر یا

هاي کودکان دیده شدند.  درصدي، به میزان زیاد و متوسط در وب سایت 5/41و  2/51، 6/75به ترتیب 
ها از این نظر در وضع مورد  مورد) از وب سایت 12دهد که تعداد به نسبت زیادي ( نیز نشان می 1جدول 
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%) براي زمینه 66به طور میانگین وب سایت هاي بررسی شده آمادگی به نسبت زیادي (انتظار قرار دارند. 
  سازي براي پرورش این مهارت فکري دارند.

  نگهداري ذهنی عدد
ها و  (تخم مرغتواند برابر بودن تعداد شیءها  عملیات را داشته باشد میاین کودکی که توانایی انجام 

این دو مصداق در فشرده) شناسایی کند. یا هاي گوناگون (با فاصله  ها) را با وجود چینش مرغی جاتخم
هاي عددي  % کمی بیشتر از جدول8/48بازي با عددها با بسامد . شناسایی شدوب سایت ها رابطه در

یع فراوانی داده ها نشان می هاي کودکان بوده است. بررسی توز %) مورد توجه طراحان وب سایت3/46(
هاي مورد ارزیابی هیچ یک از این مصداق ها را در خود جاي ندادند.  دهد که بیش از نیمی از وب سایت

ها در وضع مورد انتظار قرار داشتند. این به آن معنی است که به  در مقابل نزدیک به نیمه دیگر وب سایت
هاي کودکان در پیوند با آشنایی با مفهوم عدد (به  سایتاحتمال تفاوت زیادي میان رویکرد طراحان وب 

سازي براي پرورش نگهداري  طور کلی و از جنبه ریاضی نه شناختی) وجود دارد. بنابراین امکان زمینه
خورد. به این ترتیب، توانمندي نمونه  هاي کودکان به چشم نمی ذهنی عدد به میزان یکسانی در وب سایت

  ملیات در حد متوسط می باشد.بررسی در پرورش این ع
در پاسخ به پرسش سوم پژوهش بررسی انجام شده نشان داد که میزان استفاده از نمادها و عنصرهاي 
پرورش دهنده عملیات نگهداري ذهنی مقدار، وزن و حجم، طول، سطح و عدد در وب سایت هاي 

ین نیز تایید می کند که وب کودکان به ترتیب کم، متوسط، کم، زیاد و متوسط است. برآورد میانگ
   اند. در زمینه پرورش نگهداري ذهنی در وضعیت متوسط قرار گرفته -به عنوان یک مجموعه–ها  سایت

هاي  در وب سایتپذیري  بازگشت. تا چه میزانی از عنصرها و نمادهاي پرورش دهنده 4پرسش 
 کودکان استفاده شده است؟

به بلکه  ،توانمند می سازددرك بسیاري از پدیده ها ك را در کوداین عملیات نه تنها به طور مستقیم 
و در نقطه آغاز  برخی از پدیده ها و رویدادها تاقابل بازگشت بودن او در درك به عنوان یک استدالل، 

که در  مصداق در نظر گرفته شد 25این عملیات براي پی آن نگهداري ذهنی را براي او ممکن می کند. 
  . می شود نشان داده 5جدول 

  هاي کودکان در وب سایت "پذیري بازگشت"دهنده عملیات  هاي پرورش . درصد رخداد هر یک از مصداق5جدول 

فراوانی مصداق موجود در سیاهه وارسی
 

مصداق 
در سایت ها

 

درصد 
رخداد

 
هر 

مصدا
 ق

فراوانی مصداق موجود در سیاهه وارسی
 

مصداق 
در سایت ها

 

درصد 
رخداد

 
هر 

مصدا
 ق

ود راهنماي موضوعی براي دستیابی به وج. 118
  محتواي سایت

22 53.7% 
 بر جاي ماندن (حذف نشدن) ابزارهاي . 131

 پس از باز شدن وب سایت استاندارد ناوبري
39 95.1%  

 %9.8 4درباره ساختار سلسله متنی وجود توضیح . 132 %12.2 5وجود راهنماي الفبایی براي دستیابی به . 119
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  راهنما ت درمراتبی سای محتواي سایت
وجود راهنماي موضوعی براي دستیابی به . 120

 اطالعات وبی در سایت
1 2.4% 

وجود راهنماي تصویري و یا ویدیویی در . 133
 سایت استفاده از راهنماهاي  رابطه با چگونگی

0 0.0% 

وجود راهنماي سلسله مراتبی براي دستیابی . 121
 به پیوندهاي مفید

3  7.3% 
د مسیریاب زیر هر نتیجه در صفحه وجو. 134
 هاي جستجو نتیجه

9 22.0% 

استفاده از منوهاي آبشاري چند سطحی در . 122
که منو و زیر منوي بازشده  وب سایت به صورتی
 اي مشخص باشد با رنگ یا عالمت ویژه

13 31.7% 
استفاده از بیش از سه سطح در ساختار سلسله . 135

 مراتبی
8 19.5%  

 %24.4 10 ها هایی مانند برعکس کردن واژه وجود بازي. 136 %75.6 31 ازي پازل وجود ب. 123

هاي  جود ارتباط منطقی میان زیرصفحه. و124
 رده باالتر هاي سایت و صفحه

 Maze  17 41.5% وجود بازي. 137 85.4% 35

هاي جلب توجه کننده  وجود کلیدها یا لینک. 125
ه باالتر در بازگشت به صفحه رد و آشکاري براي

 وب سایت

18 43.9% 

هایی با مضمون بازگردادن  وجود بازي. 138
ذهنی مانند مقایسه،  ها به صورت فعالیت
 سازي، جداساري و ترکیب دوباره عنصرها مرتب

29 70.7% 

 %12.2 5 وجود امکان انجام آزمایش در وب سایت. 139 %24.4 10 ها وجود مسیرنما در تمامی صفحه. 126

شناسایی و مشاهده محل قرار  ان بودن. آس127
 مسیرنما گرفتن

 %14.6 6 وجود دکمه براي بازگشت به ابتداي صفحه. 140 24.4% 10

 %2.4 1 نقشه سایت به صورت گرافیکی. 141 %22.0 9 هاي قبلی در مسیرنما وجود پیوند به صفحه. 128

 %39  16 نقشه سایت به صورت متنی. 142 %9.8 4 درمسیرنما کننده توجه جلب هاي نشانه وجود. 129

وجود امکان بازگشت به صفحه نخست از . 130
 هر صفحه

34 82.9% 

هاي  هایی) در نظر گرفته نشد، مصداق پذیري متغیرهاي جزئی (گونه با توجه به این که براي بازگشت
از یک هیچ ت توان دریاف می 5گیرد. با استفاده از جدول  این بخش به طور کلی مورد بررسی قرار می

 بر جاي ماندن ابزارهاي". مصداق مورد توجه قرار نگرفته استها  در تمامی وب سایتها مصداق 

Navigation یچنین امکانمشاهده گردید. %) 95(ها تعداد بسیار زیادي از وب سایتدر "... استاندارد 
به کودك را  1کلید بازگشتهاي سپري شده تا رسیدن به نقطه آغاز از طریق  بازگرداندن مرحلهتوانایی 

راهنماي تصویري و یا ویدیویی چگونگی استفاده از راهنماهاي " دهد. در مقابل در هیچ وب سایتی می
متنی وجود توضیح "، "نقشه سایت به صورت گرافیکی"وجود نداشت.  "موضوعی و الفبایی وب سایت

موضوعی براي دستیابی به اطالعات وبی وجود راهنماي "، "درباره ساختار سلسله مراتبی سایت در راهنما
هاي جلب  استفاده از نشانه"و  "وجود راهنماي سلسله مراتبی براي دستیابی به پیوندهاي مفید"  ،"در سایت

                                                 
1 Back 
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در تعداد بسیار  10هایی هستند که با درصد رخداد کمتر از  نیز دیگر مصداق "توجه کننده در مسیرنما
  د. ها به چشم خوردن اندکی از وب سایت

% از 64% و 72به ترتیب با در اختیار داشتن  PBS Kidsو  NASA for Studentsهاي  وب سایت
 در رتبه سه قرار می گیرند Nickelodeoو  Eco kidsهاي  وب سایت وهاي یک و دو  ها در رتبه مصداق

نمادها و عنصرها  از اینها به میزان کم یا بسیار کم  % از وب سایت70نزدیک به  ،از سوي دیگر. )1(جدول 
به -% از مصداق ها) 32(با دربرداشتن که این منابع اطالعاتی  نتیجه گرفتتوان  . بنابراین نمیبهره برده اند

  دارند.در کودکان نقشی اثربخش در پرورش این عملیات  -عنوان یک مجموعه کلی
  نتیجه گیري

که مسیر رشد شناختی را بدون تجربه  ) کودکانیPiaget & Inhelder, 1969به باور پیاژه و اینهلدر (
هاي گوناگون سپري می کنند، از نظر ایجاد و گسترش راهبردها و تدبیرهاي ذهنی بین سه تا پنج سال از 

وب سایت ها، شیء هایی عینی هستند که می توانند بستري براي تجربه  دیگر همساالن خود عقب هستند.
، ردیف بندي طبقهعملیات که مصداق هایی از  ها تیادر وب سعنصرهایی وجود فعال فراهم آورند. 

با به دست آوردن هستند به کودك این امکان را می دهد که بندي، نگهداري ذهنی و بازگشت پذیري 
 -پیروزي در بازي و جز آنبه محتوا،  یابیدستبراي -عملیات این هر یک از انجام  نهیدر زم ییتجربه ها
   گسترش دهد. ایو ده خود را شکل دا یذهن يساختارها

این تحلیل توانمندي وب سایت هاي کودکان در فراهم کردن چنین بستري نشان داد که با این وجود، 
ی ذهن ينگهدارو % از مصداق ها) 44(ي طبقه بندبه میزان متوسط در پرورش عملیات منابع اطالعاتی 

نقش %) 32( يریپذ بازگشتو  %)21(ي بند فیردنیز در حد کم در زمینه سازي براي رشد  و%) 40(
 و بعد کیدر امتداد  يبند طبقهتنها در مورد زمینه سازي براي پرورش  ،دارند. همچنین این وب سایت ها

در رشد % از مصداق ها) می توانند نقش زیادي 66% و 70(به ترتیب با در بر داشتن  سطح یذهن ينگهدار
  داشته باشند. ذهنی کودکان 

 PBSمی توان اعالم داشت که وب سایت هاي  1ا به کارگیري داده هاي جدول از رویکردي دیگر، ب

Kids ،NASA for Students  وDisney  از کل مصداق 5/62% و 65%، 69به ترتیب با در اختیار داشتن %
از میان نمونه مورد پژوهش، در زمینه ایجاد بستري براي هاي مورد بررسی، به عنوان بهترین وب سایت ها 

انتخاب شدند. وب سایت هاي پایگاه داده هاي علوم زمین و لذت کاردستی ش تفکر عملیات عینی پرور
کمترین توانمندي را در این  )%5/16(و شبکه آموزش سیما  )%75/13(جامعه مجازي کودکان  )،25/10%(

  زمینه دارند.
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در زمینه سازي براي  مورد بررسی را می توان وضعیت وب سایت هامتغیر کالن  4محاسبه میانگین با 
% از مصداق 25/34. به این ترتیب وب سایت هاي کودکان با در بر داشتن سنجیدکودکان را رشد شناختی 

 .سال فراهم کنند 11تا  7هاي در نظر گرفته شده، می توانند بستري کم توان براي رشد شناختی کودکان 
یت ها طرحواره هاي موجود در ذهن خود را پس نمی توان انتظار داشت کودکان در تعامل با این وب سا

توجه  ي کودکانبه این دلیل ضروري است طراحان، در فرایند ساخت وب سایت ها گسترش دهند.
. همچنین کتابداران، معلمان و والدین در زمان انتخاب این داشته باشندبه رشد شناختی کودکان بیشتري 

ه به آنچه در پژوهش جاري ساخته شد استفاده کنند. افزون منابع اطالعاتی براي کودکان از ابزارهایی شبی
که با توجه به جدول مجموعه اي از آنها  مصداق ها در وب سایت هاحضور بر آن، با توجه به پراکندگی 

در اختیار کودکان قرار  -مکمل یکدیگرمجموعه به عنوان  - را، در هر مورد رتبه باالیی به دست آوردند 1
  دهند. 

  ي کاربردي در زمینه استفاده از پژوهش جاريرهنمودها
اقدام ، یافته هاي این پژوهشهاي مورد بررسی با استفاده از  پیشنهاد می شود مسئوالن وب سایت -

 نمایند. شناختی  بسترسازي براي پرورش هر یک از جنبه هاي رشدبه برطرف کردن کمبودها، در راستاي 

عنوان ، به سوسایت هاي کودکان دارند. از یک  کتابداران نقشی دو گانه در پیوند با وب -
ارائه خدمت به کودکان شناخت در راستاي ارزیابی و فراهم آوري منابع اطالعاتی کتابخانه متخصصان 

بتوانند بر پایه ابزارهایی مانند آنچه در این پژوهش طراحی تا  به نظریه شناختی پیاژه پیدا کنند بیشتري نسب
همچنین با افزایش و روزآمد نگه داشتن بی پیاپی وب سایت هاي کودکان بپردازند. و استفاده شد به ارزیا

در طراحی وب معیارهاي انتخاب منابع اطالعاتی براي کودکان،  طراحی وب سایتها و دانش خود در مورد 
  .مشارکت داشته باشندسایت هاي کودکان یا بخش هایی از وب سایت کتابخانه که ویژه کودکان است، 

و همچنین کتاب هاي  "ادبیات کودکان و نوجوانان"شنهاد می شود در سرفصل آموزشی درس پی -
این حوزه موضوعی، به ویژه براي دانشجویان، بیشتر بر جنبه هاي روانشناختی رشد کودك تاکید گردد. 

روش همچنین بخش ویژه براي آشنایی با وب سایت هاي کودکان به عنوان یک گروه از منابع اطالعاتی و 
مواد و خدمات کتابخانه براي کودکان و "هاي ارزیابی آنها در سرفصل آموزشی این درس یا درس 

 گنجانده شود. "نوجوانان

  پیشنهادهایی براي پژوهش هاي آتی
به ویژه در پیوند با وب سایت هاي فارسی کودکان که تازه شکل  ،همین پژوهشپیشنهاد می شود  -

  میزان تغییر آنها در دوره زمانی گوناگون اندازه گیري شود.و  گرددکرار گرفته و رو به رشد می باشند، ت
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هاي مطالعه در  ب سایت هاي مناسب معرفی شده در این پژوهش،و بخشیاثرپیشنهاد می شود  -
با توجه به ضعف کودکان یعنی خوانده شود نیز بررسی گردد.  1کتاب درمانی، که بهتر است وب درمانی

   .اندازه گیري شوددر کاهش آن ضعف و اثر آن وب سایت مناسب به آنها معرفی  ،عملیاتدر هر یک از 
  
  
  کتابنامه

هاي  ). وب سایت، منبعی نوین براي کودکان عصر حاضر در کتابخانه1388و زاهدي نوقابی، مهدي ( ،بهزادي، حسن
اطالعات در  ه سازماندهیهاي فارسی کودکان و نوجوانان و نحو آموزشگاهی: بررسی وضعیت وب سایت

ص. ( یادگیري -کتابخانه هاي آموزشگاهی، پویاسازي نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی آنها. در
 .تهران: کتابدار ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.1389اردیبهشت،  4و  3 .)697 -679

ساله  14-12هاي مخصوص نوجوانان  هاي محتوایی مهم براي وب سایت ). تعیین ویژگی1388زاده، میترا ( پشوتنی
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هاي عملیاتی در  دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی به ضمیمه آزمون). 1367و دادستان، پریرخ ( ،منصور، محمود
  . تهران: ژرف.هاي ژنتیک و بالینی پژوهش

هاي فارسی کودکان و  چشم انداز کودکان و نوجوانان: بررسی سایتمعماري اطالعات از ). 1385مهاجر، گلبو (
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 .)1385، روانشناسی، دانشگاه شیراز
. (زیر نظر مهري هاي خوب وب سایت هاي خوبی براي بچه). 1388نادري، محمدرامین و زاهدي نوقابی، مهدي (

  پریرخ). تهران: کتابدار.
هاي مجالت الکترونیکی پیوسته کودك و نوجوان  سایت سنجش مالك هاي ارزشیابی وب ). 1386نیا، شیدا ( نجفی

رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداري و اطالع(. در ایران
 .)1386، ادانشگاه الزهر

. (مترجمان جواد صالحی روان شناسی رشد: تحول شناختی و عاطفی از دیدگاه پیاژه). 1378وادزورث، باري (
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  . سیاهه نام و نشانی وب سایت هاي تحلیل شده1پیوست 
  ردیف  عنوان  نشانی

http://www.aspca.org/aspcakids  Aspca kids 1 

http://www.clickmagkids.com  Click Mag Kids 2 

http://www.colorwithleo.com  Color with Leo 3 

http://www.coolmath.com  Cool Math 4 

http://www.crayola.com/index.cfm  Crayola 5 

http://kids.discovery.com Discovery Kids 6 

http://home.disney.go.com  Disney 7 

http://earthquake.usgs.gov/learn/kids  Earthquakes for Kids 8 

www.ecokids.ca  Eco kids 9 

http://www.fema.gov/kids  Fema 10 

http://www.funbrain.com  Fun Brain 11 
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http://funschool.kaboose.com  Fun school 12 

http://www.goodnightstories.com  Good Night Stories 13 

http://www.kidsknowit.com  Kids Know It 14 

http://www.kids-space.org  Kids Space 15 

http://www.kidzdom.com  Kidz dom 16 

http://kids.aol.com/KOL  KOL 17 

http://www.libertyskids.com  Liberty's Kids 18 

http://www.mathslice.com  Math Slice 19 

http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/index.html  NASA for students 20 

http://www.nickjr.com  Nickelodeon Kids and Family Websites 21 

http://www.paulysplayhouse.com/paulys_playhouse/main_menu/main.html  Paulys play house 22 

http://pbskids.org  PBS KIDS 23 

http://www.scholastic.com/parents/play  Scholastic 24 

http://www.sfskids.org  SFS kids 25 

http://www.storyplace.org  Story Place 26 

http://www.childrensmuseum.org  The Children's Museum of Indianapolis  27 

http://www.tinyplanets.com  Tiny Planets 28 

http://urbanext.illinois.edu/kids  University of Illinois at Urbana-
Champagne extension 

29 

http://www.usmint.gov/kids  US Mint 30 

http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/html/main.html  دادهپایگاه م زمین لی   31 هاي علوم 

http://www.tebyan.net  32  تبیان 

http://www.iek.ir  33 جامعه مجازي کودکان 

http://www.jazirehdanesh.com/?slc_lang=fa&slc_sid=8  دانش کودکان  34 جزیره 

http://www2.irib.ir/amouzesh/k/index.asp  آموزش سیما  35 شبکه 

http://www.koochoolooha.com 36 لوهاکوچو 

http://www.koodakan.org  آر جی دات او   37 کودکان 

http://kids.ifco.ir  38 کودکان و انرژي 

http://www.koodakaneh.com/child/index.aspx  39 کودکانه 

http://www.lezzatekardasti.com  40 لذت کاردستی 

http://nogolan.org  41 وب سایت تخصصی کودکان ایران اسالمی 
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