
 

 

  
  

  هاي مدارس ايران: رويكردي كتابدارانه  سايت بررسي وضعيت وب
  

  2، مجيده سنجي1حسن بهزادي

  16/3/1390، پذيرش: 18/2/1390دريافت: 

  

  چكيده:

 آموزان از گيري دانش گردد و نقش مهمي را در بهره سايت يكي از ابزارهاي مهم در اينترنت محسوب مي وبهدف: 
  اينترنت دارد. 

هاي مدارس ايران پرداخته شود. جامعه آماري اين سايت در پژوهش حاضر سعي شد تا به بررسي وضعيت وب روش:
  هاي استفاده گرديد.سايت دهد و از سياهه وارسي براي ارزيابي اين وب سايت تشكيل مي وب 122پژوهش را 

جنبه: مسئوليت و رويكرد ارايه اطالعات،  4هاي مدارس ايران از  سايت هاي پژوهش نشان داد كه: وب يافته ها: يافته 
طراحي، محتوا، و سازماندهي اطالعات در سطح پاييني قرار دارند. همچنين نتايج آزمون پيرسون در خصوص معنادار 

وجود  بخش اصلي مورد بررسي نشان داد كه تنها بين دو عامل سازماندهي و طراحي ظاهري رابطه 4بودن رابطه بين 
هاي مدارس سايت ندارد و در ساير موارد بين تمامي عوامل مورد بررسي رابطه وجود دارد. از سوي ديگر وضعيت وب

سايت براي مدارس بايد مبتني بر  غيرانتفاعي از مدارس دولتي، بهتر بود. نتايج پژوهش نيز نشان داد كه طراحي وب
وزان باشد تا بتواند نيازهاي آنان را برآورده سازد. همچنين در آمرشد شناختي، فيزيكي، اجتماعي و احساسي دانش

هاي مدارس از متخصصان علوم رايانه به همراه متخصصان علوم كتابداري و سايت طراحي محيط رابط كاربر وب
  رساني و روانشناسي كودك استفاده گردد. اطالع

   اينترنت سايت مدرسه، مدارس ايران، محيط رابط كاربر، وبها:  كليدواژه

  

  

                                                        
  hassanbehzadi@gmail.comعضو هيئت علمي دانشگاه امام رضا(ع) - مشهد دانشگاه فردوسيجوي دكتري دانش - 1
  كارمند دانشگاه امام رضا (ع) – دانشگاه فردوسي مشهدشناس ارشد كار - 2

: رانيمدارس ا يها تيساوب تيوضع ي). بررس1390( دهيمج ،يحسن، سنج ،يمقاله: بهزاد نياستناد به ا

  .200-179)، 2( 1 ،يرسانو اطالع ينامه كتابدار پژوهش كتابدارانه. يكرديرو
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  مقدمه

ها، از ها به زندگي انسان چهره بسيــاري از پديدهبا آغاز عصر ارتباطات و هجوم تكنولوژي و رايانه

ها، روابط كاري، درسي و فكري، در جهان تغيير كرد. اكنون دامنه اين تغيير به جمله روابط بين انسان

هاي منحصر به فردي براي كودكان در ). مزيتDruin, 2005زندگي كودكان هم كشيده شده است (

هاي آموزشي در كشورهاي مختلف اي است كه كودكان را با فعاليتاينترنت وجود دارد؛ اينترنت دريچه

  ).Leu, 2001سازد (هاي گوناگون آشنا ميو فرهنگ

هاي اخير مشخص شده است كه اينترنت جهت، زمان و مكان آموزش را تغيير داده است در سال

)Moore, 1993; Nachmias, et al., 1999پذير ). اينترنت آموزش را از هر مكاني و در هر زماني امكان

آموزان از اينترنت براي جستجوي اطالعات مورد  ). دانشRostem, Oster-Levinz, 2007نموده است (

گيري ي در بهرهشوند هم مهارت بيشتر برند و به مرور هرچه بزرگتر مينياز تكاليف كالسي خود بهره مي

هايي كه از طريق اينترنت توسط گيرند. فعاليت آورند و هم بيشتر از آن بهره ميدست ميه از آن ب

نويسي و تماشاي فيلم با دوستان، برنامه 1هاي پيوسته، گفتگوشود شامل بازي آموزان انجام مي دانش

  ).Martin, 2006گيرند ( آموزان به راحتي از يكديگر يادمي باشد. دانش مي

آموزان از  گيري دانش  سايت به عنوان يكي از ابزارهاي مهم اينترنت، نقش مهمي در بهره وب

 ,Lopezاي را دارند (  هاي مدارس قابليت بهبود و ارتقاي ارتباطات درون مدرسهسايت اينترنت دارد. وب

عه مدرسه به سرعت تواند اطالعات ارزشمندي را براي جام سايت با طراحي خوب مي ). يك وب2005

آموز، معلم و اوليا  آورد به دانشسايت با امكاناتي كه فراهم مي ). وبCavangaugh, 2006فراهم سازد ( 

آموزان قرار  اي نوين از آموزش را پيش روي دانش  رساند و شيوهدر برقراري تعامل بهـــتر ياري مي

باشد چرا اول در عين جذابيت، تأثيرگذار نيز ميهاي آموزشي مرسوم و متد  دهد كه نسبت به ساير شيوه مي

  كه متن، صوت، تصوير، حركت و  را با يكديگر در اختيار دارد.

  

  مسئلهبيان 

مهارت (شامل، درك تمام مفاهيم مرتبط با  4، آموزش 212هاي قرن برنامه مشاركت براي مهارت

 ي، بازرگاني و كارآفريني، سواداقتصادي، مال قرن بيست و يكم همانند درك و آگاهي جهاني، سواد

                                                        
١- Chat  
2 - Partnership for 21st century skills 
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هاي فناوري اطالعات و اينترنت؛ و هاي آموزشي و نوآوري؛ مهارتبهداشتي؛ مهارت و سواد 1مدني

آموزان  ).) را براي موفقيت دانشPartnership for 21st Century Learning, 2007هاي زندگي (مهارت

بايست در كنار ساير دروس ارائه شده براي ها ميدهد.  اين مهــارت  پيش روي مسئولين قرار مي

آموزان در واقع مكمل  ها و دروس اصلي دانشآموزان به آنان آموزش داده شود. اين مهارت دانش

هاي فناوري گردد. آموزش مهارت  گردند و نبود يكي سبب نقصان در ديگري مي  يكديگر تلقي مي

نيز قرن  21كنيم و قرن  هاي نوين زندگي ميرياطالعات نقش كليدي دارد، چرا كه ما در عصر فناو

  باشد.   هاي بيشتر در اين حوزه ميپيشرفت

هايي   هاي ارتــباطي، به دليل جذابيت  هايي مانند خانواده، دوستان و ديگر رسانه  اينترنت در كنار عامل

آموزان براي  نتخابي دانشهاي اترين گزينه  مانند سهولت و سرعت دسترسي و تنوع منابع، به يكي از مهـــم

رفع نيازهاي اطالعاتي و پاسخگويي به سؤاالت متعدد تبديل شده است (فتاحي، صابري و دخت عصمتي، 

ناپذير از اينترنت، به عنوان بخش جدايي ). معلمان و كتابداران آموزشگاهي الزم است643، ص 1388

آموزان استفاده رساني اطالعاتي به دانشفرايند آموزش، براي رفع نيازهاي اطالعاتي و همچنين ياري

ها كه منبعي نوين از اطالعات سايت هاي ارزيابي وبنمايند. بـــــنابراين، بايد با اصــول و شيوه

- سايت گردد، همانند ساير منابع، آشنايي داشته باشند تا بتوانند ضمن كمك به طراحي وبمحســــوب مي

ها را شناسايي آموزان، بهترين سايت هاي موجود براي دانشسايت هاي مناسب مدارس، از بين ساير وب

  كنند و از آن بهره ببرند.

وب در تكميل ابزارهاي سنتي آموزش مدارس قابليت بااليي دارد. اما از ابتدا براي استفاده در اين 

وزند كه چگونه ويژه كودكان بايد بيام به هاي وب  زمينه طراحي نشده است. به همين دليل، طراحان صفحه

ه هاي مدرسه تبديل شوند. دانش بتوانند به ابزارهايي براي يادگيري و پشتيبان آموزش  ها مي  اين صفحه

آمده از دانش ساخته شده در مدرسه باشد  دست آمده از طريق وب بايد پاسخگوي نيازهاي به وجود

  ).1389(نادري، 

هاي مدارس ايران سايت رباره  وضعيت وبطور كلي، از آنجايي كه تاكنون پژوهشي جامع دبه

ها سايت رسد كه مسئولين امر نيز تصوير روشني از وضعيت اين وب  صورت نگرفته است، چنين به نظر مي

اساسي پژوهش حاضر اين است كه ميزان توجه مدارس ايران به  مسئلهدر اختيار ندارند. بنابراين، 

هايي   هاي مختلف داراي چه ويژگي  ها از جنبهسايت اين وبباشد و   هاي خود به چه ميزان ميسايت وب

                                                        
1 - Civic Literacy 
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  هستند؟ 

  

  هدف پژوهش

يابي اطالعات  هاي مدارس ايران، در پي دستسايت اين پژوهش با هدف ارزيابي وضعيت كنوني وب

سايت و رويكرد ارائه اطالعات در آن، طراحي ظاهري و  هاي زير بوده است: مسئوليت وب دقيق از جنبه

نمودن    سايت. عالوه بر آن، فراهم سايت، و سازماندهي اطالعات در وب سايت، محتواي وب بثبات و

هاي مرتبط با طراحي ريزياطالعاتـي مورد نياز مسـئولين وزارت آموزش و پرورش  براي برنامه

ثر ؤها در شناخت بهتر عوامل مسايت هاي مدارس، و كمك به معلمين، كتابداران، طراحان وبسايت وب

  هاي مدارس، از اهداف ديگر اين پژوهش است. سايت در ارزيابي وب

  

  هاي پژوهش پرسش

هاي مدارس ايران از نظر سايت اين پژوهش با هدف دستيابي به تصوير جامعي از وضعيت وب

  هاي زير است: به دنبال پاسخ پرسش معيارهاي مورد بررسي،

  ؟ چگونه استسايت و رويكرد ارائه اطالعات  وب يتسايتهاي مدارس ايران از نظر مسئول وضعيت وب -1

  سايتهاي مدارس ايران چگونه مي باشد؟ طراحي ظاهري و محيط رابط وب -2

  هاي مدارس ايران به چه نحوي است؟سايت محتواي وب -3

  هاي مدارس ايران به چه صورت است؟سايت نحوه سازماندهي وب -4

  هاي مدارس ايران رابطه معناداري وجود دارد؟سايت آيا بين معيارهاي مطرح شده براي وب -5

ها تأثيري داشته سايت آيا نوع مدرسه (دولتي يا غيرانتفاعي) بر ميزان رعايت معيارهاي مورد بررسي وب -6

  است؟

  

  پيشينه پژوهش

ها و مطالعات صورت گرفته در حوزه مورد پژوهش در خارج و داخل اين بخش، به مرور پژوهش

  شود.  بندي و استنتاج از اين مطالعات پرداخته ميدارد و در پايان به جمع كشور اختصاص
  پيشينه پژوهش در خارج از ايران

هاي كودكان، به هاي مدارس، و سايتسايت هاي خارجي درباره اينترنت، وب برخي پژوهش

  ترتيب تاريخي، عبارتند از:  
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هاي مدارس سايت زماني به بررسي وب) در دو بازه Ivers & Barron, 1999ايورس و بارون (

سايت را مورد ارزيابي  وب 55محققان به صورت تصادفي  1996ابتدايي آمريكا پرداختند. نخست در سال 

هاي پژوهش  سايت پرداختند. يافته وب 107به بررسي  1998قرار دادند. سپس دو سال بعد، يعني در سال 

هاي خود براي تعامل و همكاري با سايت مدارس از وبنشان داد كه در طول اين دو سال بسياري از 

هاي سايت اند، بسياري از مدارس از متخصصين كتابداري و فناوري براي مديريت وب  ديگران بهره برده

هاي ديجيتالي و تصاوير اند،  و از منابع سمعي و بصري گوناگون مانند، انيميشن، عكس  خود استفاده نموده

  اند.به افراد، كمك گرفتهبراي عرضه اطالعات 

، آموزان مدارس درصد دانش80) مشاهده نمودند كه بيش از Fidel et al, 1999فيدل و همكاران (

آموزان در  دهند. آنان دريافتند كه دانشمراتبي مورد كاوش قرار مياطالعات را براساس سيستم سلسله

  استفاده از وب كارايي الزم را ندارند. 

معيار كلي را براي ارزيابي ابزارهاي جستجوي اينترنتي كودكان معرفي  Kuntez, 2000 (5كانتز (

هاي جستجو و ساير بندي، روشاطالعاتي، قابليت شمارش، طبقه  نمود. اين معيارها عبارتند از: اندازه پايگاه

)، به Bilal and Kirby, 2002ها(مانند كمك، كنترل، امالء). در پژوهشي ديگر، بيالل و كربي (ويژگي

هاي جستجوي اطالعات در محيط وب بين بزرگساالن و كودكان پرداختند. ها و شباهتبررسي تفاوت

درصد از بزرگساالن توانستند به نتيجه مورد نظر دست يابند، در حالي كه اين ميزان 89آنها دريافتند كه 

توسط كودكان براي جستجو، درصد بود. از سوي ديگر ساختار ضعيف به كارگرفته شده 50براي كودكان 

  ترين عامل اختالفي بين آنها و بزرگساالن بود.مهم

پس "هاارزش ضد يا هاوب: ارزش روي بر محيطي آموزش"نامة  پايان ) درKrock, 2002كراك (

 آموزشي هاي پايگاه كه ديرس جهــنتي اينه بد، وب كرده انتخاب تصادفي به طور كه پايگاه 610 از ارزيابي

   .ندا نداده قرار توجه مورد را ساختي هايمهارت اما مفيدند، بسيار يمحيط

) در پژوهشي به بررسي كاربرپسند بودن بخش Gilutz & Nielsen, 2002گيلوتز و نيلسن ( 

شده براي سايـت طراحي 24كودك را با  55ها پرداختند؛ براي اين منظور آنان سايت كودكان برخي وب

به دليل  Yahooو  Amazonهايي همانند رار دادند. نتايج نشان داد كه سايتكودكان مورد آزمون ق

باشند. برخي از مشكالتي كه در اين پژوهش پشتيباني از كودكان داراي سهولت بيشتري براي كودكان مي

هاي كودكان شناخته شد عبارتند از: روشن نبودن فرامين سايت به عنوان موانع كاربرپسند بودن وب

  ، فرامين ناهماهنگ، فنون تعاملي غير استاندارد، كلمات فانتزي و تزييني. اجرايي
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) در پژوهش خود دريافتند كه با مشاركت دادن Large and Beheshti, 2002الرج و بهشتي (

يابد. بر همين مبنا آنها ها، سودمندي و كارايي آنـها افزايش ميكودكان در فرايند تهيه و طراحي سايت

 هاي كودكان ارائه نمودند.جديدي را براي طراحي سايت دستورالعمل

سايت را مورد بررسي قرار داد تا دريابد كه چگونه اين  وب Tuvi-Arad, 2003 (95تيوي آراد (

هاي پژوهش وي نشان داد كه بسياري از  آموزان مفيد باشند. يافته توانند براي دانش  ها ميسايت وب

هاي درسي متداول است، ارائه اي كه در كتاب  م، مطالب را به همان شيوههاي موجود درباره علوسايت وب

ها از تصاوير و جداول ايستا بهره برده و پيوندهاي اندكي را به ساير منابع اطالعاتي سايت كنند. اين وبمي

يي كه ها سايت دارد بايد تمامي عامل اي قصد طراحي وب  كنند. وي پيشنهاد نمود كه اگر مدرسهعرضه مي

سايت بايد از صدا،  گردد را در آن رعايت نمايد. به عبارتي در طراحي وب  سبب اثربخش بودن اينترنت مي

  ها و طراحي مناسب بهره گرفت. تصوير، گرافيك، انيميشن در كنار رنگ

ها براي كودكان بين سايت ) در پژوهشي ديگر به بررسي كابرپسندي وبNielsen, 2005نيلسن (

سال پرداخت. نتايج پژوهش نشان داد كه كودكان بخاطر داشتن سه ويژگي، امكان تعامل  17-13سنين 

هاي هاي خواندني، استراتژيها دارند: ناكافي بودن مهارتسايت كمتري را با محيط رابط كاربر وب

ا هاي ماليم رهايي با رنگپژوهشي ساده و شكيبايي كمتر. همچنين مشخص گرديد كه كودكان گرافيك

  نمايند. ها توجه بيشتري ميسايت دوست دارند و نسبت به افراد بزرگسال به شكل ظاهري وب

هاي مدارس در تعامل مدرسه و خانه پرداخت. سايت ) به بررسي فوايد وبCannon, 2006كانون (

ي هاهاي مورد ارزيابي، داراي محدوديتسايت درصد از وب90هاي پژوهش نشان داد كه بيش از يافته

درصد از  52/85باال بودند. همچنين  1هايي با وضوحگرافيكي و مشكالت مرتبط با كاربرد پيش زمينه

هاي تزييني اجتناب كرده و بردن فونت كاره درصد نيز از ب 97/88هاي پژوهش روزآمد بودند و سايت وب

  هاي متداول را مورد استفاده قرار داده بودند.فونت

)  با تأكيد بر اين كه وب، منبع Large, Beheshti, Nesset & Bowel, 2006الرج و همكاران ( 

يابي   هاي كالسي است، اعالم داشتند كه كودكان به طور معــمول در مكاناطالعاتي مهمي براي پروژه

منابع مناسب دچار مشكل هستند. آنها با هدف برطرف كردن چنين مشكلي اقدام به طراحي پورتالي خاص 

شناسي، بازيابي ين ارزيابي متغيرهايي مانند هدفهاي پورتال، طراحي ظاهري، اصطالحكردند. در ا

  سازي مورد توجه بود.اطالعات، ابزارهاي كمكي، دوزبانه بودن و امكان شخصي

                                                        
1 - Resolution 
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- )  اين بود كه از ساختار سلسلهBar-llan and Belous, 2007توصيه اصلي پژوهش بارالن و بلوس ( 

هاي انجام شده در ها بهره گرفته شود. بنا به گفته آنها پژوهشسايت طالعات در وبمراتبي براي بازيابي ا

  آورند.اي روي ميداد كه كودكان بيشتر به جستجوي كليدواژهگذشته نشان مي
  پيشينه پژوهش در ايران

  هاي كودكان، در ايران، اندك است. سايت هاي انجام شده درباره وب پژوهش

ي دبستان بررسي صفحات وب مربوط به كودكان دوره"پژوهشي با عنوان ) در 1384يارمحمدي (

سايت را مورد ارزيابي قرار داد. محقق در اين پژوهش در صدد بود تا با بررسي اين  هفت وب "در ايران

ها بتواند فوايد و مضرات استفاده از صفحات وب را براي كودكان بيان نمايد. در اين پژوهش سايت وب

  ين فهرستي از صفحات وب مربوط به كودكان را شناسايي و ارائه نمود.محقق همچن

هاي فارسي كودكان و نوجوانان پرداخت. وي دريافت كه سايت ) به بررسي وب1385مهاجر (

ها را رعايت سايت هاي مورد پژوهش، معيارهاي الزم طراحي بصري صفحات وبدرصد از سايت36

اند و در   ي تعيين كننده در ارزيابي محتواي صفحات را مدنظر قرار دادهدرصد آنها معيارها 55اند و   كرده

  ها رعايت گرديده است. سايت درصد از معيارهاي طراحي وب58مجموع 

هاي كودكان و سايت ) با استفاده از سياهه وارسي از سه جنبه به ارزيابي وب1387زاده (حسن

 نشاني نظر از هادرصد آن62 كه داد نشان ارزيابي كليدي معيارهاي بين مقايسةنوجوانان پرداخت. 

 و متوسط درصد28 خوب، درصد67 محتوا، نظر از .باشندمي متوسط درصد38 و ،خوب الكترونيك

 متوسط درصد71 خوب، درصد24 طراحي صفحات، يا فني نظر از نهايت در و دندبو عيفـــــض درصد5

  .ندتشخيص داده شدضعيف  درصد5 و

هاي فارسي سايت در وب ) به چگونگي سازماندهي اطالعات1388نوقابي (بهزادي و زاهدي 

ها معيارهاي الزم را در سايت درصد وب50هاي پژوهش نشان داد كه كودكان و نوجوانان پرداختند. يافته

جنبــه نويسنده/ پشتيبان درصد از معيارهاي مربوط به 59بودند. همچنين  هاي مختلف رعايت نموده  جنبه

رعايت شده بود. جنبه طراحي ظاهري و ثبات چندان رعايت نشده بود. از سوي ديگر، در اكثر آنها،  سايت

سازماندهي  مسئلهها سايت در بسياري از وبمحتوا و مطالب ارائه شده، مورد توجه قرار گفته بود. اما 

ولت و هاي تحت حمايت دسايت بين وضعيت كلي وباطالعات ضعيف بود. همچنين مشخص شد كه 

  هاي خصوصي، تفاوتي وجود ندارد. سايت

هاي ) نيز با استفاده از سياهه وارسي اما با روشي متفاوت به تعـــيين ويژگي1388زاده ( پشوتني

 16اعالم داشت كه تنها  ساله ايراني پرداخــت. وي 14-12هاي ويژه نوجوانان سايت محتوايي مهم وب
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ي زبان ويژه كودكان رعايت شده است و آن را نشان از بي هاي فارسسايت ويژگي محتوايي در وب

  ها از نيازهاي نوجوانان دانست.سايت توجهي يا ناآگاهي مسئوالن و طراحان اين وب

توان به اهميت هاي مدارس، ميسايت هاي صورت گرفته پيرامون وبطور كلي از مرور پژوهشبه

باشد، كه در مرور نوشتار متون و منابع خارجي مشهود مي برد. آنچهاين مقوله، و لزوم پرداختن به آن پي

رهاي مورد بررسي و در برخي متغي  هايي همچون جامعه پژوهش،گستردگي و تنوع گوناگون در مقوله

هاي صورت گرفته داخلي نيز مبين اين نكته باشد. همچنين مرور پژوهشموارد ابزارهاي مورد استفاده مي

ورت گرفته به صورت پراكنده و نه منسجم به بررسي يك يا چند جنبه از هاي صباشد كه پژوهش مي

هاي مدارس ايراني تنها در يك سايت اند. از سوي ديگر بررسي وبهاي كودكان پرداختهسايت وب

) صورت گرفته است كه اين پژوهش نيز تنها مقطع ابتدايي را مورد مطالعه قرار 1384پژوهش (يارمحمدي، 

ر نوشتار باال مبين لزوم پرداختن به پژوهشي كاربردي و تقريباً همه جانبه با ابزاري جامع و مروداده است. 

هاي مدارس ايراني براي ارائه معيارهاي ارزيابي كارآ براي معلمان، مديران سايت مناسب در خصوص وب

   و ... ضروري است، مطلبي كه پژوهش حاضر تالش دارد تا بدان بپردازد.

  

  روش پژوهش

ردآوري ين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده نموده و از نظر هدف، كاربردي است. ابزار گا

ها مورد استفاده قرار ساخته است كه بر اساس ابزارهايي كه در ساير پژوهش اطالعات سياهه وارسي محقق

ه توسط انجمن خدمات گرفته بود، تهيه گرديد. در اين راستا از منابع زير استفاده شد : معيارهاي مطرح شد

، معيارهاي ارائه شده در 1هاي انجمن كتابداران آمريكاست اي كودكان كه يكي از زيرشاخهكتابخانه

، سياهه 3هاي مختلف مؤسسه كاتلين ، سياهه 2مؤسسه مطالعات عمومي گراهام وابسته به دانشگاه شيكاگو

). همچنين، برخي از 1388دي نوقابي (و سياهه وارسي مورد استفاده در پژوهش بهزادي و زاه 4كوئيك

هاي مدارس از مرور نوشتار استخراج و در طراحي نهايي سياهه وارسي مورد سايت هاي مرتبط با وب عامل

رساني كه سابقه  استفاده قرار گرفت. براي تعيين روايي، اين ابزار به متخصصان و اساتيد كتابداري و اطالع

آنان در سياهه وارسي اعمال   هاي كودكان را دارند ارائه شد و ديدگاهسايت فعاليت در حوزه ارزيابي وب

هاي مدارس ايران، مطرح سايت ، براي ارزيابي وبعامل كلي 4معيار در قالب  88گرديد. در پايان، 

                                                        
1 - Association for Library Services to Children (ALSC) Great Web Sites for kids. 
2 - Graham School of General Studies, University of Chicago 
3 - Kathleen Schrock 
4 - The Quality Information Checklist 
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ها را در فاصله زماني كوتاهي، تقريباً به مدت ها محققين دادهگرديد. همچنين به منظور افزايش اعتبار داده

  استخراج نمودند.ها، سايت يك ماه، از طريق بررسي وب

هاي مدارس ايران مورد بررسي قرار گيرد. براي شناسايي سايت تالش شد در حد امكان تمامي وب

طور كلي جامعه مورد بررسي اين پژوهش را هاي گوناگون استفاده شد. به راه جامعه آماري اين پژوهش از

  دادند:ل ها تشكيسايت اين دسته از وب

هاي مدارس ايران كه در ده صفحه نخست بازيابي موتور كاوش گوگل با سايت آن دسته از وب .1

 بازيابي گرديد. "سايت مدرسه وب"عبارت 

 هاي فعال آن انتخاب شد. سايت هاي فهرست شده در شبكه مدارس ايران نيز بررسي و وبسايت وب .2

هاي فعال آن سايت مورد بررسي قرار گرفت و وبهاي فهرست شده در شبكه ملي رشد نيز سايت وب .3

 انتخاب شد. 

هاي فعال ارائه سايت ها مورد بررسي قرار گرفت و وبهاي ادارت آموزش و پرورش استانسايت وب .4

 شده در آنها در ليست نهايي قرار گرفتند.

جامعه آماري سايت  وب 122هاي غير فعال، تعداد سايت در پايان، پس از حذف موارد تكراري و وب

  اين پژوهش را تشكيل داد. 

  ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد.  به منظور پاسخگويي به پرسش

ي مورد بررسي، اگر ها نيز بدين صورت بود كه در هر جنبهسايت نحوه امتيازدهي و ارزيابي وب  

رعايت هر معيار يك امتياز ثبت سايت معيارهاي مطرح شده در هر بخش را رعايت كرده بود، به ازاي  وب

معيار مورد بررسي قرار گرفته  10شد. براي نمونه، جنبه مسئوليت و رويكرد ارائه اطالعات، در قالب  مي

  نمايد.  امتياز كسب مي 6مورد را رعايت كرده باشد،  6معيار  10سايتي از اين  است؛ چنانچه وب

  

 هاي پژوهش يافته

چگونه  هاي مدارس ايران از نظر معيارهاي مورد بررسي،سايت وب طور كلي، وضعيتبهپرسش اول: 

 است؟

باشد، شامل مجموع تمام معيارهاي مطرح شده در   پرسش فوق كه پرسش اصلي پژوهش حاضر مي

- طور عام ميهاي مدارس ايران بهسايت باشد و پاسخ آن معين كننده وضعيت كلي وب  وارسي مي سياهه

  ). 1باشد(جدول
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  هاي مدارس ايرانسايت . ميانگين ميزان رعايت تمامي معيارهاي مورد ارزيابي در وب 1جدول

  انحراف معيار  ميانگين  باالترين امتياز  كمترين امتياز  هامجموع وب سايت  

  6849/6  19/37  50  18  122  )88كل معيارها (حداكثر امتياز 

باشد كه  مي 88از  19/37سايت  وب 122دهد ميانگين كل امتيار كسب شده توسط  نشان مي 1جدول

باشد. اين درحالي است  هاي مدارس ايران ميسايت بيانگر رعايت اندك معيارهاي مورد ارزيابي در وب

  معيار را رعايت نموده است. 18سايت نيز تنها  معيار و بدترين وب 50سايت)  وب 2سايت ( كه بهترين وب

سايت و رويكرد ارائه اطالعات  وب نظر مسئوليت هاي مدارس ايران ازسايت وضعيت وب پرسش دوم:

  ؟چگونه است

معيار مورد بررسي قرار گرفت كه برخي از اين  10جنبه مسئوليت و رويكرد ارائه اطالعات در قالب 

سايت، وجود بخش  سايت، ارائه نام مدير سايت، پاسخگويي مدير وب وضعيت تهيه وبمعيارها عبارتند از: 

ميانگين  2جود بخش درباره مدرسه، و برخورداري سايت از يك پشتيبان. در جدولدرباره مدير سايت، و

  امتيازات كسب شده براي اين معيار قابل مشاهده است.
  سايت و رويكرد ارائه اطالعات . ميانگين ميزان رعايت معيارهاي مرتبط با مسئوليت وب 2جدول 

  هاسايت مجموع وب   
  ترينپايين

  امتياز

  باالترين

  ازامتي
  انحراف معيار  ميانگين

  مسئوليت و رويكرد ارائه اطالعات

  )10( حداكثر امتياز 
122  1  7  631/4  5492/1  

وب سايت)و  5( 1ترين امتياز   دهد، از جنبه مسئوليت و رويكرد ارائه اطالعات پايين  نشان مي 2جدول

باشد يعني كمتر از عدد مي 631/4ر با وب سايت) بوده است. ميانگين كلي نيز بـــــراب 8(  7بيشترين امتياز 

  هاي مدارس ايران در اين زمينه است. سايت دهنده ضعف وباست و نشان 5

  باشد؟ هاي مدارس ايران چگونه ميسايت طراحي ظاهري و محيط رابط وبپرسش سوم: 

كه  هاي مدارس بودسايت دومين عامل كلي سياهه ارزيابي، طراحي ظاهري و محيط رابط كاربر وب

وجود نامواره سايت، معيار مورد ارزيابي قرار گرفت. برخي از معيارهاي مربوطه عبارتند از:  36در قالب 

سادگي عنوان، قرار گرفتن عنوان سايت در محل مناسب، وجود پيام خوش آمدگويي، تشابه عنوان سايت 

ي و تصويري در سايت، هاي صوتآن، استفاده از عكس، تصاوير گرافيكي، پويانمايي، فايل  URLبا 
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  استفاده از رنگ و فونت مناسب، و وجود پيوندهاي داخلي.

هاي سايت هاي مربوط به ميانگين رعايت معيار طراحي ظاهري و محيط رابط در وب يافته 3جــدول

  دهد. مدارس ايران را نشان مي
  

  

  هاي مدارس ايران كاربر وب سايت . ميانگين ميزان رعايت معيارهاي مرتبط با طراحي ظاهري و محيط رابط3جدول

  
مجموع وب 

  هاسايت

ترين پايين

  امتياز

باالترين 

  امتياز
  ميانگين

انحراف 

  معيار

  طراحي ظاهري و محيط رابط كاربر 

  )36( حداكثر امتياز 
122  9  21  549/15  983/1  

لي براي اين است و ميانگين ك 9و  21دهد كه بيشترين و كمترين امتياز به ترتيب   نشان مي 3جدول

تر است. بنابراين، اين معيار در   پايين 18باشد كه از حد متوسط يعني عدد   مي 549/15معيار نيز برابر با 

  نتوانسته است به حد متوسط برسد. هاي مدارس ايرانسايت وب

  هاي مدارس ايران به چه نحوي است؟سايت محتواي وب: پرسش چهارم

معيار جزيي، مورد بررسي قرار گرفت. از جمله معيارهاي اين  31 سايتها در قالب معيار محتواي وب

سايت، هدف، موقعيت و محل مدرسه، رعايت قواعد نگارشي،  توان از: مأموريت و فلسفه وب  عامل مي

گيري از بازي و سرگرمي اعتبار اطالعات، روزآمدسازي اطالعات، تاريخ روزآمدسازي اطالعــــات، بهره

آموز،   ، وجود پيوندهايي براي بسط موضوع، امكان تبادل اطالعات بين معلم و دانشبراي بيان مفاهيم

ميانگين امتياز كسب شده توسط  4امكان گرفتن بازخورد، وجود اطالعات تماس پرسنل مدرسه. جدول

  هاي مدارس ايران در اين معيار را ارائه داده است.سايت وب
  هاي مدارس ايرانسايت تبط با محتواي وب. ميانگين ميزان رعايت معيارهاي مر4جدول

  
-مجموع وب سايت

  ها

-پايين

  ترين

  امتياز 

  باالترين

  امتياز 
  ميانگين

انحراف 

  معيار

  هاي مدارس سايت محتواي وب

  )22(حداكثر امتياز 
122  4  22  295/14  0343/4  

و  4بر با ها براسايت توسط وب محتوادهد كه كمترين امتياز كسب شده براي  نشان مي 4جدول
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باشد كه از حد  مي 295/14بوده و ميانگين نيز عدد  22باالترين امتياز كسب شده در اين معيار برابر با 

هاي فارسي در اين جنبه نيز سايت باشد و نشان دهنده ضعف وبتر ميپايــين 16متوسط يعني عدد 

  باشد. مي

  چه صورت است؟هاي مدارس ايران به سايت نحوه سازماندهي وبپرسش پنجم: 

هاي مدارس بود كه با سايت معيار چهارم سياهه وارسي مربوط به نحوه سازماندهي اطالعات در وب

مانند، امكان جستجوي مطالب در سايت، امكان جستجو در معيار جزيي مورد بررسي قرار گرفت.  11

مراتبي در نظم سلسله يوندهاي فرامتني، وجوداينترنت، وجود نقشه سايت، وجود آرشيو مطالب، وجود پ

. ميانگين كلي رعايت معيارهاي اين بخش در موضوعات سايت، و ارائه رئوس مطالب در سايت

دهد كه ميانگين امتياز معيار   نشان مي 5جدول ارائه شده است. 5هاي مدارس در جدولسايت وب

باشد. اين در حالي   است كه بسيار پايين مي 721/2هاي مدارس ايران سايت سازماندهي اطالعات در وب

درصد از معيارهاي اين بخش توسط 7/24است به عبارتي در حدود  5/5است كه ميانگين معيارها برابر با 

  هاي مدارس ايران مورد توجه قرار گرفته است.سايت وب
  هاي مدارس ايرانسايت دهي اطالعات وب. ميانگين ميزان رعايت معيارهاي مرتبط با سازمان5جدول

  هامجموع وب سايت  
  ترينپايين

  امتياز

  باالترين

  امتياز
  ميانگين

انحراف 

  معيار

  نحوه سازماندهي اطالعات

  )11(حداكثر امتياز 
122  1  8  721/2  3127/1  

  

  سهاي مدارسايت . آزمون همبستگي پيرسون براي سنجش رابطه بين معيارهاي ارزيابي وب6جدول

  تمام معيارها  سازماندهي  محتوي  طراحي ظاهري  سايت مسئوليت وب  

  سايت مسئوليت وب

  /664  /274  /527  /204  1  پيرسون

Sig (2-tailed)  --  024/  000/  002/  000/  

N 122  122  122  122  122  

  طراحي ظاهري

  /576  /120  /345  1  /204  پيرسون

Sig (2-tailed) 024/   --  000/  190/  000/  

N 122  122  122  122  122  

  محتوي
  /925  /496  1  /345  /527  پيرسون

Sig (2-tailed) 000/  000/  1  000/  000/  
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N 122  122  122  122  122  

  سازماندهي

  /596  1  /496  /120  /274  پيرسون

Sig (2-tailed) 002/  190/  000/   --  000/  

N 122  122  122  122  122  

  كل معيارها

  1  /595  /925  /576  /664  پيرسون

Sig (2-tailed) 000/  000/  000/  000/   --  

N 122  122  122  122  122  

 هاي مدارس ايران رابطه معناداري وجود دارد؟سايت آيا بين معيارهاي مطرح شده براي وبپرسش ششم: 

سايت و رويكرد ارائه مطالب، طراحي ظاهري و محيط  عامل مسئوليت وب 4نتايج همبستگي و رابطه  

 6سايت، و نحوه سازماندهي اطالعات به همراه مجموع اين چهار عامل، در جدول كاربر، محتواي وبرابط 

دهد كه بين دو عامل سازماندهي و طراحي ظاهري رابطه وجود ندارد، اما  نشان مي 6جدول ارائه شده است.

ترين ميزان همبستگي عامل مورد بررسي بيش 4در ساير موارد بين تمامي عوامل رابطه وجود دارد. در بين 

عامل داراي رابطه  4باشد. همچنين عامل كل معيارها با هر   سايت مي بين معيارهاي مسئوليت و محتواي وب

  تر است. باشد. معيار محتوا نسبت به سه معيار ديگر با كل معيارها داراي رابطه قوي  معنادار مي

 ها تأثيري داشته است؟سايت رد بررسي وبآيا نوع مدرسه بر ميزان رعايت معيارهاي موپرسش هفتم: 

مدرسه (معادل  55درصد) دولتي و 9/54مدرسه (معادل  67از كل جامعه مورد بررسي تعداد 

درصد) غيرانتفاعي بودند. با توجه به اينكه ساختار و شيوه اداره اين دو نوع مدرسه متفاوت است و 1/45

ن پرداختن به مسايل جانبي را دارند، سعي شد تا تأثير اين مدارس غيرانتفاعي به دليل منابع مالي خود امكا

هاي مربوط به ميزان رعايت يافته 7هاي مربوطه نيز مورد بررسي قرار گيرد. جدولسايت مطلب بر وب

  دهد.  معيارها در هر يك از اين دو نوع مدرسه را نشان مي
  دارس بر حسب نوع مدرسههاي مسايت . ميانگين رعايت معيارهاي مورد بررسي در وب7جدول

  خطاي استاندارد ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  نوع مدرسه  

  كل معيارها
  /92077  5368/7  791/35  67  دولتي

  /67782  0268/5  909/38  55  غيرانتفاعي

ي است. باشد، برتري نسبي مدارس غيرانتفاعي بر مدارس دولت  قابل مشاهده مي 7آنچه كه در جدول
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) 791/35باشد كه از ميانگين امتياز مدارس دولتي (  مي 909/38انتفاعي برابر انگين امتياز مدارس غيرمي

اجرا شد كه نتايج  tاندكي باالتر است. براي بررسي معنادار تفاوت ميانگين امتباز اين دو نوع مدرسه آزمون

  قابل مشاهده است.  8آن در جدول

بدست آمده از سطح آلفاي  P-Valueها، ري واريانسدهد كه با فرض براب  نشان مي 8جدول

سايت مدارس غيرانتفاعي و دولتي از نظر ميزان بنابراين بين ميانگين امتياز وب باشد.  درصد كوچكتر مي05

سايتهاي مدارس غيرانتفاعي نسبت به  توجه به معيارها تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، وب

اند، اگرچه اختالف ميانگين امتيازها با توجه به   اي بيشتري را مورد استفاده قرار دادهمدارس دولتي، معياره

  چندان چشمگير نيست. 7جدول

  
  هاي مدارس بر حسب نوع مدرسهسايت هاي مستقل براي سنجش رعايت معيارهاي مورد بررسي در وب  نمونه  t. آزمون8جدول

  

  آزمون برابري

درجه   واريانس ها

  آزادي
t 

P-
valu

e 

اختالف 

  ميانگين

فاصله اطمينان 

درصد  براي 95

  وجود اختالف

F 
P-

value  
  حد باال

حد 

  پايين

رها
عيا
ي م

كل
ت 

عاي
ر

  

قبول فرض برابري 

  هاواريانس
987/10  001/  120  625/2 -  010/  1180/3 -  7663/ -  469/5 -  

فرض برابري رد 

  هاواريانس
    469/115  727/2 -  007/  1180/3 -  8533/ -  382/5 -  

  

  گيري و پيشنهادات  نتيجه

دست آمده ه سايت مدارس ايران مورد بررسي قرار گرفت. نتايج ب وب 122در پژوهش حاضر تعداد 

طور كلي براي تمامي توانستند به خود اختصاص دهند بهها ميسايت امتيازي كه وب 88نشان داد كه از 

اين نتيجه در واقع بيانگر وضعيت نابسامان ). 1دست آمده است (جدوله ب 19/37ها ميانگين سايت وب

عيارهاي رايج و مطرح در ها و ضوابط و مان است كه بيشتر آنها فاقد ويژگيهاي مدارس ايرسايت وب

)  نيز به 1389باشند. امري كه در پژوهش صورت گرفته توسط بهزادي و زاهدي نوقابي (ها ميسايت وب

زاده ) و حسن1385هاي مهاجر (اي ديگري همچون پژوهشهآن اذعان شده بود. اگر چه در پژوهش
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دست آمد، كسب گرديده است. اما اگر بخواهيم به ه ) نتايجي خالف آنچه كه در اين پژوهش ب1387(

توان داليل هاي مدارس ايران بپــردازيم. ميسايت بيان دليل پايين بودن ميانگين رعايت معيارهاي وب

ها و در نتيجه عدم توجه آنها به سايت في، عدم شناخت مسئولين از مزاياي وبزيادي را همانند بودجه ناكا

ها به دليل ساختار سنتي آموزشي، عدم تمايل مديران مدارس و سايت اين مقوله، عدم احساس نياز به وب

با  هاي نوين و عدم تسلط آنان بر كارها نوين، عدم آشنايي معلمين با فناوريمعلمين در كار با فناوري

ها را برشمرد. ضمن اينكه سايت آموزان در كار با وب ها و عدم آشنايي و تمايل دانشسايت اينترنت و وب

هاي مدارس، عدم وجود نيروي متخصص در زمينه طراحي، سايت عدم آشنايي با معيارهاي مطلوب وب

  توان به داليل باال اضافه نمود. سازماندهي و گردآوري اطالعات و ... را مي

سايت و رويكرد ارايه اطالعات در قالب  هاي مدارس از نظر مسئوليت وبسايت همچنين وضعيت وب

 631/4اين ده معيار  برابر با معيار مورد بررسي قرار گرفت كه مشخص گرديد ميانگين كلي رعايت  10

صورت  )Cannon, 2006). در پژوهشي كه توسط كانون (2است (جدول 5باشد، يعني كمتر از عدد مي

دست آمده از آن ه گرفت برخي از معيارهاي مورد توجه در اين عامل مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج ب

باشند. در پژوهش بهزادي و ها در اين زمينه داراي نقص ميسايت پژوهش نيز نشان داد كه بسياري از وب

ه دست آمده از آن ايج ب) نيز معيارهايي در اين خصوص مطرح شده بود كه نت1388زاهدي نوقابي (

  ها اين معيارها رعايت شده است. سايت درصد از وب59داد كه در پژوهش نشان مي

معيار مطرح شده در وضعيت طراحي ظاهري و محيط رابط  36دست آمده در خصوص ه نتايج ب

باشــد مي 549/15معــيار نيز برابر با  ميانگين كلي براي اينهاي مدارس ايران نيز نشان داد كه سايت وب

ها نيز به بررسي موارد ). در ساير پژوهش3تر مي باشد (جدولپايـــين 18كه از حد متوســط يعنــي عدد 

-نتي آموزش و محيط مجازي و فناوريشده پرداخته شده است چرا كه اصوالً وجه تمايز بين محيط س ذكر

  ي و طراحي ظاهري و بصري است.رهاي مختلف صوتي و تصويگيري از قابليتهاي نوين همين بهره

مدارس مورد مطالعه  ود دريافتند كه) نيز در پژوهش خIvers & Barron, 1999ايورس و بارون (

هاي ديجيتالي و تصاوير براي عرضه اطالعات به افراد، كمك هاي خود از انيميشن، عكسسايت در وب

بر وجود چنين منابعي، كيفيت آنها نيز مورد  اند؛ اما نكته مهم در اين پژوهش اين بود كه عالوهگرفته

) نيز مورد توجه Gilutz & Nielsen, 2002گيلوتز و نيلسن (ارزيابي قرار گرفته بود. امري كه در پژوهش 
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هاي كودكان شناخته شد كه سايت مشكالتي به عنوان موانع كاربرپسند بودن وببوده است كه در آن 

ين اجرايي، فرامين ناهماهنگ، فنون تعاملي غير استاندارد، كلمات عبارت بودند از: روشن نبودن فرام

  فانتزي و تزييني. 

- گيري نابجا و غيراصولي از تصاوير و منابع مختلف نيز سبب دفع كودكان از محيـــط وب ميبهره

 ) در پژوهش خود دريافت. وي مشاهده نمود كه بسياريTuvi-Arad, 2003تيوي آراد (اي كه گردد؛ نكته

هاي درسي متداول است، اي كه در كتاباره علوم، مطالب را به همان شيوههاي موجود دربسايت از وب

وزان آم برند و اين سبب عدم تمايل دانش ها از تصاوير و جداول ايستا بهره ميسايت كنند. اين وبارايه مي

  گردد.ها ميسايت به وب

اي قصد طراحي ) نتيجه گرفت اگر مدرسهTuvi-Arad, 2003تيوي آراد (بنابراين آنگونه كه 

گردد را رعايت نمايد. به عبارتي در ورهايي كه سبب اثربخش بودن آن ميسايت دارد بايد تمامي فاكت وب

ها و طراحي مناسب بهره گرفته سايت بايد از صدا، تصوير، گرافيك، انيميشن در كنار رنگ طراحي وب

  بودن نيز مطرح است. كيفيت و بجااما همانگونه كه بيان شد بحث شود. 

) به اين مطلب اذعان Large, Beheshti, Nesset & Bowel, 2006الرج و همكاران ( از سوي ديگر، 

نمودند كه رنگ و تصوير براي زنده كردن طراحي به كارگرفته شود اما نه به قيمتي كه آشكاري يا 

دهد كه داخل كشور از اين معيار نشان مي هايپذيري عملياتي، آسيب ببيند. اما نتايج پژوهشاستفاده

در ايران را هاي كودكان سايت ) وضعيت وب1387زاده () و حسن1385برخالف پژوهش حاضر، مهاجر (

  اند.  مناسب ارزيابي نموده

هاي مدارس ايران از نظر ظاهري را، عالوه بر مسايلي سايت شايد بتوان، دليل وضعيت نابسامان وب

ثير عوامل ديگري همچون عدم استفاده از هاي مدارس ايران تأثير دارد، تحت تأسايت وب كه بر كليت

متخصصين علوم رايانه و كتابداري، عدم آشنايي با معيارها و استانداردهاي مطرح در اين حوزه و عدم 

توجه كافي ها دانست. همه اين موارد نشان از عدم سايت آموزان در طراحي وب گيري از نظرات دانشبهره

  آموزان است.هاي مدارس و عدم توجه به نيازهاي دانشسايت به مقوله وب

) نيز بر اين باور بود كه رهنمودهاي اندك موجود براي طراحي Gelderblom, 2008گلدربلوم (

-سايت فناوري مربوطه به كودكان به اندازه كافي به نيازهاي سني آنها توجه نشده است. چرا كه بيشتر وب

ها و نيـــازهاي كودكان مورد توجه قرار شود و ويژگــي ي كودكان توسط افراد بزرگسال طراحي ميها

-هستند و لزوم توجه به اين ويژگي هاي خاص سني خودآموزان و كودكان داراي ويژگي انشگيرد. دنمي
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  ها بسيار مهم است.سايت هاي رابط كاربر وبها در طراحي محيط

هاي مدارس ايران بود كه مشخص سايت عدي در مورد چگونگي محتواي وبدست آمده به نتيجه ب

اند و تنها دهرا كسب نمو 16هاي مورد بررسي امتيازي كمتر از سايت درصد از وب4/75گرديد 

 ,Cannon). كانون (4اند كه امتيازي باالتر از حد متوسط كسب نمايند (جدول درصد موفق شده6/24

يارهاي مرتبط با محتوا در بيشتر مدارس تا حدودي و نه به صورت كامل رعايت ) نيز دريافت كه مع2006

هاي مورد مطالعه، سايت درصد از وب55) نيز در پژوهش خود دريافت كه 1385شده است. مهاجر (

) 1387زاده (اند. در پژوهش حسنمحتواي صفحات را مدنظر قرار دادهمعيارهاي تعيين كننده در ارزيابي 

 درصد 28 خوب، سطح در هاپايگاهدرصد 67 محتوا، ارزيابي كليدي معيار نظر ازگرديد كه  نيز مشخص

دليل  هاي مدارس بهسايت . وبگردندمي بنديهرتب عيفـــــض سطح در درصد 5 و متوسط سطح در

هاي مدارس سايت تري باشند اما در عمل وببايست داراي محتوي غنيماهيت كاركردي كه دارند مي

ترين دليل چنين امري را نيز سنتي بودن نظام ند. شايد بتوان در اينجا نيز مهماان اين نكته را رعايت نكردهاير

  هاي نوين در مقوله تعليم و تربيت دانست. آموزشي ايران و عدم توجه به فناوري

هاي مدارس اين مطلب در پژوهش سايت با توجه به اهميت مقوله سازماندهي اطالعات در وب

حاضر مورد توجه قرار گرفت و نتايج مربوطه نشان داد كه ميزان رعايت معيارهاي اين بخش نسبت به ساير 

اند دســـت آوردهه ب 5/5ها امتيازي كمتر از سايت درصد از وب9/95تر است چرا كه ها بسيار ضعيفبخش

  ).5ه دست آورند (جدولب اند بيش از نيمي از امتيازهاي اين معيارها رادرصد توانسته5و كمتر از 

پردازند كه اي ميبه بررسي شيوه)   Fidel et al, 1999فيدل و همكاران (در پژوهشي مرتبط، 

. آنها در تحقيق خود پيرامون استفاده آموزان تمايل دارند تا اطالعات بدان صورت منظم گردد دانش

س اطالعات را براساس سيستم مدار آموزان درصد دانش80نوجوانان از وب، مشاهده نمودند كه بيش از 

معيار  5) در پژوهش خود Kuntez, 2000كانتز (دهند. از سوي ديگر مراتبي مورد كاوش قرار ميسلسله

تواند براي ارزيابي ابزارهاي جستجوي اينترنتي كودكان مورد استفاده قرار بگيرند، معرفي كلي را كه مي

توصيه نمودند كه از ساختار ) نيز در پژوهش خود Bar-llan and Belous, 2007بارالن و بلوس ( نمايد. مي

  ها بهره گرفته شود.سايت مراتبي براي بازيابي اطالعات در وبسلسله

ز عدم استفاده اها در ايران را در عواملي همچون سايت شايد بتوان دليل ضعف سازماندهي وب

هاي سازماندهي اطالعات، ها با شيوهايتعدم آشنايي طراحان س متخصصان امر سازماندهي اطالعات،

هاي هاي بين شيوههاي مناسب سازماندهي و عدم درك نيازها و تفاوتگيري از شيوهفقدان بهره
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  سازماندهي اطالعات براي بزرگساالن و كودكان دانست.

ش و بخش اصلي مورد بررسي در اين پژوه 4نتايج آزمون پيرسون در خصوص معنادار بودن رابطه بين 

بخش) نشان داد كه تنها بين دو عامل سازماندهي و طراحي  4همچنين عامل وضعيت كلي (مجموعه 

). اين 6ظاهري رابطه وجود ندارد و در ساير موارد بين تمامي عوامل مورد بررسي رابطه وجود دارد (جدول

ب داراي پيوستگي و سايت مناس باشد كه كليه عوامل دخيل در طراحي يك وبنتيجه بيانگر اين مطلب مي

گردد هاي مدارس سبب ميسايت هاي وباين پرداختن به تنها يكي از جنبهبه صورت يك كل هستند. بنابر

ها ناديده گرفته شده و در نتيجه ساخت يك كل دچار نقص گردد. نتيجه چنين نقصي تا ساير جنبه

  باشد.دم تمايل وي به استفاده از آن ميسردرگمي كاربر و ع

دست آمده در مورد آخرين پرسش پژوهش نيز نشان داد كه ميانگين مدارس غيرانتفاعي در ه ب نتايج

 791/35باشد كه از ميانگين مدارس دولتي كه برابر با مي 909/38ي مورد بررسي برابر با رعايت معيارها

هاي مدارس سايت نشان داد وضعيت وب t). همچنين نتايج اجراي آزمون 7است اندكي باالتر بود (جدول

  ).8باشد (جدولانتفاعي از مدارس دولتي، بهتر ميغير

وزان مدارس آم دانش) نيز بيان شده است كه Omara, Reman, 2007در پژوهش اومارا و ردمن (

ن مدارس دولتي بيشتر از آموزا كنند. دانشي مشابه از تكنولوژي استفاده نميهادولتي و خصوصي به روش

آموزان مدارس خصوصي بيشتر از كامپيوتر در  كنند در حالي كه دانشاستفاده مي مدرسهها در كامپيوتر

  درصد). 76درصد در مقايسه با 66كنند (خانه استفاده مي

بر طبق نتايج پژوهش حاضر و بر اساس مرور نوشتار ارائه شده مدارس ايران بايد در طراحي 

ها، گردد. برخي سايت بب ارتقاي وضعيت اين وبهاي مربوطه مسائلي را مدنظر قرار دهند تا سسايت وب

  از اين موارد به شرح زير است:

ها در ارتقاي سطح كيفي تعليم و تربيت، لزوم تغيير نگرش مسئوالن سايت با توجه به اهميت وب -

رسد. الزم است  نظام سنتي آموزش و پرورش و كاركردهاي آن ضروري به نظر مي هاسايت پيرامون وب

برداري هاي نوين بهرهي بر كتاب و كالس فيزيكي است به سمتي گام بردارد كه بتواند از فناوريكه مبتن

آموزان از تفكر عمودي به تفكر گــردد تا دانشنمايد. تغيير سيستم سنتي آموزش و پرورش ســــبب مي

  گشايي روي آورند.مسئلهجانبي و 

- شناختي، فيزيكي، اجتماعي و احساسي دانش رشدسايت براي مدارس بايد مبتني بر  طراحي وب -

  آموزان باشد تا بتواند نيازهاي آنان را برآورده سازد. 
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  آموزان نيز استفاده گردد.  هاي مدارس از وجود خود دانشسايت در طراحي وب -

هاي مدارس از متخصصان علوم رايانه به همراه متخصصان سايت در طراحي محيط رابط كاربر وب -

  رساني و روانشناسي كودك استفاده گردد.  ابداري و اطالععلوم كت

هاي مدارس داراي اهميت بسيار زيادي است كه بايد سايت بحث سازماندهي اطالعات در وب -

  ها مورد تجديد نظر قرار گيرد. سايت توسط مسئولين وب

د و منابع اطالعاتي والن قرار گيرئهاي مدارس بايد در دستور كار مسسايت توليد محتوا براي وب -

هاي الكترونيكي و گويا و ... براي گوناگوني همچون مواد ديداري و شنيداري، مجالت و كتاب

  قرار گيرد. هاسايت آموزان توليد و در وب دانش

اي است به صورت ملي مطالعات گسترده هاي مدارس بهترسايت به منظور يكدستي در وب -

مشخص و استاندارد كه در آن تمامي ضوابط و معيارها رعايت شده  صورت گرفته و پس از طراحي قالبي

  باشد، آن قالب در اختيار مدارس قرار داده شود.

هاي نوين و به ويژه هاي آموزشي ضمن خدمت با فناوريمعلمان و مديران مدارس در دوره -

  آنها را فراگيرند.ها و نكات و معيارهاي مطرح در سايت ها آشنا شده و اصول كار با وبسايت وب

تالش شود تا هر مدرسه يك كارشناس رايانه به عنوان متخصص و مسئول سايت داشته باشد تا  -

  دار شود.سايت را نيز عهده روزآمدسازي وب سايت، مسئوليت پس از راه اندازي وب

تواند سبب ارتقاي خدمات رساني مي علوم كتابداري و اطالع كارگيري يك متخصصه ب -

  هاي نوين آشنايي كامل دارند.هاي مدارس گردد. ضمن اينكه اين متخصصان با فناورييتسا وب

ها، همه ساله به سايت به منظور تشويق و ترغيب مدارس براي روزآمدسازي و استفاده از وب -

 ها و .. هستند، جوايزي اعطاسايت گيري از وبسايت، بيشترين ميزان بهره رين وبمدارسي كه داراي بهت

  گردد.
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