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 مقدمه

انواده، مرور از مادر به خشود. این تعامل بهیمدر فرایند رشد، دامنه تعامل کودکان به اجتماع گسترده 

کودک  است یضروریابد. در این فرایند یمبازیان، معلمان، دوستان، و اجتماع به معنای عام آن گسترش هم

(. Piaget & Inhelder, 1969نهند )هایی دست یابد که روانشناسان آن را اجتماعی شدن نام میبه مهارت

ه بازی ردی سازگار با جامعف عنوانبهها، اثری بنیادین در ایفای نقش کودک گیری درست این مهارتشکل

 . اندداختهپرپردازی در این زمینه یهنظررو، متخصصان قلمروهای گوناگون علمی به پژوهش و ینازاکند. می

پردازان، ژان پیاژه، روانشناس سوئیسی، از نخستین کسانی است که ضمن ارائه یهنظراز میان این 

یجه درنت( تحول ذهنی کودک را 1970) 1نگریسته است. پیاژه نظریه رشد شناختی با ژرفای زیادی به این زمینه

 طوربهه شود کیمی گفته امرحلهداند. نیم دوره عملیات عینی به یمرشد شناختی و در سه دوره قابل مطالعه 

ی تحول ذهنی است. چراکه در هادورهین ترمهمیابد که از یمسالگی ادامه  11سالگی آغاز و تا  7معمول از 

 ترهگستردی هاتعاملیجه درنتی ذهنی و آغاز تفکر منطقی با یادگیری سواد خواندن و هامهارتآن رشد 

یوند با آن را نتیجه در پی هامهارترشد شناختی و پرورش  (1969) 2همزمان شده است. پیاژه و اینهلدر

واند تینمکنند آموزش مستقیم یمید تأکدانند و یمشیءها  3تجربه فعال یعنی تعامل با دیگران و دست ورزی

 در این مورد نقشی داشته باشد. 

ل از سوی برای تعام نهادی اجتماعیسو و دسترسی به اطالعات از یک کنندهفراهم عنوانبهکتابخانه 

تواند یم تنهانهنه اای در تسهیل فرایند اجتماعی شدن کودکان داشته باشد. کتابخیژهوتواند جایگاه یمدیگر 

تواند با در دسترس قرار دادن شیءهای عینی یمامکان تعامل با دیگران را برای کودک فراهم کند بلکه 

ی هاوعهمجمتوان به یماین شیءهای عینی  ازجملهگر فرایند اجتماعی شدن کودک باشند. مناسب تسهیل

، ستابنیاد، که مورد تأکید این مطالعه یکی و وبی الکترونهامجموعهیژه وبهچاپی، وسایل بازی گروهی و 

 اشاره کرد. 

تحول فناوری اطالعات و پدیدار شدن ابزارهای الکترونیکی که امکان ارائه اطالعات در قالبی 

دهد زمینه را برای پیدایش منابع اطالعاتی پیوسته برای یمجذاب و آمیخته از سرگرمی و آموزش را ارائه 

بر  تنهاهنیت فراهم کرده است. وب فراگیرترین خدمت اینترنت است که امروزه ساوبکودکان در قالب 

رو، وب ینزااها نیز در دسترس کودکان است. بلتهای موبایل و تیگوشروی کامپیوترهای شخصی که بر 

                                                
1. Piaget 

2. Piaget & Inhelder 

3. Manipulation  
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ری در ناوی این فول. استی آموزشی مدرسه نیز هابرنامهافزون بر اینکه ابزاری برای سرگرمی است، مکمل 

 ,Kuiper, Volmanهای رشدی و تفکر کودکان طراحی نشده است )یژگیوموردها همخوان با  همه

Terwel, 2005 .)اندکردهیید تأی چندی نیز این کاستی را هاپژوهش (Gilutz & Nielsen, 2002 ،؛ مهاجر

از تعامل زمانی پدید  یاژه باور دارد که یادگیری برخاستهپ .(1390؛ پریرخ، نادری و آقامحمدیان، 1385

و رسانه آن در سطح شناختی کودک بگنجد و فراتر یا فروتر از آن نباشد  شدهارائهآید که آموزش یم

(Piaget, 1970 .) 

ره ی طراحی شوند که با جای گرفتن در گستاگونهبههای کودکان یتساوببنابراین، ضروری است 

نها باشند. گر فرایند اجتماعی شدن آشیءهایی عینی، تسهیل نوانعبهشناختی برای آنها قابل درک بوده و نیز 

ها با رشد شناختی کودکان در حد مورد انتظار یتساوبهمخوانی این  دهندهنشانی شاهدی پژوهشی که ول

رو، پژوهش جاری در پی حل این مسئله است که ینازا(. 1390باشد در دست نیست )پریرخ و دیگران، 

 ان از دیدگاه شناختی تا چه میزان توانایی تسهیل اجتماعی شدن آنها را دارند؟های کودکیتساوب

 

 ی نظری هاانیبن

آید یموجود ( کودک بههاوارهطرحیی در ساختارهای ذهنی )هاتحولدر نیم دوره عملیات عینی 

 اجتماعی شدن است. پیاژه اجتماعی هاتحولین این ترمهم ازجملهدهد. یمکه به او امکان منطقی اندیشیدن را 

 باقاعدههای یازب در قالبتواند یمگیرد. این تجربه یمداند که بر پایه تجربه فعال شکل یمشدن را فرایندی 

نیز، هم نتیجه  1بینی(. دور شدن از خودمیانPiaget, 1970ی زبانی با تمرکز بر تعامل پدیدار شود )هاتعاملو 

که  ستاروانی بهنجاری  حالت ینیبانیخودمی بسیار مهم برای اجتماعی شدن است. تجربه فعال و هم عامل

مشاهده قابل یو واقعیت عین)واقعیت از دیدگاه و در ذهن شخص( تمایز میان واقعیت شخصی نبود در آن 

( در مرحله پیش عملیاتی یژهو)به کودکدر دوره عملیات تجسمی عینی نیز  .(1367)منصور و دادستان،  است

سالگی )آغاز دوره( در اوج خود  2این ویژگی که در  .(1387)وادزورث  بیندخود را در مرکز جهان می

 رسد. یمترین سطح یینپاسالگی )پایان دوره( به  11در شرایط طبیعی و بهنجار در حدود  است

رکز نبودن یی یعنی متمتمرکززدادارد. ای در اجتماعی شدن یهپایی نیز نقشی تمرکززدابه باور پیاژه 

ی تعامل اجتماعی هدایت کرده و سوبهبر جنبه محدودی از یک رویداد، پدیده، باور، و خواسته، که او را 

یی افزایش یابد تمرکززدا(. هرچه Piaget & Inhelder, 1969رابطه مستقیمی با کاهش خودمیان بینی دارد )

                                                
1. Egocentrism  
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مرکززدایی تکند. به سخنی دیگر، ی را تجربه میترسالمزندگی اجتماعی  از خودمیان بینی کاسته شده و فرد

های گروهی و حضور در یتفعالدهد. یمیا چندجانبه نگری را  هاجنبهبه کودک امکان توجه به دیگر 

کند. کودک با حضور در از دیگر موردهایی است که به فرایند اجتماعی شدن کودک کمک می هاگروه

ک ی کوچاجامعهعضوی از  عنوانبهیابد و خود را یمی از احساس تعلق خاطر یا هویت دست ادرجهگروه به 

 گیرد. یمدر نظر 

ا توانند بستری برای تجربه فعال در پیوند بیمهایی یژگیوهای کودکان با دربرداشتن یتساوب

طالعه فراهم سازند. بر پایه م دست آوردن هویت اجتماعیبینی، چندجانبه نگری و بهتعامل، دوری از خودمیان

ری در فراهم کردن بست هاایتستوان معیارهای چندی برای سنجش توانمندی وبیممتون و مطالب یادشده، 

 برای تسهیل اجتماعی شدن در نظر گرفت:

تی ها در رشد شناخین عاملترمهمها یا شیءها که از تر آمد تعامل با انسانیشپچنانکه الف. تعامل: 

 های مطرح شده توسطها و مفهومها که به پذیرش یا رد دیدگاه. تعامل با انساناستو نیز اجتماعی شدن 

ها که امکان تعامل سایتکند. وجود امکاناتی در وبانجامد در اجتماعی شدن به او کمک مییمکودک 

کان توان به اماجتماعی شدن کودک شود. از این جمله می سازتواند زمینهکند میبا دیگران را برقرار می

 چت اشاره کرد.

گیری انتزاعی مفهوم هویت در دوره عملیات صوری گرچه شکلب. تعلق خاطر )هویت(: 

، ولی با توجه به گسسته نبودن پیوستار تحول شناختی، کودک مرحله عملیات عینی ادراکی استپذیر امکان

(. در این Gelderbloom, 2008ای تعلق دارد )یژهوفهمد که به گروه یمکند و یمقوی از هویت را آغاز 

های ی ذهنی خود، ویژگیهاوارهطرحهای دیگران با بینی و مقایسه دیدگاهدوره کودک با رهایی از خودمیان

ت در سایت یهایی مانند عضوهایی( وابسته بداند. وجود ویژگیگروه)تواند خود را به مشترک را یافته و می

 ممکن است بتواند ابزاری قابل لمس برای پرورش مفهوم هویت باشد.

ن یی به کودک امکاتمرکززدابینی و تر آمد دوری از خودمیانیشپچنانکه  نگری:جانبهپ. همه

زان نیز برای تشخیص می« سه کوه»یی مانند هاآزموندهد. یمی گوناگونی از یک پدیده را هاجنبهتوجه به 

هایی که قابلیت یتساوب(. بنابراین، 1367اند )منصور و دادستان، ی شدهطراحنگری کودکان انبهچندج

ری به نگآورد در درک مفهوم چندجانبهنمایش بعدهای گوناگونی از یک پدیده را برای کودک فراهم می

ن ی عینی برای ایاتواند نمونهکند. وجود شیءهایی که قابل چرخاندن در سه بعد باشند میاو کمک می

 مفهوم در نظر گرفته شود.
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 پیشینه پژوهش

ودکان های کیتساوبی است که به ارزیابی کتابداراز نخستین پژوهشگران قلمرو  (1999) 1بیالل

ها توجه بیشتری به این نوع از منابع اطالعاتی جلب شد. سایتتعداد وب افزایشبا همزمان . پرداخته است

 ,Large & Beheshti, 2005; Large, Beheshti, Nesset & Bowlerمشخص، الرج و همکارانش ) طوربه

برخی  رو،ینازا .کردند یدتأکو بر ضرورت ارزیابی آن عنوان یک ابزار آموزشی وب به اهمیت بر(  ;2006

ناسایی ی، هم در شپژوهشگران تالش کردند تا با طراحی معیارهایی برای ارزیابی یا رهنمودهایی برای طراح

ها با نیازهای یفناورشدن این  ترهمخوانها برای کودکان مشارکت نموده و هم به یفناوربهترین منابع وبی یا 

 ;Gelderblom, 2008; Gilutz & Nielsen, 2002)شدن آنها کمک نمایند  ترجذابویژه کودکان و نیز 

Large, et al., 2006 ایند طراحی سیاهه وارسی پژوهش پیش رو و نیز افزایش در فر هاپژوهش(. دستاورد این

 کار گرفته شد.اطمینان از روایی آن به

ها را با کمک خردساالن )دو یزرایانهررابط کاربری  (1986) 2، گرورهاتالشبا این  راستاهمگرچه 

 ارزیابیی پیشینه ولتا هفت سال( ارزیابی کرده و اعالم داشت که مناسب آنها طراحی نشده بودند 

در این  هاتالشیکی از نخستین . درنیستهای رشد چندان طوالنی از دیدگاه نظریههای کودکان یتساوب

 ایهیتساوبها در قالب کتابشناسی گذارمانی یابیارزنتیجه ( Skeele & Stefankiewicz, 2002)زمینه 

 .برنامه درسی معرفی شدند عنوان مکملکودکان و بههای رشد شناختی با ویژگیهمخوان 

یی نیز کلید یافتن سن مناسب کودک برای استفاده از رایانه، شناسایی ویژگی هاپژوهشدر اندک 

 & Largeای برای رشد ذهنی کودک مطرح شد )یانهراهای یتفعالیری کارگبهشناختی او دانسته و ایده 

Beheshti, 2005; Skeele & Stefankiewicz, 2002( با 1390خ به این ایده پریرخ و همکاران )(. در پاس

های کودکان در بسترسازی برای پرورش چهار یتساوبی انمونهساخت ابزاری نوین میزان توانمندی 

تی یری در پیوند با نظریه رشد شناخپذبازگشتبندی، نگهداری ذهنی، و ی، ردیفبندطبقهعملیات ذهنی 

جود این، و بادر برخی موردها کم و در برخی بسیار کم گزارش کردند. پیاژه را سنجیدند. آنها این میزان را 

شد. عنوان بنیان نظری در نظر گرفته باشند شناسایی نمستقیم نظریه پیاژه را به طوربهپژوهش دیگری که 

و محتوا  یظاهر یطراح درآنها  بیشترخاص نیز نشان داد که  طوربهی کودکان فارسهای یتساوبارزیابی 

(. بنابراین، 1385 ،مهاجر؛ 1386 ،نیانجفی؛ 1388 ،زاده؛ پشوتنی1390)پریرخ و دیگران،  هستند مشکل دچار

 الزم است به نقش این نظریه در ارزیابی و انتخاب منابع اطالعاتی پیوسته برای کودکان بیشتر توجه شود.

                                                
1. Bilal 

2. Groover 
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با  تنهاهنمدرسه گذاشته و  سالگی گام بهکودک با ورود به نیم دوره عملیات عینی در هفت چراکه

 ازجملهحضور در جامعه مدرسه بلکه با فراگیری سواد خواندن با گستره نوینی از شیءهای عینی، 

آورد یمگیرد. این تعامل زمینه تجربه فعالی را فراهم یمدر تعامل قرار ها و دیگر منابع اطالعاتی، یتساوب

ته باشد. کننده داشیینتعتواند نقشی یمسرنوشت کودک که در رشد شناختی، اجتماعی شدن و در پی آن 

عینی(  عنوان شیءهایهای کودکان )بهیتساوبکه یدرصورتهای نظری و پیشینه پژوهشی یانبنبر پایه 

با  توانندیمشده و دارای نمادها و عنصرهایی ویژه باشند یطراحهای شناختی کودکان یژگیوهمخوان با 

های یشینهپهمه، در ینبااب تجربه فعال، فرایند اجتماعی شدن آنها را تسهیل کنند. فراهم کردن بستر مناس

 هایی پرداخته باشد، یافت نشد.یژگیومطالعه شده پژوهشی که به سنجش چنین 

 

 طرح پژوهش

های کودکان از دیدگاه نظریه رشد شناختی یتساوبپژوهش پیش رو در پی آن است تا به تحلیل 

، بسنجد. کنندیمخته و میزان حضور عنصرها و نمادهایی که اجتماعی شدن کودکان را تسهیل ژان پیاژه پردا

شدن  هایی برای پشتیبانی از اجتماعیسایترود دستاورد این مطالعه بتواند کمکی به طراحی وبیمانتظار 

برده  های خود بهرهاین پژوهش کاربردی بوده و از روش آمیخته برای دست یافتن به هدف کودکان باشد.

و در پی آن طراحی ابزار  هامصداق شناسایی و یا ساخت( برای 1374است. تحلیل محتوای کیفی )باردن 

ها برپایه یتساوبکار رفت. در بعد کمی نیز برای گردآوری اطالعات از گردآوری اطالعات به

 وارسی پژوهشگرساخته از تکنیک تحلیل محتوای کمی )همان( استفاده شد. سیاهه

نمونه پژوهشی را تشکیل داد. با کمک کتاب فارسی و انگلیسی یت ساوبویک چهل

ی گوناگون هافرمول( و نیز جستجو با 1388)نادری و زاهدی، « ی خوبهابچههای خوب برای یتساوب»

مچنین، ه عنوان بخش نخست از نمونه پژوهشی انتخاب شدند.یری بهگنمونهفارسی بدون  یتساوبیازده 

در قالب سیاهه  1ای برای کودکانانجمن خدمات کتابخانهیت انگلیسی که توسط ساوباز میان هفتاد 

 یریگنمونهشده بودند به روش یمعرفکودکان دوره دبستان مناسب  «2کودکان هاییتسابهترین وب»

آمده مورد تحلیل قرار  1که نشانی آنها در پیوست  یتساوب 41سی مورد انتخاب شد. در جمع،  مندامنظ

 . گرفت

                                                
1.Association for Library Services to Children (ALSC) : http://www.ala.org/ala/mgrps/ 

divs/alsc/greatwebsites/greatwebsitesforkids/greatwebsites.cfm (accessed: 18/10/2009) 

2.Great websites for kids  
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استفاده  (2000) 1ی استافلبیمامرحلهبرای ساخت سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته از رهنمودهای ده 

شد. به این منظور نظریه پیاژه، معیارهای مورد توجه کتابداران در زمان انتخاب منابع اطالعاتی برای کودکان 

ار بندی و تفسیر قرهای کودکان مورد تحلیل، پاالیش، دستهسایتو رهنمودهای موجود برای طراحی وب

تماعی شدن ساز اجنگری که زمینهجانبهر، و همهگرفت. در پایان، در زمینه سه متغیر تعامل، احساس تعلق خاط

دار سیاهه با استفاده از دو نموروایی کودک است، چهل مصداق در مقیاس اسمی به سیاهه وارسی راه یافتند. 

ی تضمین های قیاسیلتحلبه کمک  هامصداقو نیز حفظ پیوند مناسب میان نظریه زیر بنایی با متغیرها و 

نجی عنصرهای این دو ابزار تحلیل، کنترل و اعتبار س تحلیل گروهی میان نگارندگان، گردید. با چندین جلسه

ینه خدمات زم ردیژه نظریه پیاژه وبهشد. پیشینه یک نفر از این پژوهشگران در پیوند با کاربرد روانشناسی و 

به  هامصداقن ا و تعییها اثرگذار بود. افزون بر آن، تفسیر رهنمودهکتابخانه برای کودکان بر روایی یافته

 یید دو نفر از متخصصان روانشناسی رسید.تأ

ی که یهامصداقسنجش پایایی ابزار گردآوری اطالعات و به دلیل طوالنی بودن سیاهه،  منظوربه

جدا در  اییاههس صورتبهبدیهی نبود و احتمال داشت نظر پژوهشگر در انتخاب آنها دخالت داشته باشد 

 95بودند قرار گرفت. ضریب توافق نظر  تجربهصاحبرزیاب که در این زمینه آگاه و اختیار شش نفر ا

 درصدی ارزیابان با یکدیگر نشانگر پایایی ابزار بود. 

ینه زم درکه هم  نظرانصاحبدر انجام این پژوهش در دسترس نبودن  هامشکلین ترمهم ازجمله

باشند و نیز کم بودن سرعت اینترنت بود. اندک  های کودکان دارای تخصصیتساوبنظریه پیاژه و هم 

 ین محدودیت این مطالعه بود.ترمهمهای فارسی نیز یتساوببودن تعداد 

 

 هادادهتحلیل 

 های استقرایی و آمار توصیفی بهیری استداللکارگبهشود با یمدر این بخش از پژوهش، تالش 

 یتساوبدر هر  هامصداقها پرداخت. برای بررسی میزان حضور از نمونه شدهی گردآورهای تحلیل داده

مشاهده  یهامصداقکه از تقسیم فراوانی « نسبت میزان حضور»ها از شاخص درصد یتساوبو نیز در تمامی 

کرت در طیف لی هانسبتدست آمد استفاده شد. تحلیل این ی هر متغیر ضرب در صد بههامصداقبر کل 

 گیرد؛ شامل بررسی میزان حضور هر مصداقیمدر پاسخ به هر پرسش پژوهش دو بررسی انجام رفت. انجام گ

تصویری از وضعیت  2و  1ی هاجدولیت. ساوبدر کل نمونه پژوهشی و میزان حضور هر متغیر در هر 

                                                
1.Stufflebeam 
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 شود. یمدهند. در تحلیل هر متغیر به آنها بازگشت یمها ارائه یتساوبو  هامصداق
 با متغیرها در کل نمونه پژوهشی وندیدر پهای . درصد رخداد هر یک از مصداق1جدول 

یر
تغ

م
 

مصداق موجود در سیاهه 

 وارسی

فراوانی 

مصداق 

در 

 هایتسا

 درصد

 رخداد

هر 

 قمصدا

 مصداق موجود در سیاهه وارسی متغیر

فراوانی 

مصداق 

در 

 هایتسا

درصد 

 رخداد

هر 

 قمصدا

 1ت
جایی وجود امکان جابه. 1

 به کمک ماوس ءهاشی
 FAQ 17 50.0. وجود 21 ت، هـ 75.02 30

 ت
 ءهاجود امکان چرخاندن شی. 2

 در سه بعد
 هـ 15.0 6

هایی با مضمون جود داستان. و22

 یتمرکززدایی و چندجانبه نگر
13 42.5 

 ت
در  انامکان نشان دادن حاضر. 3

 سایت
 32.5 5 های استراتژیکوجود بازی. 23 هـ 12.5 5

 12.5 33 هایی مانند پازلوجود بازی. 24 هـ Chat 5 12.5وجود امکان . 4 ت

 Voice  امکان. وجود 5 ت

Chat 
 هـ 5.0 2

هایی با مضمون یباز. وجود 25

تمرکززدایی و چندجانبه نگری 

هایی بازی عبور از بازی )مانند

 (رودخانه

22 82.5 

 Video  امکان. وجود 6 ت

Chat 
 هـ 2.5 1

های ماجراجویانه و بازیوجود . 26

 ایمرحله
19 55.0 

 ت

وجود امکان پرسیدن پرسش . 7

هایی از دیگران از طریق فرم

 از کتابدار بپرس مانند

 هـ 45.0 18

های همراه با وجود پویانمایی. 27

که کودک را  یتساصدا در وب

های گوناگون استفاده از بخش به

 خواندسایت فرامی

14 47.5 

ت، 

 هـ

امکان معرفی سایت به  وجود. 8

 سایت دیگران از طریق خود
 هـ 30.0 12

تغییر ظاهر صفحه با کلیک بر . 28

 های از پیش تعیین شدهروی قالب
3 35.0 

 ت

وجود امکان انجام بازی با . 9

مشارکت دیگر افرادی که در 

 حضور دارند یتساوب

 هـ 10.0 4

تغییر نشانگر ماوس با قرار . 29

به شکلی  هاگرفتن روی لینک

ه توجکه بیشتر جلب یرمعمولغ

 کند

14 7.5 

 هـ 82.5 33 وجود بخش تماس با ما. 10 ت

پخش صدایی خاص )مانند نت . 30

موسیقی( در زمان عبور ماوس از 

پیوندهای موجود در  روی

 یتساوب

10 35.0 

 25.0 3 وجود بازی شطرنج. 31 هـ Forum 6 15.0  وجود. 11 ت

 7.5 26وجود شخصیتی در سایت که . 32 خ 17.5 7امکان تعامل با شخصیت و . 12 ت

                                                
 نگری، خ= تعلق خاطر جانبههمه. کدهای جدول: ت= تعامل، هـ= 1

 حدودی آورده شده است. صورتبهتر شدن خوانش، درصدها گرد و آسان منظوربه. در سراسر این نوشتار 2
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  جا کردن آن به روشجابه
Roll over 

بوده و تا  یتسامشخصه آن وب

 فرد باشدامکان منحصربه حد

 ت

امکان تعامل با شخصیت و . 13

 یلهوسجا کردن آن بهجابه

 از طریق ماوس فرمان

 خ 12.5 5

هدایت تالش شخصیت برای . 33

 هایکودک به استفاده از بخش

 یتساای از وبویژه

10 65.0 

 ت

امکان تعامل با شخصیت و . 14

 یلهوسجا کردن آن بهجابه

 کلیدهای جهتی

 25.0 16 در سایت نظرخواهی. وجود 34 خ 10.0 4

 ت

امکان تعامل با شخصیت و . 15

 یلهوسجا کردن آن بهجابه

 صورت نوشتاریمتنی به فرمان

 خ 2.5 1
جود قابلیت عضویت در . و35

 سایت
16 40.0 

 ت

امکان تعامل با شخصیت و . 16

 یلهوسجا کردن آن بهجابه

 صوتی فرمان

 40.0 12 وجود خدمات ویژه برای اعضا. 36 خ .0. 0

 ت
های وجود شخصیت. 17

 سخنگو در سایت
 خ 22.5 9

وجود امکان ساخت شخصیت . 37

 عنوان نماد فردمجازی به
7 30.0 

 ت

به شکل  یتساطراحی وب. 18

استفاده در صفحه قابل

 های لمسینمایش

 خ 67.5 27

 یتساطراحی محیط وب. 38

که واقعیت مجازی را  یاگونهبه

 دهد نمایش

5 17.5 

 ت

بر حضور و شرکت  یدتأک. 19

افرادی از سرتاسر جهان در 

 پیوسته هایبازی

 My وجود امکان. 39 خ 12.5 5

[website] 
7 12.5 

ت، 

 هـ

وجود امکان کمک به . 20

 شخصیت بازی در حل مسئله
 خ 50.0 20

های امکان حذف برخی بخش. 40

 My [website] در یتساوب
4 17.5 

 

 هاتیساهر یک از وب دردر پیوند با هر متغیر  یهانسبت میزان حضور مصداق. 2جدول 
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Aspca kids 19 11 23 NASA for students 33 56 77 

Children's 
Museum of 
Indianapolis 

29 0 38 Nickelodeon 57 67 77 

Click Mag Kids 14 22 31 paulys play house 24 22 31 

Color with Leo 19 11 31 PBS KIDS 67 100 85 

Cool Math 19 11 38 Scholastic 29 11 38 

Crayola 38 56 46 Sfskids 14 11 38 
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Disney 81 89 85 Story Plac 14 22 31 

Earthquakes for 
Kids 

19 0 15 Tiny Planets 52 89 54 

Ecokids 33 22 54 U of I at Urbana-

Champagne 
24 67 54 

Fema 19 11 23 US Mint 14 11 15 

Fun Brain 24 56 31 
های علوم پایگاه ملی داده

 زمین
0 11 8 

Fun school 19 11 54 38 44 24 تبیان 

Good Night 
Stories 

 8 33 14 جامعه مجازی کودکان 15 11 19

Kids Discovery 24 11 62 23 11 29 جزیره دانش کودکان 

Kids Know It 43 78 38 8 0 10 شبکه آموزش سیما 

Kids Space 29 11 8 23 11 24 کوچولوها 

Kidzdom 14 22 23 23 33 0 کودکان ایران اسالمی 

KOL 62 67 85 31 11 14 کودکان دات او آر جی 

Liberty's Kids 14 11 15 0 11 19 کودکان و انرژی 

Math Slice 19 0 15 
 23 11 10 کودکانه

 8 0 5 لذت کاردستی

 
 ؟دانبردهبرای پرورش تعامل بهره  سازنهیزمی هامصداقی کودکان تا چه میزان از هاتیساوبپرسش نخست: 

ل های کودکان از تعامیتساوبوارسی به سنجش میزان پشتیبانی سیاهه 21تا  1های شماره مصداق

ها، پرکاربردترین مصداق این سایتاز وب درصد 80با حضور در نزدیک به « بخش تماس با ما»پردازند. یم

ترین ها، کم استفادهسایتاز وب درصد 20مصداق با پدیدار شدن در کمتر از  13. از سوی دیگر استگروه 

کان ارها در برقراری امین ابزترمهمهای چت و تعامل با شخصیت که از باشند. از این میان، گونهیمها مصداق

هایی از این ها حضور داشتند. در ادامه نمونهسایتآیند در تعداد بسیار کمی از وبتعامل به شمار می

 های کودکان به تصویر کشیده شده است. یتساوبدر  هامصداق

در  ایهای کارتونی شناخته شده در میان کودکان است که بخش ویژهیکی از شخصیت 1هوپر

جا کردن ماوس تواند برای تعامل با هوپر با جابهیت کودک میساوبدارد. در این  PBS Kidsیت اسوب

خواهد باو را تکان داده و چرخانده و با قرار گرفتن روی هر یک از تصویرها، از او توضیحی برای آن بخش 

(. چنین 2اد )شکل توان او را قلقلک دیمی بعدسه(. حتی با کلیک کردن بر روی شکم هوپرِ 1شکل )

                                                
1. Hooper 
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 کند. نمادهایی امکان تعامل کودک با محیط مجازی را فراهم می

 

 
 1)تعامل( Science Kidدر حال راهنمایی کودک به بخش  Hooper. 1شکل 

 

 
 در حال خندیدن: پاسخی به محرک ایجاد شده توسط کودک )تعامل( Hooper. 2شکل 

یت، از امکاناتی است که در تعداد بسیار کمی از ساوبچنانکه اشاره شد وجود چت در 

است  ی فراهم کردهخوببههایی که چنین امکانی را یتساوبهای مورد بررسی دیده شد. یکی از یتساوب

Disney یت سا یرز. در استPixie Hollow محیطی بر پایه واقعیت مجازی شکل گرفته که در آن کودک ،

 یرواقعی بپردازد. غدست آوردن درآمد مجازی و خرید بازی، به تواند افزون بر چت به انجاممی

در این سایت در گام نخست کودک باید تالش کند تا با تمرکززدایی شخصیتی شبیه به خود را 

شود که کودک برای بازنمایی نمادی از خود نگری در این گام به شکلی دیده میچندجانبه درواقعبسازد. 

وجود داشته  Pixie Hollowتوانند در های دیگری که میبه مقایسه شخصیت در حال ساخت با شخصیت

                                                
1. Path: PBS Kids>Hooper; URL: http://pbskids.org/hooper/ 
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 ارد. دبینی نیز در ساخت چنین شخصیتی دخالت ای از خودمیانپردازد. البته بسته به سن، درجهباشد می

تواند در هر گوشه از آن با کودکان دیگر شود که میبا گذر از این گام کودک به دنیایی وارد می

ای از واژگان (. وجود سیاهه3اند به گفتگو بنشیند )شکل یافتهجای جهان واقعی به آن راهیجاکه از 

ای را کاهش داده ی شبکههاستفادهسوءاامکان  1یرش و نیز استفاده از نام نمایشیپذقابلپذیرش و یرقابلغ

توانند بگویند از چه کشوری به این جهان مجازی پای است. برای نمونه کودکان در این محیط نمی

 های موجود و گفتگوهای روزمره عمومی انجام شود. تواند در پیوند با بازیها میاند. بیشتر صحبتگذاشته

 

 
 در کنار هم نشسته و به گفتگو مشغول هستند )تعامل( : چند کودکPixi Hollow. جهان مجازی 3شکل 

 

تواند امکان ساخت گروهی از دوستان و انجام گفتگوهای گروهی نیز وجود دارد و حتی کودک می

(. بنابراین، در این زمینه امکان تعامل به 4به شکلی سخن بگوید که تمامی حاضران پیام او را ببیند )شکل 

در این جهان  کودک هازمانیت، در بیشتر ساوبشکل بیشتری برقرار است. با توجه به پرمراجعه بودن این 

تواند به پرورش تمامی متغیرهای می Pixi Hollowها ابزاری مانند یلتحلمجازی تنها نیست. برپایه این 

 نگر و احساس تعلق خاطر( کمک کند. جانبهاجتماعی شدن )تعامل، همه

 

                                                
1. Screen Name 

 نام نمایشی کودک

فضای قرار دادن 

 متن گفتگو

داده  یپیام عموم

شده توسط 

ککود

 امکانات چت
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 )تعامل( Pixi Hollowهای گفتگو در محیط چت . سطح4شکل 

 

ینه تعامل در وضع مورد انتظار زم درها سایتیک از وبیچهتوان دریافت که یم 2با بررسی جدول 

ها در جایگاه نخست و از مصداق درصد 81با در اختیار داشتن  Disneyیت ساوبقرار ندارند. در این گروه 

پایگاه ملی »های یتاسوبگیرند. در مقابل ( جای میدرصد 62) KOL( و درصد 67) PBS Kidsدر پی آن 

 اند. هیچ راه تعاملی برای کودک در نظر نگرفته« کودکان ایران اسالمی»و « های علوم زمینداده
 (n=41ی کودکان )هاتیساوبدر « تعامل». جدول توزیع فراوانی 3جدول 

ی هامصداقمیزان حضور 

 دهنده تعاملپرورش
 فراوانی تجمعیدرصد  درصد فراوانی نسبی هایتفراوانی سا

 9/4 9/4 2 هیچ

 7/53 8/48 20 بسیار کم

 4/85 7/31 13 کم

 7/92 2/7 3 متوسط

 6/97 8/4 2 زیاد

 100 4/2 1 بسیار زیاد

  100 41 جمع

 

ها، از سایتاز وب درصد 85توان چنین گفت که نزدیک به های جدول باال نیز میبا تکیه بر داده

 نظر ایجاد فرصتی برای تعامل در شرایط خوبی قرار ندارند. 

گر تعامل، تعداد کمی مورد توجه طراحان های تسهیلدهد که از میان مصداقها نشان میتحلیل داده

گفتگو یهاسطح  



 195 ...شدن یاجتماع هاتیساچگونه وب                                                                1394و زمستان زیی، پا2، شماره 5سال 

 

ها در سایتاز وب درصد 7ها نیز بیانگر همین واقعیت است که تنها سایت. بررسی جمع آنها در وباندبوده

-برند. با توجه به نرمال نبودن توزیع )براساس آزمون کولموگروفوضع خوب یا بسیار خوب به سر می

( برابر است هامصداقاز  درصد 19عنوان شاخص گرایش مرکزی که با چهار )حضور سمرینوف( میانه به

 کند. یید میتأهای پیشین را نیز یافته

 ؟ندابردهبرای پرورش تعلق خاطر بهره  سازنهیزمی هامصداقمیزان از  ی کودکان تا چههاتیساوبپرسش دوم: 

علق به کودک احساس ت هامصداقگرفته شد. این  در نظرنُه مصداق در پیوند با این متغیر در سیاهه 

صه وجود شخصیتی در سایت که مشخ»دهد. در این میان یمو وابسته بودن یا شرکت داشتن به/در گروهی را 

ن های ای. دیگر مصداقاستپربسامدترین مصداق « فرد باشدامکان منحصربه بوده و تا حد یتساوبآن 

ها دارای اهمیت ها دیده شد. با وجودی که برخی مصداقسایتبخش در تعداد کم یا بسیار کمی از وب

« ردنماد هر ف عنوانوجود امکان ساخت شخصیت مجازی به»ها دیده شدند. سایتزیادی هستند کمتر در وب

و  گذارددرک خود از هویت را به نمایش می درواقع. کودک با ساخت چنین شخصیتی استاز این جمله 

حساس اسازد که آنها را به یکدیگر وابسته نگاه داشته و در او های مشترکی مییژگیوبا شخصیتی که ساخته، 

 (.5)شکل آورد یموجود تعلق خاطر به

 
 1)تعلق خاطر( Fun Brainهای سایت از زیرمجموعه Poptropica. ساخت شخصیت مجازی در 5شکل 

حساب های مهم این گروه بهبر پایه واقعیت مجازی، از دیگر مصداق یتساطراحی محیط وب

های دیگری نیز فضایی برای فعالیت کودک در جهانی مجازی یتساوب Pixi Hollowآید. افزون بر می

                                                
1. Path: Funbrain> poptropica; URL: http://www.poptropica.com/ 
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 (. 7و  6های )شکل انددهآورفراهم 

 

 
 1)تعلق خاطر( Kids Know It تیساوبهای از زیرمجموعه Miamiopia. جهان مجازی 6شکل 

 
 2)تعلق خاطر( Fun Brain تیساوبهای از زیرمجموعه Poptropica. جهان مجازی 7شکل 

سازی برای پرورش حس تعلق خاطر در آن است که کودک در این اهمیت چنین فضاهایی در زمینه

                                                
1. URL: http://www.miamiopia.com/ 

2. URL: http://www.poptropica.com/base.php 
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ن ها به تعامل با دیگراگونه محیطتواند در اینعنوان نماینده خود دارد. این نماد میفضای مجازی نمادی به

ه دهد. بنابراین، همواره دست آورده و به پیشرفت و رشد خود ادامپرداخته، امتیاز یا درآمد غیرواقعی به

کودک نقطه مشترکی میان خود و محیط مجازی دارد که همانا شخصیت مجازی او است. این شخصیت و 

 سازد. عملکردش هویت دیجیتالی کودک در همان دنیای مجازی را می

PBS Kids  های در نظر گرفته شده برای این گروه را یتی است که تمامی مصداقساوبتنها

و  درصد Disney 89یت ساوبنیز بررسی کرد. پس از آن  2توان در جدول د. این واقعیت را میدربردار

یت هیچ عنصر یا ساوبها را در اختیار دارند. در مقابل پنج از مصداق درصد Kids Know It 78یت ساوب

 . فاصله وضع موجوداندنمادی را برای پرورش فرایند اجتماعی شدن در ظاهر، ساختار یا محتوای جای نداده

 های کودکان بسیار زیاد است. یتساوبتا وضع مورد انتظار در بیشتر 

از  درصد 12توان دریافت که نزدیک به با بررسی این فاصله به کمک جدول توزیع فراوانی می

منابع از این  درصد 61را در خود جای ندادند. همچنین، « تعلق خاطر»ها هیچ مصداقی در رابطه با یتساوب

، بیشتر این اند. بنابرایندهنده تعلق خاطر بهره بردههای پرورشاطالعاتی به میزان بسیار کم یا کمی از مصداق

 توانند نقشی اثربخش در پشتیبانی از تعلق خاطر داشته باشند. برآورد میانگین برابر با یک نیزها نمیسایتوب

در نمونه پژوهشی دیده شد که این میزان، بسیار کم  هامصداقاز  درصد 11متوسط  طوربهدهد که یمنشان 

 است. 
 (n=41ی کودکان )هاتیساوبدر « تعلق خاطر». جدول توزیع فراوانی 4جدول 

ی هامصداقمیزان حضور 

 دهنده تعلق خاطرپرورش
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی هایتفراوانی سا

 2/12 2/12 5 هیچ

 1/56 9/43 18 بسیار کم

 2/73 1/17 7 کم

 9/82 7/9 4 متوسط

 7/92 7/9 4 زیاد

 100 3/7 3 بسیار زیاد

  100 41 جمع

های کودکان یتساوبهای گروه تعلق خاطر در تمامی یک از مصداقیچه 1یجه، بر پایه جدول درنت

 ستند. ها، برای پرورش این ویژگی توانمند نییلتحلها نیز، با تکیه بر سایتحضور نداشت. بیشتر این وب
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 ؟اندردهبنگری بهره جانبهبرای پرورش همه سازنهیزمی هامصداقی کودکان تا چه میزان از هاتیساوبپرسش سوم: 

کمک  نگری توجه دارند. با جانبههمهسیزده مصداق در سیاهه وارسی به  شدهانجامبندی بر پایه دسته

ا بهایی بازی»ها وجود داشت. سایتهایی مانند پازل در بسیاری از وبتوان دریافت که بازیمی 1جدول 

( دیده شدند. بیشتر درصد 53ها )سایتنیز در نزدیک به نیمی از وب« مشابه با بازی عبور از رودخانهمضمون 

 اشتند. ها حضور دسایتهای این گروه نیز در تعداد بسیار کم یا کمی از وبمصداق

کشد. در این بازی کودک باید ی به چالش میخوببهنگری را بازی عبور از رودخانه، چندجانبه

روباه، مرغ و دانه را به ترتیبی از رودخانه عبور دهد که شکارچی در کنار شکار قرار نگیرد. رمز پیروزی در 

پس  های گوناگونی از پدیدهنبهبازی در یک بازگشت وجود دارد. به این معنی که کودک باید با دیدن ج

از بردن مرغ و دانه به آن سوی رودخانه، دوباره مرغ را به مکان نخست بازگرداند، روباه را برده و در پایان 

برای بار سوم مرغ را از رودخانه رد کند. کودکی که از یک بعد به این بازی بنگرد، در آن پیروز نخواهد 

هایی مشابه زیها باسایتشوند. در برخی وبپذیری نیز استفاده میبازگشتبود. البته در این بازی عملیات 

هایی است که مضمونی شبیه به آنچه گفته شد (، یکی از بازی8با این بازی دیده شد. زنجیره غذایی )شکل 

 هایی در مورد زنجیره غذایی بپردازد. دارد. در این بازی کودک باید نخست به پاسخگویی به پرسش

 
 1Kids Know It تیساوبهای از زیرمجموعه Miomiapia. شروع بازی چرخه غذایی در 8شکل 

شود و در صورت ارائه پاسخ درست کودک به مرحله دیگر راه در هر مورد پرسشی پرسیده می

دگان یدکننتولرده سه تا رده نخست و در پی آن  کنندهمصرفهای ها کودک حیوانیابد. در این مرحلهمی

ک کند. در فرایند بازی کودها و گیاهان شناسایی میعنوان ماده غذایی برای حیوانو آب و نور خورشید را به

                                                
1. Path: kidsknowit>Biology Games> Food Chains 

URL: http://www.miamiopia.com/?educational-game=games-bio-004-food-chain-001 
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ر دست آوردن آن شروع به بازگشتن در این مسیپیماید و در پایان با بهزنجیره غذایی را تا رسیدن به آب می

یره ها بر پایه ساختار سلسله مراتبی زنجدن غذا به حیوانکند. در صورت بروز اشتباه در هر مرحله و نرسانمی

شود؛ تواند به پاداش پایانی دست یابد. در این بازی او در چند عملیات ذهنی درگیر میغذایی، کودک نمی

کند و کودک با به شکلی عینی نمود پیدا می 1ایگنجی طبقهبندی، و درونپذیری، ردیفبازگشت

اداش کند و هم به پدهد را درک میهایی که برپایه عملیات انجام میتباط میان فعالیتنگری هم ارجانبههمه

 یابد. دست می

 Lumpyیی اثربخش باشد. در این بازی تمرکززداتواند در ( نیز می9)شکل  Lumpy and Rooبازی 

ه دیده بزرگنمایی شد صورتبهدهد. این شیء ینی که با خرطوم خود گرفته یک شیء را نشان میبذرهبا 

س بزند بیند، استفاده کرده و حدای از شیء را که میشود. کودک با استفاده از تمرکززدایی باید از جنبهمی

 شود. پس ازیمیش داده نماصفحهیک از شیءهایی است که در سمت راست کدامبین که شیء زیر ذره

شود. این بازی کاربرد زیادی در پرورش عی دیده میین کنار رفته و شیء در اندازه واقبذرهانتخاب کودک 

 دوم از رشد شناختی هستند.  دوره یمنهای تمرکززدایی کودکانی دارد که در شروع مهارت

 
 Disney تیساوبدر  Lumpy and Rooبین در بازی . مرحله تشخیص شیء زیر ذره9شکل 

 

 85با داشتن  PBS Kidsو  Disney, KOLها نشان داد که گرچه سایتتحلیل وضع موجود وب

ها را دربر نگرفته (، ولی، هیچ موردی تمامی مصداق2ها در رتبه نخست قرار دارند )جدول از مصداق درصد

                                                
  نگاه شود. 1390به پریرخ و دیگران،  هامفهومبرای آگاهی از این  .1
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 .اندندادهها را در خود جای یک از مصداقیچهیت کودکان و انرژی ساوباست. در دیگر سو، 

وضعیت بسیار  درصد 70این گروه بیش از های شده بر پایه مصداقیبررسهای یتساوباز میان 

از این منابع اطالعاتی پتانسیل الزم برای پرورش  درصد 6/14اند. کم یا کم را به خود اختصاص داده

 نگری را زیاد یا بسیار زیاد دارا هستند. جانبههمه
 (n=41ی کودکان )هاتیساوبدر   «نگریجانبههمه». جدول توزیع فراوانی 5جدول 

ی هامصداقمیزان حضور 

 نگریجانبههمهدهنده پرورش
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی هایتفراوانی سا

 4/2 4/2 1 هیچ

 8/26 4/24 10 بسیار کم

 2/73 3/46 19 کم

 4/85 2/12 5 متوسط

 7/92 3/7 3 زیاد

 100 3/7 3 بسیار زیاد

  100 41 جمع

ها، در کنار کم بودن میزان حضور کلی سایتدر جمع وب مصداقکم بودن میزان حضور هر 

نگری جانبهینه پرورش مهارت همهزم درهای کارآمد یتساوبیت و اندک بودن ساوبها در هر مصداق

این  پرورش چراکهدهد که الزم است در این منابع اطالعاتی بیشتر به این مهارت پرداخته شود. نشان می

برای میانگین نیز وجود  5/4گذارد. عدد بر تسهیل فرایند اجتماعی شدن کودک میبرنده مهارت اثری پیش

 کند. یید میتأها را یکاستاین 

 

 جهینت

ین پیامدهای رشد شناختی در نیم دوره عملیات عینی است. کودک ترمهماجتماعی شدن یکی از 

ی دهکلشکند و نیز به یگران را پیدا میهای دیدگاهددر این دوره با دور شدن از خود میان بینی امکان درک 

یجه آن اجتماعی شدن در سایه تعامل با همساالن، خانواده، معلمان درنتپردازد. رشد شناختی و یمهویت خود 

های رفتیشپسازد. یمگیرد که امکان تجربه فعال را برای کودک فراهم یمو نیز شیءهایی عینی صورت 

ساز چنین رشدی شده و نیز ینهزمای فراهم آورده تا محیط مجازی با برقراری امکان تعامل، ینهزمفناوری 

 کننده رشد شناختی باشد. یلتسهعنوان شیئی عینی یکی از ابزارهای خود به

های کودکان نشان داد که این نمونه پژوهشی به میزان بسیار یتساوبهمه، تحلیل توانمندی  ینا با
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نگری جانبه( و نیز به میزان کمی از پرورش همهدرصد 11( و تعلق خاطر )درصد 19پرورش تعامل )کمی از 

تواند نقش زیادی در تسهیل اجتماعی شدن کودکان بازی کند. ینمرو، ینازاکند. ( پشتیبانی میدرصد 30)

 78، درصد 83) هابه ترتیب بیشترین مصداق KOLو  Disney, PBS Kidsهای از رویکردی دیگر، سایت

ها تعداد بسیار کم و کمی از درصد از سایت 78اند. در جمع ( را در خود جای دادهدرصد 70و  درصد

درصد از آنها توانمندی متوسط به باالیی برای پرورش  22اند. در مقابل نزدیک به ها را استفاده کردهمصداق

 این ویژگی دارند.

ن اندکی در فراهم آوردن زمینه برای رشد این فرایندها و ها در جمع توایتساوببنابراین، این 

، نگری جانبههمهید زیادی بر دوری از خودمیان بینی، تأک( 1969که پیاژه و اینهلدر )یدرحالها دارند. یژگیو

( 1390تعامل و فعالیت در قالب گروه، در راستای اجتماعی شدن دارند. این یافته با پژوهش پریرخ و دیگران )

است.  راستامهکنند یمهای کودکان از رشد شناختی آنها به میزان کمی پشتیبانی یتساوبنشان دادند  که

ساز برای نهیزمهای ها توجه کافی به استفاده از مصداقیتساوبتوان دریافت که طراحان یمترتیب، ینابه

 ,Gelderblom, 2008; Largeمانند ) هاپژوهشاند. حال آنکه در بسیاری از اجتماعی شدن کودکان نداشته

Beheshti, & Rahman, 2002; Large & Beheshti, 2005; Large, Beheshti, Nesset, & Bowler, 

2006; Gilutz & Nielsen, 2002)  ی طرحهافرمهای گفتگو، یطمحچت،  ازجملهبر وجود ابزارهای تعاملی 

 ی همیشگی و موردهایی از این دست اشاره شده است. هاپرسشپرسش، 

ها از جنبه اجتماعی شدن دارای امکانات و توانمندی یتساوباین تصویر کلی، برخی  برخالف

با داشتن  PBS Kidsینه تعامل، زم در هامصداقاز  درصد 81 در برگرفتنبا  Disneyیت ساوبزیادی هستند. 

 85با در اختیار داشتن  KOLگفته به همراه یشپیت ساوبق خاطر و هر دو در پیوند با تعل هامصداقتمامی 

از  درصد 83با در اختیار داشتن  Disneyیت ساوبهستند. در کل نیز  هانمونهبهترین  هامصداقاز  درصد

یت برای تسهیل فرایند اجتماعی شدن و پرورش احساس تعلق خاطر و ساوببهترین  مدنظری هامصداق

های یتساوبدهد که یمهای این پژوهش نشان نگری شناخته شد. با توجه به اینکه یافته بهجانهمه

داران، ، ضروری است کتاباندآوردهی بیشتری برای اجتماعی شدن کودکان فراهم هامصداقزبان یسیانگل

که از نظر  ها بازی کنندیتساوبگر برای استفاده آن دسته از کودکان از این والدین و معلمان نقشی تسهیل

ها بسیار یتساوبدر این  کاررفتهبهیی دارند. البته، تجربه نشان داده است که زبان هاضعفزبان انگلیسی 

آورند یمدست ی زبان انگلیسی خارج از مدرسه بههاکالسیی که در هامهارتو کودکان برپایه  استساده 

 ها را درک کنند.یتاسوبی مختلف این هابخشتوانند پیام یم

گونه از منابع اطالعاتی برای گسترش مجموعه بنابراین، الزم است کتابداران در زمان انتخاب این
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های کودکان به رشد شناختی آنها و متغیرهای در پیوند با آن مانند اجتماعی شدن توجه بیشتری کتابخانه

ر شناسان، معلمان یا حتی والدین ضعف کودک دکه کتابداران، روانیدرصورتداشته باشند. از سوی دیگر، 

 شدهاختهسهای این پژوهش و نیز سیاهه ارزیابی توانند بر پایه یافتهیمهر یک از متغیرها را شناسایی کنند، 

 اثرگذار باشد.  مدنظرهایی را در اختیار او قرار دهند که در پرورش مفهوم یتساوب

 

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش

  کاهش کمبودهایی که در بسترسازی برای  هدف باهای مورد بررسی یتساوبشود یمپیشنهاد

 اجتماعی شدن کودکان دارد بازطراحی شوند.

 داران گر کتابتواند یارییمشده در پژوهش پیش رو یطراحی و نیز ابزار شناسروشیری از گبهره

ها در راستای ارائه خدمات اطالعاتی مناسب نیاز و رشد یتساوبی و مداوم ادورهدر ارزیابی 

 شناختی کودکان باشد. 

  شود گروه پژوهشی انفورماتیک روانشناختی با همکاری پژوهشگران یمهمچنین، پیشنهاد

شناسی و نیز روانشناسی، شورای کتاب کودک، مرکز و ای علم اطالعات و دانشرشتهیانم

های کودکان بر پایه یتساوبی ادورهشکیل شود و به تحلیل ی ادبیات کودکان تهاپژوهش

( بپردازد. 1390ی مشابه )مانند پریرخ و دیگران، هاپژوهشدر پژوهش جاری و  شدهارائهمعیارهای 

)ملی  دارتمدباشند نشان استاندارد یمیید تأهایی که مورد یتساوبتواند به یماین گروه پژوهشی 

 دهد.  المللی( ارائهینبیا 

 

 های دیگرپیشنهادهایی برای پژوهش 

  ها و سنجش میزان آمادگی آنها برای تسهیل فرایند اجتماعی شدن یتساوباین پژوهش بر مطالعه

های تیساوبیری از بهترین گبهرهشود پژوهشی دیگر با یمکودکان تمرکز داشت. پیشنهاد 

شده در این مقاله اثربخشی تعامل کودک با این شیءهای عینی را با روش تجربی بر اجتماعی یمعرف

 نامیده شود.  1درمانیتواند وبیم هامطالعهشدن او بسنجد. این گروه از 

 مین پژوهش ههای فارسی در پشتیبانی از اجتماعی شدن کودکان یتساوبکنترل توانمندی  منظوربه

 تکرار شود.  هاسایتر مورد این وبی دادورهطور به

                                                
1. Webtherapy  
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. )ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی، ملیحه آشتیانی(. تهران: دانشگاه شهید تحلیل محتوا(. 1374باردن، لورنس )
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 دهنده نمونه پژوهشیهای تشکیلیتساوب. سیاهه نام و نشانی 1پیوست 
 ردیف عنوان نشانی کارکرد

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

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

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

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

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

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

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

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

  www.ecokids.ca Eco kids 9 آموزشی

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

  http://www.funbrain.com Fun Brain 11 آموزشی

http://funschool.kaboose.com آموزشی  Fun school 12  

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

http://www.kidsknowit.com آموزشی  Kids Know It 14  
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  http://www.kids-space.org Kids Space 15 سرگرمی

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

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

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

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

 آموزشی
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-

8/index.html 
NASA for students 20  

 http://www.nickjr.com سرگرمی
Nickelodeon Kids and 

Family Websites 
21  

 سرگرمی
http://www.paulysplayhouse.com/paulys_pla

yhouse/main_menu/main.html 
Paulys play house 22  

  http://pbskids.org PBS KIDS 23 سرگرمی

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

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

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

 http://www.childrensmuseum.org آموزشی
The Children's Museum 

of Indianapolis 
27  

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

 http://urbanext.illinois.edu/kids آموزشی

University of Illinois at 

Urbana-Champagne 
extension 

29  

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

 آموزشی
http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/html/mai

n.html 
های علوم زمینپایگاه ملی داده  31  

  32 تبیان http://www.tebyan.net آموزشی

  33 جامعه مجازی کودکان http://www.iek.ir سرگرمی

 آموزشی
http://www.jazirehdanesh.com/?slc_lang=fa

&slc_sid=8 
  34 جزیره دانش کودکان

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

  36 کوچولوها http://www.koochoolooha.com سرگرمی

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

  38 کودکان و انرژی http://kids.ifco.ir آموزشی

 سرگرمی
http://www.koodakaneh.com/child/index.asp

x 
  39 کودکانه

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

 http://nogolan.org سرگرمی
سایت تخصصی کودکان ایران وب

 اسالمی
41  
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