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مقاله پژوهشی

مقایسه ویژگیهای بصری در اپلیکیشنهای ایرانی و غیرایرانی بر اساس ادراک بصری کودکان ۶
*

و  ۷سال
چکیده

بیان مسئله :تکنولوژی در زمینههای مختلف بهویژه آموزش در زندگی انسان بسیار اهمیت دارد .در چند سال اخیر ،بهعلت رشد تکنولوژی و قابلیتهای
موجود در رسانه های دیجیتال ،فضای مجازی به رسانهای پرکاربرد در بین کودکان تبدیل شده است؛ توجه طراحان این حوزه به انتخاب عناصر بصری
متناسب با ویژگیهای جسمی و ادراکی کودکان و ایجاد تفکیک در طراحی کودکان و بزرگساالن ،موجب میشود که فشار بصری ناشی از طراحی نامناسب
برای کودکان کاهش یابد و میزان دریافت و درک کودکان و همچنین سطح تعامل ایشان با رسانه جدید تقویت شود .پرسش اصلی این پژوهش آن است
که ،ویژگیهای بصری متناسب با ادراک بصری در طراحی اپلیکیشنهای آموزشی برای کودکان  ۶و  ۷سال کدامند؟
هدف :شناخت عناصر بصری متناسب با ادراک کودکان در طراحی اپلیکیشنهای آموزشی برای کودکان  ۶و  ۷سال هدف این پژوهش است.
روش پژوهش :روش غالب در روند این پژوهش ،ترکیبی-تحلیلی است .عناصر بصری متناسب با ادراک کودکان  ۶و  ۷سال با جستوجوی آنالین و مطالعات
کتابخانهای استخراج شده است .این عناصر بهعنوان شاخصهای اصلی در  ۸۰اپلیکیشن ایرانی و غیرایرانی جستوجو و استخراج شد .عناصر متناسب با
ادراک بصری کودکان با توجه به کاربردشان در اپلیکیشنهای مورد مطالعه معرفی شده است.
یافتهها :با بررسیهای انجامشده میتوان گفت عناصر بصری بهکار گرفتهشده در اپلیکیشنهای مورد بررسی متناسب با ادراک بصری کودکان هستند.
کیفیات بصری در راستای ایجاد آرامش و آمادگی ذهنی برای درک مفاهیم آموزشی بهکار گرفته شدهاند .در ترکیببندیها از ایجاد تنش بصری جلوگیری
شده که با شاخصهای ادراکی کودکان منطبق است.
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مقدمه
اپلیکیشنها ۱بهعنوان دستاورد دیجیتال ،نوعی نرمافزار کاربردی ،کمحجم ،متنوع و در دسترس هستند که با
توجه به نیاز و سن مخاطب طراحی میشوند .این محصوالت منطبق با نیازها ،تواناییها و محدودیتهای و
ویژگیهای ادراک بصری ۲جامعه مخاطب (که کاربر نامیده میشوند) طراحی و ساخته میشوند .در دنیای امروز
تعداد قابل توجهی از اپلیکیشنها برای کودکان و با اهداف مختلف آموزشی و سرگرمی تهیه میشوند؛ با قبول این
ال بصری زندگی میکنند و هرآنچه میشنوند ،بهصورت اشکال در ذهن خود تصور
باور که «کودکان در عالمی کام ا
میکنند» (علیپور ،شیخزاده و دهار .۱۳۹۲ ،ص  .)۷۵توجه به محتوای متنی و تصویری این برنامهها دارای اهمیت
است« .نویل هولمز» بیان کرده است «اینترنت و فضای وب میتواند مزایای بسیاری برای کودکان ما داشته باشد؛
اما خواسته یا ناخواسته ،میتواند منشأ بسیاری از مشکالت کودکان جهان باشد» (Neville Holmes,2002, P.
) .51در طراحی اپلیکیشنها که با نام طراحی رابط کاربری ۳نیز از آن یاد میشود ،استفاده از دیزاین سیستمها و
کیتهای آماده بسیار شایع است که معموالا بهصورت کالن و برای پلتفرمهای پرکاربرد طراحی میشوند و
پیشنهادات از پیش تعیینشدهای هستند که مورد استفاده طراحان قرار میگیرند .توجه به تواناییهای جسمی و
ادراکی جامعه مخاطب حتی در طراحی دیزاین سیستمها بهعنوان چارچوبهای مخصوص در حوزه رابط کاربری
برای کودکان دارای اهمیت است و میتواند در سیاستگزاریهای کالن تصویری نیز کارآمد باشد که پیشنهادهایی
متناسب ادراک بصری آنها در اختیار طراحان این حوزه قرار دهد .پرسش اصلی این پژوهش آن است که،
ویژگیهای بصری متناسب با ادراک بصری در طراحی اپلیکیشنهای آموزشی برای کودکان  ۶و  ۷سال کدامند؟
جامعه مخاطب در این تحقیق ،اپلیکیشنهای آموزش ریاضی پرمخاطب مخصوص کودکان  ۶و  ۷سال هستند.
توانایی های دیداری و ادراک بصری در این گروه سنی به وضعیت تقریباا ثابتی از روند رشد خود رسیده است و
چون هنوز به خواندن تسلط ندارند یا اصالا یاد نگرفتهاند ،تقریباا تمام امکان برقراری ارتباط برای این گروه از طریق
تصویر است .بررسی این اپلیکیشنها میتواند اطالعات مفیدی از محدوده و شاخصهای بصری که ادراکشان برای
کودکان مقدور است ،در اختیار ما قرار دهد .در این پژوهش ،شاخصها و عناصر بصری متناسب با ادراک کودکان
استخراج شده و همین شاخصها در تحلیل اپلیکیشنهای مورد مطالعه که شامل  ۷۰اپلیکیشن غیرایرانی و ۱۰
اپلیکیشن ایرانی است ،استفاده شده و میزان حضور شاخصها در اپلیکیشنها بررسی و با هم مقایسه گردیده
است .در مطالعات صورتگرفته درخصوص شیوههای آموزشی کودک و نوجوان در دهههای اخیر ،نگرشی شکل
گرفته ،با عنوان «زادۀ دیجیتال» با این تفکر که نسل فعلی با وجود ارتباط شدید با عناصر و رسانة الکترونیک،
نیازمند پیروی و بهرهمندی از سیستم آموزشی متفاوتی نسبت به نسلهای گذشته است؛ این نسل به راهها و ابزار
متفاوتی برای پردازش ،ذخیره و استفاده از اطالعات نیاز دارد که متناسب با رسانههای روزمرۀ آنها باشد
(.)Prensky, 2001, P. 3

روش پژوهش
۴

این پژوهش کاربردی و از نظر نوع دادهها ،کمی است .گفتنی است که در پژوهش کمی از روش تحلیل محتوا
بهره گرفته شده اس ت .در پژوهش حاضر نیز از آنجا که در وهلة اول شناسایی عناصر بصری پرکاربرد در
اپلیکیشنهای ویژۀ کودکان مدنظر بوده ،از تحلیل محتوای کمی استفاده شده است؛ به این ترتیب ۷۰ ،اپلیکیشن
غیرایرانی و  ۱۰اپلیکیشن ایرانی با موضوع آموزش ریاضی برای کودکان  ۶و  ۷سال بهصورت هدفمند انتخاب شده
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و پنج صفحه از هریک ،مشاهده و بررسی شده تا عناصر بصری پرکاربرد در آنها شناسایی گردد .الزم به ذکر است
در این تحقیق تمرکز بر بررسی شاخصهای بصری است تا نتایج مبتنی بر تصویر بهعنوان زبان مشترک مبنا قرار
گیرد .در این حالت ،تمام ارتباط کود کان با استفاده از تصویر است و ارتباط نوشتاری جایگاهی ندارد .نمونهها با
توجه به سن کاربران و تعداد دانلودها در دو مارکتپلیس ۵و بهعنوان مراجع اصلی دانلودها در مقیاس جهانی و
ایران انتخاب شدهاند (دو نمونه از تحلیلهای انجام شده با هدف معرفی روش بررسی بصری در متن ارائه شده و
درخصوص بقیه نمونهها ،فقط نتایج در جدولهای مربوطه اعالم شده است) .اطالعات زمینهای پژوهش نیز در
بخش مربوط به ادراک بصری کودکان با استفاده از مرور منابع مکتوب چاپی و الکترونیکی حاصل شده است.
شاخصهای استخراجشده در  ۷۰اپلیکیشن ایرانی و  ۱۰اپلیکیشن غیرایرانی جستوجو شده و میزان فراوانی و
استفاده آنها در دیزاین این اپلیکیشنها بررسی میشود .جامعه آماری شامل  ۷۰برنامه آموزش ریاضی غیرایرانی
و  ۱۰برنامه ایرانی برای گروه سنی  ۶و  ۷سال ،بهصورت نمونهگیری هدفمند در دو وبسایت (کافه بازار و گوگل
پلی) انتخاب شد ،روش انتخاب از بین برنامههایی با بیشترین بارگیری است.

پیشینه پژوهش
از منابع موجود در حوزه مورد مطالعه ،میتوان به کتاب «هنر و ادراک بصری روانشناسی چشم خالق» تألیف
«آرنهایم» اشاره کرد که بر ادراک بصری بر مبنای نظریه گشتالت بهعنوان شاخهای از روانشناسی تمرکز دارد.
در این کتاب ،عناصر و کیفیات تجسمی بهعنوان وجوه جداییناپذیر در شکلگیری ادراک حسی و تعامالت
معنامحور معرفی و بررسی شدهاند؛ همچنین کتاب «دستور طراحی بصری خوانش تصاویر» نگارش «کرس و
لیوون» از جمله کتب مفید در حوزه هنرهای تجسمی و ادراک بصری است؛ بهعالوه کتاب «الفبای زبان تصویر»
نگارش «پوهاال» که در حوزه ادراک عناصر و کیفیات بصری از منابع بهروز و معتبر در حوزه ادراک بصری است.
کتاب «تنوع تجارب بصری» به قلم « فلدمن » به انواع مواجهه با آثار تجسمی پرداخته است؛ همچنین در حوزه
کتابهای مرتبط با هنر و تصویر برای کودکان ،می توان به عناوین ذیل اشاره کرد که در بخش ادراک بصری
کودکان منابع مفیدی هستند« .نقاشی کودکان و مفاهیم آن» به قلم «فراری» درخصوص ترجیحات کودکان در
خلق تصویر و برقراری ارتباط بصری مباحثی را مطرح کرده است؛ همچنین کتاب «مقدمهای بر مصورسازی کتاب
کودکان» و کتاب «آرایش و پیرایش کتابهای کودکان» به قلم « ابراهیمی» که توصیههایی در زمینه خلق تصویر
برای کودکان ارائه دادهاند و تصویرسازان این حوزه درخصوص ظرایف کار با این گروه از مخاطبین آشنا میشوند.
کتاب «درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی» به قلم « ال گاالهو ،ازمون» به ابعاد رشد و شکلگیری ادراک
در کودکان در دوره های مختلف سنی پرداخته است .با توجه به حجم زیاد کتب در این حوزه و با وجود مطالعه
تعداد بیشتری از آنها اما در این بخش تنها به اشاره به تعدادی بهعنوان نمونه بسنده شده و در ادامه به تعدادی
از پایاننامهها و مقاالت کار شده با موضوعات مشابه نیز اشاره گردیده است « .پورحسین ،لواسانی و انسانیمهر»
در مقاله خود با عنوان «بررسی تحولی حافظه و ادراک دیداری در کودکان» ،به بررسی ادراک در کودکان
پرداختهاند « .فتاحی» در مقالهای با عنوان «نیمنگاهی به نقاشی گروهی کودکان بر نحوه بهکارگیری عناصر
تجسمی توسط کودکان در نقاشی ها و ایجاد بیان بصری با استفاده از تصویر توسط ایشان تمرکز داشته است.
«ماهان» در مقاله خود با عنوان «جایگاه ترکیببندی در تصویرگری کتابهای کودک و نوجوان» ،به معرفی و
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بررسی مؤلفههای تأثیرگذار در خلق ترکیببندیهای کاربردی برای کودکان پرداخته است « .صالحی» (،)۱۳۹۵
در پایاننامهای با عنوان «مقایسه ظاهری وب سایتهای آموزشی کودکانة ایرانی و غیرایرانی» ،به بررسی و
تشخیص نقاط ضعف و قوت در طراحی ظاهری وبسایتهای کودکانه -آموزشی -ایرانی در مقایسه با نمونههای
مشابه غیرایرانی میپردازد و نتایج نشان میدهد رعایت اصول طراحی ظاهر وبسایتهای کودکانه در نمونههای
ایرانی بسیار کمتر از نمونههای غیرایرانی است .این اثر از نظر توجه به جنبههای تصویری وبسایت کودکان ،تا
حدودی مشابه پژوهش حاضر است .تمرکز اصلی ،بر روی مخاطب عام و نوع رسانه متفاوت است.

درک عناصر و کیفیات بصری توسط کودکان
ارتباط بصری و اساس شکل گیری یک اثر تجسمی بر دوش عناصر و کیفیات تجسمی است .این عناصر هم در
خلق و هم در ادراک اثر نقش مهمی دارند .در سنین مختلف میزان درک و برقراری ارتباط با آنها متفاوت است؛
اما معموالا حجم عمده ای از ادراک بصری در سنین پنج تا شش سال شکل میگیرد و بعد از آن توسعه مییابد
(الرک ،بتی ،هیلدا و لوکا  ،۱۳۹۷ ،ص . )۸۷ .در این تحقیق ،کیفیت ادراک و ارتباط کودکان با عناصر و کیفیات
بصری گردآوری شده و به تفکیک درخصوص هر مورد در ادامه متن ارائه گردیده است.
نقطه :نقطه ابتدایی ترین عنصر بصری است و کودکان در نقاشیهای اولیه خود در سنین  ۴تا  ۶سال ،معموالا به
شکلی معنادار از نقطه در نقاشیهایشان استفاده میکنند .با افزایش سن ،عالقهشان به واقعنمایی بیشتر میشود
و توجه به شکل نقطه در آنها افزایش مییابد (.)Kellogg, 1976, p. 12
خط :در حدود  ۳تا  ۴سالگی کودک به ادراک بهتری از حرکت خط دست مییابد و همینطور اشکالی چون
مستطیل ،مثلث و نیمدایره را نیز درک میکند؛ در نتیجه کودک آماده ورود به مرحله تصویری میشود .روند
درک اشکال در کودکان از رسم خطوط افقی و عمودی و رفتهرفته حالتهای مدور ،مارپیچ و دایره صورت میپذیرد
(فتاحی ،۱۳۸۴ ،ص.)۹۲ .
شکل :در واقع کودکان با آشنایی با شکلهای واقعی و قابل لمس ،با هیجان کشف و شهود ،به درک بصری از
شکل دست مییابند و از طرفی ،با شناخت مفاهیم ریاضی ،نسبتهای بصری اشکال را درک میکنند ( Luccio,

 .)2019, p. 27کودکان  ۷ساله از سطح و شکل در ترسیم خود استفاده میکنند؛ اما فرمها بسیار از ابعاد منطقی
بهدور است و رنگ را نسبتاا آزادانه بر سطح شکل ترسیم شده بهکار میبرند (انسانیمهر ،پورحسین ،و غالمعلی
لواسانی ،۱۳۹۸ ،ص.)۳۵۱ .
حجم :در واقع عالقهمندی کودکان به واقعنمایی باعث میشود که آنها به تصاویر سهبعدی گرایش یابند ،هرچند
که خود در سنین پایین توانایی ترسیم آن را نداشته باشند (.)Kellogg, 1976, p. 62

فضا :در واقع ادراک فضایی ،توانایی شناسایی جایگاه اشیا و وضعیت آنها در فضا است .ارتباطات فضایی درک
عمق و جهتیابی جغرافیایی است (نوبهار و شجاعی ،۱۳۹۵ ،ص.)۳۴ .
رنگ :در منظر روانشناسی برای تحلیل و نتیجهگیری دربارۀ دریافت کودکان از رنگها ،حتماا باید سن آنها را
مالک قرار داد؛ زیرا میان رنگ و زندگی عاطفی کودک و روند تکاملی او در دوران مختلف ،حالت موازی وجود
دارد .کودک در حدود سه تا شش سالگی تحت تأثیر فشارهای درونی است و عالقة وافری به رنگ دارد و رنگ را
بر شکل مقدم میداند؛ اما بزرگتر که میشود ،شکل را به رنگ ترجیح میدهد .در سنین پایینتر ،استفادۀ کودک
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از رنگها زندهتر است؛ اما در مسیر تکامل و آموزش در مدرسه ،او رنگهای سرد و کمتر خشن را بهکار میبرد و
در مسیر شناخت منطقی قرار میگیرد (الیوریو فراری ،۱۳۹۸ ،صص .)۱۰۲-۱۰۰ .بر اساس تحقیقات ،کودکان به
رنگهای آبی ،قرمز ،ارغوانی و نارنجی عالقه بیشتری نشان میدهند و تمایل چندانی به رنگهای قهوهای و
خاکستری ندارند (تایلور و دی ،۱۳۹۰ ،ص .)۸ .سه مرحله استفاده از رنگ ،عبارتاند از ،استفاده تزیینی از رنگ،
استفاده واقع گرایانه از رنگ و استفاده پیشرفته از رنگ .در مرحله اول ،کودک رنگ را فقط بهخاطر خود رنگ و
برای لذتی که آن میبرد استفاده میکند که تا آغاز دوره شماتیک حدود  ۳یا  ۴سالگی ادامه دارد .در مرحله دوم
که از  ۶سالگی آغاز میشود ،عالقهمندی به واقعنمایی در استفاده از رنگ در کودک پدید میآید .در این مرحله،
رنگ در درجه دوم اهمیت است و شکل رفتهرفته دارای اهمیت بیشتر میشود؛ زیرا ابتدا شکل را میکشند و بعد
درون خطوط شکل را با رنگ پر میکنند .در مرحلة سوم که استفاده پیشرفتهتری از رنگ توسط کودکان انجام
میشود ،در واقع در راستای واقعنمایی پیش میروند ،با این تفاوت که تنوع رنگ در واقعنمایی را افزایش میدهند
(الرک و همکاران ،۱۳۹۷ ،صص.)۱۱۴ -۱۱۳ .
بافت :کودکان به فرصتهایی برای کار در سطوح مختلف بافت و کشف روشهای پیشنهادی خود برای بافتهایی
که در طبیعت دیده میشوند ،نیاز دارند زیرا از طریق آشنایی با بافت میتوانند احساسات خود را بهخوبی بروز
دهند و در درک موارد آموزشی حافظه خود را نسبت به احساساتی که از بافتها دریافت میکنند ،حساس سازند
تا ارتباط ذهنی با مسائل آموزشی برقرار گردد (.)Murphy & Hussey, 1999, p. 10
ریتم :کودکان بسیار متأثر از ریتمهای طبیعی هستند .آنها زمانی که به مرحلة آموزش میرسند ،با تغییری در
ریتم بصری جهت دریافت و یادگیری مواجه میشوند .تغییر ناگهانی ریتم میتواند مضر باشد و بایستی از طریق
ایجاد آرامش روانی کودک را برای یادگیری آماده ساخت تا او روند طبیعی ریتم خود را خیلی تغییر ندهد .بهطور
کلی در آموزش کودکان در  ۶تا  ۸سالگی بیشتر ریتم کاهشی مناسب است تا کودک بتواند از ریتم طبیعی خود
که نگاهی کلی را شامل میشد و دقت را در درک بصری کاهش میداد ،فاصله بگیرد (.)Kellogg, 1976, p. 89
ترکیببندی :کودکان اجزای نقاشی خود را میشناسند؛ اما نمیتوانند از چندین جزء مرتبط ،یک واحد تصویری
بهوجود آورند و از آنها یک کل معنادار ارائه دهند .میل کودک بیشتر به پرکردن فضای خالی صفحة کاغذ است؛
اما در حدود  ۴یا  ۵سالگی با بهکارگیری خط پایه ،گامی مهم بهسوی ترکیببندی برمیدارد .این خط گاهی در
پایین صفحه کشیده میشود .در حدود  ۷یا  ۸سالگی کودک مفهوم ترکیببندی را بهخوبی پذیرفته و در تالش
است که یک کل واحد را به نمایش بگذارد ،هرچند هنوز با سازمانیافتگی کمتر نقاشیاش را ارائه میدهد (الرک
و همکاران ،۱۳۹۷ ،صص.)۸۳-۸۲ .
جهت :کودکان در درک جهات معموالا با مشکل مواجه هستند بهصورتی که تا حدود سن سهونیم تا چهارسالگی
در ترسیم اشکال هندسی بستهای مانند مربع و دایره با مشکل روبهرو میشوند؛ اما در چهارسالگی تفاوت میان
خط منحنی و صاف را درک میکنند (الیور ریو فراری ،۱۳۹۸ ،صص .)۶۱ -۶۰ .کودک پیشدبستانی هنوز به
رعایت جهت توجهی ندارد؛ اما در زمانی که مشغول فعالیتهای مربوط به آمادگی برای خواندن در مدرسه میشود،
با جهات آشنا میشود (الرک و همکاران ،۱۳۹۷ ،صص.)۸۱ -۸۰ .
حرکت :حرکت از نوع بصری آن نیز چه در ترکیببندیهای بصری در شکلها و چه در تصاویر متحرک نقش
ویژهای در درک بصری کودک دارد .کودکان از حدود  ۳سالگی به درک عنصر حرکت در تصاویر عادت میکنند
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و در حدود  ۵تا  ۶سالگی درک بصری آنها نسبتاا آماده است .حرکت در ذهن کودک یک جریان سیال از پذیرش
چیدمان در تصاویر مختلف است و در سنین  ۶تا  ۸سال ،آغاز میشود (.)Clutten, 2009, p. 4
تناسب :در سنین  ۳تا  ۵سالگی آنچه از تناسبات در ذهن دارند و بهصورت منطقی درک کردهاند ،بههنگام
نقاشیکشیدن در کار خود دخالت نمیدهند؛ زیرا در این هنگام ،پیرو جوشش ،احساسات و باورهایشان هستند؛
البته با بزرگتر شدن کودک ،جهان نقاشیهایش از نظر تناسبات به واقعیت نزدیکتر میشود و سعی بر ترسیم
تناسبات همانند یک فرد بزرگسال دارد؛ البته میزان موفقیت به مهارت و توانایی او بستگی دارد (الرک و همکاران،
 ،۱۳۹۷صص.)۷۹ -۷۸ .
هارمونی و کنتراست :کودکان بهخوبی مفهوم کنتراست را درک میکنند و بهنحوی از آن استفاده میبرند .آنها
با تجربه خود از رنگهای گرم و سرد ،رنگهای زنده و خاموش و درجة روشنایی و تیرگی رنگ برای ایجاد جلوهها
به طریقی از کنتراست استفاده میکنند (.)Murphy & Hussey, 1999, p. 82
تعادل و تقارن :کودکان خردسال در حدود چهارسالگی میتوانند موقعیتهای نامتعادل را با مفاهیمی از قبیل
کم ،کمتر و کمترین ،مقایسه کنند و بهطور کل ،می توان گفت رشد مفاهیم ریاضی در میان کودکان حتی پیش
از آغاز تعلیمات مدرسهای شکل میگیرد (عریضی سامانی ،کاوسیان و کدیور  ،۱۳۸۳ ،ص .)۵۰ .بر طبق یافتههای
اخیر این نتایج بهدست آمد که کودکان تناسب را بهخوبی درک می کنند و مفهوم تعادل را نیز همینطور مدنظر
قرار میدهند ( .)Kellogg, 1976, p. 23خالصه یافتههای مربوط به ادراک بصری کودکان در جدول  )۱ارائه شده است.
جدول  .1ادراک کودکان  ۶و  ۷سال نسبت به عناصر بصری .منبع :نگارندگان.
محدوده ادراکی کودکان

عناصر بصری
نقطه

درک هر فرم ریز بهعنوان نقطه

خط

عالقهمندی به درک خطوط منحنی

شکل

برخورد آزادانه با اشکال و درک راحتتر در اشکال ارگانیک

حجم

درک از طریق لمسکردن حجم

فضا

درک فضا بهصورت کل واحد

رنگ

تمایل به رنگهای گرم و منطبق بر احساسات

بافت

درک از طریق لمسکردن و برقراری ارتباط حسی با بافت و ایجاد نظم در ذهن کودک

ریتم

دریافت کلی و طبیعی از ریتم و درک منطقی از جزییات بصری

حرکت

درک حرکت همراه با انحراف نسبی از توجه به تصویر (عدم تمرکز بر حرکت)

جهت

بیتوجهی به جهت بهدلیل توجه به خود شکل و تنها توجه به جهت افقی

تعادل

درک تعادل با الهام از غریزه و احساسات ،عالقه به تعادل متقارن و ایجاد موازنه در عناصر بصری

تناسب

تمایل به واقعگرایی در رعایت نسبت اجزا با یکدیگر با الهام از احساسات و رویکرد موازنه میان استفاده از
عناصر

اندازه

بیتوجه به اندازههای واقعی

تضاد و هماهنگی

درک کلی از هماهنگی فرم
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بررسی بصری برنامههای آموزشی
تحلیل و بررسی بصری برای پنج صفحه ابتدایی در  ۸۰اپلیکیشن آموزشی صورت گرفته است و برای معرفی نحوه
تحلیل اپلیکیشنها دو نمونه از تحلیل انجام شده بهصورت خالصه ارائه میشود (اپلیکیشن ایرانی «بچهها ریاضی»
و اپلیکیشن آمریکایی «.)»ABC Mouse
 .1بررسی اپلیکیشن ایرانی «بچهها ریاضی» :برنامه «بچهها ریاضی» در سال  ۱۳۹۵توسط شرکت «آرمیک»
تولید شده و تاکنون با بیش از بیستهزار دانلود در میان برنامههای آموزش ریاضی در ایران پرطرفدارترین برنامه
شناخته می شود .این برنامه محدودۀ اهداف آموزشی خود را تولید محتوا بر دوره پیشدبستانی و اول دبستان
متمرکز کرده است .در ادامه تحلیل عناصر و کیفیات پرکاربرد در این برنامه معرفی و در پایان ،نتایج بهصورت
جمعبندیشده در قالب جدول  ۲و تصاویر و آنالیز بصری پنج صفحه ابتدایی در تصاویر  ۱تا  ۳ارائه شده است.

تصویر  .1صفحه اول ،دوم و سوم .منبع :اپلیکیشن بچهها ریاضی .منبع :نگارندگان.

تصویر  .2صفحه چهارم و پنجم .منبع :اپلیکیشن بچهها ریاضی .منبع :نگارندگان.

 .2برنامه « : »ABC Mouseاین برنامه ،یک برنامة یادگیری آمریکایی شامل خواندن ریاضیات ،هنر ،موسیقی و
موارد دیگر برای کودکان  ۲تا  ۸ساله است که در سال  ۲۰۱۴با مشاوره معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش
توسط شرکت « »Age of Learning, Incتولید شده که بیش از  ۱۰۰۰۰فعالیت یادگیری هیجانانگیز برای
کودکان در تمام مقاطع تحصیلی است و بیش از  ۱۰میلیون بار توسط مخاطبان دانلود شده است .تصویر پنج
صفحه اول در قالب تصاویر  ۴و  ۵ارائه شده است .آنالیز بصری صفحات در تصویر  ۶قرار دارد و نتیجه آنالیز و
دادهها درجدول  ۴ارائه شده است.
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تصویر .۳نمونه تحلیل اپلیکیشن ایرانی :نوع خطوط ،اشکال ،تعادل و تقارن و توازن ،رنگ ،جهت و در راستای حرکت چشم .منبع :نگارندگان.

آنالیز اپلیکیشنهای جامعه آماری بههمان ترتیبی که در دو اپلیکیشن نمونه ارائه شده است جداول  ۲و  ۳بررسی
و استخراج شده است .نتایج حاصل از این آنالیز در جدول  ۴ارائه شده است و در دو گروه ایرانی و غیرایرانی قابل
مقایسه است.
جدول  .2بررسی عناصر بصری در برنامه «بچهها ریاضی» .منبع :نگارندگان.
صفحات

عناصر /کیفیات بصری
دایره
نقطه

مربع

هندسی

()1

()2

()۳

()4

()5











پرتکرارترین




مثلث


عمودی
مستقیم





افقی
مورب


منحنی

خط







شکسته
مونوالین
غیر مونوالین
دایره
شکل

هندسی
ترکیبی































مربع



مثلث
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صفحات

عناصر /کیفیات بصری
ارگانیک

()1

()2

()۳

()4

()5













مکعب

حجم



ترکیبی





زرد







قرمز







آبی





ارگانیک
اصلی

خنثی
رنگ





کروی

هندسی

پرتکرارترین
















سفید











سیاه











خاکستری









سبز











بنفش











نارنجی























هندسی













یکنواخت













متناوب













تکاملی













موجی













چپ به راست













جهت و

راست به چپ













حرکت

افقی













عمودی













دایره













مربع













نازک













متوسط













ضخیم













مونوالین













غیر مونوالین

























فضای منفی













کنتراست رنگ تایپ فیس













دایره













مربع













ثانویه
ترکیبی
Tint
Shad



طبیعی

بافت

ریتم

فرم نقطه

وزن
نوشتار نمایشی
خط بدنه کاراکتر
تناسب میان اجزا

فرم نقطه

نازک













متوسط













ضخیم













مونوالین













غیر مونوالین













تناسب میان اجزا













فضای منفی













وزن
نوشتار متنی
خط بدنه کاراکتر
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صفحات

عناصر /کیفیات بصری

()1

کنتراست رنگ تایپ فیس
متقارن

تعادل

تضاد

()2

()۳

()4

()5

























نامتقارن
تناسب

تناسب

هماهنگی و

پرتکرارترین

عدم تناسب
هماهنگی
تضاد



















فرم













رنگ













فرم



رنک



تصویر  .4صفحه اول ،دوم و سوم اپلیکیشن « .»ABC Mouseمنبع :نگارندگان.

تصویر  .5صفحه چهارم و پنجم اپلیکیشن« .»ABC Mouseمنبع :نگارندگان.
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تصویر  .۶نمونه تحلیل اپلیکیشن ایرانی :نوع خطوط ،اشکال ،تعادل و تقارن و توازن ،رنگ ،جهت و در راستای حرکت چشم .منبع :نگارندگان.

جدول  .۳بررسی عناصر /کیفیات بصری در اپلیکیشن « .»ABC Mouseمنبع :نگارندگان.
عناصر /کیفیات بصری
نقطه

هندسی

ص1

ص2

ص۳

ص4

ص5

پر تکرارترین

دایره













مربع



مثلث


عمودی
مستقیم

افقی
مورب
منحنی

خط

شکسته



مونوالین

























غیر مونوالین
دایره
هندسی
شکل

مربع
مثلث



ارگانیک
حجم




ترکیبی

هندسی












کروی
مکعب











ترکیبی
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عناصر /کیفیات بصری

ص1

ص2







زرد









قرمز









آبی











سفید











سیاه











خاکستری







سبز













بنفش













نارنجی
Tint
Shad
طبیعی



































هندسی





















ارگانیک
اصلی

خنثی
رنگ
ثانویه
ترکیبی

بافت

یکنواخت




















متناوب

ریتم

ص۳

ص4

ص5

پر تکرارترین

تکاملی


موجی


چپ به راست



حرکت و

راست به چپ



جهت

افقی
عمودی
























مربع











نازک











متوسط























































فضای منفی













کنتراست رنگ تایپ فیس











































































































دایره

فرم نقطه

وزن

ضخیم

نوشتار نمایشی





مونوالین

خط بدنه کاراکتر

غیر مونوالین

تناسب میان اجزا

دایره

فرم نقطه



مربع
نازک
متوسط

وزن

ضخیم

نوشتار متنی

مونوالین

خط بدنه کاراکتر



غیرمونوالین

تناسب میان اجزا
فضای منفی
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ص1

عناصر /کیفیات بصری



کنتراست رنگ تایپ فیس



متقارن

تعادل
تناسب

هماهنگی و

ص2

تضاد

ص۳














نامتقارن



تناسب





عدم تناسب





فرم







رنگ







تضاد

فرم



رنگ



ص5





هماهنگی

ص4

پر تکرارترین

































جدول  .4مقایسه عناصر /کیفیات بصری در  ۸۰اپلیکیشن ایرانی و غیر ایرانی .منبع :نگارندگان.
پرکاربرد در  1۰اپلیکیشن ایرانی

عناصر /کیفیات بصری



دایره
نقطه

هندسی

پرکاربرد در ۷۰اپلیکیشن غیر ایرانی


مربع
مثلث
عمودی
افقی

مستقیم

مورب


منحنی

خط



شکسته
مونوالین









غیر مونوالین
دایره
مربع

هندسی

مثلث

شکل



ترکیبی
ارگانیک
کروی

هندسی
حجم

مکعب
ترکیبی


ارگانیک



زرد
قرمز

اصلی



آبی


سفید
خنثی



سیاه
خاکستری

رنگ

سبز
ثانویه
ترکیبی

بنفش
نارنجی

Tint
Shad
بافت

طبیعی
هندسی
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پرکاربرد در  1۰اپلیکیشن ایرانی

عناصر /کیفیات بصری

پرکاربرد در ۷۰اپلیکیشن غیر ایرانی

یکنواخت





متناوب





ریتم

تکاملی
موجی
چپ به راست
حرکت و

راست به چپ

جهت

افقی





عمودی
دایره

فرم نقطه





مربع
نازک

وزن
نوشتار نمایشی
خط بدنه کاراکتر

متوسط





ضخیم





مونوالین





غیرمونوالین

تناسب میان اجزا
فضای منفی
کنتراست رنگ تایپ فیس
دایره

فرم نقطه













مربع
نازک

وزن






متوسط
ضخیم

نوشتار متنی
خط بدنه کاراکتر

مونوالین





غیرمونوالین

تناسب میان اجزا


فضای منفی
کنتراست رنگ تایپ فیس
متقارن

تعادل



نامتقارن


نسبت به صفحه
تناسب







نسبت به عناصر دیگر
نزدیک به واقعیت
عدم تناسب با واقعیت

هماهنگی و
تضاد

هماهنگی
تضاد

فرم
رنگ









فرم
رنگ

نتیجه
در این بخش ،عناصر و ویژگیهای بصری که بیشتر در اپلیکیشنها مشاهده شد (حاصل بررسی کیفی و کمی
اپلیکیشنها بوده است) با چگونگی ادراک کودکان از این ویژگیها تطبیق داده شده است .نحوه ادراک کودکان و
ترجیحات بصری آنها در بخش اول تحقیق موجود و همچنین بهصورت چکیده در جدول  ۱ارائه شده است
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(مطالعات و منابع بینرشتهای ایرانی و غیرایرانی ،منابع اصلی این بخش بودهاند) .خطوط و اشکال منحنی و
دایره ای با هدف ایجاد نوعی انعطاف در طراحی بیشتر استفاده شدهاند؛ همچنین استفاده از اشکال ترکیبی و
ارگانیک و همینطور حجمهای ارگانیک با ادراک بصری کودکان از فرمهای نرم و منحنی و اشکال ارگانیک
همسویی دارد .بر اساس یافتهها ،کودکان ارتباط قویتری با رنگهای گرم برقرار میکنند؛ اما تنوع رنگی در
اپلیکیشنهای مورد مطالعه زیاد است و محدود به رنگهای گرم یا سرد نیست؛ حتی میتوان در اپلیکیشنها
حضور رنگ های روشن و سرد را بیشتر درک کرد .در برنامه ایرانی بیشترین رنگ مورد کاربرد ،رنگهای سبز و
قرمز است و در برنامههای خارجی بیشتر از رنگهایی چون ،آبی و سبز استفاده شده است .از انواع بافت (طبیعی
و هندسی) در جایگاه خود به خوبی استفاده شده و بافت طبیعی با برقراری ارتباطی حسی ،کودک را تحت تأثیر
قرار میدهد و از طرفی بافت هندسی با ایجاد نظم در ذهن کودک ،او را آماده درک مفاهیم آموزشی میکند.
حضور پررنگ بافت هندسی در طراحی اپلیکیشنها با ادراک بصری کودکان از بافت همسویی دارد .ریتم بهصورت
یکنواخت و متناوب بسیار استفاده شده است که با توجه به تواناییهای ادراکی کودکان ،میتواند درک منطقی از
جزییات بصری ایجاد کند تا با اهداف آموزشی هماهنگ باشد .راستای افقی و جهت راست به چپ و برعکس به
صورت غالب در اپلیکیشنها هستند .ادراک کودکان بیشتر بر مبنای حرکت و جهت افقی است تا حرکت و جهت
عمودی .مطالب آموزشی نیز با استفاده از عناصر بصری میتوانند در راستای حرکت و جهت افقی بهتر به کودک
منتقل شوند .نوشتار بیشتر از منظر فرم غالب بهکاررفته در آنها بررسی شده است و وجه خوانایی مورد نظر
نیست( .بهعلت گروه سنی مخاطبین) نوشتهها غالباا حالتهای منحنی دارند که با ادراک بصری بهتر کودکان از
فرم منحنی منطبق است .با تمام تنوعی که در استفاده از فرمها و رنگها در اغلب اپلیکیشنها دیده میشود،
عنصر هماهنگی در فرم ،رنگ و اندازه بر عنصر تضاد غلبه دارد .کودکان ،تصاویری را که تنش بصری کمتری دارد،
ترجیح میدهند و درک بهتری از هماهنگی فرم دارند .کیفیت تعادل در نوع متقارن آن بیشتر استفاده شده است
که توازن در کادر را بههمراه دارد .تناسبات بیشتر نزدیک به دنیای واقعی است و اغراق چندانی در تناسبات عناصر
موجود در کادر دیده نشده است .فضایی آرامشبخش در ترکیببندی که حاصل هارمونی ،توازن ،تناسب و تعادل
بیشتر در کادر است و در عین حال پویا حاصل از تنوع عناصر بصری میتواند به کیفیت ادراک بصری کودک
کمک کند .در مجموع میتوان گفت که اغلب عناصر بصری بهکاررفته در طراحی اپلیکیشنها تا حدود زیادی با
توانایی های ادراکی کودکان منطبق است .در کیفیات بصری نیز حفظ آرامش و ایجاد فضای لذتبخش بصری فارغ
از تنش و تالطم ب صری ،که کامالا منطبق بر ادراک بصری کودکان است ،دارای اهمیت میباشد .با چنین
گزینشهایی ،هم تصاویری متناسب با تواناییهای ادراکی کودکان تهیه میشود و هم زیباییشناسی تصاویر
بهخوبی حفظ میگردد؛ همچنین تمایل کودک به برقراری ارتباط با تصاویر اپلیکیشن نیز بیشتر میشود.

پینوشت
 . ۱یک برنامه کامپیوتری است که برای انجام یک کار خاص ،غیر از کاری که مربوط به عملکرد خود رایانه است ،طراحی شده و معمو اال
توسط کاربران نهایی استفاده میشود .واژهپردازها ،پخشکنندههای رسانه و نرمافزار حسابداری نمونههایی از این دست هستند .برنامهها
ممکن است همراه با رایانه و نرمافزار سیستم آن همراه باشند یا بهطور جداگانه منتشر شوند و ممکن است بهعنوان پروژههای اختصاصی
کدگذاری گردند (.)https://fa.wikipedia.org
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 .۲بهطور کلی ،ادراک بصری فرآیندی است که پاسخها به تحریکهای بصری را ثبت میکند ،بهطوری که فرد ممکن است متوجه شود
که در دنیای اطراف چه میگذرد و رابطه بین آن ها و بدن خودش را درک کند .ادراک بصری فرآیندی پویا است و تمامی حواس را ادغام
میکند (.)Kramer & Hinojosa, 2010, p. 21
 .۳طراحی رابط کاربری ( )UIفرآیندی است که طراحان برای ایجاد رابط در نرمافزار یا دستگاههای رایانهای با تمرکز بر ظاهر یا سبک
استفاده میکنند .هدف طراحان ،ایجاد رابط هایی است که برای کاربران آسان و لذت بخش است .طراحی رابط کاربری به رابطهای
گرافیکی کاربر اشاره دارد (.)https:// interaction-design.org/literature/topics/ui-design
4. Content analysis
5. Market Place
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